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Sammanfattning 

Elever med blindhet har ett läsmedium och lärverktyg som lärare sällan har tidigare erfarenhet av, men 

enligt styrdokumenten ska skolan möta elevers olika behov och sträva efter att motverka 

funktionsnedsättningars konsekvenser – så också för elever med blindhet. Studien syftar till att öka 

kunskaperna om svårigheter och strategier kring engelska i undervisningen och på fritiden för dessa 

elever. Arbetet är en kvalitativ studie med induktiv metodansats som bygger på halvstrukturerade 

intervjuer med fem gymnasieelever samt fyra engelsklärare med varsin punktskriftsläsande elev. 

Resultaten visar att upplevelsen av tidsbrist genomsyrar elevernas skolgång. Kortsiktiga mål 

prioriteras högre än taktil läsning och långsiktig träning mot ökad självständighet vid IKT-användning. 

Auditiv informationsinhämtning dominerar då eleverna upplever punktskriftsläsningen som alltför 

långsam. Dock finns farhågor kring elevernas stavning vid lyssningsläsning. Anpassningar av 

undervisningen innebär att lärare i viss mån väljer bort filmvisning till förmån för auditiva inslag. 

Lärarna har förståelse för att tidsaspekten behöver beaktas samt har inblick i elevens specifika 

arbetssätt vilket bland annat avspeglas i sättet att ge feedback. Däremot finns brister i förståelse för 

elevens lärverktyg och online-arbete. Elevernas användning av engelska på fritiden uppvisar stor 

variation med övervägande auditiva upplevelser som ljudböcker och Youtube-klipp. Goda IKT-

kunskaper är en förutsättning för aktiviteter online. Sociala medier och medskapande engelska online-

spel är däremot otillgängliga arenor för elever med blindhet i motsats till seende kamrater som tränar 

engelska i multiplayer online-spel. Kommunikationsmöjligheterna uteblir i de ljudbaserade online-spel 

som de intervjuade eleverna spelar. Förbättrat stöd till skolan att utveckla de punktskriftsläsande 

elevernas IKT-färdigheter kan även gynna elevernas deltagande i engelska aktiviteter på fritiden, där 

språkliga förmågor tränas och befästs.   
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kombinera studier och arbete. Helgerna hade helt enkelt inte räckt till.   
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Inledning 

Gruppen punktskriftläsande elever är liten – bara cirka 10 elever per årskurs i Sverige har punktskrift 

som läsmedium. Dessa elever går sedan 1980-talet inkluderade i vanliga skolor då specialskolan 

Tomteboda stängdes. Nu förväntas lärarna anpassa undervisningen så att den även möter behoven hos 

elever med blindhet, trots att lärarna sällan har tidigare erfarenhet av att undervisa elever med den 

funktionsnedsättningen. Till sin hjälp har de stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, i 

form av fortbildning och rådgivning.  

 

I mitt arbete som rådgivare på SPSM:s Resurscenter syn möter jag högstadie- och gymnasielärare som 

undervisar elever med blindhet i teoretiska ämnen. Genom åren har flera av dessa lärare uttryckt att 

deras punktskriftsläsande elev har svårt att hålla jämna steg med de seende kamraterna i engelska, 

även då betygen i övrigt är höga. Engelskans annorlunda stavning med nya bokstavskombinationer 

som th, ou, wo kan vid punktskriftsläsning vara utmanande – skulle det kunna förklara svårigheterna? 

Lärare i moderna språk har å andra sidan vittnat om punktskriftsläsande elever som inte har några 

svårigheter med att läsa eller skriva det nya språket, så förklaringen med nya teckenkombinationer 

känns inte trolig. Kan sättet engelskundervisningen bedrivs på ge ledtrådar kring detta och likaså vad 

och hur ungdomar med blindhet exponeras för engelska på sin fritid?  

 

Engelska är ett kärnämne som ingår i alla gymnasieprogram och som dagens gymnasieelever har 

studerat sedan grundskolans årskurs 1. Förutom livsvillkor och kultur i engelsktalande länder syftar 

gymnasieskolans engelskundervisning till att utveckla elevernas receptiva och kommunikativa 

förmågor i tal och skrift så att de ”kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för 

skilda syften” (Skolverket, 2011). I undervisningen ska eleverna få använda målspråket i funktionella 

sammanhang och därmed utveckla sina förmågor att förstå språket och själv producera och interagera 

med sin omgivning. Det material som används inom engelskundervisningen kan hämtas från en rad 

källor. Förutom traditionella läroböcker används digitala läromedel samt texter, film- och ljudklipp 

bland annat hämtat från internet. För att undervisningen ska vara tillgänglig då en elev med blindhet 

går i gruppen kan lärarna behöva tänka om kring material och uppgifter som vanligtvis används i 

engelskundervisningen. 

 

Det anglosaxiska inflytandet på svensk populärkultur är stort och ungdomar exponeras ofta för det 

engelska språket utanför skoltid. Visuell information i filmer och serie underlättar förståelsen för det 

talade språket. Med internet har fönstret mot omvärlden öppnats upp och för många ungdomar är 

avståndet till den engelsktalande världen bara några knapptryckningar bort. Frågan är om elever med 

blindhet tar del av det engelskspråkiga utbudet på samma sätt och i lika stor omfattning som seende 

jämnåriga. Min förhoppning är att det här arbetet ökar förståelse för punktskriftsläsande ungdomars 

engelskanvändning och därmed att lärarna ska få adekvat specialpedagogiskt stöd i sin roll att stötta 

och utmana eleven med blindhet.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med arbetet är att undersöka hur gymnasieelever med punktskrift som läsmedium använder 

engelska i och utanför skolan och om något i undervisningen eller på fritiden försvåras av deras 

funktionsnedsättning.  

 

Frågeställningar: 

• Hur resonerar lärare och punktskriftsläsande elever om svårigheter och strategier i 

engelskundervisningen? 

• Hur resonerar punktskriftsläsande elever om användningen av engelska på fritiden?  

Bakgrund  

Bakgrunden ger en översikt över klassificering av synnedsättning, om punktskrift som läsmedium och 

de styrdokument som ligger till grund för en inkluderande skola. Vidare presenteras samhällets stöd 

till elever med blindhet samt punktskriftsläsande elevers användning av informations- och 

kommunikationsteknik, IKT. 

Synkategorier  

WHO:s och Socialstyrelsens klassificering av synnedsättning utgår från synskärpa vid bästa 

korrigerande glas (se Tabell 1) där 1,0 räknas som full synskärpa. Utifrån klassificeringen indelas 

blindhet i tre kategorier och innefattar en synskärpa på högst 0,05 till avsaknad av ljusperception. 

Synskärpa 0,05 motsvarar 5 % av full synskärpa och innebär att det någon med fullgod syn ser på 10 

meters avstånd kan en person med synskärpa 0,05 uppfatta på 50 centimeter. 

 

Tabell 1: Kategorisering av synnedsättning 

Kategori Benämning av synnedsättning Synskärpa med bästa korrigering (glasögon) 

Kategori 0 Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 – full synskärpa 

Kategori 1 Måttlig synnedsättning 0,1 – 0,3 

Kategori 2 Svår synnedsättning 0,05 – 0,1 

Kategori 3 Blindhet 0,02 – 0,05 

Kategori 4 Blindhet Ljusperception eller fingerräkning vid 1 m – 0,02 

Kategori 5 Blindhet Ingen ljusperception 

Källa: spsm.se 

 

Utifrån de lärmediautredningar som utförs vid Specialpedagogiska skolmyndighetens Resurscenter 

syn ges rekommendationer kring val av läsmedium för elever med nedsatt synförmåga. En generell 

riktlinje är att punktskrift rekommenderas till skolbarn vid synskärpa 0,03 och lägre, men många andra 

faktorer beaktas, exempelvis inskränkningar i det centrala synfältet, ögondiagnos och prognos samt 

taktil förmåga. 
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Punktskrift - ett taktilt sätt att läsa  

Punktskrift är en taktil skrift som personer med synnedsättning eller blindhet över hela världen läser 

med känseln (Punktskriftsnämnden, 2009). Varje punktskriftstecken består av en kombination av en 

till sex upphöjda punkter samlade i en s.k. punktskriftscell med två kolumner om tre punkter vardera 

(se Bild 1).  

Bild 1: en punktskriftscell 

 

Punktskriftstecknen utgår från det latinska alfabetet men används också i språk med andra 

skriftsystem, exempelvis arabiska (ibid.). Punktskriftscellens sex punkter möjliggör 63 olika 

kombinationer vilket bland annat räcker till alfabetet och skiljetecken. Andra skrivtecken kan uttryckas 

med kombinationer av tecken: $ skrivs med två tecken i punktskrift, © med tre. För att skriva versaler 

används ett förtecken framför bokstaven. Siffror skrivs med ett annat förtecken ihop med bokstäverna 

a-j (se Bild 2). För svenska punktskriftsläsare tillkommer inga ytterligare tecken för att kunna läsa 

texter på engelska.  

Bild 2: bokstäverna a,b,c som små respektive stora bokstäver samt siffrorna 1, 2, 3  

 

Förutom olika avkodande sinnen vid läsning av punktskrift respektive svartskrift, dvs skrift avsedd att 

läsas med synen, finns andra skillnader som är viktiga att medvetandegöra, inte minst i 

undervisningssammanhang. Taktil läsning ger inte samma överblick över texten som visuell läsning. 

”Läsfönstret” är begränsat till de tecken som finns under fingertopparna och varje tecken måste 

vidröras genom en handrörelse för att kunna avkodas (Millar, 1997). Det motsatta kan beskriva visuell 

läsning – det är lätt att få överblick över texten och vid ortografisk läsning läses flera ord samtidigt då 

ögat stannar till någon gång per rad (Veispak, Boets & Ghesquière, 2012). Lässätten avspeglar 

skillnader i läshastighet. Punktskrift är ett långsamt läsmedium och kan ta dubbelt till tre gånger så 

lång tid som visuell läsning (Stanfa & Johnson, 2017; Veispak et al., 2012) även för vana läsare. 

Något som också påverkar läsningen är de olika skrivsättens tydlighet. Svartskrift kan läsas även då 

texten är grynig och bokstäverna går att läsa även om delar av dem har fallit bort. Punktskrift har 

däremot liten redundans då skillnaden mellan olika tecken är liten (Millar, 1997; Veispak et al., 2012). 

En tillplattad eller saknad punkt kan helt ändra tecknets betydelse. 

 

Många länder, däribland England och USA, har ett system med förkortad punktskrift, kallad 

contracted braille eller Braille Grade 2 (Emerson, Holbrook & D’Andrea, 2009). Dessa hel- och 

delordsförkortningar syftar till att underlätta den taktila läsningen men innebär ytterligare en 

abstraktionsnivå vid läsningen (Punktskriftsnämnden, 2009). I Sverige används alphabetic braille eller 

Braille Grade 1 där varje bokstav motsvaras av ett tecken i punktskrift (Emerson et al., 2009). 

 

Punktskrift, Louis Brailles skapelse under 1800-talet, kan idag även läsas på punktskriftsskärm 

kopplad till dator. Digital punktskrift skiljer sig i viss mån från tryckt punktskrift. Den digitala 

punktskriftscellens 8 punkter möjliggör fler unika teckenkombinationer och medför att förtecken för 

versaler och siffror inte behövs. I vår skriftspråkskultur är möjligheten att få utvecklas till en god 

läsare viktig (Fellenius, 1996; Stanfa & Johnson, 2017; Veispak et al., 2012) och god läsförmåga och 

tillgång till text är en förutsättning för vidare studier, framtida anställning och personlig utveckling 

(Fruchterman, 2008).  
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Styrdokumenten bakom en inkluderande skola  

En skola för alla har varit ledorden för svensk skola sedan Lgr 80 (Skolverket, 2005; Bäckman, 

Fellenius & Inde, 2015). Enligt skollagen ska alla elever ges ledning och stimulans för att utifrån sina 

förutsättningar nå så långt som möjligt i både lärandet och den personlig utvecklingen. Dessutom ska 

stödet ”så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS 2010:800, 3 kap, 

2 §). I linje med Salamanca-deklarationen är målsättningen att alla barn, oavsett funktionsnedsättning 

eller behov av specialpedagogiska insatser, ska få sin undervisning inom det ordinarie 

utbildningsväsendet utan särskiljande lösningar (Svenska Unescorådet, 2006). Skolan ska därmed 

möjliggöra för elever att uppleva delaktighet både socialt och i lärandet (Nilholm, 2012). Elever med 

blindhet går därför i skolor tillsammans med seende elever. Undantaget är elever med blindhet och 

intellektuell funktionsnedsättning som erbjuds specialskola (SFS 2010:800). Tre av fyra elever med 

blindhet har emellertid även andra funktionsnedsättningar, framförallt intellektuell 

funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd (de Verdier, Ek, Löfgren & Fernell, 2017). Många 

av dessa elever torde därmed vara berättigade att gå i specialskola.  

 

Fram till 1986 gick elever med grav synnedsättning eller blindhet på specialskolan Tomteboda i 

Stockholm. Grundskolan var då 10-årig och förutom de vanliga skolämnena undervisades eleverna i 

synspecifika ämnen som ”sinnesuppfattning och begreppsbildning” (Synskadades riksförbund, 2016), 

orientering och förflyttning och ADL, aktiviteter i dagliga livet. Lärarna hade kunskaper om 

punktskrift och taktil kunskapsinhämtning och erfarenhet av att undervisa elever med synnedsättning 

eller blindhet (Bäckman et al., 2015). Majoriteten av de lärare som nu undervisar elever med blindhet i 

vanliga skolor saknar både tidigare erfarenhet av och utbildning i att möta elevgruppens speciella 

behov (de Verdier, 2018; Fellenius, 1996).  

 

Den värdegrund som dagens skola vilar på ser funktionsnedsättningar ur ett relationellt perspektiv 

(Skolverket, 2005; Aspelin, 2013). Fokus riktas mot att undanröja hindrande omgivningsfaktorer i 

elevens skolmiljö istället för att se brister hos individen som hindrande för kunskapsutveckling och 

delaktighet, ett så kallat kategoriskt perspektiv (Skolverket, 2005). Synsättet går i linje med 

internationella överenskommelser vars fundament är människors lika värde och rätt till utbildning, 

gemenskap och delaktighet. FN:s konvention om barns rättigheter betonar varje barns rätt till 

utbildning. Sverige undertecknade konventionen 1990 och sedan 2020 är den svensk lag. Salamanca-

deklarationen från 1994, även den undertecknad av Sverige, har ett tydligare fokus mot 

specialpedagogiska insatser (Assarson, 2009). Där lyfts vikten av inclusion eller inclusive education.  

 

Berhanu och Gustafsson (2009) hänvisar till flera studier som pekar på att pedagogernas kompetens i 

inkluderande skolor är avgörande för att elever med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i lärandet 

såväl som socialt. Skolsituationen för elever med blindhet undersöks inte specifikt, men även för dessa 

elever borde pedagogernas kunskaper om punktskrift som läsmedium och kompensatoriska arbetssätt 

vid avsaknad av syn vara av yttersta vikt för elevernas studieresultat och delaktighet i undervisningen. 

Samhällets stöd till elever med synnedsättning   

Gruppen elever med blindhet är mycket heterogen. Studier visar att majoriteten av barn med blindhet 

även har andra funktionsnedsättningar (de Verdier et al., 2017; Blohmé & Tornqvist, 1997), därmed är 

skillnaderna i stödbehov stora. Den här studien gäller elever med blindhet i ordinarie gymnasieskolan. 

Därför beskrivs här det stöd som rör pedagogiska insatser, vilka Specialpedagogiska skolmyndigheten 

ansvarar för, samt utrustning av lärverktyg, vilket sker via landstingens syncentraler. Eventuella behov 

av medicinska insatser utelämnas.  

 

de Verdier beskriver samhällets stöd till elever med blindhet utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska systemteori där stöd ges av aktörer på olika nivåer (Bronfenbrenner, 1979, 

refererad i de Verdier, 2018). I barnets närmaste omgivning stöttas barnet av familj, vänner, skola men 

även landstingets syncentral. Syncentralen tillhandahåller bland annat synspecifika lärverktyg till både 
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hemmet och skolan. För elever med blindhet kan lärverktygen bestå av punktskriftsskrivare, 

skärmläsningsprogram till dator och punktskriftsskärm. Studier visar att denna förskrivning fungerar 

bra (Åström, 2009). Syncentralen ansvarar även för att lära barnet hantera lärverktygen. Skolorna har 

sällan kompetens eller tidigare erfarenhet av att möta dessa elevers pedagogiska behov då bara cirka 

tio elever per årskull i Sverige har punktskrift som läsmedium (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2014) medan mer allmänna kunskaper om lärares inkluderande arbetssätt torde åligga 

lärarutbildningen (Allan, 2010). På en mer övergripande samhällsnivå sker stödet till elever med 

blindhet längre ifrån barnet, t ex genom SPSM:s föräldra- och personalkurser kring barn och elever 

med blindhet. Skolan kan beställa pedagogiskt anpassade läroböcker i form av tryckta 

punktskriftsböcker eller e-böcker som är anpassade till elever med blindhet. Textview är ett sådant e-

bokformat, där uppgifter bland annat anpassas genom bildbeskrivningar av visuell information och där 

läsaren genom olika kortkommandon effektivt kan söka och navigera i lärobokstexten. Skönlitteratur 

tillgängliggörs av MTM, Myndigheten från tillgängliga medier, som tryckta punktskriftsböcker eller i 

digitala format att lyssna på eller läsa på punktskriftsskärmen.  

 

På nationell nivå fattas beslut kring finansiering och stödets ansvarsområden, vilket också i allra 

högsta grad påverkar elevens skolsituation (de Verdier, 2018). Elever med blindhet förväntas i 

nuvarande skolsystem klara skolgången på samma tid som seende elever. Den träning som behövs för 

olika synspecifika och kompensatoriska färdigheter finns i USA lagstadgad i Expanded Core 

Curriculum. I Norge ger motsvarande s.k. core skills rätt till mer undervisningstid för elever med 

synnedsättning (de Verdier, 2018). I Sverige saknas motsvarande framskrivningar i styrdokumenten 

vilket implicit innebär att elever med blindhet förväntas bemästra de synspecifika färdigheterna 

parallellt med måluppfyllelse i ämnena inom ramen för ordinarie undervisningstid. Sedan 1986, då 

specialskolan för elever med blindhet stängdes, har intåget av datorer och internet underlättat 

skoltillvaron för elever med blindhet. Det digitala arbetssättet medför att lärare förutsätts ha fördjupad 

kunskap om den punktskriftsläsande elevens specifika arbetssätt och studieteknik.  

 

En önskan om tvärprofessionellt stöd kring elever med blindhet lyfts i flera studier (Blohmé & 

Tornqvist, 1997; Åström, 2009; De Verdier, 2018). Det är viktigt att stödaktörerna har en helhetssyn 

för att hantera komplexiteten i funktionsnedsättningens konsekvenser och ”de olika professionerna bör 

komplettera, inte motverka varandra” (Berhanu & Gustafson, 2009, s. 89). Åström (2009) menar dock 

att detta inte sker i tillräcklig utsträckning rörande elever med blindhet. Syncentralen utrustar eleven 

med lärverktyg och specifik programvara samt lär eleven hantera dessa. Forskning visar att skolornas 

It-tekniker ofta brister i kunnande om lärverktygen. Vid tekniska problem kan i värsta fall eleven bli 

utan fungerande läs- och skrivverktyg tills syncentralen har tid att åtgärda problemen (Åström, 2009). 

Skolans pedagoger eller resursperson behöver också lära sig att hantera de synspecifika lärverktygen 

som syncentralen lär eleven.  Syncentralens It-tekniker belyser problemet: ”Barnen lämnar vi ju lite 

därhän… när de har fått grejorna” (Åström, 2009, s 93). Åströms granskning (2009) visar att elever 

med punktskrift som läsmedium själva förväntas vara experter på sina lärverktyg – ett ansvar som 

sällan läggs på seende elever.  

 

Det pedagogiska stödet i skolan  

De olika lärverktygen gör information och text åtkomlig för elever med blindhet. För att 

undervisningen ska bli tillgänglig och likvärdig krävs även pedagogiska anpassningar av lärarens 

undervisning och material (Åström, 2009). Detta sköts vanligtvis av en lärarresurs 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). Elevernas kunskapsutveckling är helt avhängig av 

lärarens pedagogiska anpassningar och utformning av undervisningen (Vinterek, 2006; Åström, 2009). 

SPSM kan bistå med specialpedagogiskt stöd kring metodiska frågor och studieteknik men skolan 

måste själv efterfråga stödet. Material som eleven ska ta del av via sin dator måste finnas hos eleven i 

tillgängligt format inför lektionen. I vissa fall kanske eleven tar del av en redan anpassad taktil bild 

eller annat taktilt material. Läraren behöver också planera för att eleven med blindhet ska kunna nå 

samma kunskapsmål som seende klasskamrater men tillvägagångssättet kan ibland behöva vara lite 

annorlunda. 
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Verbalisering, att inför hela klassen sätta ord på det som skrivs eller visas under exempelvis 

genomgångar, är en anpassning som alltid bör ske då en elev med blindhet går i klassen – helst av 

läraren och inte resurspersonen för att undvika dubbla auditiva fokus för eleven med blindhet 

(Backström Lindeberg, 2016). En lärare beskriver det verbaliserande sättet att undervisa: ”Man får 

tänka lite radiomässigt så. Att man försöker och beskriva det man gör hela tiden” (Åström, 2009, s. 

106). Verbalisering kan även göras av mer sociala skeenden i skolan för att eleven med blindhet ska 

bli delaktig i det som händer. Syntolkning är ett slags verbalisering som specifikt riktar sig till 

personen med synnedsättning. Den syftar till att underlätta förståelsen för och förmedla känslor eller 

stämning av exempelvis en film (Holsanova, 2016). Då läraren visar film som inte redan finns 

syntolkad behöver läraren eller resursen syntolka filmen så att eleven kan tillgodogöra sig filmens 

innehåll. 

IKT-användning 

Den informations- och kommunikationsteknik, IKT, som elever med blindhet använder i studierna 

skiljer sig delvis från de lärverktyg seende använder. Ett skärmläsningsprogram i elevens dator gör det 

möjligt att komma åt text i form av ljud eller punktskrift på en punktskriftsskärm kopplad till datorn 

(Åström, 2009). Eleven använder Wordkommandon och skärmläsningsprogrammets specifika 

kommandon för att utan muspekare navigera i datorn, söka på internet eller i texten. Goda IKT-

färdigheter är en förutsättning för delaktighet och självständighet i studierna men i ett längre 

perspektiv även i framtida yrken och vid högre studier (Fruchterman, 2008; Fuglerud & Solheim, 

2008). Auditiv informationsinhämtning är en viktig del av studierna för många elever med punktskrift 

som läsmedium eftersom läsmediet generellt är långsammare än visuell läsning (Vik & Fellenius, 

2007). Överblick och sökläsning är också mer tidskrävande utan syn (ibid.). Appleprodukter har en 

inbyggd talsyntes, Voice Over, som via röststyrning eller fingerrörelser över skärmen möjliggör 

uppläsning av text. Elever med blindhet har genom MTM:s applikation Legimus tillgång till 

skönlitteratur i form av ljudböcker, vilka kan lyssnas på via mobiltelefonen eller datorn.  
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Tidigare forskning  

Svenska elever som läser punktskrift är ett smalt forskningsområde. Engelskundervisning eller 

språkinlärning i engelska för denna elevgrupp är däremot helt obeforskad. Det visar sökningar i 

databasen EBSCO vid Stockholms universitets bibliotek för sökorden braille, ESL/English as second 

language/SLA/second language acqusition, inclusive education, Sweden/Swedish eller varianter av 

dessa sökord på både engelska och svenska.  

 

De punktskriftläsande eleverna som intervjuades för den här studien går i vanliga gymnasieklasser 

med seende elever. Därför har forskning som är relevant för studien och dess frågeställningar delats in 

i tre områden; engelskundervisning i svenska skolor, ungdomars användning av engelska på fritiden 

samt engelska som andraspråk eller språkinlärning av främmande språk vid punktskriftsläsning. De 

första områdena rör seende elevers undervisning och fritid, alltså den kontext som studiens 

informanter befinner sig i. Det tredje området rör läsmediet punktskrift, vilket blir en extra parameter 

för lärarna att ta hänsyn till i utformningen av undervisningen då en elev som läser punktskrift går i 

klassen. Forskning inom de tre områdena har sökts genom olika sökord för respektive område och 

presenteras under respektive rubrik här nedan.  

Engelskundervisning i svenska skolor 

Utifrån sökorden ESL/English as second language, Sweden/Swedish och upper secondary school/high 

school fokuserar forskningsöversikten på film och feedback på texter, två aspekter av 

engelskundervisningen i svenska skolor som kan vara problematiska för elever med punktskrift som 

läsmedium. 

Filmvisning 

Anja Bakken presenterar i artikeln ”When teachers talk about films: An investigation into some 

aspects of English teachers’ discursive practices” (2016) en intervjustudie om hur lärare resonerar 

kring filmvisning som ett inslag i engelskundervisningen. I intervjuer med 18 gymnasielärare 

framkommer att alla använder film i sin engelskundervisning men det varierar från sällan eller en film 

till fyra-fem filmer per läsår. Film visas av många olika anledningar, men utifrån intervjuerna indelas 

dessa i fyra kategorier: referential value, compensatory value, emotional value samt language value. 

 

När en film får representera exempelvis sociala förhållanden, historiska händelser eller ska visualisera 

idéer knutna till en viss epok tillskrivs den värden som referens. När texten som filmen baseras på 

istället anses för svår eller eleverna för svaga i läsning visas film i kompensatoriskt syfte. Filmen 

används för att fylla ut luckor vid läsningen. Som exempel nämns filmatiseringen av Romeo och Julia 

som enligt Bakkens (2016) intervjuade lärare ger eleverna inblick i Shakespeares värld och verk i 

högre utsträckning än läsning av dramat. Det kompensatoriska värdet är nära knutet till det 

emotionella värdet. Genom film kan elever se och uppleva känslomässigt starka scener och till 

skillnad från läsning underlätta för elever att sätta ord på och diskutera upplevelsen. Film som 

ersättning för skönlitterär läsning möjliggör en känslomässig upplevelse som eleverna har svårt att 

uppleva via ett verbalt format, resonerar lärarna (Bakken, 2016). Slutligen visar Bakkens studien att 

språkliga värden vid filmvisning i undervisningen är av sekundär betydelse. Eleverna får höra 

målspråket talas i filmen men ofta används även engelsk textremsa som en kompromiss då eleverna 

egentligen vill läsa textning på modersmålet. Språket i talad form, men framför allt den visuella 

presentationen i filmen, ska väga upp för de utmaningar som läsning medför. 
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Kamratrespons på texter 

I artikeln ”Learning from giving feedback: a study of secondary-level students” presenterar Jessica 

Berggren (2015) en empirisk undersökning av hur elevers feedback i grupp på andra elevtexter 

påverkar skrivandet för både skribenter och de som ger feedback. Två skolklasser i årskurs 8 deltog i 

undersökningen där elever fick träna på att läsa klasskamraters texter och ge feedback på både innehåll 

och form. Gruppdiskussioner av de engelska elevtexternas styrkor och svagheter mynnade ut i en 

skriftlig återkoppling med kommentarer. I undersökningen ser Berggren (2015) att mer än hälften av 

ändringarna i elevtexterna vid ett andra skrivtillfälle görs utifrån den skriftliga återkopplingen från 

klasskamraterna. Författaren drar slutsatsen att skriftlig kamratrespons i engelska är både relevant och 

genomförbart trots begränsad tid i undervisningen. Hon vill med undersökningen visa att tonåringars 

texter i engelska vinner på att både ge och ta emot kamratrespons (Berggren, 2015). 

 

Rådgivare på Resurscenter syn får ofta frågor från lärare hur de ska ge elever skriftlig återkoppling på 

texter på ett sätt som eleven med blindhet på ett enkelt sätt kan ta del av. Språklärare vill gärna ge mer 

textnära kommentarer, inte bara övergripande omdömen. Berggrens (2015) forskning visar att 

elevrespons gör nytta för både mottagare och granskare. Elever med blindhet behöver ha fungerande 

tillgängliga former för att ge och ta emot skriftlig återkoppling. Berggren nämner att begränsad tid inte 

behöver hindra lärare från att anamma arbetssättet. Frågan är hur återkoppling skulle organiseras i 

klasser med en punktskriftläsande elev, där avsaknad av syn och taktil läsning i sig generellt tar längre 

tid. Kanske finns risken för mer ensamarbete på grund av svårigheter med tekniska lösningar? 

Ungdomars användning av engelska på fritiden 

Termen extramural förknippades ursprungligen med något som låg utanför lärosätets murar. Termen 

extramural learning omfattar numera lärande initierat av eleven, inte läraren eller skolan. Extramural 

English är fritidsaktiviteter där engelska används av icke-modersmålstalande där språkkunskaper blir 

en bonuseffekt. Med sökorden extramural English, Sweden/Swedish och proficiency hittades studier 

kring svenska skolelevers användning av engelska på fritiden, den kontext studiens informanter 

befinner sig i. Pia Sundqvist dominerar forskningsfältet av studier kring hur svenska skolelevers 

engelska fritidsaktiviteter, främst internetbaserade, påverkar de språkliga förmågor som mäts och 

bedöms i skolämnet engelska.  

Gaming och andra medskapande aktiviteter 

I artikeln ”Gaming as Extramural English L2 Learning and L2 Proficiency among Young Learners” 

(Sylvén & Sundqvist, 2012) presenteras en jämförelse av årskurs 5-elevers förmågor i engelska och 

deras engelska online-spelande. Eleverna indelas i grupperna icke-spelare, måttliga respektive 

frekventa spelare utifrån speltid per vecka. Resultat från nationella provets hör- och läsförståelse samt 

ordkunskap jämförs mellan grupperna. De högfrekventa spelarna får alltigenom högst resultat följt av 

de måttliga spelarna, medan icke-spelarna uppvisar lägst testresultat. En statistisk signifikans mellan 

gruppernas resultat påvisas men författarna reserverar sig för att uttala sig om orsak och verkan. 

Spelandet kan ha bidragit till språkutveckling men spelare med högst resultat kan även ha spelat tack 

vare redan förvärvade förmågor i engelska. 

 

I en senare studie, ”How Swedish Children Learn English Through Gaming” presenterar Sundqvist 

och Sylvén (2014) motsvarande positiva språkresultat av gaming för elever i 10-årsåldern, efter endast 

ett läsårs engelska i skolan. Motivationen att använda engelska på fritiden är överlag hög för dessa 10-

åringar och högst bland elever som identifierar sig som ”gamers”. De spelar multiplayer-spel som 

egentligen kräver språkkunskaper långt över deras språkliga nivå, både gällande muntlig och skriftlig 

kommunikationen med sina medspelare. Ett tydligt mönster kring användningen av engelska på 

fritiden framträder i studien. Pojkar tillbringar mer tid online där engelska används än flickor – 11,5 

timmar respektive 5,1 timmar per vecka. I relation till antal veckotimmar engelskundervisning 

konstaterar författarna att extramural engelska bidrar mycket till exponering för målspråket och 

språkutvecklingen. Sundqvists och Sylvéns studie (2014) visar stora skillnader mellan pojkars och 
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flickors aktiviteter online. Flickor lägger främst sin tid online på sociala medier, företrädesvis på 

svenska. De få flickor som spelar datorspel på engelska spelar ofta The Sims, ett spel som inte kräver 

lika mycket muntlig eller skriftlig aktivitet med andra medspelare som multiplayer online-spel, 

pojkarnas främsta spelaktivitet vid datorn.  

 

I artikeln ”Commercial-off-the-shelf Games in the Digital Wild and L2 Learner Vocabulary” 

(Sundqvist, 2019) presenteras ytterligare en studie om datorspels inverkan på ordkunskap och 

skrivförmåga, i denna studie 1069 elever i årskurs 9. Speltid per vecka och typ av online-spel kartläggs 

– single player (SP) där medspelare saknas, multiplayer (MP) med ett begränsat antal medspelare och 

massively multiplayer online games (MMO) med möjlighet till ett oändligt antal medspelare över hela 

världen. Elevernas aktiva och passiva ordförråd testas och användning av vokabulär i det nationella 

provets uppsatsskrivning granskas. Resultaten från Sundqvists studie (2019) är återigen tydliga. Att 

spela engelska datorspel online på fritiden har positiv inverkan på engelskt ordförråd och ju mer tid åt 

spelande desto bättre ordförråd. Elever vars spel har ett större antal medspelare (MMO) har störst 

aktivt och passivt ordförråd, i fallande ordning följt av elevgrupperna som spelar MP, SP och icke-

spelare. De spelande ungdomarna har ett mer avancerat ordförråd jämfört med icke-spelare, vilket blir 

särskilt tydligt för de allra svåraste orden som enbart högfrekventa spelare klarar av. Slutligen 

granskas elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift på engelska. De högfrekventa spelarna får höga 

betyg på nationella provets uppsatsskrivning och använder då ett mer avancerat ordförråd. Bra 

ordförråd har även elever som tillbringar en stor del av fritiden online med att läsa engelska artiklar 

och titta på engelsktalande tv-serier och filmer. Det som skiljer single player-spel från multiplayer 

respektive massively multiplayer online-spel är graden av social och därmed språklig interaktion 

mellan spelarna. Sundqvists studie (2019) visar att inte främst spelandet i sig möjliggör ökade 

förmågor i engelska, utan interaktion med spelare med olika modersmål där engelska blir ett lingua 

franca. Elever som tillbringar mycket tid online identifierar sig som användare av engelska (L2 users), 
inte att de lär sig engelska (L2 learners). Språkfärdigheten kommer så att säga på köpet medan de 

ägnar sig åt självvalda fritidsaktiviteter.  

 

Även tidigare generationer än dagens uppkopplade skolungdomar konsumerade populärkultur på 

engelska konstaterar Henry, Sundqvist och Korp (2014) i artikeln ”Elevers möten med engelska i och 

utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap”. Däremot har det skett 

en förändring då dagens unga numera intar dubbla roller som både producenter och konsumenter, 

därav den engelska termen prosumers (från engelskans producers och consumers). Istället för att 

endast ta del av engelska via exempelvis musik, film och litteratur utför en prosumer medskapande 

aktiviteter i engelskspråkiga miljöer. Förutom att delta i online-spel nämner författarna även fan-

fiction och digitala forum för olika intressen där unga skriver och diskuterar med andra.   

Övriga aktiviteter på engelska  

För att hitta forskning kring annat än online-spelandets påverkan på språket användes även andra 

sökord: English language learners, Sweden/Swedish och spare time. Den mest relevanta träffen var en 

longitudinell studie, ”The Impact of Spare Time Activities on Students’ English Language Skills”, 

även den skriven av Pia Sundqvist (2009). Där kartläggs fritidsaktiviteter på engelska för 80 ungdomar 

i årskurs 9 i relation till ungdomarnas language skills och vocabulary. Den vanligaste fritidsaktiviteten 

på engelska är att lyssna på musik, följt av gaming och TV- och filmtittande.  I Sundqvists studie 

(2009) framgår att musik inte i större utsträckning utvecklar ordförrådet, till skillnad från gaming och 

internetsurfande. Läsning visade sig utveckla vad Sundqvist kallar language skills mest, men var 

samtidigt den aktivitet som ungdomarna ägnade minst tid åt. Intressanta resultat var att läsning inte 

visade sig lika gynnsamt för förbättrat ordförråd eller ordkunskap som att spela spel och surfa på nätet. 

Detta hänger samman med aktiviteternas passiva respektive aktiva användning av orden. 

 

I Sundqvist studie (2009) framträder tydliga skillnader mellan könen gällande tid åt aktiviteter och 

dess effekter på språkkunskaperna. Flickorna lyssnade i huvudsak på musik, en passiv användning av 

språket. Aktiv användning av engelska, genom datorspel och surfande på nätet, utfördes främst av 

pojkar. Studien visar att muntliga förmågor och ordförråd allra mest utvecklas genom datorspel – 



 

10 

 

fördel till pojkarna med andra ord. Sundqvist hänvisar till andra studier som visar att flickor generellt 

presterar bättre än pojkar i skolämnet engelska men i hennes studien överträffar pojkarna flickorna på 

ordkunskapstesten. Sundqvists förklaring är att pojkar i mycket högre grad använder engelska aktivt 

genom datorspel. Resultat innebär dock inte att pojkar generellt presterar bättre än flickor i 

engelskundervisningen eftersom lärande sker på många håll och med många andra inverkande 

faktorer.  

Second language learning för punktskriftsläsande 

elever  

Den forskning som bedrivs kring punktskriftsläsning är i huvudsak internationell och rör specifika 

aspekter av det taktila läsmediet och taktil informationsinhämtning. Även olika digitala lösningar för 

att nå information undersöks och jämförs. Forskning som rör andraspråksinlärning av engelska för 

punktskriftsläsande elever med just svenska som modersmål har inte gått att hitta. Med tanke på att 

språken har olika stor skillnad mellan grafem och fonem – jämför stavning och uttal av ordet 

thoroughly – var min önskan att hitta forskning om huruvida målspråkets annorlunda stavning 

försvårar för svenska elever med punktskrift som läsmedium. 

 

Forskning kring andraspråksinlärning generellt för personer med blindhet är dock också relevant för 

min undersökning. I avhandlingen Blindness and Second Language Acquisition: Studies of Cognitive 

Advantages in Blind L1 and L2 speakers undersöker Helena Smeds (2015) om personer med blindhet 

har fördelar vid inlärning av ett andraspråk (här svenska) i jämförelse med seende. Hon jämför även 

andraspråksinlärare (L2, language 2) med svenskfödda (L1), både seende och blinda personer. Smeds 

(ibid.) utgår från en vanlig uppfattning att personer med blindhet har mer utvecklade auditiva 

perceptuella förmågor vilket gynnar andraspråksinlärning. Detta stöds också av tidigare 

forskningsresultat att personer med blindhet har lättare att uppfatta muntlig information och att prata 

utan brytning än seende. Smeds (ibid.) undersöker tre aspekter av kognition: minnesfunktioner (bland 

annat fonologiskt korttidsminne och muntlig igenkänning av nya ord), talperception (förmågan att i 

olika typer av brusiga ljudmiljöer uppfatta talad svenska) samt talproduktion (med hur mycket 

brytning de talar målspråket). Dessa aspekter anses alla vara viktiga vid andraspråksinlärning.  

 

Smeds (2015) forskningsresultat visar att tidigt blinda personer presterar bättre på test av fonologiskt 

korttidsminne än både sent blinda och seende, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Både 

tidigt och sent blinda personer presterar bättre än seende på ordigenkänningstest. Däremot visar test av 

talperception att brusiga ljudmiljöer är mycket krävande för andraspråkstalare, oavsett synförmåga, 

och försvårar förmågan att uppfatta det talade målspråket. Personer med blindhet har här inga fördelar. 

Gruppen svenskfödda (L1-gruppen) uppvisar motsvarade resultat som från det fonologiska 

korttidsminnet – att tidigt blinda bättre är bättre än både sent blinda och seende – i det här fallet på att 

uppfatta tal i vitt brus, dvs ett bakgrundsljud som stör perceptionen men som inte består av röster. Vid 

babbelbrus (bakgrundsljud av flera röster, s.k. cocktailljud) försämras talperceptionen markant för de 

blinda personerna. Utifrån resultaten drar Smeds (2015) slutsatser som har implikationer för 

språkundervisning för personer med blindhet:  

”(1) andraspråkstalare behöver vistas i miljöer utan brus för att ha samma förutsättningar att uppfatta tal 

som förstaspråkstalare, och att (2) det är mycket viktigt att både tidigt och sent blinda vistas i miljöer som 

inte är pratiga, då de i högre grad än seende störs av detta, allrahelst som de inte har fördelen av att 

kunna se sin samtalspartner” (Smeds, 2015, s. 192).  

Slutligen visar Smeds (2015) forskning att personer med blindhet inte talar målspråket med mindre 

brytning än seende. I en skolkontext är detta däremot underordnat resultaten som visar att personer 

med blindhet behöver en från mer brusfri ljudmiljö än seende för att ges samma möjligheter att 

uppfatta målspråket i tal. Att ljudmiljön är viktig för personer med blindhet bekräftas även i andra 

studier (Backström Lindeberg, 2016).  
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Sammanfattande diskussion av tidigare forskning 

Flera studier visar att exponering för engelska på fritiden gör stor skillnad för de förmågor som mäts i 

skolämnet engelska. Forskning visar att extramuralt lärande har positiv inverkan på 

språkfärdigheterna. Språkutbyte med andra i internetbaserade fritidsaktiviteter, då elever är prosumers, 

både producenter och konsumenter, bidrar till ökad förståelse och förmåga att använda engelska i 

skolsammanhang. På denna digitala arena kan även ungdomar med punktskrift som läsmedium hitta 

intressanta aktiviteter. Detta förutsätter navigering på internet med hjälp av lärverktygen och att de 

digitala miljöer eleven vill ta del av är utformade så att de stöder användningen av 

skärmläsningsprogram. Ytterligare en försvårande omständighet är att online-spel, TV-serier och 

Youtube till stor del utgår från visuell information och visuella upplevelser.  

 

Den språkutveckling som följer gaming och andra engelskspråkiga aktiviteter borde för ungdomarna 

själva vara av underordnad betydelse. Framför allt är de roliga aktiviteter med gemensamma arenor för 

grupper av ungdomar att samlas kring. Ingen forskning har hittats kring hur svenska ungdomar med 

blindhet tar för sig på dessa engelskspråkiga arenor och hur deras språkutveckling sker i relation till 

detta. Inget finns heller om huruvida engelskundervisningen anpassas efter deras behov eller om elever 

med blindhet möter hinder där på grund av sin funktionsnedsättning. Den här intervjustudien är ett 

försök att bidra med ny kunskap kring dessa områden.  
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Metod 

Metodansats  

En kvalitativ studie syftar till att ”nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp individer” 

(Hartman, 2004). Detta görs inte genom observationer eller mätning av olika slag utan genom 

fördjupande intervjuer där informanterna själva delar med sig av sina upplevelser (ibid.). Utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor väljs därför att genomföra en kvalitativ studie med induktiv 

metodansats. Elevernas och lärarnas tankar och upplevelser är utgångspunkten för kunskaper som 

bildas i det sammanhang de befinner sig i. Arbetet tar stöd i pragmatismens syn på kunskap som 

kontextuell och föränderlig (Höstfält, 2015), därför bör den inte tolkas utifrån givna teorier utan 

betraktas i den tid och det sammanhang den befinner sig i. 

Studiens urval 

Punktskrift som enda läsmedium är ett urvalskriterium för studien, inte synförmågan i sig. Däremot 

läses punktskrift endast av personer vars synnedsättningen kategoriseras som blindhet. Synförmågan 

hos fyra av de intervjuade eleverna är som högst kategori 4 – ljusperception. En av eleverna kan ta del 

av viss information via förstorade bilder, dock utan att kunna läsa förstorad text. Studiens informanter 

består av fem gymnasieelever med punktskrift som läsmedium samt fyra gymnasielärare i engelska 

som innevarande läsår undervisar en av dessa eller annan elev med punktskrift som läsmedium. I 

några fall sammanfaller det så både lärare och elev deltar, men var inget krav för att delta i studien. 

Därmed undveks eventuella påtryckningar för endera parten. Elev- och lärarperspektiv jämförs därför 

på ett generellt plan, inte specifikt för olika informanter som befinner sig i samma klassrum. 

 

I mitt arbete på SPMS:s Resurscenter syn har jag tillgång till resurscentrets maillista över skolor som 

har punktskriftsläsande elever. Skolornas kontaktpersoner hjälpte till att förmedlade mitt 

informationsbrev (Bilaga 1). Samtliga 17 gymnasieelever med punktskrift som enda läsmedium, inte 

förstorad text och som läser enligt gymnasieskolans läroplan kontaktades. De elever som tackade ja till 

att delta har läst punktskrift under hela sin skolgång. Kontakt med engelsklärare kunde inte ske på 

samma sätt som för eleverna eftersom uppgifter om undervisande lärare saknas. Därför utgick jag från 

SPSM:s fortbildningsportal och tillfrågade de engelsklärare som hade gått kursen ”Att möta elev med 

blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen Steg 2” innevarande eller förra läsåret (Bilaga 

2). Dessa lärare borde därmed undervisa en elev med blindhet i kurserna Engelska 5 eller 6 på 

gymnasiet. Ytterligare ett års kursdeltagare hade resulterat i lärare som nu undervisar den valbara 

kursen Engelska 7 eller att eleven med blindhet redan har tagit studenten. För att sortera bort lärare 

vars elev läser förstorat tillfrågades endast lärare som arbetar på de tillfrågade elevernas skolor. 

Sammanlagt tillfrågades 14 lärare. Slutligen tackade fem elever och fyra lärare ja till att delta i studien 

och inget ytterligare urval var därför nödvändigt. Eleverna går på studieförberedande 

gymnasieprogram i årskurs 1–3. Samtliga elever har en lärarresurs som anpassar material och finns 

behjälplig under lektioner om så behövs. I det här arbetet används fortsättningsvis elevernas ordval: 

resurs eller resursperson. De fyra intervjuade lärarna undervisar den punktskriftsläsande eleven på ett 

studieförberedande program i kurserna Engelska 5 eller 6. De har alla lång erfarenhet i yrket, minst 13 

år, och förutom engelska undervisar de även i svenska eller samhällsorienterande ämnen. Lärare och 

elever finns spridda över hela landet.  

Genomförande och analys 

Datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer med frågor som gav utrymme för 

fördjupningar och följdfrågor. De geografiska avstånden tillät att två elev- samt två lärarintervjuer 

genomfördes på respektive skola, övriga intervjuer skedde via telefon. Varje intervju tog mellan 35 
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och 45 minuter och spelades in. Ingen pilotintervju genomfördes då deltagarantalet var litet och alla 

bidrag var värdefulla i studien. Den första intervjun, en lärarintervju, tog kortast tid och vid 

genomlyssning av inspelningen upptäcktes flera missade tillfällen till följdfrågor. Inför de följande 

intervjuerna sågs därför frågorna i intervjuguiden över och några justeringar gjordes (Bilaga 3 och 4) i 

enlighet med Lantz (2013) rekommendationer som ett sätt att öka kvaliteten i intervjuerna.  

 

Intervjuguiderna till elev- respektive lärarintervju innehåller fyra huvudområden vardera med många 

förslag på följdfrågor. Här presenteras huvudinnehållet och några av dessa följdfrågor (se Tabell 2 och 

3). Se Bilaga 3 och 4 för fullständiga intervjuguider. 

 

Tabell 2: Intervjuguide – elev  

Område Exempel på följdfrågor 

Engelska på fritiden  

 

Vad och hur?  

Jmf med seendes användning av engelska?  

Vad önskar du var mer tillgängligt? 

Självskattning av förmågor  

 

Styrkor + svagheter: reading/listening +writing/speaking?  

Var lär du dig mest engelska – skolan/fritiden? 

Engelska i skolan 

 

Arbetssätt? Material, format?  

Input: taktil läsning eller lyssna?  

Eng talsyntes? Lexikon? Stavning?  

Resursens roll? 

Förbättringar 

 

Råd till kommande lärare? 

Kan något i undervisningen göras annorlunda för att bättre 

passa elev med blindhet?  

 

Tabell 3: Intervjuguide – lärare 

Område Exempel på följdfrågor  

Engelska i skolan – lärarens 

undervisning 

Arbetssätt och material - online-material? 

Genomgångar? 

Ändringar pga. elev med blindhet? 

Vad är likvärdigt – vad behöver anpassas? 

Film? Citat? 

Elevens främsta informationskanal under lektioner? 

Tankar inför kommande NP? 

Elevens förmågor Styrkor och svårigheter – konsekvens av synnedsättning? 

Stavningskontroll? Lexikon?  

 

Engelska på fritiden 
Hur märks i skolan att elever använder engelska på fritiden? 

Skillnad mellan elevens/seende kamraters användning av eng? 

Tillgängligt/otillgängligt material och aktiviteter? 

Lärarens behov av mer stöd Vad önskar du mer stöd kring? 

 

Intervjuerna nedtecknades med så kallad ortografisk transkribering som efterliknar skriftspråket 

(Braun & Clarke, 2013). Enstaka språkliga ändringar gjordes för att underlätta läsningen men med 

oförändrat innehåll. Intonation, pauser, överlappningar i samtalet och intervjuarens bekräftande 

hummanden utelämnades. Transkribering är det första av sju steg i den modell för tematiska analys, 
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TA, som Braun och Clarke (2013) presenterar. Genomförandet av de här studien eftersträvade att följa 

alla steg noggrant. Under den första genomlyssningen av intervjuerna, för att bekanta mig innehållet, 

antecknades ord och begrepp som i ett första skede verkade relevant för frågeställningarna. Sedan 

transkriberades intervjuerna och lästes flera gånger. Därefter gjordes complete coding där frekvent 

förekommande ord eller fraser från hela intervjuerna antecknades för att inte utesluta något som i ett 

senare skede kunde visa sig vara betydelsefullt (Se Bilaga 5).  

 

Det empiriska materialet omformulerades till koder, det Braun och Clarke (2013) kallar reseacher-

derived codes, i syfte att hitta underliggande budskap i intervjuerna. Eftersom metoden var induktiv 

fanns inga givna teman och koderna tolkades inte i någon på förhand bestämd riktning. Koderna 

skrevs på post-it-lappar som flyttades runt och omgrupperades flera gånger. Jag behövde gå tillbaka 

till transkriberingarna för att se vissa koder i den ursprungliga kontexten. Efter flera försök till 

grupperingar resulterade slutligen den tematiska analysen i ett kategorischema för respektive 

forskningsfråga (se Bilaga 6). Den avslutande skrivfasen betraktas i TA som en aktiv del av 

analysprocessen (Braun & Clarke, 2013). Följaktligen anses analysarbetet avslutat först då analysen 

kläs i språklig dräkt.  

Studiens kvalitet 

All forskning ska genomföras på ett sätt som borgar för hög kvalitet och tillförlitliga resultat (Fejes & 

Thornberg, 2009). Kvalitetsbegreppen validitet och reliabilitet som används inom kvantitativ 

forskning ersätts i kvalitativa studier ofta av begreppet trovärdighet (ibid.). En studies trovärdighet rör 

hela forskningsprocessen, från metodval som svarar mot studiens syfte och frågeställningar, till 

datainsamling, analys och presentation av resultaten. Här används dock begreppet kvalitet. Genom 

medvetet metodval och förhållningssätt under intervjuer och analys samt öppenhet i 

forskningsprocessen eftersträvar den här studien hög trovärdighet. Forskaren ses som en kvalitativ 

studies främsta instrumentet för att samla in och analysera data (ibid.). Forskaren bör under analysen 

ha ett kritiskt förhållningssätt, men samtidigt närma sig data på ett kreativt sätt (ibid.). En intervjus 

kvalitet är avhängig intervjuarens skicklighet och lyhördhet under intervjun samt förkunskaper i 

ämnen (Lantz, 2013). Då detta är en ny situation för mig hade en mer erfaren intervjuare kanske fått 

informanterna att dela med sig av annat än som framkom under mina intervjuer. Å andra sidan har jag 

dragit nytta av mina erfarenheter, både som engelsklärare och rådgivare på Resurscenter syn med 

kunskaper om undervisning av elever med punktskrift som läsmedium. Utan dessa förkunskaper hade 

datainsamlingen förmodligen varit annorlunda. Samtidigt har jag vinnlagt mig om att gå in i 

intervjuerna med ett öppet sinne och inte dra förhastade slutsatser av informanternas utsagor.  

 

Studien är liten med få informanter – endast fem elever och fyra lärare intervjuades. Studiens resultat 

gör inte anspråk på att vara generaliserbara för hela gruppen punktskriftsläsande elever utan ska ses 

som några elevers och lärares resonemang om svårigheter och strategier i engelskundervisningen. 

Eleverna i studien utgör dock närmare 30% av de gymnasieelever som innevarande läsår har 

punktskrift som uteslutande läsmedium i Sverige. Med detta i åtanke torde resultaten kunna tillskrivas 

större betydelse. Transferability är ett mått på kvalitet som kan användas vid kvalitativa studier (Braun 

& Clarke, 2013), de svenska termerna är fall-till-fall-transfer eller användargeneralisering (Fejes & 

Thornberg, 2009). Begreppet innebär att resultaten från en studie med liten population lämnas till 

läsarna att avgöra huruvida resultaten är applicerbara på andra sammanhang än det undersökta, det vill 

säga i läsarnas situation. Med det synsättet är det upp till den här studiens läsare, framför allt 

språklärare på högstadiet och uppåt, att avgöra om studiens resultat är generaliserbara eller 

användbara. 

Forskningsetiska aspekter 

Forskning har både lagar och etiska riktlinjer att följa och förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskaren förväntas genomföra forskning fri från påverkan av andra och med ett transparent 



 

15 

 

tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet, 2017). Detta har eftersträvats i den här studien. De 

forskningsetiska överväganden som har gjorts följer Vetenskapsrådets riktlinjer. De intervjuade lärarna 

och eleverna informerades om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas 

under studiens gång. Informanternas anonymitet säkerställdes genom att intervjuerna avidentifierades 

vid transkriberingen samt att transkriberingar och ljudinspelningar förvarades på ett säkert sätt med 

åtkomst endast av mig. Efter godkänd kurs kommer dessa att raderas. Eftersom alla elever var över 15 

år krävdes inte vårdnadshavares samtycke (Vetenskapsrådet, 2017) men i informationsbrevet 

uppmanades ändå eleverna att berätta om sitt deltagande i studien för vårdnadshavarna.  

 

Gruppen punktskriftsläsande gymnasieelever och deras engelsklärare är liten. För att säkerställa 

informanternas anonymitet kopplas i studien inte citat och referat till specifika informanter utan alla 

elever benämns som han, alla lärare som hon. Av samma orsak presenteras resultaten i generell form, 

exempelvis ”en av eleverna” eller ”tre av lärarna”. Inte heller framgår vilken kurs i engelska eleverna 

går respektive lärarna undervisar den punktskriftsläsande eleven i. 

 

Braun och Clarke (2013) uppmärksammar risken för maktobalans i intervjusituationen. Därför 

tillfrågades inte de engelsklärare som jag i rollen som rådgivare på SPSM:s Resurscenter syn i 

dagsläget har kontakt med efter skolans förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Detta för att undvika att  

intervjun färgades av mina förkunskaper om skolans situation och för att undvika att de intervjuade 

lärarna hamnade i beroendeställning.  

 

Att publicera forskningsresultat anses vara en ”integrerad och väsentlig del av hela 

forskningsprocessen” (Vetenskapsrådet, 2017). Studien kommer därför att registreras i det digitala 

vetenskapliga arkivet DiVA samt publiceras på SPSM:s hemsida. Vid intervjun erbjöds alla 

informanter att ta del av resultaten och merparten visade intresse för detta. 
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Resultat 

Tematisering av lärar- och elevintervjuerna har för forskningsfråga 1 mynnat ut i två teman vardera: 

lärarens anpassningar av undervisningen och förståelse för elevens arbetssätt, samt elevens kort- 

kontra långsiktiga mål och undervisning utifrån en seende norm (se Bild 3). För varje tema presenteras 

olika aspekter som belysande exempel, vilka i den tematiska analysmodellen dock inte ska ses som 

olika underteman. Tematiseringen av lärar- respektive elevintervjuer gjordes oberoende av varandra 

och vid kodning av intervjuerna eftersträvades inte att hitta liknande innehåll mellan grupperna. Vissa 

gemensamma teman framträdde dock i båda informantgrupperna. Lärarintervjuernas tema förståelse 

för elevens arbetssätt, som bland annat berör tidsaspekten, hur online-material och lärverktyg hanteras 

samt elevens val att läsa eller lyssna på texter, återkommer i elevintervjuernas tema kortsiktiga och 

långsiktiga mål. Där framträder också att elevernas arbete mot kortsiktiga mål prioriteras högre än det 

mer långsiktiga målet att sträva mot ökad självständighet. Organisatoriska förändringar framträder 

enbart i elevintervjuerna. Elevtemat undervisning utifrån en seende norm hänger samman med både 

lärartemat anpassningar av undervisningen och förståelse för elevens arbetssätt.  

 

 

 
Bild 3: Kategorischema över forskningsfråga 1 

Lärares resonemang om strategier och 

svårigheter i engelskundervisningen 

Med lång erfarenhet i yrket har de intervjuade lärarna hunnit pröva sig fram med uppgifter och 

material som passar deras engelskundervisning. Att undervisa en elev med blindhet är en ny erfarenhet 

där tidigare undervisning kan behöva omprövas.  

Anpassningar av undervisningen 

Lärarnas anpassningar av undervisningen rör både material och pedagogiska grepp för en elev med 

blindhet bland seende klasskamrater.  

 

Val av stoff 

På inrådan av SPSM eller elevens tidigare skola använder tre av lärarna en lärobok i 

undervisningsgruppen för eleven med blindhet men endast läraren som enligt egen utsago är 
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”notoriskt dålig på att använda läromedel” har läromedlet som huvudsakligt stoff i undervisningen. 

Läraren vill därmed säkerställa att eleven får rätt anpassat material i tid. Övriga lärare hämtar material 

”från verkligheten”, som en lärare uttrycker det, i form av artiklar, skönlitteratur, nyhetsinslag och 

filmer som främst resurspersonen ansvarar för att anpassa till eleven. Tidsbrist för anpassning är 

annars en orsak till att material väljs bort. Det valda stoffet är i större utsträckning ljudbaserat i 

undervisningsgruppen med eleven med blindhet är lärarens övriga undervisningsgrupper:  

”jag har försökt hitta kanske ljudspår istället eller radio eller en podd eller nånting istället för att man 

kan ta en film, om det inte är väldigt informativt, att det fungerar också, och det gör det ju i vissa fall. …. 

Det finns vissa delar som jag absolut aktivt väljer bort i den gruppen”.  

Alla intervjuade lärare visar film men med en elev med blindhet i gruppen övervägs detta noga. De 

syntolkningsspår som finns används, annars syntolkar läraren, inte resurspersonen. Läraren ger eleven 

förförståelse av miljö och karaktärer och i viss mån även handlingen inför filmvisningen men trots 

både syntolkning och förförståelse kan en auditiv upplevelse av film inte likställas med den visuella 

upplevelsen menar en av lärarna. Hon visade en film det första läsåret men väljer fortsättningsvis bort 

film i undervisningen:  

”Vi tittade på Mississippi brinner. Jag hade berättat innan och förklarat, han hade fått skriftlig 

förförståelse men det hjälper inte, jag tycker ändå inte det. …. Ja det går ju fort och sen är det alla ljuden, 

att man säger att nu är det ett brinnande kors. Det är väldigt mycket saker som bygger på att man ska se 

det också. Det blir man väldigt medveten om, det tänker man inte på annars när man undervisar seende” 

Liknande resonemang förs kring filmen Trainspotting som beskrivs som ”väldigt visuell”. ”Min 

tolkning kommer aldrig att bli vad filmen är” medger läraren och väljer därför bort filmen i den 

aktuella undervisningsgruppen. Däremot har en av lärarna enbart positiva erfarenheter av filmvisning. 

Efterföljande arbetsuppgifter fungerar enligt henne bra även utan syn. Två av fyra lärare berättar att de 

väljer bort visuella inslag i så hög grad att de undviker att skriva på tavlan eller dela ut arbetsblad till 

UR:s radionyhetsprogram.  

”Jag skriver ingenting överhuvudtaget på tavlan utan allting av det vi gör försöker jag förklara mycket 

tydligare för hela klassen och sen instruktioner och så. Det finns ingenting som jag skriver på tavlan eller 

visar utan det blir mer verbalt”  

Arbetssättet syftar till att gynna eleven med blindhet men momentets anpassning mot uteslutande 

auditivt innehåll innebär samtidigt att eleven går miste om ord och uttryck i skrift precis som de 

seende eleverna.  

 

Verbalisering 

Lärarna är eniga om att verbalisering är en viktig del i undervisningen av elever med blindhet. 

Visserligen kan verbaliseringen förbättras, resonerar någon, men alla uttrycker att det efterhand har 

blivit en naturlig del i undervisningen. En lärare anser att verbalisering gynnar alla elever:  

”mycket av de anpassningar som jag gör, att man måste berätta vad man skriver på tavlan, man berättar 

bilder man visar, det gör jag mycket för de svaga eleverna, alltså övriga elever i gruppen. Det gagnar ju 

dem också så att säga” 

I överenskommelse med läraren brukar resurspersonen med ett diskret tecken uppmärksamma läraren 

på att ytterligare verbalisering kan behövas under genomgången. Alla lärare uttrycker på olika sätt hur 

måna de är om att eleven inte ska känna sig exkluderad. Som en del i verbaliseringen är en lärare extra 

vaksam på att undvika uttryck och bildspråk som kopplas samman med synintryck: ”att jag inte säger 

konstiga grejer, pinsamma saker som hör hemma hos de seende, att man inte oavsiktligt kränker 

eleven”. 

Förståelse för elevens arbetssätt 

De intervjuade lärarna undervisar för första gången en elev med punktskrift som läsmedium. Att förstå 

hur eleven arbetar och arbetssättets konsekvenser är viktiga insikter i både undervisnings- och 

bedömningssituation. Förståelse för den punktskriftsläsande elevens arbetssätt avspeglar sig i lärarnas 
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resonemang om tidsaspekten vid bland annat bedömning och val av de receptiva förmågorna lyssna 

och läsa samt huruvida visuell information fullt ut kan ersättas av verbal information. 

 

Tidsaspekten vid bedömning 

Tiden som avgörande faktor i undervisningen återkommer under intervjuerna. Flertalet lärare vill 

försäkra sig om att eleven får komma till sin rätt utan att tiden är den begränsande faktorn. Eleven får 

därför längre tid i provsituationer men i enstaka fall modifieras eller minskas antalet uppgifter för 

eleven med blindhet för att denne ska hinna med. Läraren understryker sin brist på tidigare erfarenhet 

av att undervisa elever med blindhet och är osäker på om dessa justeringar är tillräckliga vid 

betygssättning:  

”Det är ju att det tar mera tid för elev med blindhet att läsa, att hitta, att göra saker och ting, att man 

ibland blir lite orolig över om eleven har tid, inte att han kommer att hinna klara kursen för det gör han, 

men hinner eleven ta till sig och visa riktigt hur mycket han kan, att få de högre betygen eller begränsas 

det av tid? Det känns ju omöjligt att avgöra då man inte har nånting att jämföra med.” 

Samma lärare menar dock att hon kommer att beakta tidsaspekten vid betygssättning. ”Och det kan ju 

vara en sån grej som till slut när man ska sätta ett betyg se att eleven inte har hunnit lika mycket, men 

det beror på …Och då får jag givetvis ta hänsyn till det. Självklart”. En annan lärare avviker från 

övriga informanter då hon inte alls nämner tidsfaktorn. På en direkt fråga om tankar kring tidsåtgång 

svarar läraren att det inte medför några problem eftersom eleverna inte arbetar med uppgifter som ska 

färdigställas under en begränsad tid i skolan: ” Så de har alltid tid till att justera och förfina innan det 

ska lämnas in”.  Arbetssättet riskerar att medföra att fritiden i större utsträckning än för seende ägnas 

åt skolarbete men inga tankar kring det framkommer under intervjun.   

 

Läsa eller lyssna  

Elever som främst tar del av engelska texter genom att lyssna gör det, enligt lärarna, på grund av 

långsam taktil läsning i ett högt undervisningstempo. Av den anledningen uppmuntrar en av lärarna 

sin elev till att i högre grad lyssna på texter. Det är vanligt att punktskriftsläsande elever varvar auditiv 

och taktil informationsinhämtning. Då texten finns i datorn kan eleven växla mellan att läsa på 

punktskriftskärmen och att lyssna med hjälp av datorns talsyntes. I de nationella proven i engelska 

prövas däremot hörförståelse och läsförståelse separat. Att läsa talmanus får inte ersätta hörförståelse 

och texter som prövar läsförståelse är tänkta att läsas, inte lyssnas på. Denna tydliga uppdelning av 

förmågor uppfattas som mer diffus för elever med blindhet. Läsning kan inte fullt ut kan ersättas av 

lyssning menar en av lärarna men när eleven lyssnar visar han sin textförståelse, vilket i stort får anses 

motsvara läsförståelse:  

”Spontant så tänker jag att det blir mer hörförståelse i större utsträckning än läsförståelse. Samtidigt i 

hans fall så är det inte en tydlig gränsdragning. Det blir ju ändå att när han lyssnar på en roman så är det 

förståelse av skriven text, Det är skriftspråk i öronen…. Alltså textförståelsen blir ju likvärdig. Däremot 

det här med att läsa med fingrarna gör ju han inte så ofta, där kommer han långt ifrån orden, just 

stavning och hur de ser ut, orden, eftersom stavning i engelska inte är så lätt.” 

Lärarna lägger ingen större vikt vid om elevens läsning sker taktilt eller auditivt trots att flera av 

lärarna anser att stavningen inte utvecklas då eleven lyssnar på allt skriftligt material. Däremot vill en 

lärare att hennes elev som lyssnar ska få en upplevelse av romanen genom att välja en ljudbok med 

mer inlevelsefull inläsning är Legimus. En av eleverna läser vissa texter utskrivna i tryckt punktskrift, 

på inrådan av resurspersonen. Läraren konstaterar att detta sker, men förefaller inte själv försöka 

påverka eller främja elevens taktila läsning.  
 

Citera eller referera  

Två av lärarna gör anpassningar vid analysuppgifter av skönlitteratur som på olika sätt tar hänsyn till 

det tidskrävande momentet att hitta exakta citat i texten som ska användas i den skriftliga analysen. 
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Deras punktskriftsläsande elever lyssnar dessutom på ljudböcker så sökning i texten med hjälp av 

specifika kortkommandon i datorn fungerar inte. Den ena lärarens anpassning till eleven med blindhet 

är att sänka kravet på användning av exakta citat vid analysen – att referera till specifika situationer 

räcker för eleven: 

”För mig i bedömningshänseende tycker inte jag att det är ett stort problem, jag menar att de seende 

eleverna måste lära sig att förstå att underbygga, men om eleven säger situationen då … så är det tydligt. 

Man vet vilken scen det är, det blir uppenbart, det funkar lika bra för mig att förstå att han har förstått. Så 

såna justeringar kan man göra” 

Den andra läraren presenterar analysuppgiften omvänt – läraren ger citaten och eleverna analyserar 

litteraturen utifrån dessa förvalda citat. Upplägget underlättar framför allt för eleven med blindhet men 

alla elever sparar tid och gynnas av upplägget, menar läraren. Eleverna kommer direkt igång med 

analysen istället för att ägna tid åt att själva valen. 

Online-material och lärverktyg 

Majoriteten av lärarna är medvetna om att material på internet är mer svåråtkomligt för eleven med 

blindhet. Sökningar underlättas av att lärarna delar länkar eller begränsar sökytan men även 

resurspersonen har en viktig roll vid arbete online. En av lärarna tycks däremot inte förstå vari 

svårigheten ligger, eller så är hennes elev skicklig på att navigera på internet med sina lärverktyg: 

”Tydligen är det mycket som är anpassat på internet som han kan komma åt”. Alla lärarna väljer 

likväl bort grammatikövningar online för eleven. Övningarna anpassas istället till tillgängligt Word-

format eller ersätts av lärobokens övningar. Samma medvetenhet kring begränsningar vid användning 

av online-lexikon framkommer inte i intervjuerna. Bara en elev med blindhet har ett engelskt lexikon 

som textview-bok. De andra eleverna med blindhet förväntas använda online-lexikon precis som de 

seende kamraterna. Lärarna vet däremot inte hur eleven går tillväga för att slå upp ord: ”Jag tycker att 

det verkar funka. Jag har faktiskt inte frågat, men han har aldrig indikerat att han inte, utan det 

verkar funka”. Den lärare som under intervjun visar mest medvetenhet om problemet är också 

angelägen om att eleven ska komma åt exempelmeningar på samma sätt som seende klasskamrater, 

inte enbart själva uppslagsordet. Lösningen på problemet är att eleven får hjälp av resurspersonen att 

slå upp ord. 

 

Vid stavningskontroll behöver eleven behärska speciella kommandon vid datorn. De röda 

understrykningarna i Word informerar seende om ett eventuellt stavfel. Detta markeras på ett annat 

sätt vid läsning på punktskriftsskärmen men då eleven lyssnar med talsyntesen ges ingen information 

om eventuella stavfel. Lärarnas inblick i hur eleven hanterar stavningskontrollen är lika låg som 

användningen av online-lexikon. Lärarna känner inte heller till om eleverna byter till engelsk röst i 

talsyntesen då de lyssnar på engelska texter, flertalet lärare vet inte ens om att detta är möjligt.  

 

Feedback  

Att ge skriftliga kommentarer på elevers skrivuppgifter kan kräva speciella lösningar för att elever 

med blindhet ska kunna komma åt dem. De intervjuade lärarna har i samråd med eleven prövat sig 

fram för att hitta fungerande former för detta. Ordbehandlingsprogrammets inbyggda 

kommentarsfunktioner är sällan tillgängligt för eleven. En lärare har bland annat provat att lägga 

ljudlänkar i texten men svårigheten att växla mellan text och kommentarsfält kvarstod, precis som med 

kommentarer i särskilt kommentarsfält. Ett sätt som någon lärare däremot tycker fungerar är att skriva 

kommentarerna direkt i elevens text. Varje kommentar inleds med ett överenskommet ovanligt tecken 

som eleven med kortkommandon på datorn kan söka efter. Det andra sättet är att skriva kommentarer 

på samma sätt som för de seende eleverna som resursen läser upp för eleven. Ofta sker också muntlig 

återkoppling från läraren. Den lärare som provade att kommentera genom ljudlänkar önskar tydligare 

riktlinjer för hur återkoppling kan ske:  

”Det önskar jag att det skulle finnas ett digitalt bra sätt som gjorde att det ändå kan vara en lätt… att det 

blir lite standard. Man får testa sig fram och det ta ju tid att förstå och innan man hittar varandra, det 

skulle jag verkligen tycka var bra, det skulle verkligen gynna alla.” 
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Engelskundervisning ur ett elevperspektiv 

Följande teman ger inblick i fem punktskiftsläsande elevers upplevelser av engelskundervisningen 

utifrån att de läser gymnasiets engelskkurser på ordinarie fart tillsammans med seende klasskamrater. 

Kortsiktiga kontra långsiktiga mål  

Lyssna eller läsa 

En påtaglig samsyn mellan alla intervjuade elever är upplevelsen av tidsbrist i undervisningen. Med 

punktskriftläsningens långsammare läshastighet ställs flera elever inför dilemmat om auditiv eller 

taktil informationsinhämtning. Tidsbristen är uppenbar i skolan: ”man måste bli klar snabbt, man 

måste kunna få in information på ett snabbt sätt, så jag har märkt att jag har gått över mer och mer på 

lyssningen och inte punktskrift så mycket.” Fyra elever lyssnar främst eller uteslutande på de texter 

som ska läsas i engelskundervisningen. Bara en av eleverna använder övervägande taktil läsning i 

engelska, men lärare och elev vittnar också om den snabba läshastigheten. Han lyssnar på ljudböcker 

på fritiden men har medvetet valt att läsa taktilt i skolsammanhang eftersom det gagnar 

stavningsförmågan:  

”man får nån slags språkkänsla och eftersom jag både lyssnar och läser ganska mycket så får man med 

sig stavningen där eftersom man läser. Jag tänker de som lyssnar mycket men inte läser, de får ju säkert 

väldigt svårt att stava. Det är väl därför jag läser en del med” 

I grundskolans engelskundervisning lästes punktskrift oftare än nu på gymnasiet enligt tre elever. 

Punktskriftsläsning var lättare att få till stånd vid traditionell träning av glosor och textläsning. En elev 

minns att engelskundervisningen under högstadiet ändrade karaktär. Då ”drog det iväg” mot ett friare 

arbetssätt där material hämtades från andra ställen än läroboken, vilket inte var gynnsamt för 

punktskriftsläsning. Han upplevde att seende elever i samband med det eller under den tiden fick ett 

övertag. En elev läser i viss mån svenska texter taktilt men under gymnasiet lyssnar han uteslutande då 

texterna är på engelska. Känslan av tidsbrist avgör varför auditiv informationsinhämtning väljs 

framför taktil läsning:  

”det är för att det är så extremt mycket text, det kan vara att man ska läsa en bok på 200 sidor, eller en 

jättelång artikel på en lektion och det hinns inte med att läsa det i punktskrift och hinna svara på frågor 

också” 

Då material delas ut i god tid inför lektionerna har eleverna möjlighet att välja lässätt. Texter som 

delas ut under samma lektion läses däremot sällan eller aldrig taktilt: ”Ibland är det så att man få en 

text som ska läsas och sen ska man diskutera med sina bänkgrannar. Då har man kanske inte tid att 

läsa en lång text halva lektionen, utan då lyssnar jag”. Bara en av eleverna säger sig hinna med taktil 

läsning i dessa situationer. Två elever tycker att datorns talsyntes låter för ”robotartad” och lyssnar 

därför helst på mänskliga inlästa röster via ILT eller Legimus eller med hjälp av mobiltelefonens 

skärmläsare Voice Over. Upplästa texter kan då inte kombineras med taktil läsning på 

punktskriftsskärmen som är kopplad till elevens dator. Därmed går även kortare lästillfällen av enstaka 

ord eller stycken förlorade.  

 

Trots auditiv informationsinhämtning betonar några elever att taktil läsning är användbart i vissa 

specifika situationer i engelskundervisningen – som stödanteckningar vid muntliga presentationer eller 

för att kunna läsa enstaka ord på punktskriftsdisplayen som stöd vid lyssning med talsyntes:  

”Jag lyssnar med min talsyntes mycket och läser på det sättet. Men jag anser också att ibland när man 

håller på och skriver och kanske vill veta hur ett ord stavas då är det mer punktskrift jag går till då. Det 

kan hjälpa mig ibland att läsa i punktskrift för att få till det där … bara enstaka ord eller nån mening, 

kanske ett stycke då och då men annars så, nej”  

För studiens informanter har taktil läsning inom matematikundervisningen en mer självklar plats än 

inom engelskundervisningen. Tre elever jämför spontant engelska med matematik, varav en elev 

konstaterar: ”Det går inte att bara höra en ekvation i öronen, man måste läsa den med fingrarna, få 

den i textformat”. 
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Stavning vid lyssningsläsning 

I det engelska språket ligger grafem och fonem längre ifrån varandra än i svenskan, stavningen är mer 

sällan ljudenlig och därmed kan engelsk stavning upplevas som mer komplicerad. Studiens elever 

upplever att stavning i engelska är svårare än i svenska. Engelsk stavning blir en större utmaning när 

elever sällan eller aldrig möter text i punktskrift utan lyssnar på talsyntes eller ljudböcker. Utifrån 

auditiv information ska ord och uttryck användas i det egna skrivandet: ”jag har hört (orden) men jag 

kanske inte vet hur man stavar dem, jag har aldrig läst dem så mitt problem är nog inte att uttrycka 

mig på engelska utan snarare stavningen skulle jag säga”. En annan elevs strategier för att slå upp 

engelska ord belyser problemet med att inte möta engelska i text. Alltför osäker stavningen medför 

stora utmaningar:  

”jag har typ en dictionary-app men har inte använt den jätteofta. Ofta om det är nåt ord då frågar jag 

nån, antingen nån som vet eller som tar reda på det, annars slår jag upp det. Det förutsätter ju att om jag 

hör ett ord då måste jag… det kräver nästa att jag läser ordet för att veta vad jag ska slå upp, annars 

stavar jag det fel och så får jag inte upp resultatet. …. Om jag läser det så kan jag slå upp det, på Safari. 

Och ibland får man lita på om man har hört ett ord användas, men översättningen funkar inte riktigt, då 

får man tänka jag har ju hört att man har använt det här och jag har sett det i andra sammanhang, jag får 

liksom köra på att det ska vara här, om jag inte kan komma fram till nånting i översättningarna” 

En av eleverna som behärskar sökvägar på internet från sin dator anser att användning av lexikon bör 

ske genom sökning från datorn där han kan läsa på punktskriftsskärmen: ”Hur ska jag annars få 

stavningen?” undrar han. De elever som lyssnar mer än läser taktilt på engelska är väl medvetna om 

att det auditiva arbetssättet på sikt kan få konsekvenser för den egna textproduktionen, främst 

stavningen: ”jag tror att det påverkar stavningen kanske lite grann, att man inte lär sig stavningen på 

samma sätt och det är ju stavningen som är ganska dålig när man skriver. Det är rätt svårt”.  

 

I grundskolan var glosträning mer uppstyrd, minns en elev, som trots att han redan då till stor del 

lyssnade till texter åtminstone mötte orden taktilt som enstaka ord: ”på mellan- och högstadiet så hade 

vi en hel del glosor och det är nog bra för att få in stavningen, om man inte läser punktskrift alltså”. 

Eleven ser därför fördelar med att återinföra traditionell glosträning även på gymnasienivå. Istället för 

förutbestämda glosor som ska tränas in verkar eleverna själva ansvara för att ta reda på texternas svåra 

ord. Elever som inte möter orden taktilt riskerar att få ännu mer osäker stavning än seende 

klasskamrater.  

 

Självständighet kontra med hjälp 

Att utföra moment på internet självständigt eller snabbare med hjälp av andra är ett dilemma som 

hänger samman med mål på kort eller lång sikt. Tillvägagångssättens för- och nackdelar övervägs:  

”Det är klart att jag skulle kunna göra det själv men då är det också en bedömning. Ibland måste man 

tänka i vilken grad, alltså vilken tid tar det att vilja vara helt självständig. Är det värt att ödsla mycket tid 

på det?” 

De elever som inte hanterar sina lärverktyg tillräckligt snabbt och självständigt ber oftare 

resurspersonerna om hjälp med att söka information på internet. Syncentralen har tränat sökvägar och 

kortkommandon men under lektionerna hjälper fortfarande resurspersonen till för att spara tid. Att lösa 

nuvarande skoluppgifter prioriteras därmed högre än att på sikt hantera lärverktygen effektivare. 

Eleven berättar om syncentralens datorträning:  

”Vi får repetera olika kortkommandon och sånt där. Jag har också en lista med olika kortkommandon som 

jag ska använda men det är inte så lätt att komma ihåg dem, jag brukar inte tänka på det när jag är inne i 

en uppgift. Jag har oftast inte tid att börja, jo jag har kanske tid, men allt tar längre tid, det tar nog så 

lång tid att hitta rätt fakta eller vad man nu ska ha” 
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Online-lexikon är enligt många elever svåra att använda. Tre av eleverna berättar om strategin att 

undvika att använda ord som de inte fullt ut behärskar eftersom orden då bör dubbelkollas i lexikon. 

En elevs engelsklärare tycks ha uppmärksammat hans strategi att inte använda sin vokabulär fullt ut: 

”Det jag har fått höra ibland är att de tycker att jag safear litegrann eftersom jag är rädd för att skriva ett 

ord som jag inte vet hur man stavar så undviker jag ord som jag inte kan. Jag vet vad de betyder men jag 

kan inte stava dem och då kanske jag inte skriver dem för jag vill inte att det ska bli felstavat. Den 

kommentaren har jag fått, att håll inte tillbaka” 

Ett mer lättillgängligt alternativ till online-lexikon är ordböcker i textview-format. Formatet förutsätter 

att eleven söker från sin dator men flertalet elever använder i dagsläget mobiltelefonen till sökningar.  

 

Organisatoriska förändringar 

Tiden som en viktig faktor märks även i organisatoriska beslut som rör de punktskriftsläsande 

elevernas studiegång. Fyra av eleverna fick stödinsatser i engelska under mellan- eller högstadiet och 

insatserna främst rörde stavning eller taktil läsning. Två av fem elever valde bort moderna språk under 

högstadiet i syfte att frilägga mer tid till det övriga skolarbetet; arbeta ikapp, träna punktskriftsläsning 

eller hantera lärverktygen. En elev valde formellt bort det moderna språket till förmån för mer träning i 

svenska och engelska trots att inget stödbehov förelåg. Språkvalstiden frilade istället utrymme för 

bland annat specifik träning i stavning och punktskriftsläsning:  

”Egentligen på papperet stod det att jag hade engelska som var för dom som inte hade bra betyg, men jag 

hade ju bra betyg. Jag hade som en specialanpassad timme, dels med punktskrift som tar lite längre tid 

och det här med stavningen i engelska. Jag upplevde att det var viktigare att satsa på de två språken som 

jag har och göra dem riktigt bra än att börja med ett nytt språk och liksom halvsnubbla mig igenom.” 

Genom att välja bort moderna språk under högstadiet går eleverna miste om meritpoäng från 

fortsättningskurser i språket under gymnasiet, poäng som ökar möjligheten att bli antagen till högre 

studier. En av eleverna har i samråd med skolan valt att studera på gymnasiet under fyra år. Redan från 

början anpassades studiegången så att eleven läser något färre kurser per läsår i syfte att ge mer tid till 

de pågående kurserna. 

Undervisning utifrån en seende norm 

Alla elever upplever att engelskläraren är lyhörd för deras behov och visar förståelse för att de inte 

alltid kan göra uppgifter på exakt samma sätt som de seende klasskamraterna. Utifrån frågeställningen 

följer här ändå några upplevda svårigheter och strategier i engelskundervisningen. 

  

Filmvisning 

Film förekommer i alla informanters engelskundervisning. Läraren eller resursen syntolkar om filmen 

saknar syntolkning. Då föredrar några elever lärarens syntolkning eftersom läraren troligtvis har sett 

filmen flera gånger – en garant för bättre syntolkning, enligt eleverna. Men även med bra syntolkning 

är snabba replikväxlingar på engelska svåra att följa. Här jämför eleverna med seende som samtidigt 

får mycket visuell information som underlättar förståelse av dialogen. Syntolkningsspåret är verbal 

tolkning av visuell information, med eller utan uppläsning av textremsan. Syntolkning innebär mer 

auditiv information än filmens dialog och eventuell uppläsning av textremsan tillför ytterligare auditiv 

belastning. Seende kan läsa den engelska textremsa som förstärkning av hörförståelsen. Motsvarande i 

punktskrift hinns inte med att läsa under filmvisningen. Två elever berättar om sina farhågor för att vid 

filmvisning missgynnas i skolarbetet på grund av sin synnedsättning: 

”man visste inte vem som var vem, det blev lite rörigt, Jag känner att den uppgiften blev inte så bra, jag 

hade inte med mig lika mycket från filmen som andra. Jag tycker bättre om att arbeta med böcker än 

filmer av förståeliga skäl” 

Trots dåliga erfarenheter av tidigare skolarbete kring film väljer en av eleverna att nu tona ner 

filmvisningens betydelse: 
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”Som tur är nu på gymnasiet har vi kollat på film, men de har inte spelat så stor roll i undervisningen ändå. 

Men på högstadiet kunde det vara så att de hade väldigt stor inverkan och då om det inte fanns syntolkning 

eller nån textning blev det väldigt, väldigt svårt. …. Man skulle prata om filmen i grupper och det blev svårt 

om man inte vet vad filmen handlade om utan bara läste en recension i efterhand.” 

 

Citera  

En uppgift i engelskundervisningen är att underbygga litterära analyser med textcitat. Uppgiften kan 

tyckas likvärdig då alla elever har tillgång till texten – eleven med blindhet ofta i digitalt format. 

Tolkning av litteraturen verkar inte vara den stora utmaningen, däremot att söka i stora textmängder 

eller ljudfiler för att hitta tillbaka till specifika passager: 

”Jag kommer inte ihåg vilket kapitel det var, jag kan inte leta i boken på samma sätt som de seende kan 

för de kan bara bläddra runt och se om de hittar det väl. Jag kan inte göra på samma sätt eftersom jag 

lyssnar. Det blir ju lite mer avancerat men det funkar ju ändå bra att lyssna på det men det är just att hitta 

rätt saker som blir lite svårt” 

När en elev lyssnar på boken via en betaltjänst kan andra problem uppstå. Texten är då tillgänglig att 

lyssna på men däremot inte för elevens skärmläsare, så eleven kan inte komma åt textavsnitten även i 

textformat för att taktilt kunna läsa eller kopiera valda citat. Liknade problem uppstår med e-böcker 

via Legimus mobilapplikation då text inte kan kopieras när eleven lyssnar via mobiltelefonen. 

Strategin är att lyssna flera gånger och skriva av citaten ordagrant. Även vid taktil läsning på 

punktskriftsskärmen är det krävande att hitta rätt textavsnitt:  

”Det är oerhört svårt att skumläsa på punktskrift. Man har sina 40 tecken på sin display och det är liksom 

det man ser. Så att skumläsa går ju inte på samma sätt, man får tänka att man får mer tid istället och det 

får jag ju”  

Feedback 

Lärarnas återkopplingar på skrivuppgifter sker ofta via skolplattformar, vilka alla upplevs som svår- 

eller otillgängliga av eleverna: ”Oftast så hamnar det på (skolplattformen) och då är det en matris där 

de fyller i i olika färger och det är rätt svårt för mig att gå in och kolla”. Återkoppling sker istället via 

mail, ibland muntligt direkt med läraren, och består i huvudsak av omdömen och övergripande 

kommentarer på uppgiften. På frågan om de även får mer specifika textkommentarer eftersom det 

gäller språkstudier svarar tre av eleverna att de inte brukar få sådana specifika textnära kommentarer. 

De flesta elever vet inte om klasskamraterna får andra typer av kommentarer:  

”Faktum är att det inte är jätteofta jag får tillbaka texter med såna kommentarer i, jag vet inte hur det ser 

ut för de andra, det har väl hänt nån gång men för det mesta så har jag inte fått tillbaka uppsatser med 

såna kommentarer faktiskt. Det kanske är negativt, jag vet inte, men jo, jag skulle vilja säga att det är det”  

Det är först under gymnasiet som en elev inser att lärarens textnära kommentarer är bra att ta del av. 

Under högstadiet nöjde han sig med att ta reda på uppgiftens betyg. Lärarens återkoppling låg på en 

otillgänglig skolplattform: ”Jag brukade aldrig orka bry mig om att kolla upp det liksom. Jag visste 

vilket betyg jag fick. Men egentligen hade det väl varit bättre att få tillbaka med kommentarer”. En 

elev får lärarens textnära kommentarer upplästa av resurspersonen. Eleven får detaljerad feedback på 

sin text vilket är uppskattat, men kan å andra sidan inte själv kan ta del av kommentarerna vid ett 

senare tillfälle: 

”Det senaste jag fick tillbaka, vi hann inte gå igenom den klart, vi slutade just då men det stod i slutet att 

läraren hade kommenterat bra jobbar, kolla upp de få fel du gjorde… Vi hann nog inte riktigt gå igenom” 

Bara en av eleverna kan läsa Words kommentarsfält. Under hela intervjun framkommer att eleven är 

en van datoranvändare, men även han får återkoppling i mail då skolplattformen är för svårnavigerad. 

Övriga informanter får återkoppling i Word-dokumentet i samma nivå som sin text, ofta med ett 

sökbart ovanligt tecken i texten som visar att lärarens infogade kommentar finns efter markeringen. 
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Jämförelser av undervisningen utifrån lärar- och 

elevperspektiv  

Här följer en jämförelse av lärares och elevers resonemang om svårigheter och strategier i 

engelskundervisningen vilket svarar mot forskningsfråga 1. 

 

Eleverna är överlag mycket nöjda med lärarens förhållningssätt och lösningar i 

engelskundervisningen. De upplever att lärarna är lyhörda för deras behov och anstränger sig för att 

göra undervisningen tillgänglig. En elev medger att han förstår att läraren anpassar delar av 

kursinnehållet utifrån hans förutsättningar men att det sköts så diskret att klasskamraterna nog inte 

märker det. Lärare ger emellertid uttryck för att de ibland måste välja bort önskat innehåll för att stoff 

och upplägg av undervisningen ska passa en elev med blindhet. Visuella inslag som används i andra 

undervisningsgrupper övervägs noga och väljs i stor utsträckning bort till förmån för mer auditiva 

inslag. Trots syntolkning och förförståelse har eleverna vissa farhågor att filmvisning, men framför allt 

tillhörande arbetsuppgifter, missgynnar dem. Flera lärare för liknande resonemang om att visuella 

inslag i filmer omöjligt kan kompenseras av verbala syntolkningar. 

 

Upplevelsen av tidsbrist återkommer i både lärar- och elevintervjuer. Mycket kan ta längre tid vid 

avsaknad av syn: att söka material på internet, att få överblick över textinnehåll, att hitta tillbaka till 

vissa textpassager samt att taktil läsning generellt tar längre tid än visuell läsning. Lärarna 

kompenserar för detta i provsituationer genom att ge eleven mer tid. Vid något tillfälle har en lärare 

minskat mängden uppgifter som eleven ska göra. En annan lärare anser tvärtom att tidsaspekten inte är 

problematisk då eleven precis som klasskamraterna kan färdigställa sina arbeten utanför lektionstid. 

De intervjuade elevernas upplevelse av tidsbrist är nära sammanlänkad med vikten av att arbeta 

effektivt på grund av synnedsättningen. Eleverna väger för- och nackdelar med olika arbetssätt och har 

i studierna ofta strategier mot kortsiktiga mål. Många elever tar hjälp av sin resursperson med IKT-

användning för att spara tid snarare än att träna på självständigheten. Med mer tid och träning skulle 

deras självständighet öka. Att lämna in uppgifter i tid eller klara av lektionens krav prioriteras högre 

än självständigheten.  

 

Tiden är också en avgörande faktor då flertalet elever i stor utsträckning väljer att lyssna på engelska 

texter, trots insikt om att avsaknad av taktil läsning kan få negativa konsekvenser för den egna 

stavningsförmågan. Undervisningens krav i nuet prioriteras därmed högre. Lärarna är medvetna om att 

eleven i undervisningen främst lyssnar på texter. De uttrycker viss oro över att eleven går miste om 

ordens stavning vid auditiv informationsinhämtning med risk för ogynnsam inverkan på elevens 

skrivförmåga. Likväl tycks inte lärarna uppmuntra eller uppmana till ökad grad av taktil läsning. Det 

finns dock undantag i det lilla urvalet av fem elever. En elev väljer alltid taktil läsning på 

punktskriftsskärmen och har ljudet på datorns talsyntes avstängt under lektionstid. Elevens snabba 

läshastighet är en förutsättning för arbetssättet. Vid skönlitterära moment i undervisningen uppmuntrar 

läraren istället eleven att lyssna på ljudböcker för att spara lite energi.  

 

Det verbaliserande arbetssättet, att sätta ord på visuell information under exempelvis genomgångar, 

verkar vara ett naturligt inslag i undervisningen. Lärarna är medvetna om vikten av verbalisering i 

undervisningen och i elevintervjuerna tar frågan om verbalisering ytterst lite utrymme. De är nöjda 

med den muntliga information som läraren ger under genomgångarna.  

 

Lärarna har i många avseenden förståelse för elevens arbetssätt och hur detta behöver tas i beaktande i 

undervisning och vid bedömning. De är medvetna om svårigheter med online-material och 

internetsökningar men att användning av online-lexikon kan vara lika svårt för eleven tycks de inte ha 

reflekterat över. Alla lärare medger att resurspersonerna har bättre inblick i elevens specifika 

arbetssätt. Ofta förlitar sig läraren på att resursen stöttar elevens färdigheter kring internetsökningar 

och digitala lärverktyg. Några elever klarar inte av att själva använda online-lexikon men har inte 

heller tillgång till en anpassad variant som finns att beställa som textview-bok i datorn. Skönlitterära 

analyser med krav på exakta citat visar också att mer förståelse behövs för elevens specifika situation 
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och vilka begränsningar avsaknad av syn medför, trots god förmåga att hantera lärverktygen. I samråd 

med eleven har lärarna hittat fungerande lösningar för att ge skriftlig återkoppling. 

 

Slutligen har bristen på tid också legat till grund för elevers val att inte läsa moderna språk under 

högstadiet eller att gymnasiestudierna bedrivs under fyra år. En av lärarna önskar att elevens 

studieplan förlängs till fyra år så att eleven får komma mer till sin rätt i de olika kurserna och ges tid 

att träna mer på att självständigt hantera sina lärverktyg och IKT.  

Engelska - en del av elevernas fritid  

För forskningsfråga 2 har tematisering av elevintervjuerna mynnat ut i två teman: tillgängliga 

aktiviteter och svåråtkomliga arenor utifrån elevernas upplevelser av engelskanvändning på sin fritid 

(se Bild 4). I varje kategori presenteras en rad aktiviteter som i den tematiska analysen ska ses som 

exempel, inte underteman. I viss mån överlappar exemplen varandra då någon elev upplever en 

aktivitet som otillgänglig medan andra har lyckats överbrygga dess hinder.  

 

 

Bild 4: Kategorischema över forskningsfråga 2 

Tillgängliga aktiviteter 

Alla intervjuade ungdomar använder engelska på fritiden men spännvidden av aktiviteter och deras 

upplevda tillgänglighet är stor. Någon lyssnar främst på musik med engelska låttexter medan en elev 

beskriver engelska som en naturlig del av livet, som ett andra språk. I följande beskrivning märks inga 

begränsningar på grund av elevens blindhet:  

”mycket poddar, mycket fakta, läser lite reviews av olika böcker och spel och grejer som jag är 

intresserad av, kollar lite på Youtube av folk som håller föreläsningar om saker. Ja, men jag är ju lite 

nördig så” 

Samtliga elever är medvetna om att avsaknad av syn begränsar dem i vissa avseenden men alla har 

även strategier för att komma åt engelska i tal och text. Att delvis välja bort aktiviteter när åtkomsten 

är svår tycks också vara en strategi för två av eleverna.  

 

Skönlitteratur auditivt eller fysiskt 

Mycket av den engelska som eleverna möter på fritiden är auditiv. Fyra av eleverna berättar att de 

lyssnar på engelsk skönlitteratur, eller snarare ”läser genom öronen faktiskt”, medan en elev endast 

gör det kopplat till skolarbete. Applikationen Legimus i mobiltelefonen ger lätt åtkomst till uppläst 

skönlitteratur –”det är smidigare med mobilen”. Inläsningen saknar större inlevelse för att kunna 

spelas upp i högre talhastighet samt att inte påverka lyssnarens upplevelse. En elev väljer därför en 

kommersiell ljudbokstjänst eftersom han föredrar inlevelsefulla inläsningar, allra helst med brittisk 

accent. Seende kamrater ser mer på film och serier på fritiden i jämförelse med elever med blindhet, 

resonerar informanterna, men de anser att skönlitteratur är mer tillgängligt och likvärdigt och väger 

upp för den engelska de går miste om via visuella medier: ”Jag är mer en boktyp, men jag kollar på 

serier och filmer ibland” säger en elev. Två elever uppger att de läser skönlitteratur i tryckt punktskrift 
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lika ofta som de lyssnar och de uppskattar känslan av att ha boken i fysiskt format medan 

lärobokstexter läses i digitalt format.  

 

Auditiva aktiviteter på internet 

Likt ljudböcker bygger podcasts enbart på auditiv information – ingen visuell informationen kan gå 

förlorad. Trots det är podcasts en undanskymd engelskspråkig arena för eleverna. Bara en av dem 

lyssnar på podcasts. Han väljer dessa medvetet utifrån speciella intressen, företrädesvis på brittisk 

engelska. Youtube används däremot frekvent av många elever. Youtube-klipp som främst är 

ljudbaserade likställs med radio, eller podcasts för eleven som lyssnar på sådana: ”Det finns ju till 

exempel dokumentärer som folk har kopierat och lagt på Youtube, eller TED talks, de är ju typ bara 

en person som står och pratar, det funkar ju”. De elever vars engelskkunskaper är så goda att de 

förstår Youtube-klipp med primärt auditiv information menar att det visuella stödet var viktigare vid 

lägre språkförmågor. Seende har trots det ett övertag då de får visuella ledtrådar till talad information i 

klippen, menar en av eleverna. 

 

Via mobiltelefonen eller datorn 

På fritiden söker flertalet elever oftast eller enbart på internet via mobiltelefonen och får text uppläst 

med hjälp av Voice Over. En elev använder däremot enbart använder datorn och förklarar varför:  

”Det går inte att jobba med telefonen på det sättet, det ska bara vara datorn. (…) Du kan ju inte göra allt 

på telefonen som du kan göra på datorn. Du har ju alla de här tangenterna, datorn är ju byggd för att du 

ska kunna göra saker snabbt” 

Vid datorn varvas lyssning via talsyntesen med taktil läsning på punktskriftsskärmen. På 

mobiltelefonen sker navigering med speciella fingerrörelser eller muntliga kommandon och 

informationen ges auditivt. Två elever som främst använder mobiltelefonen på fritiden har svårt att 

söka engelska låttexter, dels att hitta rätt sidor, dels att slå upp svåra ord eftersom de inte vet hur orden 

stavas utifrån att lyssna på texten: ”det är ganska svårt att stava rätt, så jag hittar inte riktigt vad jag 

söker men ibland så brukar jag stava rätt”. Mobiltelefonens talsyntesen behöver dessutom ändras från 

svenska till engelska annars blir uppläsningen av engelsk text mycket svårt att förstå.  

”Problemet är oftast att min talsyntes, alltså Voice Over, läser upp det på ett sätt som gör att det kan vara 

svårt att förstå det ibland. Men då får man lyssna på det och tänka ’Det borde förmodligen vara det 

ordet’. Om det fortfarande är ett frågetecken för mig så får jag fråga ’Vad står det här?’ ”  

Strategin är att ta hjälp av andra då sökvägarna inte fungerar. Eleven vänder svårigheten till fördel:  

”Jag har lättare att lära mig låtar och memorera. Det ser jag som en fördel”. 

 

Flertalet informanter anser att internetanvändning på fritiden har höjt deras engelskkunskaper, med 

positiv inverkan på skolarbetet. Inlärning av engelska på fritiden skattas högt: ”Det är nog det som har 

bidragit mest för att vara helt ärlig tror jag. Det måste vara lite kul också, inte bara vara skolbänken.” 

Den elev som inte säger sig ha något uttalat specialintresse kopplat till engelska, utan främst lyssnar på 

engelsk musik, tror däremot att språkförmågorna framför allt har utvecklats genom 

engelskundervisningen.   

Svåråtkomliga arenor  

På fritiden använder de intervjuade eleverna engelska utifrån intresse och åtkomst. Däremot uttrycker 

tre av dem en önskan om att kommunicera med andra engelsktalande personer online: ”jag har inte 

riktigt hittat det, men jag gillar att använda engelska, det är ett snyggare språk än svenskan på många 

sätt”. Att kommunicera på befintliga arenor kanske är tekniskt möjligt, om eleven bara hittar dem.  
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Chatt 

Att chatta eller prata engelska i samband med online-spelande upplevs generellt som svårtillgängligt. 

Enligt informanterna ”gamear” många seende kamrater ihop med medspelare från andra länder: ”en 

del kanske har fler engelska vänner tänker jag på spel. Man spelar online och så chattar man med 

sina engelska spelkamrater”. Bristande tillgänglighet för personer med blindhet och spelens 

utformning torde förklara varför eleverna inte chattar eller pratar med engelsktalande. Eleven 

fokuserar trots det främst på egna tillkortakommanden: ”Jag vet inte riktigt, jag har kanske inte fått 

möjlighet eller så har jag inte känt mig motiverad eller så känner jag mig bara osäker på det”. De 

tillgängliga online-spel som två av eleverna spelar är ljud- eller textbaserade. Ingen interaktion med 

medspelarna är möjlig då spelen är ensamspel:  

”de spel som jag har spelat som bara var ljud det var ju single player, så då pratar man ju inte med nån 

ändå. Det finns ju inte ett community för folk som spelar ljudbaserade spel på samma sätt som det finns 

för folk som spelar vanliga spel. Det blir ganska begränsat med personer” 

En av eleverna avviker från övriga informanter då han ofta pratar med andra människor online på 

engelska. Under intervjun framgår inte tydligt om kontakten sker genom online-spel. Han är däremot 

en van datoranvändare och utbyter erfarenheter med andra med samma intresse: ”Jag programmerar 

mycket och all den litteratur jag har är på engelska. …. Jag pratar med olika personer på engelska, 

kompisar och sånt. Jag använder engelskan typ hela tiden.” 

 

Sociala medier 

Endast en informant nämner sociala medier som en engelsk fritidsaktivitet, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning. Aktiviteten är endast delvis tillgänglig. Instagram och TikTok består främst av 

visuell information – fotografier och videor på Instagram, korta klipp av dans, musik och komiska 

inslag på TikTok. Eleven upplever att han inte delar gemenskapen kring dessa visuella sociala medier: 

”Det är mycket fokus på bilder och nu när Tiktok är så (paus) då använder ju folk det. De använder 

det på ett annat sätt än jag gör”. Eleven förklarar att publicerade fotografier eller bilder kan vara av 

texter på engelska, ett tillfälle till språkträning för seende men inte för honom. Han kan ta del av 

kommentarer men när bildbeskrivningar saknas är informationen otillräcklig för att förstå vad som 

visas. 

 

Film och Youtube 

Seende har genom filmer, Youtube-klipp och reklam fördelar i mötet med engelska i vardagen, 

resonerar eleverna, eftersom visuell information förstärker den språkliga förståelsen. Alla intervjuade 

elever anser att syntolkning av film tillför värdefull information men används trots detta inte i någon 

större utsträckning. En elev känner inte heller till applikationen med biograffilmers syntolkning. 

Syntolkning kan väljas att få som verbal tolkning av visuell information med eller utan uppläsning av 

textremsan vid utländsk film. När språkkunskaperna förbättrades var uppläsning av textremsan inte 

längre nödvändig. Att slippa uppläsningen ökade filmupplevelsen, enligt en elev. En annan elev 

betonar fördelen med ett syntolkningsspår – det gör honom oberoende av andra vid filmvisning: ”Jag 

vill ju helst att de ska vara syntolkade för det blir mest smidigt då, för då behöver inte folk förklara 

hela tiden vad de i filmen håller på med. Det är mycket bättre med syntolkade, tycker jag.” Å andra 

sidan väljer en annan elev bort den professionella syntolkningsrösten som upplevs ge alltför detaljerad 

information av händelseförlopp och miljöbeskrivningar. Han föredrar mer sparsmakad syntolkning 

som görs av någon i sällskapet:  

”som syntolkar litegrann, för jag kan uppleva att de här syntolkade filmerna man har ibland inte är så 

jättebra på att (paus). Det kan dra dig ur stämning ganska mycket så om man har nån som kan syntolka så 

är det det bästa. Då lyssnar jag på talet och låter personen förklara vad som händer” 
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Behovet av syntolkning varierar med typ av film, enligt en av eleverna. Dokumentärer där en 

berättarröst förmedlar fakta kräver sällan syntolkning medan den med fördel används för fantasyserier. 

Trots att tillgången till syntolkad film har ökat saknar många titlar syntolkning menar eleverna. Någon 

tycker det är svårt med snabba replikväxlingar och att skilja filmens olika karaktärer åt, även vid 

professionell syntolkning. Han upplever att skönlitteratur är mer likvärdigt än film men inser att film, 

men framför allt serier, är en del av den sociala gemenskapen bland seende kamrater. Enligt eleven är 

serier sällan syntolkade och de serier som kamraterna följer finns, vad han vet, inte syntolkade. 

 

Genom att konsumera målspråket på sin fritid tror flera intervjuade elever att skolresultaten i engelska 

förbättras. Seende gymnasister har flera års försprång av passiv träning genom det de hör och läser i 

film, serier och Youtube-klipp, resonerar eleverna. Detta jämförs med den egna fritiden: 

”Många har nog kollar på engelska filmer från en tidigare ålder för jag började ju med det, läsa engelska 

böcker och kolla på Youtube från kanske 15-årsåldern. …  Ja eller från högstadiet medan många andra 

har gjort det sedan de var sju liksom”  

Eleven ser inte sambandet mellan otillgängliga engelskspråkiga arenor för personer med blindhet och 

hans egen begränsade exponering för engelska i grundskolan. I de moderna språken noterar 

informanterna inget språkliga försprång från fritidsaktiviteter bland seende elever eftersom inga 

elever, oavsett synförmåga, antas övar franska, tyska eller spanska genom populärkulturen på fritiden:  

”Där (moderna språk) var jag bland de bättre och det var ju för att ingen annan kunde nånting heller och 

det fanns inga spanska serier som folk kollade på som kom och ställde till det. Där låg vi på samma villkor 

allihop” 

Sammanfattning av engelska på elevernas fritid 

Alla elever ägnar fritiden åt olika aktiviteter som i varierande grad innefattar det engelska språket – 

formatet är emellertid främst auditivt. Majoriteten av eleverna lyssnar på ljudböcker med hjälp av 

mobiltelefonen. Med mobiltelefonen navigerar de också på internet och kan bland annat lyssna på 

Youtube-klipp som är auditiva till sin karaktär, begripliga även utan visuell information. Klipp som 

baseras på visuell information är mer otillgängliga. Mobiltelefonens talsyntes läser också upp texter 

från internet – flera elever möter aldrig engelska i text på sin fritid. Även den elev som uteslutande 

använder datorn lyssnar huvudsakligen på information, även skriftlig sådan. Engelska låttexter på 

internet är tillgängliga genom att lyssna på mobiltelefonens talsyntes. Enbart auditiv information från 

lyrics-sidor blir dock problematisk då eleverna vill slå upp ord. Med osäker stavning efter att endast 

har hört texterna lyckas de inte alltid skriva in rätt sökord i online-lexikon.  

 

Film, till stor del ett visuellt medium, blir tillgängligt med syntolkning. Trots det tar ingen av eleverna 

del av engelska filmer i någon större utsträckning utan är en arena som de tänker domineras av seende. 

Detsamma gäller för serier som en elev upplever skapar gemenskap bland seende. Serier syntolkas 

sällan enligt eleverna vilket kan förklara det låga intresse de visar inför mediet. Även sociala medier 

och gaming med tillhörande chattforum upplevs som otillgängliga då de till stor del baseras på visuell 

information. Onlinespel som fungerar är single player-spel utan möjlighet till kommunikation med 

andra medspelare.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Genom intervjuer med punktskriftsläsande gymnasieelever och engelsklärare med en 

punktskriftsläsande elev undersöktes vilka svårigheter och strategier informanterna mötte i 

undervisningssituationen samt hur eleverna använde engelska på sin fritid. Genom en tematisk analys 

av intervjuerna har några problematiska områden framkommit utifrån de två frågeställningarna. Lärar- 

respektive elevintervjuer tematiserades oberoende av varandras innehåll samt elevintervjuerna kring 

engelska i undervisningen respektive på fritiden. Därmed går inte svårigheter och strategier som 

framkom från det ena perspektivet att fullt ut appliceras eller jämföras med det andra. I följande 

resultatdiskussion summeras först studiens viktigaste resultat för forskningsfråga 1 och 2 var för sig, 

följt av en diskussion där undervisningssituationen ur elev- respektive lärarperspektiv samt de två 

frågorna relaterar till varandra.  

 

 
Bild 5: Kategorischema över forskningsfråga 1 och 2 samt hur temana relaterar till varandra  

 

Resultaten från forskningsfråga 1 – lärarperspektivet 

Anpassning av undervisningen: 

• Visuellt material valdes ofta bort till förmån för auditivt material. 

• Filmvisning förekom men farhågor fanns kring bristande likvärdighet vid bedömning. 

• Överanpassning mot enbart auditiva inslag förekom där inget alls visades under genomgångar 

• Verbalisering var ett naturligt förhållningssätt i klassen. 

 

Förståelse för elevens arbetssätt: 

• Förlängd provtid. 

• Lättnader i kravet på taktil läsning då det kunde ersättas med lyssningsläsning. 

• Användning av citat vid litterära analyser ersattes med referat. 

• Förståelse för att arbete online var svårt eller otillgängligt. 

• Mindre förståelse eller inblick i elevens användning av online-lexikon, stavningskontroll och 

engelsk talsyntes. 
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• Skriftlig feedback på skrivuppgifter var främst övergripande, sällan på textnära detaljnivå pga. 

svårigheter med att hitta tillgängliga former. 

Resultaten från forskningsfråga 1 – elevperspektivet 

Kortsiktiga kontra långsiktiga mål: 

• Upplevelsen av tidsbrist var påtaglig för alla elever.  

• Kortsiktiga mål (hinna klart) gick före långsiktiga mål (ökad självständighet, taktil läsning). 

• Elever lyssnade snarare än läste taktilt pga. tidsbrist trots negativ inverkan på stavning. 

• Organisatoriska förändringar hade gjorts för att frilägga mer tid till övriga studier. 

 

Undervisning utifrån en seende norm:  

• Filmvisning upplevdes inte som likvärdigt trots anpassningar. 

• Krav på citat ur litterära verk var tidsödande. 

• Feedback på texter gavs främst som övergripande kommentarer via mail eller i muntlig form.  

Resultaten från forskningsfråga 2 – användning av engelska på fritiden 

Tillgängliga aktiviteter: 

• Skönlitteratur, främst som ljudböcker. 

• Auditiva aktiviteter som Youtube-klipp och TED talks som inte baseras på visuell information 

• Mobiltelefonen och Voice Over användes oftast eller uteslutande.  

• Eleverna ansåg att internetanvändning hade bidragit till bättre engelskförmågor. 

 

Svåråtkomliga arenor: 

• Eleverna efterfrågade medskapande aktiviteter i chattforum kopplat till gaming med 

andra. 

• Populära sociala medier var otillgängliga då de baserades på visuell information. 

• Trots syntolkning upplevdes inte filmer som helt tillgängliga. 

 

Resultatdiskussion kring hur forskningsfrågorna relaterar till varandra  

Här följer en resultatdiskussion där de båda forskningsfrågorna relaterar till varandra utifrån lärar- 

respektive elevperspektiv. 

 

Anpassningar av undervisningen och Förståelse för elevens arbetssätt relaterat till Kortsiktiga 

kontra långsiktiga mål 

Engelsklärarna vägde i hög grad för- och nackdelar med material de vanligtvis använde i 

undervisningen för att nu passa eleven med blindhet. Efter rekommendationer av SPSM använde de 

flesta lärare ett basläromedel som fanns i pedagogiskt anpassat format till elever med blindhet medan 

de tidigare sällan hade utgått från en lärobok. Trots tillgång till det anpassade läromedlet valdes i 

huvudsak material från andra källor, exempelvis artiklar, nyhetsinslag och filmer, som anpassades till 

tillgängligt format främst av resurspersonen. Ur elevperspektiv medförde engelskundervisning med 

material från många olika källor att den taktila läsningen fick stå tillbaka för lyssningsläsning. Den 

tidigare, mer traditionella läroboksbaserade undervisningen med textläsning och glosträning upplevdes 

lättare att få överblick över och läsa taktilt. Under gymnasiet uppfattades engelskundervisningens 

arbetssätt som friare, vilket var lättare för seende elever enligt några av elevinformanterna. Ökade 

textmängder och högre undervisningstempo gjorde att majoriteten av eleverna i större utsträckning 

valde auditiv informationsinhämtning på gymnasiet, i engelska i ännu högre grad än i exempelvis 
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svenska. Det engelska språkets komplexa stavning som indirekt tränas vid läsning – visuell eller taktil 

– kan då bli lidande. Både lärare och elever var medvetna om motsättningen mellan att hinna med 

undervisningstempot och att främja den taktila läsningen. Det sistnämnda fick stå tillbaka för mer 

kortsiktiga mål som att hålla deadline och klara kursen. Hörförståelse och läsförståelse är olika 

förmågor i engelska men i praktiken gjorde lärarna ingen större åtskillnad mellan dessa förmågor för 

eleven med blindhet då en stor del av de texter som skulle läsas togs in auditivt. Under högstadiet 

valdes det moderna språket bort för några elever i syfte att frilägga tid till bland annat taktil lästräning. 

På gymnasiet kan inga kurser väljas bort om eleven ska få fullständig gymnasieexamen. Däremot kan 

gymnasiestudierna förläggas under fyra år, vilket en av de fem eleverna gjorde. 

 

Anpassningar av undervisningen – Filmvisning relaterat till Undervisningen utifrån en 
seende norm 

Som ett led i valet av stoff som passade en elev med blindhet valde lärare föga förvånande ofta bort 

filmvisning till förmån för mer auditiva moment som radioinslag och podcasts. Alla lärare hade dock 

visat film i den Engelska 5-kurs de undervisade eleven med blindhet i, om än i mindre utsträckning 

eller utifrån mer medvetna val än i andra undervisningsgrupper. Filmen hade föregåtts av muntlig eller 

skriftlig förförståelse samt syntolkning under själva visningen. Ändå resonerade tre av fyra lärare 

kring svårigheter med att ersätta eller jämställa filmens visuella upplevelse med auditiv information. 

Utifrån erfarenhet av den första filmvisningen valde en lärare helt bort film i fortsättningen. 

Filmvisning för en elev med blindhet innebar enligt flertalet lärare ett merarbete i form av andra 

förberedelser och anpassningar av arbetsuppgifter. Lärarna ansåg ändå inte att uppgiften blev helt 

likvärdig för en elev med blindhet eftersom eleven trots anpassningar inte alltid kunde bedömas på 

samma sätt vid efterföljande analysuppgifter. För att knyta an till Bakkens (2016) forskning kring 

filmvisning i undervisningen användes film av de intervjuade lärarna som referens för att illustrerade 

amerikansk medborgarrättsrörelse respektive en film till temat psykisk ohälsa. I kompensatoriskt syfte 

visades en filmatisering av ett verk av Shakespeare.  

 

Elevernas upplevelser av filmvisning i skolarbetet var ljumma. De föredrog syntolkningsspår men 

hade svårt att fokusera på snabba engelska replikväxlingar parallellt med syntolkningen. Några elever 

oroade sig över att missgynnas vid den efterföljande analysuppgiften då de seende klasskamraterna, 

enligt eleverna, troligtvis drog fördel av att kunna se händelseförloppet, inte enbart basera förståelsen 

på auditiv information. Att seende kunde läsa den engelska textremsan, i de fall en sådan användes, 

ansågs också som en stor fördel. Smeds (2015) forskning kring inlärning av främmande språk visar att 

talperception i brusiga ljudmiljöer är mer krävande för andraspråkstalare än modersmålstalare. I 

babbelbrus försämras förmågan att uppfatta det talade målspråket i ännu högre grad för personer med 

blindhet än för seende. Att då kunna uppfatta filmens dialog blandat med övriga filmljud torde bli 

extra utmanande för personer med blindhet. Syntolkning av filmens visuella information innebar ett 

extra lager babbelbrus som de seende eleverna slapp. De intervjuade elevernas användning av 

engelska på fritiden kan ses som en mätare av vad de faktiskt tycker fungerar utan syn. Studiens 

resultat visar att elever med blindhet sällan tittade på film på sin fritid, även då syntolkningsspår fanns 

att tillgå. Dokumentärer med en faktaförmedlande berättarröst fungerade däremot ofta utan 

syntolkning. Att ingen av de fem eleverna valde spelfilmer i någon större utsträckning – de lyssnade 

hellre på ljudböcker – kan tas i beaktande vid val av stoff i undervisningen. Med ett differentierat 

arbetssätt med fler valmöjligheter kring ett temaarbete skulle elever med blindhet kunna ta del av 

material som inte tillför extra lager av anpassningar utan som fungerar bra från början, t ex ljudböcker, 

dokumentärer och TED talks. Problemet är att det tar åtskilliga fler timmar att lyssna på en roman som 

ljudbok än att ta del av en film kring samma tema. Det får anses kontraproduktivt att tillföra ytterligare 

tidskrävande arbetssätt till elever med blindhet som redan upplever att tiden i undervisningen är en 

bristvara.  

 

Många av eleverna trodde att seende jämnåriga hade fått ett försprång i att utveckla sina 

språkförmågor tack vare att de tittade på engelsktalande filmer och serier. Denna träning att öva upp 

ett språkflyt på fritiden släpande för elever med blindhet efter med flera år, enligt deras utsago, och 
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kunde tack vare ökad förståelse av talad engelska ske från senare delen av högstadiet. Serier och filmer 

upplevdes av eleverna som en aktivitet för seende som bidrog till deras gemenskap, en gemenskap 

elever med blindhet stod utanför.  

Anpassningar av undervisningen – Verbalisering relaterat till Tillgängliga arenor på 
fritiden 

Verbalisering är en typ av anpassning som gynnar många elever och som efter lite träning hade blivit 

en naturlig del av undervisningen i den grupp där eleven med blindhet ingick. Ett mer oväntat resultat 

från lärarintervjuerna var däremot att vissa lärare överanpassade med verbal information i syfte att 

göra undervisningen tillgänglig och likvärdig för eleven med blindhet. Ingenting skrevs på tavlan eller 

visades under genomgångar. Exempelvis frågor till UR:s nyhetsprogram lästes upp av läraren fastän 

arbetsblad fanns att hämta från UR:s hemsida. Kanske berodde arbetssättet på en missuppfattning om 

att auditiv information är den mest fungerande informationskanalen för elever med blindhet. Kanske 

hängde det samman med bristande framförhållning med att anpassa skriftligt material till tillgängligt 

format. Otydlig arbetsfördelningen mellan lärare och resursperson är en annan tänkbar förklaring. Med 

relativt enkla justeringar skulle klassens alla elever få stärkt förståelse genom att se, eller känna, ord 

och uttryck i skrift i samband med genomgångar. På fritiden valde eleverna gärna auditiva aktiviteter 

på engelska. Youtubeklipp med primärt auditivt innehåll, vilka likställdes med radioinslag, var ett sätt 

att ta del av talad engelska. På ett sätt kan detta jämföras med verbalisering i undervisningen – det är 

muntlig information från en sändare att ta del av, till skillnad från film som kräver parallella processer 

med att lyssna på dialog och syntolkning. Hur eleverna hittade inslagen de tog del av framgick inte av 

intervjuerna – om de tipsade varandra eller om de prövade sig fram. Youtube-klippen förmedlar 

engelska i talad form, med ordval och fraser i talspråksstruktur, till skillnad från uppläsningar av 

skrivet språk. En elev tyckte att han genom Youtube-klipp hade lärt sig mycket av hur talad engelska 

användes i autentiska sammanhang och där han även kunde lyssna på olika engelska dialekter, vilket 

uppskattades. 

 

Kortsiktiga kontra långsiktiga mål relaterat till Svåråtkomliga arenor 

Endast eleven med programmeringsintresse kommunicerade med andra på engelska på fritiden. Eleven 

kan sägas vara en prosumer, både producent och konsument av engelska, det mest gynnsamma för 

språkutvecklingen (Henry, Sundqvist & Korp, 2014; Sundqvist, 2009). Övriga elever var nästan 

uteslutande konsumenter av engelska. De upplevde att seende kamrater däremot interagerade med 

andra på engelska, något flera av dem uttryckte en önskan om att själv kunna göra. Detta vore kanske 

tekniskt möjligt med hjälp av elevernas lärverktyg men de behöver hjälp att hitta dessa digitala arenor 

samt möjlighet att pröva och träna upp självständig navigering på internetsidor eller applikationer. De 

tillgängliga online-spel som några av eleverna spelade var single player-spel utan medspelare eller 

tillhörande community. Elever med blindhet var till stor del också utestängda från seende kamraters 

gemenskap kring sociala medier. Då informationen till största delen var visuell och bildtolkningar 

saknades gick inte kommentarerna att förstå utan bildens sammanhang. När syncentralen övade IKT-

färdigheter med en elev upplevde han att träningen av kortkommandon skedde utan sammanhang. I 

reella situationer valde eleven likväl det tidigare arbetssättet, det vill säga att ta hjälp av 

resurspersonen. Här bör elevernas intressen tillvaratas för att inlärning av nya kortkommandon eller 

digitala sökvägar ska kännas meningsfullt. Att lärarna har förståelse för den punktskriftsläsande 

elevens IKT-användning, att kunna stötta eleven men också be om specialpedagogiskt stöd kring detta, 

gagnar elevens studier såväl som extramuralt lärande, vilket är en viktig likvärdighetsaspekt. 

 

Förståelse för arbetssätt – Citera eller referera relaterat till Undervisning utifrån en seende 
norm  

Att informanterna delade med sig av sina upplevelser och strategier har bidragit till värdefull inblick i 

elevernas arbetssätt. Jag vill här lyfta den till synes obetydliga anpassningen att ersätta krav på citat 

med referat för att underbygga litterära analyser. Då eleven hade lyssnat på romanen som ljudbok var 
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det svårt att i efterhand hitta tillbaka till exakta citat som skulle användas vid analysen. Arbetssättet 

krävde att eleven spolade tillbaka och lyssnade, fortsatte att spola och leta efter rätt ställen i texten – 

ett oerhört tidsödande arbetssätt som i sig inte mätte elevens analysförmåga. Även skumläsning med 

hjälp av punktskriftsskärmens 40 tecken åt gången, då boken fanns att tillgå i digitalt textformat, tog 

lång tid. De lärare som med inblick i elevens arbetssätt vid lärverktygen lät eleven referera istället för 

att citera bidrog till tidsbesparande arbetssätt som likafullt prövade elevens analysförmåga och 

textproduktion. Dessa små justeringar i undervisningen blir möjliga med förståelse för den 

punktskriftsläsande elevens studietekniska situation utan att göra avkall på kunskapskraven.  

 

Förståelse för elevens arbetssätt – Tidsaspekten relaterat till Kortsiktiga kontra 
långsiktiga mål 

Analys av datan visar att upplevelsen av tidsbrist genomsyrade skolsituationen för elever med blindhet 

vilket överensstämmer med Assarsons (2009) undersökning av elever i behov av stöd. Tidsfaktorn 

påverkade många beslut gällande undervisning och skolgång, bland annat då det moderna språket 

ersattes med stödtid i svenska och engelska eller till taktil lästräning. Elevens kortsiktiga mål med 

inlämningar och betyg gjorde att punktskriftsläsning ofta fick stå tillbaka för auditiv 

informationsinhämtning. Upplevelsen av tidsbrist i undervisningen är även något jag ofta märker i 

arbetet som rådgivare på Resurscenter syn. Mer överraskande var att inga av de intervjuade lärarna 

uppmuntrade eleverna till ökad taktil läsning trots farhågor om att stavning och textproduktion 

påverkas negativt av att inte möta text taktilt.  

 

Resultaten från min studie ringar inte in några specifika svårigheter i själva språkinlärningen för de 

fem punktskriftsläsande elever som intervjuades, alltså tvärtemot det som föranledde min studie – att 

engelsklärare upplevde att elever med blindhet generellt var svagare i engelska. Däremot tycks brister i 

IKT-användning och bristen på tid, exempelvis till taktil läsning, vara försvårande. Fokus på 

måluppfyllelse lämnar inte mycket utrymme till specifik träning i digital studieteknik och IKT-

användning för elever med blindhet, något som skulle underlätta både studier och användning av 

extramural engelska – enligt forskningen en framgångsfaktor för språkstudierna. Lärare bedömer och 

sätter betyg men har inte alltid full inblick i elevens arbetssätt och vad som är försvårande faktorer. 

Detta problematiseras i en lärares farhågor inför betygsättning om att inte ha gett eleven tillräckligt 

med tid att visa sina förmågor mot de högre betygen.  

 

Förståelse för arbetssätt – Online-material relaterat till Kortsiktiga kontra långsiktiga mål 
samt Användning av engelska på fritiden  

De intervjuade eleverna berättade om sina erfarenheter av svårtillgängligt online-material i 

engelskundervisningen. Lexikon var svåra att använda och de kom sällan åt att läsa eller lyssna på 

exempelmeningarna. Vid bristande hanteringen av lärverktyg och IKT-kunskaper tog de hjälp av 

resurspersonen, ett kortsiktigt mål att färdigställa uppgiften. Med bristande självständighet och utan 

resursperson att tillgå utanför skoltid var ibland strategin att chansa eller underprestera. En elev 

berättade däremot att föräldrarna stöttade mycket i skolarbetet på kvällar och helger. De intervjuade 

lärarna förstod att internetsidor och online-material, exempelvis grammatikövningar, var otillgängliga 

eller mycket svåra för eleven att hantera med hjälp av skärmläsningsprogram och lärverktyg. För att 

kringgå svårigheterna anpassades materialet eller delades som direktlänkar till eleven med blindhet. 

Däremot fanns sällan motsvarande förståelse för elevens arbete med lärverktygen i det fortlöpande 

lektionsarbetet– stavningskontroller, online-lexikon, byte till engelsk röst på talsyntesen. Några lärare 

var medvetna om elevens svårigheter, andra inte. Alla lärare medgav att resurspersonen troligtvis var 

mest insatt i dessa frågor vilket överensstämmer med Åströms (2009) forskningsresultat. Exemplet 

visar avigsidorna med ett skolsystem där varje enskild ämneslärare förväntas ha goda kunskaper om 

och förståelse för det specifika arbetssätt som eleven med blindhet har. Bristande IKT-hantering kan 

medföra att elever med blindhet går miste om extramuralt lärande av engelska på sin fritid. De 

musikintresserade eleverna som inte kom åt låttexterna på lyrics-sidor eller kunde slå upp svåra ord i 



 

34 

 

lexikon exemplifierar detta. Elevens arbetssätt mot kortsiktiga mål hindrade arbetet mot ökad 

självständighet på sikt. Här har stödjande aktörer som SPSM, syncentralen och kommunens centrala 

elevstöd med synkompetens viktiga roller. Att förstå vari svårigheten ligger är det första steget, att 

fråga om stöd från andra aktörer det andra i arbetet för att främja elevens självständighet och lärande. 

På sikt kan detta även gagna det extramurala lärandet i engelska.   

 
Slutligen vill jag lyfta ett till synes enkelt exempel som får representera komplexa problem. En 

ambitiös elev med punktskrift som läsmedium höll tillbaka i sitt skrivande, han ”safeade” och tog inte 

ut de språkliga svängarna i skrift eftersom hans IKT-kunskaper brast vid användning av online-

lexikon. Som engelsklärare och rådgivare på SPSM är exemplet ett uppvaknande om att stödet till 

dessa elever brister i något så grundläggande för språkundervisningen. Stödsystemet kring dessa 

elever behöver bli bättre. Olika aktörer, SPSM, syncentralerna, kanske även synorganisationerna, 

måste utifrån Bronfenbrenners systemteori (1979, refererad i de Verdier, 2018) samverka för att elever 

med blindhet ska få adekvat stöd, även då eleverna själva eller lärarna är omedvetna om stödbehovet. 

Målet måste väl ändå vara att alla elever med blindhet till synes obehindrat kan surfa på nätet och ta 

del av engelska på liknande sätt som seende. Med riktade stödinsatser kan fler elever använda 

engelska på fritiden utifrån intresse, inte tillgänglighet, likt eleven som ”läser lite reviews av olika 

böcker och spel och grejer som (han) är intresserad av, kollar lite på Youtube av folk som håller 

föreläsningar om saker”.  

Metoddiskussion 

Det är svårt att uttala sig om huruvida studiens informanter, fem elever och fyra lärare, är 

representativa för gruppen i stort eller om urvalet är skevt. De elever som valde att delta i studien kan 

ha mer positiva erfarenheter av engelskundervisningen eller fler möjligheter att använda engelska på 

fritiden än de elever som valde att inte delta. Elever med större utmaningar i studierna än det här 

arbetets informanter kanske även upplever motstånd inför att prata om detta. Eventuell skevhet i 

urvalet beror då på vilka som tackar ja, eftersom alla punktskriftsläsande gymnasieelever som läser 

enligt den ordinarie läroplanen tillfrågades. De intervjuade elevernas goda färdigheter i engelska går 

tvärt emot min ingång till studien, att många engelsklärare har vittnat om deras punktskriftsläsande 

elevs svårigheter i framför allt ämnet engelska. Ett visst urval gjordes däremot av de tillfrågade 

lärarna, eftersom urvalet skedde utifrån SPSM:s fortbildningsportal. Engelsklärare som inte har gått 

denna kurs, men som likväl undervisar en elev med blindhet, tillfrågades inte. Kanske ger fortbildning 

nya insikter som påverkar hur lärarna resonerar kring strategier och svårigheter i undervisningen av 

elev med blindhet. Tre av de fyra lärare som intervjuades hade gått kursen innevarande läsår och var 

därmed relativt nya i rollen som lärare till en elev med blindhet. När intervjuerna genomfördes hade 

dessa lärare drygt en termins erfarenhet av att undervisa eleven.  

 

Jag märkte ingen skillnad i kvalitet mellan de intervjuer som genomfördes som telefonintervju 

respektive då jag besökte skolan. I elevintervjuerna kan telefonintervjuer uppfattas som på lika villkor 

mellan intervjuare och informant eftersom ingen av oss kunde läsa den andres kroppsspråk och andra 

visuella signaler.  

 

Denna kvalitativa studies resultat baseras på ett litet urval och är för litet för att generaliseras. Å andra 

sidan består hela populationen av gymnasieelever i Sverige med punktskrift som enda läsmedium av 

17 elever, baserat på uppgifter hämtade från SPSM:s Resurscenter syn. Mitt elevurval, fem elever, är 

närmare 30 % av populationen. Intervjuerna har bidragit till värdefull information om och inblick i just 

dessa lärares och elevers upplevelser och situation. Att genom intervjuer få höra elevernas egna 

upplevelser och perspektiv har upplevts som extra värdefullt eftersom vetskap om elevernas 

användning av engelska på fritiden är svår att få på annat sätt. Om tiden tillåtit hade 

lektionsobservationer varit ett önskvärt komplement till intervjuer för att upptäcka sådant som inte 

framkom i intervjuerna, sådant som informanterna kanske var omedvetna om. Studiens nuvarande 

frågeställningar kring lärares och elevers resonemang om strategier och svårigheter hade dock inte 

besvarats genom observationer. Detaljer från det empiriska materialet framträdde genom den 
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tematiska analyser som kategorier – man närmar sig datan nerifrån och upp, vars resultat senare kan 

prövas i studier med deduktiv ansats. Arbetet som rådgivare på SPSM ger mig möjligheter att testa 

mina antaganden i praktiken. 

 

Med en induktiv ansats och med halvstrukturerade intervjuer framkom i några av de senare 

intervjuerna intressant data som inte kunde följas upp i redan genomförda intervjuer. Om intervjuerna 

istället hade genomförts i två steg hade fördjupande frågor med uppslag från andra intervjuer varit 

möjliga att ställa vid det andra tillfället. 
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Implikationer 

Elever med punktskrift som läsmedium lyssnar, pratar, läser och skriver på engelska precis som 

seende klasskamrater, om än med hjälp av vissa andra lärverktyg än övriga klasskamrater och med ett 

generellt långsammare läsmedium. Utifrån frågeställningar om svårigheter och strategier visade inte 

studiens resultat att själva grundinnehållet i engelskundervisningen behöver ändras i någon större 

omfattning för att passa elever med blindhet. Flera elevers svårigheter med stavning i engelska kan 

emellertid bero på att de ofta möter text auditivt då undervisningstempot är högt och den taktila 

läsningen tar längre tid än att lyssna på motsvarande textinnehåll. Fortsatt systematisk glosträning för 

att främja den taktila läsningen kan i viss mån avhjälpa problemet. Brister i hantering av 

ordbehandlingsprogrammets stavningskontroll kan vara en annan förklaring till svårigheter med 

engelsk stavning. Kanske stavar inte seende elever bättre men kan lättare rätta till de fel som 

ordbehandlingsprogrammet markerar? Alternativ till filmvisning i undervisningen är också något som 

bör tas i beaktande då de intervjuade eleverna varken uppfattade filmvisning som likvärdigt eller 

givande utifrån att visuell information filtrerades genom verbala beskrivningar. Kanhända hade 

eleverna ändå behållning av filmerna men det framgick inte klart eftersom det inte berörde studiens 

syfte. 

 

Det finns flera utvecklingsmöjligheter för elever med blindhet kring studieteknik, hantering av 

lärverktyg och IKT-kunskaper vilket skulle underlätta deras studiesituation. I engelska blir brister i 

användning av lexikon en extra tydlig markör på att pedagogisk personal behöver vara uppmärksam på 

elevens hantering av olika moment som hör till undervisningen. Det är dock inte rimligt att förvänta 

sig att varje undervisande lärare, i det här fallet engelsklärare, till fullo ska vara insatt i elevens 

specifika digitala arbetssätt. Resurspersonen har enligt lärarna mycket mer inblick i detta och vet vad 

eleven har svårt med. Likväl ansvarar lärarna för undervisning och bedömning. Det är därför viktigt att 

de specialpedagogiska stödinsatserna, från skolan och från andra aktörer, inte stannar på en generell 

organisatorisk nivå. Stödinsatser behöver även få vara specifika, på en elevnära nivå, för att konkreta 

svårigheter i elevens arbetssätt och undervisning ska kunna upptäckas och kringgås. Det finns hjälp att 

få för att höja de punktskriftsläsande elevernas taktila läsning, studieteknik och hantering av 

lärverktyg, men frågorna måste först uppmärksammas av skolan. Stöd kring hantering av lärverktygen 

bör ske på ett sätt som även uppmuntrar till ökad självständighet på digitala arenor på elevernas fritid. 

All forskning talar för att användning av engelska på fritiden utvecklar språkförmågorna. Elever med 

blindhet behöver, precis som seende, få chans att ingå i medskapande aktiviteter på internet där 

kontakter knyts och specialintressen diskuteras. Med rätt stöd bör dessa arenor både kunna hittas och 

hanteringen av dem göra aktiviteterna mer tillgängliga. 

 

I både lärar- och elevintervjuer framkom upplevelsen av tidsbrist vilket för eleverna tog sig uttryck i 

att kortsiktiga mål prioriterades högre än långsiktiga sådana. Resultaten bör sättas in i sitt 

sammanhang: inkludering i svensk skola innebär att elever med blindhet inom ramen för ordinarie 

undervisning även förutsätts bemästra taktil läsning och specifik IKT-användning, ofta som enda elev i 

hela kommunen med det arbetssättet. Här går bland annat USA och Norge en annan väg då de genom 

Expanded Core Curriculum respektive core skills ger eleven rätt till utökad undervisningstid kring 

synspecifika färdigheter. Vi vet att avsaknad av syn generellt medför mer tidskrävande arbetssätt. Det 

är därför svårt att se logiken i ett skolsystem som förutsätter att måluppfyllelsen i respektive skolämne 

och träning av synspecifika färdigheter ska hinnas med inom ramen för befintlig undervisningstid. För 

många punktskriftsläsande elever går tidsekvationen helt enkelt inte ihop. Trots det läser bara en av de 

fem intervjuade eleverna gymnasiet under fyra år. Möjligheten och fördelen med detta bör 

uppmärksammas av skolledare till elever med punktskrift som läsmedium i samråd med elever och 

deras vårdnadshavare. Med tanke på att avsaknad av syn ofta innebär mer krävande arbetssätt skulle 

ett fjärde år för många elever med blindhet innebära att förutsättningarna för gymnasiestudierna blir 

mer rimliga.  
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Vidare forskning 

Studien har undersökt punktskriftsläsande gymnasieelevers användning av engelska. Med 

frågeställningar om svårigheter och strategier har inte elevernas specifika språkkunskaper granskats. 

Det vore därför intressant att med avstamp i forskningen (Sundqvist, 2009; Sylvén & Sundqvist, 2012; 

Sundqvist & Sylvén, 2014; Henry, Sundqvist & Korp, 2014; Sundqvist, 2019) kvantitativt mäta det 

extramurala lärandets inverkan på olika språkförmågor för elever med blindhet. Tar de del av ett annat 

utbud och gör avsaknad av syn att andra språkliga styrkor än för seende utvecklas? Det hade även varit 

intressant att få ta del av lärares resonemang kring filmvisning då en elev med blindhet går i klassen 

och om film då anses ge samma mervärden trots avsaknad av visuella upplevelser likt resultaten från 

Bakkens (2016) studie av filmvisning i engelskundervisning för seende elever. Fortfarande hänger 

dock frågan obesvarad från de många engelsklärare som har uttryckt oro över bristande 

engelskförmågor hos deras elever med blindhet. Kanhända kommer det att ”lossna”, likt studiens 

intervjuade elever, då de genom diverse aktiviteter på fritiden använder engelska. Det verkar dock 

finnas hinder innan språkförmågorna är så goda att eleverna kan ta del av det populärkulturella 

utbudet. Hur kan vi främja de elever som inte har kommit dit ännu? Det är lättare att uppmuntra 

seende elever till roliga språkfrämjande aktiviteter, exempelvis att med stöd av visuell information och 

engelsk textremsa titta på engelsktalande serier eller Youtube-klipp. Men hur kan färdigheter i 

engelska främjas för elever med blindhet utan att de upplever att de sitter i skolbänken även på 

fritiden? Hur får vi elever med blindhet över tröskeln på ett lättsamt och roligt sätt motsvarande seende 

elever som genom exempelvis gaming övar upp ett flyt i målspråket?  

 

Det är förståeligt att den taktila läsningen får stå tillbaka för lyssningsläsning för att hinna med 

arbetsuppgifter i ett högt undervisningstempo. Det vore dock intressant att undersöka huruvida 

lyssningsläsning i engelskundervisningen påverkar elevernas textproduktion, förutom själva 

stavningsförmågan. Med stöd i forskningsresultat skulle elever därmed kunna uppmuntras till ökad 

grad av taktil läsning – eller kanske lugnas av att det faktiskt inte gör någon större skillnad för den 

egna textproduktionen. Trots en liten elevgrupp med i snitt 10 punktskriftsläsande elever per årskull i 

de ordinarie skolformerna är det ett relevant och otroligt spännande område som kan utforskas 

ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev till elev 

 

Stockholm den 4 februari 2020  

 

Hej!  

Jag heter Carina Söderberg och arbetar som rådgivare vid Resurscenter syn, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten i Stockholm (SPSM). Dina lärare har varit på kurs hos oss eller fått stöd av oss kring 

hur undervisningen kan anpassas till punktskriftsläsande elever. Därför skickade jag mailet till din 

lärare och bad om att vidarebefordra det till dig. 

 

Jag har tidigare arbetat som gymnasielärare i engelska och svenska. Nu studerar jag till speciallärare 

med specialisering mot synskada vid Stockholms universitet, parallellt med mitt arbete på 

Resurscenter syn. Nu är det dags för den sista uppgiften, en uppsats. Jag har valt att undersöka hur 

gymnasieelever som läser punktskrift använder engelska respektive det moderna språket (tyska, 

spanska eller franska) i och utanför skolan. Målet är att uppsatsen ska bidra med ökade kunskaper 

kring undervisningen i engelska och de moderna språken för elev med punktskrift som läsmedium, 

och hur stödet kan förbättras.  

 

Jag undrar nu om du vill delta i studien. Ditt bidrag är viktigt även om du inte har språkval på 

gymnasiet. Vanligtvis är det lärare eller resurspersoner som ger sin bild av hur studierna fungerar. 

Därför tycker jag det är extra viktigt att eleverna själva får komma till tals. Ditt bidrag blir att delta i en 

intervju som tar cirka 45 minuter. Intervjun kan göras på din skola eller via telefon. Alla intervjuer 

spelas in och transkriberas, det vill säga görs om från tal till skrift. Inspelningen raderas efter 

bearbetning. Det insamlade materialet kommer att hanteras av mig och eventuellt min handledare 

Wieland Wermke. I uppsatsen kommer alla elever att avidentifieras, och ort och skola vara omöjliga 

att urskilja. 

 

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Eftersom du är över 

15 år behöver du inte ha målsmans godkännande för att delta i undersökningen, men prata gärna med 

dina föräldrar innan du bestämmer dig. Du får självklart ta del av uppsatsen när den är klar.  

 

Om du undrar över något får du gärna höra av dig till mig eller min handledare på telefon eller via 

mail.  

 

Svara mig via mail eller sms om du är intresserad av att delta i undersökningen. Vi hörs! 

 

Vänliga hälsningar  

Carina Söderberg 

Telefon:  

Mail:  

 

Handledare: Wieland Wermke  

Telefon:  

Mail:  
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Bilaga 2: Informationsbrev till lärare 

 
 

Specialpedagogiska institutionen 

2020-02-11 

 

Förfrågan om att delta i en kvalitativ studie om punktskriftsläsande elevers användning 

av engelska 
 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av speciallärarutbildningen med 

inriktning mot synskada vid Stockholms universitet.  Intervjuerna kommer att genomföras under 

februari och mars 2020.  

 

Studien syftar till att undersöka punktskriftsläsande gymnasieelevers användning av engelska i och 

utanför skolan, med fokus på vad som fungerar och vad som upplevs som hindrande. Målet är att 

uppsatsen ska bidra med ökade kunskaper kring undervisningen i engelska för elev med punktskrift 

som läsmedium, och hur stödet på sikt kan förbättras. 

 

Parallellt med studierna arbetar jag som rådgivare på Resurscenter syn, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten i Stockholm (SPSM). Utifrån våra deltagarlistor ser jag att du har gått vår kurs att 

undervisa elever med blindhet i teoretiska ämnen, och en notering finns att du undervisar i engelska. 

Hoppas det stämmer! Många lärare som Resurscenter syn kommer i kontakt med berättar att engelska 

är ett ämne som den punktskriftsläsande eleven har svårigheter i, och det känns därför extra relevant i 

mitt arbete som rådgivare att undersöka detta – inte ”bara” att klara mina studier. 

 

För någon vecka sedan kontaktade jag via mail den punktskriftsläsande eleven som går på skolan och 

frågade om han eller hon vill ställa upp på en intervju för min studie. Jag vill även komma i kontakt 

med gymnasielärare i engelska som undervisar eller nyligen har undervisat en elev med punktskrift 

som läsmedium.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 45min och kan genomföras på skolan eller via telefon. Den information 

som du delger mig kommer att hanteras på ett säkert sätt och förvaras på ett sätt så att ingen 

utomstående kan ta del av det. Materialet kommer sedan att bearbetas och presenteras så att det inte 

går att härleda tillbaka till dig eller eleven. All rådata (inspelning och transkribering) kommer att 

förstöras efter att examensarbetet är godkänt. Självklart kan du få ta del av uppsatsen efter 

färdigställandet, om så önskas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när du vill avbryta ditt 

deltagande i studien.  

 

Jag hoppas att du vill delta i studien. Svara gärna genom vändande e-postmeddelande.  

 

Vänliga hälsningar  

 

Carina Söderberg 

Student och rådgivare på Resurscenter syn 

Telefon:  

Mail:  

 

Wieland Wermke  

Handledare 

Mail:  
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Bilaga 3: Intervjuguide – elev 

• Program, årskurs, punktskriftsläsare/visuellt förstorat? 

• Info om studiens syfte: punktskriftsläsares engelskundervisning och användning av engelska 

på fritiden.  

Engelska på fritiden 

• När använder du engelska på fritiden?   

(serier/film/youtube/poddar/artiklar/böcker/chat/gaming/låttexter…) 

• Hur når du informationen - Läsa eller lyssna i huvudsak? 

• Jämför med jämnåriga seende – tror du att deras användning av engelska på fritiden skiljer sig 

åt från vad du gör? Vad i så fall?  

• Något du vill kunna göra/komma åt som inte är tillgängligt? 

Självskattning av förmågor 

• Självskattning av förmågor i engelska jmf med andra skolämnen/jmf med moderna språk 

• Vad är din starkaste förmåga respektive svagaste förmåga i engelska? (reading, listening + 

writing, speaking) Resonera kring varför 

• Var lär du dig mest engelska– i undervisningen eller genom intressen? 

Engelska i skolan 

• Beskriv hur ni vanligtvis jobbar med engelska i skolan (material, arbetssätt…) 

• Din input – i vilket format? (lyssna mest eller läsa taktilt, Jaws/ILT/Legimus, tryckt p-

skrift/digitalt…?)  

• Vilka online-material använder ni? Har du fått testat sidans tillgänglighet, extra träning i 

sökvägar mm? 

• När och i vilka situationer läser du taktilt och när lyssnar du? 

• Taktil läsning -tryckt punktskrift eller digitalt?  

• Lyssnar du på autentisk röst eller via datorns talsyntes? Engelsk röst på talsyntesen?  

• När funkar engelskundervisningen som bäst – ge exempel   

• Vad är svårt att få tillgängligt – ge exempel 

• Finns det något i engelskundervisningen som blir svårare pga. din synnedsättning?  

• Tror du att läraren har ändrat sin undervisning/innehåll i kursen pga. dig? Vad? … 

• Har du fått andra uppgifter än klassen, eller gjort på ett annat sätt? Vad? 

• Hur får du feedback på skrivuppgifter i engelska? 

• Hur gör ni vid filmvisning? (syntolkning/förförståelse/analysuppgifter) 

• Hur bedrevs engelsk-undervisningen i de lägre årskurserna?  

• Har du behövt extra stöd kring engelskan?  

• Stavning (hur går det/hur kontrollerar du den?) 

• Använda lexikon? 

• Resursens roll i engelsk-undervisningen? Jmf med övriga ämnen. 

Förbättringar/råd 

• Hade något i engelskundervisningen kunnat göras annorlunda (nu eller i grundskolan) för att 

bättre passa elev med blindhet/punktskriftsläsare? 

• Vilka råd skulle du vilja ge en ny engelsk-lärare som ska få en elev som läser punktskrift? 
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Bilaga 4: Intervjuguide – lärare 

• Antal år i yrket, ämnen, tidigare erfarenhet av att undervisa elev med blindhet?  

Lärarens undervisning – engelska i skolan 

• Tankar när du fick veta att du skulle undervisa elev med blindhet i engelska? Nu? 

• Beskriv hur ni vanligtvis jobbar med engelska i skolan och vilka material ni vanligtvis 

använder. 

• Om online-material, hur fungerar det? Har eleven testat sidans tillgänglighet, extra träning i 

sökvägar mm? 

• Har du gjort annorlunda i undervisningen (form eller innehåll) pga. eleven vad? 

• Har eleven fått andra uppgifter eller gjort på annat sätt än klassen? 

• Vad/vilka moment inom engelskundervisningen borde kunna vara helt likvärdigt? Vad kan 

skilja sig från seende elever?  

• Vad i engelskundervisningen blir svårare att genomföra pga. elevens synnedsättning?  

• Vad är svårt att få tillgängligt – ge exempel. Något material du önskar skulle finnas 

tillgängligt för elever med blindhet?  

• Vilken är elevens främsta informationskanal (läsa eller lyssna) under lektionerna?  

• Hur ger du feedback på skrivuppgifter i engelska? 

• Har du visat film? Berätta om förberedelser, genomförande, analysuppgifter.  

• Hur gör du när du skriver/visar ngt på tavlan? 

Elevens förmågor 

• Vad är elevens starkaste förmåga i engelska? Vad har eleven svårast med? Varför? 

• Kan svårigheter i engelska vara konsekvens av synnedsättningen? 

• Tankar kring elevens stavning och vad det ev. kan bero på  

• Kan eleven själv rätta sina felstavade ord – hur?  

• Vilka lexikon används i klassen? Elev med blindhet?  Kommer eleven åt exempelmeningar på 

hur ordet ska användas? 

• Referera eller citera – tankar kring utmaningar?  

• Grammatikövningar/genomgångar – hur genomförs dessa? 

• Har eleven behövt extra stöd kring engelskan? Samband med synnedsättning? 

• Tankar kring kommande NP – vad kan bli utmanande? 

• Resursens roll i engelsk-undervisningen? Jmf med övriga ämnen. 

• Skulle du i dagsläget rekommendera eleven att läsa Eng 7?  

• Dina råd till en engelsk-lärare som ska få en elev som läser punktskrift?  

• Vill du ha ytterligare stöd/vägledning kring att undervisa en elev med synnedsättning? 

Engelska på fritiden 

• Var lär sig elever idag mest engelska– i undervisningen eller själv/genom intressen?  

• Hur märks det i skolan att elever konsumerar engelska på fritiden? 

• Vad gör elever/klasskamraterna, tror du? 

• Vad är tillgängligt/otillgängligt tror du? 

  



 

45 

 

Bilaga 5: Tematisk process 

Vid en första genomlyssning av intervjuerna antecknades ord som ansågs relevanta för 

frågeställningarna. Efter transkribering av intervjuerna sammanställdes frekvent förekommande ord 

och begrepp i följande tabeller uppdelade på tabeller för lärare respektive elev, där begrepp i sin tur 

delades upp i ord knutna till skolan respektive fritiden.  

 
Lärarintervjuer 

Material Auditivt Filmvisning 

Genomgångar Verbalisering Grammatik online 

Syntolkning Tid Punktskrift 

Anpassningar Överblick Uttal 

Stavning Välja bort Feedback 

Kapacitet Arbetsminne Ljudböcker 

Visuell information Internet UR-nyheter 

Ordförråd Lexikon Grammatik 

Anpassningar Resursperson Länkar 

NP Tidsåtgång Lyssna 

Format Svårigheter Självständigt 

Kommunikation Arbetssätt Kortkommandon 

Citat Hörförståelse Förförståelse 

Undantagsbestämmelsen Utmaningar Medvetenhet 

 

Elevintervjuer - skola 

Överblick Arbetssätt Överblick  

Taktil läsning vs lyssna Online-material Anpassningar 

Tekniskt otillgängligt Stavning Extra stöd 

Inget modernt språk Lyhörda lärare Lyssnar 

Jaws engelsk röst Syntolkning Läsa tar tid 

Googla Lexikon Chansar inte 

Glosträning Strategier Feedback 

Verbalisering Format Resursens roll 

Spara tid Extra stöd Kommunikation 

Självförtroende Ordförråd Taktil läsning 

Classroom/skolplattformar Internet Kortkommandon 

Tidsbrist Seende har övertag Mail/word 

Undviker punktskrift Genomgångar Likvärdigt 

Stavningskontroll Arbeta ikapp Söklyssning 

Skolspråk  Navigera i datorn Film 

Läser med öronen Glosträning saknas Matematik taktilt 

Lärobok vs eget material Talsyntes Självständigt 

Skumläsa Navigera NP 

 

Elevintervjuer fritid 

Musik Google låttexter Sällan texter i vardan 

Lyssnar Input/output Lexikon 

Textremsa Syntolkad film Youtube 

Appar Sociala medier Jämför med seende 

Textbaserade spel Bilder/foton Passivt ordförråd 

Seende producerar/interagerar Senare än seende Win-win fritid-skola 

Voice Over Ljudböcker Legimus 

Programmerar Chatta/prata Social gemenskap 

Fakta/dokumentärer Tiden  Snabb 

Produktivitet Ordförråd Dator vs mobil 

Tillgängligt Strategier Ta hjälp 
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Bilaga 6: Kategorisering av intervjuer 

 

Forskningsfråga 1 - undervisning 

Lärarperspektivet 

Anpassning av undervisningen 

• Val av stoff – radio, podd, väljer bort film, online-material svårt. Mer läroboksbunden än 

annars 

• Verbalisering. Auditiv input för hela klassen, genomgångar, undviker bilder och att skriva 

på tavlan, medveten om kroppsspråkets roll, resursen påminner   

• Film – funkar i viss mån, men visuell upplevelse/info försvinner (beror på filmvisningens 

syfte) 

Förståelse för elevens arbetssätt 

• ”överkompenserar” genom att göra allt muntligt 

• Bedömning – hur ta hänsyn till elevens förutsättningar? Till tidsaspekten? 

• Onlinematerial svårt (grammatik, söka på nätet…) men å andra sidan förväntas eleverna 

använda online-lexikon (där saknas förståelsen) 

• Inblick i arbetssätt saknas – lexikon, stavningskontroll. Förlitar sig på resursen 

• Tidsaspekten – visuellt finlir går att anpassa men tar tid. Tiden en hindrande faktor 

Elevperspektivet 

Kortsiktiga kontra långsiktiga mål 

• Läsa vs lyssna – stavning blir lidande 

• Självständighet vs hinna klart med hjälp (resurs, kompis, förälder) 

• Lexikon, stavningskontroll, läsa feedback/få uppläst 

• Ändringar kopplat till tidsaspekten: inget modert språk i grundskolan, extra stödinsatser i 

grundskolan, extraår på gymnasiet 

Undervisning utifrån en seende norm 

• Citera från skönlitteratur 

• Film – svårt delta på lika villkor. Syntolkning ger inte tillräckligt 

• Feedback – övergripande kommentarer. Detaljer i texten ofta via resursen. Vet inte hur 

kompisar får feedback. 

• Val av material – lärobok bättre, behöver annars framförhållning att anpassa 

• Delaktighet – direktkontakt med läraren via mail (skolplattformar otillgängliga) 
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Forskningsfråga 2 - fritid 

Elevperspektivet 

Tillgängliga aktiviteter 

• Musik – låttester svårare. Allt auditivt: poddar/ljudböcker/youtubeklipp som är prat 

• Internet, lyssna/läsa 

• Film förekommer, men väljs ofta bort. Dokumentärer funkar 

• Gaming SP ljud/textbaserade, inte visuella 

• Lärt sig mest på fritiden, inte i skolan 

• Strategier för sökvägar 

• Moderna språk lika för alla 

• Syntolkad film – inte alla känner till appen 

• Texter, recensioner mm om hittar fram/navigering funkar 

 

Svåråtkomliga arenor 

• Chatt/prat – ofta via MO, MMO. SP har ingen community 

• Visuella sociala medier: Instagram, Tiktok. 

• Film – främst visuellt, så om syntolkning kan det funka, men inte mer än så. Seende 

försprång 
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Bilaga 7: Bildbeskrivningar 

 

Bild 3: Kategorischema över forskningsfråga 1 

Överst i figuren finns en ruta med texten ”Fråga 1: Hur resonerar lärare och punktskriftsläsande elever 

om svårigheter och strategier i engelskundervisningen?”. Under den står ”Lärarperspektiv” respektive 

”Elevperspektiv” i var sin cirkel. Två rutor utgår från varje cirkel som visar kategorier och med några 

exempel till varje kategori.  

 

Till ”lärarperspektiv” hör kategorin ”Anpassning av undervisningen” (exemplen är val av stoff + 

verbalisering) samt kategorin ”Förståelse för elevens arbetssätt” (exemplen är tidsaspekter vid 

bedömning, läsa eller lyssna, citera eller referera, online-material och lärverktyg samt feedback. 

 

Till ”elevperspektiv” hör rutor som visar två kategorier. Den ena är ”Kortsiktiga respektive långsiktiga 

må” (exemplen är lyssna eller läsa, stavning vid lyssningsläsning, självständighet kontra med hjälp 

samt organisatoriska förändringar). Den andra kategorin är ”Undervisning utifrån en seende norm” 

(exemplen är filmvisning, citera samt feedback. 

Länk tillbaka texten 

Bild 4: Kategorischema över forskningsfråga 2 

Överst i figuren finns en ruta med texten ”Fråga 2: Hur resonerar punktskriftsläsande elever om 

användningen av engelska på fritiden?”. Under den står ”Elevperspektiv” i en cirkel. Två rutor utgår 

från cirkeln och visar de 2 kategorierna ”Tillgängliga aktiviteter” respektive ”Svåråtkomliga arenor”. 

De tre exemplen på tillgängliga aktiviteter är Skönlitteratur auditivt eller taktilt, Auditiva aktiviteter på 

internet samt Via mobiltelefonen eller datorn. De tre exemplen på svåråtkomliga arenor är Chatt, 

Sociala medier samt Film eller Youtube.  

Länk tillbaka till texten 

Bild 5: Kategorischema över forskningsfråga 1 och 2 samt hur temana 

relaterar till varandra 

Figuren är en sammanslagning av Bild 3 och 4 och visar återigen kategorier och exempel ur lärar-

respektive elevperspektiv för forskningsfråga 1 samt kategorier och exempel ur elevperspektiv för 

forskningsfråga 2. Mellan Forskningsfråga 1 och 2 går en pil som pekar i båda riktningarna. 

 

Forskningsfråga 1: Hur resonerar lärare och punktskriftläsande elever om svårigheter och strategier i 

engelskundervisningen? 

Lärarperspektiv: Kategori 1 Anpassningar av undervisningen. Exempel: Val av stoff samt 

Verbalisering. Kategorin 2 Förståelse för elevens arbetssätt. Exempel: Tidsaspekten vid bedömning, 

Läsa eller lyssna, Citera eller referera, Online-material och lärverktyg samt Feedback. 

Elevperspektiv: Kategorin 1 Kortsiktiga kontra långsiktiga mål. Exempel: Lyssna eller läsa, Stavning 

vid lyssningsläsning, Självständighet kontra med hjälp samt Organisatoriska förändringar. Kategori 2 

Undervisning utifrån en seende norm. Exempel: Filmvisning, Citera samt Feedback. 

 

Forskningsfråga 2: Hur resonerar punktskriftsläsande elever om användningen av engelska på fritiden? 

Elevperspektiv: Kategori 1 Tillgängliga aktiviteter. Exempel: Skönlitteratur auditivt eller taktilt, 

Auditiva aktiviteter på internet samt Via mobiltelefonen eller datorn. Kategori 1 Svåråtkomliga arenor. 

Exempel: Chatt, Sociala medier samt Film och Youtube. 

Länk tillbaka till texten 


