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Förord

”Storytellingmetoden, med samtalsgrupper, är jättebra och borde 
finnas i alla lokalföreningar och distrikt. Att någon lyssnar på ens 
erfarenheter och att få tala om det som finns i hjärtat.”

”Som seende visste jag ingenting om synskadade. Hade svårt att sätta 
mig in i deras livssituation. Jag har fått bra rehabilitering och genom 
SRF fick jag träffa andra synskadade. Jag har lärt mig mycket av 
dem.”

Citaten ovan kommer från två deltagare i berättarprojektet Story-
telling som Synskadades Riksförbund drev i organisationen år 2013. 

Storytelling, att berätta en historia, handlar i korthet om att inför an-
dra berätta om sig själv och sina egna upplevelser. Metoden används i 
allt från reklam till politik och att stärka ideella föreningar.

I denna skrift kommer vi istället för Storytelling använda ordet 
berättarträffar. 

Huvudsyftet med Synskadades Riksförbunds berättarprojekt var att 
skapa mötestillfällen lokalt, på distrikts- eller regionnivå, där per-
soner med synnedsättning skulle ges utrymme att få berätta om sin 
egen livssituation som synskadad. Vi ville också ge utrymme för den 
emotionella berättelsen i vårt vardagsarbete.  De intressanta berät-
telser vid träffarna fick oss att inse de stora vinster berättandet om 
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sin egen livssituation kan ha för både de enskilda deltagarna och för 
oss som organisation. Personerna uttryckte i berättelsen till exempel 
vad de tycker är viktigt för dem som synskadade, andra fick ta del 
av andras erfarenheter och vi-känslan i organisationen stärktes hos 
deltagarna.

På grund av de goda erfarenheterna från projektet vill vi nu med 
denna handledning inspirera föreningar i SRF att själva arrangera 
berättarträffar.

I denna handledning får du först läsa berättelser från tio deltagare, 
därefter följer tips på vad man ska tänka på när en förening ordnar en 
berättarträff samt när man kan använda berättarmetoden. 

Enskede i september 2014

Berättarprojektet
Mikael Strömberg
Karin Sundbaum
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ag har varit synskadad i olika grader hela mitt liv eller åtmins-
tone sedan en bilolycka när jag var 20 månader. I övre tonåren 
upptäckte man en ärftlig ögonsjukdom på det ögat som var 

någorlunda ok. Detta gjorde att synen försämrades lite successivt 
med små steg. 

Men en höstkväll när jag var drygt 25 år cyklade jag till affären i det 
lilla samhället där jag bodde. Det var mörkare än vanligt så jag cykla-
de upp på den breda trottoaren. Men jag räknade inte med att någon 
illvillig person skulle ha ställt ut en stege på trottoaren (förmodligen 
till sotaren dagen efter). Sammanstötningen blev kraftig och jag drog 
det kortaste strået. Först ramlade jag med cykeln, och ovan på oss 
hamnade en rejäl och kraftig stege. 

Vid en träff med syncentralen kort efter bekräftades mina farhågor, 
synen hade blivit rejält sämre och man befarade att den skulle för-
sämras ytterligare och i ett betydligt högre tempo. 

Detta gav tyvärr mig en hel del funderingar, skulle jag bli blind, skulle 
jag kunna se mitt ofödda barn som frun bar på? Tyvärr påverkade alla 
dessa tankar mig på ett mindre trevligt sätt, jag höll skenet uppe på 
arbetet och i diverse sociala samanhang. Men hemma fick de ta emot 
all min oro och frustration på ett mycket orättvist sätt. 

En dag fick min fru nog
Om att förlora och att vinna

J
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En dag sade frun, om du inte tar tag i dina bekymmer och åker och 
pratar med kuratorn på syncentralen kommer vi inte att klara detta 
som en familj. Det går inte att leva med en som är så sur och ilsk som 
du är nu.

Så här i efterhand var det den sparken i baken jag behövde!
Mötet med kuratorn blev ett turbulent möte. Hon frågade, vad är du 
rädd för? Jag sade, att jag alltid har sett dåligt men nu har jag blivit 
synhandikappad. Hon frågade då, vad tänker du på när du hör ordet 
handikappad? Denna fråga gjorde att jag blev tvungen att konfron-
tera mina fördomar om handikappade, och de var inte vackra. Det var 
verkligen inte någon synskadad med vit käpp utan snarare en dreg-
lande människa som inte kunde göra sig förstådd med omvärlden, 
och sån ville jag inte bli.

Nu har det gått många år och fortfarande har jag både synen och frun 
kvar. Jag är tacksam för den spark hon gav mig så jag var tvungen att 
möta mina egna fördomar. 

Diskussionsfrågor 
1. Hur tänker vi kring att bli handikappade? Finns fördomar?

Är begreppen funktionsnedsättning/funktionshinder bättre?

2. Hur upplevde vi vårt första möte med Syncentralen?

3. Hur påverkar vår synnedsättning relationerna i familjen?

g  h
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Tystnaden blev total
Om att aldrig ge upp hoppet

ag kom till Sverige i slutet av 1980-talet. Jag fängslades i mitt 
hemland på grund av oppositionellt politiskt arbete. Jag tor-
terades och blev bland annat synskadad. Trots katastrofkänsla, 

fick min drivkraft mig att aldrig ge upp hoppet. Jag fick sedan hjälp 
att fly till Sverige.

Min kommunhandläggare gav mig möjlighet att få komma till syn-
central. 

Jag hade förlorat min skriv- och läsförmåga och kunde inte förflytta 
mig på egen hand. Punktskrift och att gå med den vita käppen kän-
des svårt från början. Min egen drivkraft och motiverande personal 
gav mig till slut tillbaka mitt läs- och skrivspråk samt möjligheten att 
successivt börja röra mig inom- och utomhus på egen hand. Vilken 
känsla det var när jag läste min första hela punktsida. Kände mig som 
människa igen och var imponerad av mig själv.

Det är viktigt att sätta upp mål och delmål för sitt eget liv, men be-
mötandet från andra människor är avgörande. Bristande språkkun-
skaper är ett stort hinder. Det går ej att bli inkluderad utan att man 
talar svenska. Man blir mångfaldigt funktionshindrad.

Undervisningen i svenska för invandrare fungerar dåligt för oss med 
synnedsättning. En tanke är att ordna språkcaféer inom SRF.

J
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Jag önskade utbilda mig till civilekonom, men fängelsetiden satte 
stopp för detta.  Jag har haft önskemål och massor av idéer om att få 
praktik och jobb i Sverige. Arbetsförmedlingen har inte lyckats hjäl-
pa mig med praktik eller jobb. De sade till mig, ”du måste gå ut och 
knacka dörr”. Jag gick då ut från rummet där teamet satt, knackade 
på och frågade – har ni ett jobb att erbjuda mig. Tystnaden blev total.

Efter flera års motgångar tappar man lusten och motivationen. Med 
åldern kommer även sämre hälsa. 

Jag har kvar visionen att bli botad från min synskada och att åter 
kunna köra bil.

Jag fick information om SRF, som har varit jätteviktigt för mig till 
exempel engagemanget och att få träffa andra i samma situation. Jag 
har fått information och råd om olika möjligheter för synskadade. 
Kommunerna har för dålig kunskap. 

Intressegrupperna för olika språkgrupper inom SRF är en mycket 
viktig verksamhet för att nå fler och för att få fler SRF-medlemmar.

Diskussionsfrågor 
1. Hur bemöter vi nysynskadade med invandrarbakgrund? Hur kan 
vår förening stötta invandrare för att lära sig svenska? 

2. Är det viktigt att ha kvar visionen om att åter bli seende?

3. Hur kan vi göra för att få ut synskadade i praktik och i arbete?

g  h
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ag blev synskadad för sju år sedan, då jag fick en tumör i hjär-
nan. Jag jobbade då som verkstadsmekaniker på ett mindre 
företag. De kunde inte erbjuda mig något fortsatt arbete där. 

Jag förlorade också mitt körkort.

Jag opererade min hjärntumör för fyra år sedan och i dag är jag bara 
tacksam för att jag lever.

Som seende visste jag ingenting om synskadade. Jag hade svårt att 
sätta mig in i deras livssituation. Jag har fått bra rehabilitering och 
genom SRF fick jag träffa andra synskadade. Jag har lärt mig mycket 
av dem. 

Ombudsmannen på SRF är en jätteviktig kontaktperson för mig. 

Jag är sjukskriven nu och jag har fått meddelande om att jag ska 
omprövas av försäkringskassan. Känner oro inför detta, då jag inte 
orkar så mycket. Jag har även blivit ljudkänslig. Kanske kan jag jobba 
halvtid så småningom.

Jag har ett stort fotbollsintresse. Detta gjorde mig motiverad att 
kämpa mig igenom boken om Zlatan med mina små synrester.

På kvällen tänker jag på
vad jag ska göra imorgon
Om att söka nya kunskaper

J
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Ett mål jag har nu, är att klara mer av hemsysslorna, att dela ansvaret 
med min fru. Jag har tankar på att börja på SRF:s matlagningskurs.

Det är viktigt att få lite struktur i sin vardag. Varje kväll frågar jag 
mig själv, vad ska jag göra i morgon?

Jag försöker vara optimistisk, inte tänka på vad jag har förlorat utan 
på vad jag kan hitta i framtiden.

Diskussionsfrågor

1. Hur gör vi för att nå ut med information om synskadade och SRF?

2. Hur gör man bäst för att behålla ett intresse som man haft innan 
synskadan?

3. Hur är känslan av att inte längre få köra bil?

g  h
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Jag tycker att du är okamratlig!
Om att låtsas se bättre än vad man gör

ag föddes synskadad. Mina föräldrar märkte det genom att jag 
trevade med handen över golvet. Jag kände mig fram. När jag 
var 7 år fick jag glasögon som jag hade tills jag var 17 år. Jag 

var fruktansvärt rädd om dem, gick de sönder var man tvungen att 
åka till Stockholm och glasögonen beställdes sedan från Tyskland. 
I femte klass var jag bättre än mina klasskompisar i skolan. Jag fick 
kontakt med en skola i Växjö för att se om det fanns några hjälpme-
del som passade mig. 

Hur det gick till när jag fick min första bandspelare är en rätt kul 
historia. 1956 ringde min rektor och sade att landshövdingens fru 
skulle komma hem till oss med en bandspelare. Mamma städade och 
bakade en massa olika kakor. Hon dukade med det finaste porslinet 
i stora salen, vi var uppklädda med klänningar och lockat hår. När 
landshövdingens fru väl kom såg hon inte alls lika uppklädd ut. Hen-
nes chaufför parkerade den fina bilen utanför vår villa. Vi tyckte att 
det var konstigt att chauffören inte fick komma in och dricka kaffe, 
trots allt var ju även min pappa chaufför. 

I tonåren började livet bli besvärligt. Jag såg inte om pojkarna var 
snygga eller inte och fick tro på vad mina kompisar tyckte. Det var 
hemskt tråkigt att inte få ha en egen åsikt.  Men till slut bestämde jag 
mig för att pojkar med brun skinnjacka var snygga och de med svart 
jacka var inte snygga.

J
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Jag försökte alltid låtsas som om jag såg bättre än vad jag gjorde. Jag 
brukade gå fram till tavlan på rasterna för att skriva av. Till slut blev 
jag så snabb på att skriva att jag hann skriva så fort som läraren talade.

Optikern blev intresserad av mig, han ville att jag skulle pröva en ny 
kikare, ett par bruna, stora kikarglasögon. Jag bestämde mig direkt att 
aldrig i livet att jag skulle ha sådana fula glasögon i skolan.  

I nionde klass kom en reselärare från Tomteboda till skolan, jag blev 
kallad till rektorns expedition. Reseläraren berättade om en pojke 
som såg så dåligt på Tomteboda. Men rektorn sade ”Jag har en flicka 
som ser mycket sämre än vad han gör”.  Jag blev testad för hur dåligt 
jag såg. Efter allt detta fick jag en bänk med lutande lock. Jag hade 
alltid ont i nacken för att jag satt lutad över bordet när jag skrev.

Senare fick jag träffa en person som hade stor inverkan på mitt liv 
nämligen Bengt Lindqvist. Han var reselärare, studerade i Lund och 
var med i en orkester. Han levde precis ett sådant liv som min äldre 
syster gjorde och som jag önskade mig. Alla hade alltid sagt att jag 
inte skulle kunna studera vidare på samma sätt som min syster. Men 
när jag träffade Lindqvist så tänkte jag ”Kan han så kan jag!”. Lind-
qvist blev min förebild när jag var 17 år gammal. Han rekommende-
rade mig att jag skulle lära mig punktskrift och att använda vit käpp.

Jag började på gymnasiet när jag hade lärt mig punktskrift. Jag blan-
dade läsningen med talböcker, vanlig text och punktskrift. När jag var 
i Tyskland med min syster träffade jag via en familj en ögonprofes-
sor som familjen kände. En anställd hos professorn var optiker som 
ordnade ett par nya glasögon så att jag såg bättre.
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Jag åkte till Lund och läste historia för att bli lärare. Historia var ett 
roligt ämne men det gick inte att få lärarna att läsa högt från tavlan. 
Jag frågade en kamrat om jag fick låna hennes anteckningar men inte 
ens det fick jag.  Men jag stötte på en flicka som var reumatiker, hon 
kom fram till mig och sade ”Du ser inte på tavlan, va? Om du tar med 
dig kopieringspapper så kan jag skriva en kopia, så att du får mina 
anteckningar.” Hon blev min bästa vän och är nu även gudmor åt min 
dotter. Jag sprang ärende åt henne i utbyte mot hennes anteckningar.

Jag bodde i ett studentrum i en korridor. Jag nämnde aldrig att jag 
såg dåligt för att jag ville klara mig själv. En dag kom en kille fram 
till mig och sade ”Jag tycker att du är okamratlig!” Jag förstod inte alls 
vad han menade och blev nästan lite sårad. ”Jo, jag tyckte att du var 
lite konstig och annorlunda, så fick jag reda på att du var synskadad 
och att det är därför du inte hälsar på stan.”  Efter den situationen har 
jag aldrig skämts över att säga att jag är synskadad. 

Jag fick två döttrar. En sommar när vi skulle plocka röda vinbär för 
att göra saft frågade jag den äldsta dottern om alla bären var av-
plockade och om inte så kunde hon plocka de sista. Hon tog bara 
min hand och förde den dit där det fanns vinbär och sade ”Här kan 
du plocka”.  Inget medlidande där!

Diskussionsfrågor   
1. Händer det att ni skäms för att visa att ni är synskadade? Varför 
kan de känslorna finnas? 

2. Förr, var vi beroende av välgörenhet för att få våra hjälpmedel. Får 
du de hjälpmedel du behöver från landstinget?
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ag hade sett fram mot min pension, tänkte ta bilen till barn och 
barnbarn för att få träffa dem lite mer. Men efter endast några 
år av pension började jag se lite konstigt. Jag kontaktade vård-

centralen men de sade bara att detta måste en ögonläkare titta på.
När jag äntligen fick tid visade det sig att jag hade fått fel på gula 
fläcken på båda ögonen. Men vad som var ännu värre var att han sade 
att jag inte längre skulle köra bil.

Detta var en mycket stor inskränkning i min vardag, lägger man 
därtill den stora osäkerhet som min nedsatta syn innebar förändrades 
hela mitt liv. Och jag blev mest sittande hemma.

Efter en tid ringde en väninna och bad att jag skulle följa med på en 
resa med PRO. Jag var mycket osäker och ville inte åka på något alls. 
Men väninnan tjatade och lovade hjälpa mig om det behövdes.
Under denna dagsresa började jag prata med en annan kvinna och 
döm om min förvåning hade även hon fel på gula fläcken. Vi pratade 
mycket under denna resa och jämförde vår dåliga syn. Hon blev en 
mycket god vän och vi började göra lite saker tillsammans. Hon var 
med i Synskadades Riksförbund och ville hemskt gärna att jag skulle 
följa med dit. Men jag var mycket tveksam om jag verkligen skulle 
göra detta. Jag var ju redan med i PRO och tyckte att det var besvär-
ligt att gå på deras möten. Men efter en tid av påtryckningar och 
berättelser om vad SRF gjorde följde jag med.

J

En annan bild av synskadade
Om att träffa andra med samma problem och vilja göra något
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Här fick jag en helt annan bild av synskadade och kände mig välkom-
men. Dessutom träffade jag fler med samma ögonproblem som mitt. 
Vi blev en liten grupp som pratade om gula fläcken och hur vi upp-
levde våra problem. Efter en tid blev jag tillfrågad om jag kunde vara 
med i kaffekommittén och hjälpa till att koka kaffe inför våra möten. 
Då min väninna redan var med tackade jag ja.

Detta är nu snart fem år sedan och jag är med på varje månadsmöte.  
Från att ha suttit hemma och inte velat göra något har jag nu fått 
många nya vänner och en uppgift som passar mig bra. Men visst sak-
nar jag min bil och den frihet den gav mig.

Diskussionsfrågor

1. Hur når vi denna grupp bäst?

2. Kvinnan i berättelsen tyckte det var bra att prata med människor 
som hade samma ögonproblem som hon själv hade. Tycker ni att 
vi ska hjälpa till med träffar för specifika ögonproblem eller ska alla 
medlemmar vara inbjudna till alla aktiviteter?

g  h
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Jag blev rädd 
men tog mig förbi hindret
Om att bevisa att man kan klara sig själv

är jag var fyra år blev jag sjuk, fick både mässling och kik-
hosta. Efteråt kände jag att det var  något fel i kroppen. Jag 
drack väldigt mycket vatten och folk i min närhet började 

fundera. Det fanns nämligen diabetes i släkten. Mina föräldrar tog 
kontakt med en läkare och det visade sig att jag hade väldigt höga 
sockervärden. Jag fick insulinsprutor som jag skulle ta men det var jag 
inte särskilt förtjust i. Så min bror höll fast mig medan min mor stack 
mig.

Jag började skolan och det gick bra. Jag växte upp som vilket annat 
barn som helst. Jag tog körkort och att köra min bil var det roligaste 
jag visste. När jag slutade skolan fanns det mycket jobb och jag hade 
lite småjobb här och där. Jag blev anställd på ett företag som gjorde 
taktegel. Då märkte jag att synen blev sämre. Det var jobbigt. Den 
5 juni 1974 tog polisen mitt körkort, synen var så dålig att bilkör-
ning inte var någon bra idé. Jag hade en mil till jobbet, föräldrar utan 
körkort och jag undrade: vad jag skulle göra? En granne jobbade på 
samma jobb och som tur var kom vi överrens om att han kunde köra 
mig till jobbet, varannan vecka med hans bil och varannan med min.

Efter cirka ett år blev jag sjukskriven. Min dåliga syn började bli ett 
problem på jobbet. Jag fick träffa en kurator, och färdtjänst samt en 
rehabiliteringskurs kom på tal. Jag hamnade i Norrköping på en 

N
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folkhögskola. Det var viktigt för mig att träffa andra synskadade som 
klarade sig fint, det var en enorm inspiration. Jag började träna med 
en vit käpp på stan. Vissa dagar fick man inte ta bussen till skolan 
utan var tvungen att klara sig med käppen. När man klarade det blev 
man oerhört stolt. En dag när jag hade käppen med mig och var ute 
med min lärare sade hon plötsligt ”Nu går jag tillbaka, du kan komma 
lite efter så jag vet att du hittar vägen.” Jag blev mycket förvånad men 
antog utmaningen. Den dagen blev jag anfallen av en stor schäfer-
hund, han hoppade upp på mig och tog min käpp. Självklart blev jag 
rädd men jag tog mig förbi det hindret.

Efter folkhögskolan visste jag inte vad jag skulle göra. Jag vikarierade 
som informatör, åkte runt på olika skolor och informerade.

När jag växte upp var jag väldigt blyg. Men positivt är, att det som har 
hänt har gett mig en helt annan syn på samhället och människor,  vad 
ett samhälle behöver för att fungera för olika människor. Jag har varit 
bestämd och drivande, och har bevisat att jag klarar mig själv och är 
en stark individ.

Diskussionsfrågor

1. Vad har ni för erfarenheter av olika rehabiliteringskurser för syn-
skadade? Är ni nöjda med den rehabilitering ni fått? 

2. Hur kan vi möta gruppen yrkesverksamma?

3. Är det viktigt att det ställs krav på en, när man blir synskadad?

g  h



21

ag är en man som har varit synskadad sedan barnsben och är 
både ljuskänslig och färgblind. Vid ett tillfälle står jag i en lång 
kö på Arlanda och kön delar sig längre fram och jag undrar 

över om jag ska ta vänster eller höger. Jag frågar en dam i kön och 
får till svar att det kan du läsa på monitorn där borta. Känslan var att 
damen trodde att jag var en ful gubbe som ville ta kontakt.

Vid ett annat tillfälle frågade jag en busschaufför om bussen gick till 
XX, då själva bussen inte såg ut som den brukar. Svaret jag fick var att 
det kunde jag läsa på skylten.  
Ja, det går bra om man ser...

Synkonsulenterna som fanns förr betydde väldigt mycket, de tog 
hand om nya medlemmar och introducerade dem in i föreningen. 
Man flöt så att säga in i sammanhanget. 

Det är svårt då man stöter på människor som man inte känner igen 
för att man inte ser. En del tycker att man är både högfärdig och 
stroppig då man inte hälsar på dem. Folk tror att man ser bättre än 
man gör och omgivningen ställer större krav på andra än på sig själva.

J

En del tycker att man är högfärdig
Om hur människor tar för givet att man ser

g   h
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Är man aktiv som synskadad inom politiken är det svårt att kunna 
vara med och fatta beslut när vissa handlingar läggs ut på bordet strax 
innan mötet. Förståelsen finns inte att man inte kan läsa det. Ibland 
har man heller inte sett att handlingarna ligger på bordet. Då kan 
någon säga, har du inte sett, de ligger ju där.

Diskussionsfrågor

1. Hur är känslan när man inte får förståelse för sin synnedsättning?

2. Hur gör vi för att trycka på hur viktigt det är att information och 
material finns att ta del av på ett tillgängligt sätt?

3. Vad kan vi göra för att få nya människor att känna sig välkomna i 
vår förening? 

g  h
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Jag kände mig väldigt nervös 
Om hur viktigt det är med bra lärare och vänner

ag heter Lisa och jag har en medfödd synnedsättning. Jag har 
alltid varit en väldigt ambitiös tjej i skolan och har velat få så 
bra betyg som möjligt. Men med tanke på min synnedsättning 

har det inte alltid varit lätt. 
 
Under högstadiet kände jag inte att jag fick den hjälp jag verkligen 
behövde, många lärare var rätt oengagerade och hade inte tid att hjäl-
pa mig tillräckligt. Även om det självklart fanns de som ville hjälpa 
mig på bästa sätt fanns alltså även de som inte orkade engagera sig. 
 
Det kändes mer som att mycket lades på mina två närmaste vänner i 
grundskolan, de fanns alltid där och kunde hjälpa mig. Tack vare att 
vi var så nära vänner, tyckte de inte att det var jobbigt. Men jag kunde 
då och då känna att ”det är inte deras uppgift egentligen’’.  Tack vare 
mina vänner och mina föräldrar, som är hjälpsamma och stöttande, 
och engagerade lärare, gick det bra och jag slutade nian med jättefina 
betyg. 
 
Efter sommaren var det dags att börja gymnasiet och jag kände 
mig väldigt nervös över hur allt skulle bli. Skulle jag få den hjälp jag 
behövde? Skulle jag hitta på den nya skolan, som var så mycket större. 
Men framförallt, skulle jag hitta nya vänner? 
 
Svaret är att tiden under gymnasiet har varit den bästa i mitt liv. Jag 
har aldrig haft så bra lärare i hela mitt liv, hjälpsamma både under 

J
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skoltid men även utanför. De ville göra allt för att det skulle bli så 
bra som möjligt för mig. Det gladde mig oerhört, tror inte det finns 
många bättre lärare än de jag har haft. Jag hade även turen att få en  
assistent som kunde hjälpa mig med allt praktiskt som jag tidigare 
fått försöka fixa själv - förstora och scanna in papper och så vidare. 
 
Under gymnasiet fann jag även mina bästa och närmaste vänner, det 
känns underbart då jag tänker på det. Med tanke på all hjälp från 
lärarna kunde jag med gott samvete låta mina vänner hjälpa mig, 
vilket de alltid ville göra. Att hela klassen var förstående och väldigt 
hjälpsamma kändes också såklart oerhört roligt. 
 
Avslutningsvis vill jag bara säga att det är stor skillnad på lärare och 
deras förhållningssätt, då det gäller elever med funktionshinder. En 
del lärare är inte lika bra medan en del är helt underbara och jag har 
fått uppleva båda sidor. 

Diskussionsfrågor

1. Hur gör vi för att skolgången ska bli så bra och tillgänglig som 
möjligt oavsett årskurs för personer med funktionshinder?

2. Ska och kan vi som organisation vara ute och informera i skolorna?

3. Vilka tankar får ni kring Lisas berättelse?

g  h
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ag jämför med mitt seende liv fram tills jag var 18 år. Trots att 
det livet var torftigt kunde det utvecklas på ett helt annat sätt 
än ett liv som synskadad. Synskadan har dock gett mig en helt 

annan dimension av livet, den har gett mig en bra utbildning som jag 
förmodligen inte hade fått annars. Första hindret är hos mig själv, 
att förlika mig med att inte kunna göra saker som tidigare. Ganska 
enkla saker kräver nu en stor ansträngning. Det är lätt att avstå när 
allt tar längre tid och större kraft. Med ett sämre minne blir det ännu 
svårare. Man måste se saker för att komma ihåg.  Tidigare såg jag lite, 
och kom därigenom ihåg. Allt som är annorlunda innebär alltid ett 
utanförskap, oavsett om man är blind eller har en annan hudfärg.

Arbetslinjen verkar vara Arbetsförmedlingens problem. Det borde 
vara hela samhällets intresse att få alla i arbete. Det borde finnas 
någon form av samhällskontrakt från alla parter. Jag tror inte vi kom-
mer så mycket längre med samhällsstöd. Vi som organisation skulle 
kunna ha många frivilliga som hjälper till på flera områden. Eventu-
ellt skulle detta kunna skötas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Diskussionsfrågor
1. Hur kan vi påverka samhället när det gäller arbetssituationen för 
synskadade?

2. Kan vi eller vågar vi prata om det positiva med att vara synskadad?

En annan dimension av livet
Om vad en synskada kan innebära

J
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Drabbad
Om att mota bort troll genom att gå med i SRF 

ag har blivit drabbad och det som drabbat mig har bara ett slut 
Döden. Drabbad av livet och vad allt det har med sig. 

När jag gick och lade mig som liten kom genast det troll som bodde 
under min säng för att äta upp mina fötter, enda chansen att klara sig 
var att aldrig ha någon del av fötterna utanför täcket. 

När jag blev blind gnuggade trollet händerna och tänkte nu blir det 
lättare att ta hennes fötter och dra henne ur sängen. Men vad han 
inte visste var att jag gått med i SRF och genom de kontakter och 
framförallt genom det stöd som jag fick hos SRF återfann jag trygg-
heten och modet att återgå till ett normalt liv. Om än något annor-
lunda än tidigare. 

Så trollet fick krypa tillbaka in under sängen, och där har det legat 
sedan dess. Så fötterna måste fortfarande vara under täcket.

J

g  h
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Tips och råd
Exempel på varför berättarträffar behövs

De stärker vi-känslan och ökar förståelsen för våra olikheter.

Det blir lättare att ta kontakt och att lära känna varandra bättre.

De är ett bra sätt för SRF att ta del av medlemmarnas vardag.

De ökar engagemanget hos medlemmarna.

Att dela med sig av erfarenheter till andra är ett bra sätt att stärka 
individen ur ett rehabiliteringsperspektiv.

Att tänka på när man arrangerar en berättarträff

Gruppens storlek är viktig. För att alla deltagare skall få möjlighet att 
berätta sin historia bör man inte vara mer än 6-8 personer.

Utse en ledare som startar berättelsen med sin egen historia och som 
sedan fördelar ordet.

Tystnadsplikt är viktig. Alla måste känna sig trygga i gruppen. Alla 
måste få prata till punkt. Man kan bestämma en tidsram till exempel 
3-5 minuter, för att alla ska få möjlighet att delge sin berättelse.

Alla som deltar i gruppen ska vara med på samma villkor. Är man 
med och lyssnar ska man också berätta.
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Utse någon som sammanfattar berättelserna. Fundera på hur ni ska 
dokumentera och kanske sprida gruppens berättelser.

Ett knep för att fördela ordet kan vara att använda ett föremål  
(talken stick), den som håller i föremålet har ordet.

Kom ihåg att vi i gruppen är medmänniskor och inte kuratorer/ 
terapeuter.

Tillfällen att använda berättarmetoden

Att förmedla en berättelse vid medlemsvärvning till en intresserad 
person om vad Synskadades Riksförbund har betytt för mig är betyd-
ligt effektivare än att räkna upp olika datum då vi träffas.

Att bjuda in nya medlemmar till berättargrupper för att de ska få ta 
del av våra erfarenheter som synskadade.

Att genom berättarträffar undersöka vilka förväntningar medlem-
marna har på vår förening.

Mer information

Mer information om Synskadades Riksförbunds berättarprojekt 
finns på hemsida www.srf.nu/aktiviteter/storytelling/
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