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En fältstudie 

Liselott Ljunggren 

Sammanfattning 

Vilka möjligheter har elever med måttlig synnedsättning att lära självständigt och tillsammans 

med andra? Studiens syfte är att undersöka hur elever med måttlig synnedsättning i skolår 1-5 

använder assisterande teknik, det vill säga hjälpmedel och digitala verktyg, som stöd i 

lärsituationen. Undersökningen fokuserar på aktiviteterna i klassrummet och hur lärare arbetar 

med att utveckla sin undervisningspraktik med assisterande teknik. Studien har en kvalitativ 

etnografisk ansats och metoden är fältstudier med deltagande observationer och intervjuer. 

Totalt har fyra skolor och klassrum besökts för fältstudier. Elva pedagoger har deltagit i fyra 

gruppintervjuer. 

Studien visar att det finns en osäkerhet kring att undervisa elever med synnedsättning 

eftersom det är en heterogen grupp och synnedsättning är en sällan förekommande 

funktionsnedsättning. Skolornas möjligheter att erhålla beprövad erfarenhet eller att få 

utbildning inom området har därför varit begränsad. Vidare framkommer att eleverna med 

synnedsättning har god tillgång till assisterande teknik men att det råder en osäkerhet hos 

pedagogerna kring hur tekniken kan användas. I studien framkommer att pedagoger har en 

stark ambition att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med synnedsättning men att de 

behöver stöd på flera nivåer i detta arbete. Resultatet visar att nuvarande stöd inte är 

tillräckligt. Det behövs en plan för hur ett effektivt stöd kan byggas upp gällande assisterande 

teknik för elever med synnedsättning i relation och i samklang med en plan för digitalisering 

som omfattar alla elever. Pedagoger som undervisar elever med synnedsättning behöver en 

verksamhetsnära och konkret stödfunktion som hjälper dem att göra undervisningen 

tillgänglig för eleverna så att assisterande teknik används på ett ändamålsenligt sätt såväl 

självständigt som för gemensamt lärande. Studiens resultat är användbara för dem som skall 

planera och genomföra undervisning för elever med synnedsättning i grundskolan samt för de 

instanser som skall stödja skolhuvudmannen i detta arbete. 
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Abstract 

What opportunities do pupils with moderate visual impairment have to learn independently 

and with others? The aim of the study is to investigate how pupils with moderate visual 

impairment in school years 1-5 use assistive technology which means digital tools and 

technical aids, to support the learning situation. The study focuses on the activities in the 

classroom and how teachers work on developing their teaching practice with assistive 

technology. The study has a qualitative ethnographic approach and the method is field studies 

with participatory observations and interviews. In total, four schools and classrooms have 

been visited for field studies. Eleven teachers have been interviewed in four interview 

situations.  

The study shows that there is uncertainty about teaching pupils with visual impairment as it is 

a heterogeneous group and visual impairment is a rarely occurring disability. The schools' 

possibilities of obtaining proven experience or getting education in the area have therefore 

been limited. Furthermore, it appears that the students with visual impairment have enough 

access to assistive technology but that there is an uncertainty among the teachers about how 

the technology can be used. The study shows that educators have a strong ambition to create 

an accessible learning environment for pupils with visual impairment, but need support at 

several levels in this work. The study clarifies that current support is not sufficient. There is a 

need for a plan for effective support built up for pupils with visual impairment in relation and 

in agreement with a plan for digitization, for all pupils. Educators who teach students with 

visual impairment need an operational and concrete support function that helps them make the 

teaching available to the students so that assistant technology is used in an appropriate manner 

both independently and for collective action. The study's results are useful for those who are 

to plan and carry out teaching for pupils with visual impairment in compulsory school and for 

local school authority that will support the school principal in this work. 
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Inledning 

För dagens skolelever är det självklart att de i skolmiljön och i sitt vardagsliv har tillgång till 

elektronisk teknik. De har inte levt ett liv utan datorer, surfplattor, telefoner eller internet. De 

känner inte till ett lågteknologiskt liv varför vi skulle kunna kalla dem ”digitala infödingar”. 

För eleverna är det naturligt och vardagligt att använda mobiltelefoner, spela tv-spel och att 

kommunicera via olika plattformar (Prensky, 2001). Barn och elever med synnedsättning 

utgör inget undantag. De behöver kunna använda digitala verktyg på samma nivå som sina 

jämnåriga kamrater. Dessutom behöver de använda fler strategier och fler verktyg för att 

kompensera för sin synnedsättning. Att ha en synnedsättning innebär bland annat att det tar 

längre tid och kostar mer energi att utföra skolarbete på samma sätt som seende klasskamrater 

(Kelly & Smith, 2008). Elever med synnedsättning har rätt till en tillgänglig och anpassad 

lärmiljö där digitala lärverktyg och hjälpmedel kan utgöra det stöd i lärandet som de behöver 

för att kunna nå målen för utbildningen på samma villkor som sina fullt seende kamrater (SFS 

2010:800). Tillgången på hjälpmedel och tekniska lösningar är viktigt för en likvärdig 

utbildning. Det är tillgången till adekvata hjälpmedel som avgör om elever kan delta i 

utbildning och vara aktiva samhällsmedborgare på samma villkor som övriga elever 

(Freeland, Emerson, Curtis & Fogarty, 2010; Polgar & Cook, 2015). 

Elever med en måttlig synnedsättning är en grupp elever vars behov kan missförstås eller 

omedvetet förbises i undervisningen. Elevens behov av anpassningar och stöd kan maskeras 

av att eleven upplevs följa undervisningen väl och klara sig bra då funktionsnedsättningen 

kanske inte är uppenbar för omgivningen. En elev som levt hela sitt liv med en synnedsättning 

kanske heller inte vet vad den går miste om eller vad som förväntas och kan därmed inte själv 

alltid formulera sina behov.  

Vi står mitt i en omfattande digitalisering av samhället och därigenom också av skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Under 2018 uppdaterades skolans styrdokument med ett 

ökat fokus på digitalisering (Skolverket, 2011). Med digitaliseringen kommer ett ökat krav på 

nya och förändrade kunskaper för skolans pedagoger (Skolverket, 2018). Skolan skall planera 

verksamheten utifrån elevers olikheter och behov och alla elever ska ha tillgång till tidsenliga, 

adekvata verktyg i ett inkluderande sammanhang där elever arbetar tillsammans och prövar 

sina förmågor (Skolverket, 2011). Genom mitt arbete som rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) möter jag arbetslag som undervisar elever med synnedsättning. Att 

elever med svår synnedsättning/blindhet behöver hjälpmedel och verktyg för att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen är oftast självklart och uppenbart. Forskningen har också 

intresserat sig mer för denna målgrupp. De behov av anpassningar och särskilt stöd som 

elever med måttlig synnedsättning har kan däremot vara mer dolda för omgivningen och 

forskningsintresset har inte vara lika stort för denna målgrupp. Jag möter ofta en förundran 

hos pedagoger över hur väl eleven klarar sig utan anpassningar trots sin synnedsättning. Jag 

ser det som angeläget att rikta ljuset mot den dolda gruppen yngre elever med synnedsättning 

och deras behov av kompenserande stöd i lärandet.  
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever med måttlig synnedsättning i skolår 1-5 

använder hjälpmedel och digitala verktyg som stöd i lärsituationen. Vikt läggs på att 

undersöka hur lärare, och annan personal involverad i undervisningen, arbetar med att 

utveckla sin undervisningspraktik med digitala verktyg och hjälpmedel. Fokus ligger på 

aktiviteterna i klassrummet och lärarnas undervisning snarare än på enskilda elever. 

I denna studie ställs tre frågor: 

Vilka faktorer påverkar om och hur elever med synnedsättning i skolår 1-5 använder hjälpmedel och 

digitala verktyg? 

 

Vilken betydelse har användandet av hjälpmedel och digitala verktyg för elevernas möjlighet att lära 

tillsammans med andra? 

 

Vilken betydelse har användandet av hjälpmedel och digitala verktyg för elevens möjlighet att arbeta 

självständigt i undervisningen? 

Bakgrund 

Synnedsättning 

Synen betraktas ofta som människans viktigaste sinne. Den mesta informationen från världen 

omkring oss tar vi in via synen. Synen är en avancerad process som innebär att ögonen mottar 

och uppfattar ljus och hjärnan bearbetar synintrycken så att vi skapar oss en bild av omvärlden 

(Ygge, 2011). Synförmågan består av många olika funktioner. Synskärpa och synfält är de 

funktioner som definieras av WHO vid synnedsättning. WHO:s och Socialstyrelsens 

klassificering ger följande indelning av synnedsättning med fem kategorier och beskrivs i 

synskärpa med bästa möjliga korrektion. Normal synskärpa är 1,0 (Socialstyrelsen, 2010). 

 

0. Lindrig synnedsättning: 0,3  

1. Måttlig synnedsättning: 0,1  

2. Svår synnedsättning: 0,05  

3. Blindhet: 0,02  

4. Blindhet: Ljusperception  

5. Blindhet: Ingen ljusperception  

 

En person som har en synskärpa som är 0.3 eller sämre eller har ett synfält på mindre än 20 

grader har en synnedsättning. En synnedsättning innebär att det är svårt eller omöjligt att läsa 
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vanlig skrift trots korrigering med glasögon eller linser. En synnedsättning kan också medföra 

andra svårigheter i det dagliga livet som till exempel att orientera sig i omgivningen (Jansson, 

2000). Vilka orsakerna är till synnedsättningen och vilka följder dessa får kan variera mellan 

olika individer. Två personer med samma synnedsättning kan ha olika synförmåga och 

därmed olika behov av pedagogiska anpassningar (Fellenius, Ek, Jacobsson, 2001). 

Samhällets stöd för undervisning av elever med 

synnedsättning 

I Sverige är ansvaret för elever med synnedsättning uppdelat på kommuner, stat och landsting. 

Den kommun där eleven bor ansvarar för att eleven får tillgång till utbildning. Enligt 

skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen utformas så att den bidrar till personlig 

utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning. 

Dessutom ska utbildningen ge en god grund för aktivt deltagande i samhällslivet och främja 

social gemenskap. De lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning ska tillhandahållas av 

skolhuvudmannen (SFS 2010:800). Landstinget erbjuder habilitering eller rehabilitering för 

elever med synnedsättning genom syncentraler. Dessa grundar sig på Hälso-och 

sjukvårdslagen 3b § (HSL, 1982). Enligt lagen ska landstinget ansvara för att elever med 

synnedsättning ska erhålla personliga hjälpmedel som underlättar för dem att tillgodogöra sig 

utbildningen. Hjälpmedlen förskrivs av syncentralerna till eleverna när andra habiliterande 

åtgärder inte kan kompensera för nedsatt funktion. Utbildning och teknisk service av 

hjälpmedlen till eleven, anhöriga och skola är också syncentralens ansvar (Syncentralen, 

2017). Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är statens samlades stöd i 

specialpedagogiska frågor. SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med 

funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning (SFS 2011:130). Myndigheten 

ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade 

kunskapsresultat för eleverna. Myndigheten gör detta genom rådgivning, 

kompetensutveckling och specialpedagogiska utredningar. Myndigheten anpassar, framställer 

och distribuerar också sådana läromedel som inte framställs på kommersiella 

läromedelsmarknaden (SFS 2011:13). För elever med synnedsättning kan det t.ex. omfatta 

läromedel i det digitala formatet HTML (Nykvist, 2018). 

Definitioner 

Det engelska begreppet assistive technology, som kan översättas med assisterande teknik är 

ett av de begrepp jag använt när jag sökt artiklar till denna studie. Med assisterande teknik 

avses de digitala verktyg som används för att kompensera för en förmåga eller färdighet som 

eleverna inte har fullt ut (Zhou, Parker, Smith, & Griffin-Shirley, 2011). I uppsatsen används 

detta begrepp tillsammans med begreppet digitala verktyg som innefattar både hårdvara 

såsom dator, surfplatta och mjukvara samt olika program och internetbaserade tjänster. Även 

ljud och talböcker, talsyntes, anteckningsfunktioner med ljudupptagning innefattas här i 

begreppet. Dessa artefakter stödjer alla elever i lärandet och kan finnas tillgängliga oavsett 

elevers funktionsförmåga. När det gäller de artefakter som särskilt kan stödja elever med 
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synnedsättning i lärandet avses främst de hjälpmedel som förskrivs av syncentralen enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017). Dessa kan vara läs-tv, avståndskamera, anpassat 

tangentbord, förstoringsprogram etc. Eftersom gränserna för vilka artefakter som kan stödja 

elever med synnedsättning i lärandet är flytande mellan specifika hjälpmedel och digitala 

verktyg har jag valt att använda dessa begrepp parallellt med det övergripande begreppet 

assisterande teknik som får återspegla den sammantagna tillgången och användandet av 

kompenserande teknik.  

Digitaliserad skola 

Den svenska skolan har haft en pågående digitalisering i decennier och frågan om skolan skall 

digitaliseras är inte längre omstridd (Richardsson, 2010). Argumenten för en digitaliserad 

skola är både samhällsekonomiska, demokratiska och pedagogiska. Digital kompetens är en 

grundläggande demokratifråga (Utbildningsdepartementet, 2017). Ett aktivt medborgarskap 

och en likvärdig utbildning är starka skäl för ökad digitalisering i skolan tillsammans med de 

pedagogiska argument som baseras på den digitala teknikens möjligheter att stödja elevers 

lärande för ökad måluppfyllelse (Hylén, 2011). Besluten om att undervisningen skall 

digitaliserats har oftast fattats på huvudmannanivå: politisk, inom förvaltningen eller på 

rektorsnivå. Teknisk utrustning, digitala verktyg, har delats ut tillsammans med de centralt 

formulerade målen men det praktiska genomförandet har sedan lämnats till lärare som ska 

genomföra digitaliseringen inom ramen för det ordinarie arbetet. Målen har saknats för hur 

lärarna ska utveckla sin undervisningspraktik. En kritisk lärarkår har uttryckt missnöje mot att 

dessa insatser inte motsvarat de behov av pedagogiskt utvecklingsarbete, i relation till de 

digitala verktygen, som pedagogerna haft (Grönlund, 2014; Richardsson, 2010). Svenska 

lärare har uttryckt ett stort behov av kompetensutveckling kring hur digitala verktyg ska 

komma att bli ett verksamt pedagogiskt verktyg i undervisningen. Regeringens övergripande 

mål för den nationella strategin är att den svenska skolan ska vara ledande gällande 

digitaliseringens möjligheter där likvärdigheten är central. Barn och elever ska ha en hög 

digital kompetens som främjar deras kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2017). 

En förtrogenhet med digitala verktyg krävs hos pedagoger för att kunna göra medvetna 

pedagogiska val utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Det ska finnas kompetens 

att avgöra vilka digitala verktyg som ska användas liksom när och hur dessa ska användas. 

Om denna kompetens saknas kan det leda till ett felaktigt användande av digitala verktyg och 

digitala lärresurser så att de inte ger eleverna rätt utmaningar eller sämre studiero 

(SOU:2016:89). Skolans digitalisering innebär ändrade villkor för lärarrollen. Nya strategier 

för undervisning behöver utvecklas när det gäller digital teknik, ämnesinnehåll och samspel 

med elever i relation till dessa förändringar (Willermark, 2018). 

Huvudmannen har avgörande betydelse för utvecklingen av digitaliseringen genom ett 

strategiskt ledarskap. Lokala riktlinjer bör utarbetas i relation till nationella mål för att 

digitaliseringen ska få genomslag. Rektorer och huvudmän ska ha den digitala kompetens som 

krävs för att ge lärarna stöd i det digitala utvecklingsarbetet (Utbildningsdepartementet, 

2017). Vidare betonas att undervisningen ska vara tillgänglig för alla elever utifrån deras olika 

behov och förutsättningar. Verktygen ska vara tillgängliga, ändamålsenliga, anpassade och 
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fungerande vilket ställer krav på bl.a. ett funktionshinderperspektiv 

(Utbildningsdepartementet, 2017).  

Läraren och den digitala tekniken 

Att arbeta som lärare är i mångt och mycket fortfarande ett ensamarbete. Arbetslagen med 

dess samverkan har utvecklats och blivit mer förekommande men det är inte ovanligt att 

frågor som fokuserats har varit av praktisk karaktär snarare än kollegialt lärande kring 

pedagogisk planering och samtal om uppdraget som lärare (Skolverket, 2015). Svenska lärare 

har haft relativt stort handlingsutrymme då det gäller att påverka och forma undervisningen i 

klassrummet (Fredriksson, 2010). Samtidigt har detta medfört att det praktiska genomförandet 

av digitaliseringen lämnats till den enskilda läraren (Grönlund, 2014). Den tekniska 

utvecklingen och medföljande digitalisering har påverkat hur vi ser på vilka kunskaper och 

förmågor elever bör ha för att vara rustade för framtiden. Det räcker inte att den digitala 

tekniken läggs till i undervisningen utan den måste integreras tillsammans med ämnesinnehåll 

och pedagogik vilket ställer nya och större krav på lärarna (Willermark, 2018). Willermark 

menar att lärarnas uppdrag är komplext genom att de ständigt ska förhålla sig till förändringar 

i samhället samtidigt som undervisningen ska förena teknik, pedagogik och det 

ämnesspecifika innehållet. Lärarna utgör dessutom en utsatt yrkesgrupp när själva kärnan i 

läraryrket är i förändring då både frågor om VAD som skall läras ut och HUR det ska ske är i 

fokus i och med skolans digitalisering samtidigt som de upplever att de inte fått tillräckligt 

stöd i att reformera sin undervisningspraktik (Willermark, 2018). 

Tallvid (2015) fann i sin avhandling att det fanns flera argument till att lärare valde att inte 

använda t.ex. datorer i sin undervisning. Förutom att de ansåg sig ha för lite teknisk 

kompetens kunde det bero på avsaknad av support när tekniska problem uppstod eller att de 

ansåg att den pedagogiska vinsten inte motsvarade det arbete som skulle krävas. Ytterligare 

anledningar att inte använda digitala verktyg var enligt Tallvid tidsbrist samt att de ansåg 

traditionella läromedel vara bättre i undervisningen. Åkerfeldt (2014) har i sin avhandling 

fokuserat effektivitet i lärandet med digitala resurser för elever utan funktionsnedsättning och 

fann att det väsentliga inte är att diskutera vilka digitala resurser som anses mest effektiva för 

lärandet utan hur dessa kan användas för att skapa villkor för lärande och kunskapande. 

Många lärare uppger sig sakna kompetens att möta de krav som digitaliseringen innebär. Att 

integrera digital teknik som ett pedagogiskt verktyg i den ordinarie undervisningen uttrycker 

många lärare som en stor och svår uppgift (Skolverket, 2016). Hälften av lärarna i 

grundskolan anser att de behöver kompetensutveckling för att kunna använda digital teknik 

som ett verktyg i undervisningen (Skolverket, 2018). 

Eleven och den digitala tekniken 

För en del elever kan användandet av digitala verktyg med assisterande funktioner vara 

känsligt då dessa ofta erbjuds endast till elever som av olika anledningar behöver extra stöd i 

lärandet. Risken finns för stigmatisering hos elever som redan känner sig utpekade då de har 

särskilda behov i lärsituationen. De digitala verktygen och hjälpmedlen kan bidra till att 
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förstärka känslan (Gasparini & Culén, 2012). En strategi kan också vara att dölja att 

hjälpmedel behövs genom att försöka klara sig utan på olika sätt (Ripat & Woodgate, 2011). 

Den sociala kontexten och det kulturella sammanhanget har betydelse för synen på alternativa 

lärverktyg och hjälpmedel och på hur väl integrerade dessa blir i användandet (Ripat & 

Woodgate, 2011; Weiner, Kim & Pape, 2002). 

Forsling (2017) har i sin avhandling, genom etnografiskt inspirerade fallstudier, undersökt hur 

lärare på en svensk skola designar lärsituationer med digitala verktyg. Hon lyfter fram risken 

för digitala klyftor mellan elever i relation till digitala verktyg och skolans lärmiljöer. Studien 

visar att lärare genom att identifiera dessa eventuella klyftor avseende elevers bakgrund, 

stödbehov och förutsättningar kan utveckla lärmiljöerna. Forsling fann att lärares medvetna 

arbete med digital kompetens hade ett relationellt och jämlikhetssträvande perspektiv som 

fick positiva effekter på likvärdigheten i flera olika sammanhang (Forsling, 2017). 

”Universal design” for all och inkludering 

Universal Design for Learning (UDL) har sedan 1980-talet utvecklats av Center for Applied 

Special Technology i Boston (Meyer, Rose & Gordon, 2014). Dess grundtanke är elevers 

olikheter och naturlig variation. Genom att göra undervisningen tillgänglig för alla från början 

skapas möjligheter för alla elever att ta emot information och uttrycka sig på det sätt som 

passar eleven bäst. UDL har tre grundprinciper som utgår från variation: 

Multiple Meanings of Representation handlar om att presentera information så att 

undervisningen blir tillgänglig för alla elever. Principen är att elever uppfattar och förstår 

information på en mängd olika sätt och det finns inget sätt som passar alla elever eller en och 

samma elev alltid.  

Multiple means of action and Expression handlar om att ge elever olika sätt att uttrycka sin 

kunskap genom att ha möjlighet att använda olika verktyg och stödjande teknik.  

Multiple Means of Engagement handlar om vikten av att skapa förutsättningar för att eleverna 

ska känna motivation och engagemang i sitt lärande (Meyer, Rose & Gordon, 2014; 

Thomson, Fichten, Havel, Budd, & Asuncion, 2015). Ramverket för universal design for all 

ska inte uppfattas som en checklista att använda i varje situation. Principerna är riktlinjer som 

ska användas kontextuellt för att skapa verktyg och utforma metoder och praktiker. Det 

pedagogiska uppdraget är att förstå hur lärmiljöer som tillvaratar variabiliteten som en 

tillgång kan utformas (Meyer, Rose & Gordon, 2014). 

Inkluderande utbildning och begreppet inkludering har rönt stort intresse i den 

specialpedagogiska forskningen under lång tid (Ainscow, Dyson & Weiner, 2013). Nilholm & 

Göransson (2013) definierar inkludering utifrån tre olika begrepp: den 

gemenskapsorienterade, den individorienterade och den placeringsorienterade. I det 

gemenskapsorienterade synsättet ses olikheter som en tillgång och inga segregerande 

lösningar skapas för olika kategorier av elever. Alla elever ska känna sig pedagogiskt och 

socialt delaktiga. Med ett gemenskapsorienterat synsätt planeras undervisningen så att elever 

involveras med varandra i gemensam problemlösning. Alla elevers bidrag till det 

gemensamma resultatet är viktigt. I det individorienterade synsättet på inkludering hamnar 
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fokus på elever i svårigheter medan med den placeringsorienterade definitionen är elevens 

fysiska placering i fokus (Nilholm & Göransson, 2013). 

ICF-CY 

WHO´s International Classification of Functioning, Disability and Health, barn- och 

ungdomsversion, ICF-CY (WHO, 2001) är ett verktyg för att beskriva barns och elevers 

delaktighet och aktivitet i olika situationer. Genom betoningen på samspelet mellan individen 

och miljön kan klassifikationen användas för ett gemensamt språk kring miljöns betydelse för 

barnets utveckling i relation till förutsättningar och behov (Socialstyrelsen, 2003). 

Med ICF- CY kan gynnsamma och hindrande faktorer beskrivas. ICF baseras på en 

biopsykosocial modell som förenar medicinska och sociala aspekter. Den biopsykosociala 

modellen består av flera komponenter och kan ge en helhetsbild av personens livssituation. 

Den medicinska delen ser funktionsnedsättning som ett problem hos individen, orsakat av 

sjukdom eller skada och där medicinsk vård ses som det primära. Den sociala delen fokuserar 

på miljöfaktorers påverkan på funktionsnedsättning och fokus riktas från individen till den 

omgivande miljön. Här betonas omgivningens ansvar till förändringar som skapar delaktighet 

och minskar konsekvenserna av funktionsnedsättningen.  

Delaktighet och dess aspekter 

Den svenska läroplanen genomsyras av ett sociokulturellt perspektivet. Att se omgivningens 

betydelse för elevens lärande och utveckling representeras genom ICF. Det kontextuella 

perspektivet förstärks ytterligare genom att betona elevers rätt till delaktighet och inflytande. 

Delaktighet är centralt för lärande och utveckling och så också i denna studie. I detta 

sammanhang används det vidgade begreppet på delaktighet som utvecklats vid Stockholms 

Universitet av främst Ulf Jansson (2004). Janssons delaktighetsbegrepp har senare 

vidareutvecklats och publicerats av Szönyi och Söderqvist Dunkers i skriften ”Delaktighet- ett 

arbetssätt i skolan” (2015). I modellen för delaktighet kan vi identifiera sex aspekter av 

delaktighet som påverkar och är beroende av varandra.  

Tillhörighet är den lägsta graden av delaktighet och handlar om att formellt vara inskriven i en 

grupp eller klass. Tillgänglighet handlar om att miljön och de objekt som finns där ska vara 

tillgängliga (fysisk tillgänglighet). Det kan till exempel handla om tillgång till läromedel eller 

digitala verktyg. Tillgänglighet handlar också om att få tillgång till det som kommuniceras i 

t.ex. tal eller skrift men också sociala koder och regler och förstå innehållet i det som 

kommuniceras (tillgängligt meningssammanhang och tillgängligt sociokommunikativt 

samspel). Samhandling betyder att eleven är med och utför en aktivitet i interaktion och 

gemenskap med andra. Det är i samhandling som identitet, tillit och relationer byggs. Det 

betyder inte att alla gör samma sak men det har stor betydelse hur tillgänglig aktiviteten är och 

hur andras erkännande ser ut för hur förutsättningarna för samhandling kan se ut. Aspekten 

Erkännande innebär att eleven accepteras, bekräftas och respekteras av andra och 

Engagemang handlar om elevens intresse och lust att delta i en aktivitet. Denna aspekt är i 

hög grad en aspekt som är självupplevd. Till sist har vi aspekten Autonomi som handlar om 
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elevers möjlighet till självbestämmande och inflytande över sitt eget lärande och över det som 

sker i undervisningen  

Jansson (1999, 2004) beskriver två olika typer av relationer som återspeglas mellan individer i 

skolan. Den vertikala relationen som innebär att ett ansvars-och auktoritetsförhållande finns 

mellan eleven och läraren. Relationen bygger på den vuxnes auktoritet och har en 

beroendekaraktär. I den andra relationen – den horisontella relationen, är aktörerna 

jämbördiga i status och makt. Relationen är ömsesidig och skapas ur ett gemensamt ansvar 

och intresse för en uppgift eller aktivitet. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) beskriver tre 

skolkulturer med utgångspunkt i Janssons forskning. Undervisningskulturen- där läraren 

ansvarar för undervisningen (vertikal relation). Läraren är styrande och har mer makt. 

Kamratkulturen präglas av elevernas egen lust och ömsesidighet (horisontell relation). I 

omsorgskulturen är omvårdnad och trygghet i fokus. Omsorg kan ges av vuxna eller av 

kamrater och kan vara både stödjande och hindrande. I skolan möts eleverna av alla tre 

kulturerna. De funktionella förutsättningar elever har påverkar deras tillgång till skolans olika 

kulturer. Eleverna behöver förutsättningar för att skapa horisontella relationer. För att nå 

förståelse för varandras behov måste individernas funktionella olikheter vara kända och 

erkända i gruppen (Janson, 2004). 

När Skolinspektionen (2018) granskade hur skolor skapar förutsättningar för elevers 

delaktighet med fokus på elever med en neuropsykiatrisk diagnos fann de att på många skolor 

arbetade lärare aktivt med att öka tillgängligheten i undervisningen vilket har en positiv effekt 

på elevers delaktighet. Men lärare behöver i större utsträckning organisera undervisningen 

utifrån övriga delaktighetsaspekter. Skolinspektionen lyfter särskilt fram vikten av elevers 

möjlighet till autonomi men också samhandling och erkännande (Skolinspektionen, 2018). 

Granskningen betonade vikten av att skolorna inte fokuserar på och främjar endast en aspekt 

av delaktighet utan att det är just förståelsen av helheten och hur aspekterna påverkar varandra 

som är central (Skolinspektionen, 2018). 

Tidigare forskning 

Att ha nedsatt syn försvårar läsningen. Det är energikrävande att läsa med ögonen och att ta 

till hjälpmedel i form av förstoring kräver studieteknik. En svårighet är att få överblick över 

texten om eleven läser med kort läsavstånd eller med en läs-tv. Läshastigheten påverkas 

oavsett på vilket sätt eleven läser (Fellenius, 1999). Mycket av skolarbetet bygger på god 

läsförmåga. Eleverna skall läsa på tavlan, i böcker och text skall skrivas, ofta för hand. Det 

kan bli stressande för elever med en nedsatt syn att klara kraven på läsning och skrivning i 

samma takt som övriga elever i klassen och eleverna med synnedsättning behöver få tillgång 

till alternativa former för att ta till sig text (Fellenius, 1999).  

Att inte skilja ut sig från mängden, att bli uppfattad som ”vanlig”, under jämlika förhållanden 

och att inte utmärka sig är viktigt för många barn och ungdomar. Vissa elever avstår 

hjälpmedel och digitala verktyg med hänvisning till att de inte vill vara annorlunda. Det är 
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vanligt att elever med lindrig eller måttlig synnedsättning försöker klara sig utan hjälpmedel 

så gott det går (Söderström & Ytterhus, 2010). En utmaning är, menar författarna att hitta 

flexibla, innovativa och diskreta hjälpmedel och verktyg så att det överväger den påverkan 

dessa har på identiteten. Att elever med synnedsättning använder digitala verktyg i mindre 

utsträckning än sina jämnåriga kamrater visar Kelly & Smiths (2008) longitudinella studie. 

Elever blir då inte tillräckligt rustade för framtiden i ett samhälle där mycket social interaktion 

och kunskapsinhämtande sker över nätet: 

”The academic, social, and professional success of students who are visually impaired depends considerably 
on their immediate training in the use of assistive technology to access forums for digital social interaction 
that are exceptionally popular among people of all ages without disabilities” s. 538 

 

Vidare för Kelly & Smith (2008) fram det stora ansvar som vilar på lärare som undervisar 

elever med synnedsättning. De menar att universiteten måste förbereda lärarstudenterna bättre 

med adekvata kunskaper och att dessa måste få stöd i sin yrkesroll. 

I en nyligen genomförd litteraturstudie (Simui, Kasonde-Ngandu, Cheyka, Simvinga & 

Ndhlovu, 2018) summeras att studenter med synnedsättning ofta får ta ett orimligt stort ansvar 

för sina studier där de får ha stor uppfinningsrikedom för att hitta lösningar för lärandet i 

genomförandet av studierna och att detta ofta är energikrävande och frustrerande. Studien 

visar också på vikten av att kvalificerade team finns att tillgå och att dessa inte nödvändigtvis 

behöver arbeta direkt mot studenterna men att dessa behövs för ett proaktivt arbete gentemot 

studerande med synnedsättning. Likaså påvisas vikten av att studenterna har tillgång till 

modern teknologi för effektiva studier (Simui, et al. 2018). 

Ajuwon, Kalene Meeks, Griffin-Shirley, Okungu, (2016) genomförde en uppföljande studie 

av två tidigare studier kring lärare och assisterande teknik (Zhou, Parker, Smith, & Griffin-

Shirley, 2011; Zhou, Ajuwon,, Smith, Griffin-Shirley, Parker, Okungu, 2012) där närmare 

1000 lärare som undervisade elever med synnedsättning deltog. Den uppföljande studien 

visade att färre än 10 % av lärarna använde assisterande teknik varje dag och att de kände sig 

osäkra i användandet samt hade behov av stöd, kompetens och teknisk support för att kunna 

utveckla arbetet med assisterande teknik för elever med synnedsättning (Ajuwon et.al. 2016). 

En undersökning av skolelevers sociala interaktioner på nätet visar att elever med 

synnedsättning inte får samma möjligheter och tillgång till dessa arenor eftersom deras lärare 

inte har tillräcklig kunskap att undervisa dem och guida dem med de verktyg de skulle behöva 

för att göra dessa nätbaserade interaktioner möjliga för eleverna (Kelly & Smith, 2008). 

Söderström (2014) fann i sin undersökning om 14 elever med funktionsnedsättning i skolan, 

som var i behov av digitala verktyg och hjälpmedel i undervisningen, att trots lärarnas goda 

intentioner och positiva inställning till alternativa lärverktyg användes inte dessa i stor 

utsträckning. Anledningen var enligt Söderström att det saknades tid och kunskap att lära sig 

verktygen tillräckligt eller frustration över att de inte fungerar som önskat. Söderström fann 

också att användandet till stor del var avhängigt lärarnas intresse och vilja att dessa skulle bli 

en integrerad del av undervisningen. Universell utformning av undervisningen är inte 

tillräckligt för dessa elever. Det måste till individuella anpassningar för varje elev och för 

detta krävs en kombination av gedigen kartläggning, samarbete, kompetens och 

implementering av tekniska hjälpmedel (Söderström, 2014). 
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Lindeblad (2017) undersökte i sin avhandling effekter och upplevelser av assisterande teknik 

för läsning och skrivning för elever med lässvårigheter. Intervju- och enkätstudien omfattade 

över 200 elever från årskurs fyra till gymnasiet och syftade till att öka förståelsen för 

kopplingen mellan läsförmåga, psykisk hälsa och assisterande teknik. Resultaten visar att 

genom assisterande teknik (att få text uppläst till tal) ökade motivationen och läsförmågan och 

den utvalda elevgruppen med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter mådde inte sämre än 

sina jämnåriga kamrater. Att få text uppläst är lika effektiv informationsinhämtning som att 

avkoda med ögonen men betydligt mindre ansträngande vilket ger eleven möjlighet att 

fokusera på innehållet i texten fann Lindeblad (2017). Studien pekar också på vikten av 

pedagogers kunskapsnivå och effektiva stöttning även på emotionell nivå (Lindeblad, 2017). 

Nordström (2018) fann, i sin interventionsstudie, liknande resultat för målgruppen med grava 

lässvårigheter gällande motivation och effekter av assisterande teknik. Nordström fann att 

eleverna uppskattade tekniken men att en del klasslärare var osäkra över hur tekniken och 

arbetssättet skulle föras in i undervisningen. Slutsatserna i Nordströms undersökning är att 

lärare behöver hjälp att sätta sig in i hur tekniken fungerar och hur och när den kan användas i 

undervisningen men att det finns stor potential att individanpassa undervisningen i en 

inkluderande verksamhet med hjälp av assisterande teknik (Nordström, 2018). 

De Verdier (2018) har i sin avhandling riktat fokus på stödet till barn med svår 

synnedsättning/ blindhet. De Verdier menar att samverkan mellan alla parter kring ett barn är 

avgörande för att stödet ska bli effektivt utformat. Varje enskilt barns behov måste beaktas när 

stödet utformas vilket kräver specifik kunskap. Vidare framkom att det stöd till lärare som 

erbjuds idag inte lever upp till de behov av kunskap och kompetens som lärarna efterfrågar. 

Lärarnas goda intentioner är inte tillräckligt för att skapa en tillgänglig lärmiljö när kunnande 

och kompetens saknas och det är inte rimligt att skolorna ska kunna möta behoven utan ett 

kontinuerligt och handfast stöd (De Verdier, 2018).   

Teoretiska utgångspunkter 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Den teoretiska ingången till denna studie är sociokulturell. Grunden för perspektivet 

formulerades av Lev Vygotskij (1896-1934) där lärandet förstås som en process som pågår 

hela livet. Genom att delta i olika gemensamma aktiviteter uppstår lärande genom att 

tankesätt, idéer och färdigheter skapas och återskapas. Hur vi lär formas av de lärmiljöer vi 

har tillgång till och till de kulturella redskap som finns där (Vygotskij, 1999). Enligt ett 

sociokulturellt synsätt är vi formade av våra biologiska förutsättningar men det är inte dessa 

som bestämmer hur vi kommer att utvecklas eller vad människan kan lära. Vår relation till 

omvärlden är medierad menar Vygotskij. Mellan oss och världen finns medierande artefakter, 

verktyg och tecken som hjälper oss i tänkandet, med problemlösning och att utföra 

arbetsuppgifter. Mediering kan beskrivas som processen när vi med hjälp av ett kulturellt 

redskap (en artefakt) agerar med omvärlden. Mediering kan ske mellan två individer, t.ex. vid 
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samtal. Det kan även ske mellan en individ och redskap (Säljö, 2005). Lärandet i ett 

sociokulturellt perspektiv kan förstås som en process där människor appropierar färdigheter 

och kunskaper genom att lära sig behärska medierande redskap av olika slag i olika sociala 

och kulturella sammanhang. Säljö (2013) har genom att använda begreppen samhandlar och 

samtänker åskådliggjort hur kommunikativa stöttor ger struktur och skapar förutsättningar för 

lärande. Teknik är en viktig del av elevers kunskaper. Att lära i dagens skola är till stor del en 

fråga om att utveckla sådana insikter och färdigheter att man kan använda digitala verktyg. 

Själva idén med artefakterna är att de ska spara kraft och möda för oss och att vi ska kunna 

använda dem på ett ändamålsenligt sätt. Vilket sammanhang och vilken kontext ett barn 

socialiseras in i och vilka kulturella redskap barnet får tillgång till har stor betydelse för vilken 

möjlighet ett barn har att lära och utvecklas. Genom skolning kan människan öka sina 

möjligheter att få kontroll över sina livsvillkor och att lära i ett komplext samhälle (Säljö 

2005; Vygotskij, 1999). Genom appropiering tar vi succesivt till oss artefakten i en process 

och vänjer oss vid den. Det innebär att vi tillvänjer oss i olika faser utan en riktig slutpunkt 

från en inledande nybörjarfas till självständig behärskning. Inom sociokulturell tradition är 

denna utvecklingscykel kopplad till vad Vygotskij kallar för den närmaste (eller proximala) 

utvecklingszonen (zone of proximal development).  

I utvecklingszonen hittar vi de förmågor som eleven har inom räckhåll men som denne 

behöver stöd utifrån för att nå. Den mer kompetente, som kan vara en vuxen eller en mer 

erfaren kamrat, ger stöd medan appropieringen av en viss färdighet fortgår. Att eleven får 

tillfällig stöttning i sitt lärande tills det inte behövs längre kallas scaffoldning enligt Bruner 

(1996) och kan jämföras med Vygotskijs utvecklingszon. Säljö (2015) betonar att i alla 

aktiviteter vi är engagerade i finns utvecklingszoner. Det finns sådant vi kan men också sådant 

vi behöver utveckla. Genom att appropiera kulturella redskap lär vi av varandra och utvecklas. 

Vygotskij (1999) menade att det är inom ramen för den närmsta utvecklingszonen som eleven 

är mottaglig för undervisning och att det är genom att förstå var eleven befinner sig i sin 

utveckling som en lärare kan stötta i lärandet mot ett högre kunnande. 

Relation och samspel i lärande 

Moira von Wright har i sin avhandling (von Wright, 2000) rekonstruerat Meads (1863-1931) 

teori om medvetandets och självets uppkomst genom att lyfta fram betydelsen av lärarnas 

relationella förmåga. Två perspektiv träder fram i von Wrights (2000) tolkning av Mead. Det 

relationella perspektivet som tar sin utgångspunkt i att det alltid finns minst två sätt att se på 

fenomen. När det finns en önskan att förstå en annan människa måste dennes handlingar ses i 

relation till en aktuell kontext och inte som isolerade individuella företeelser. 

Wright beskriver det mellanmänskliga rum som uppstår i sociala möten som intersubjektivitet 

och problematiserar lärares bemötande utifrån detta intersubjektiva rum. Det är vad som 

uppstår i det ”pedagogisk mötet” mellan lärare och elev som blir det centrala och där 

kommunikation och samförstånd är utgångspunkten för att förstå varandra. Det innebär att 

lärarnas synsätt och förhållningssätt påverkar elevernas lärande och kunskaper.  

Det punktuella perspektivet intresserar sig i första hand för egenskaper och förmågor hos 

enskilda individer. Hur dessa kommer till uttryck i handling kommer i andra hand. Barnet 
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testas och förstås utifrån samhällets normer utifrån att egenskaper är individbundna. När 

samspel och relationer fokuseras enligt det punktuella perspektivet hamnar intresset på 

individens personliga svårigheter och egenskaper. En effekt av ett punktuellt perspektiv blir 

att eleven analyseras och åtgärder sätts in utan elevens egen delaktighet i processen. Analyser 

och åtgärder baseras på VAD istället för VEM. Med ett relationellt perspektiv däremot, i ett 

genuint mellanmänskligt möte, hamnar fokus på VEM och lärarnas intresse fångas i barnets 

person och barnets ”själv”. Ur det punktuella perspektivet har barnet svårigheter medan ur det 

relationella perspektivet ses samspelet och omgivningens betydelse. Barnet är i svårigheter 

von Wrights konstruktion av Meads teori innebär att pedagogen växlar mellan att se elevens 

behovs och perspektiv och sina egna i en dialektisk process. Relationellt sett handlar det om 

delaktighet snarare än att ”utgå från” elevens behov (von Wright, 2000). 

Inom specialpedagogikens domäner är begreppen relationellt och kategoriskt perspektivet 

(Persson, 1998) väl känt och relaterar till von Wrights tolkning av Mead. Ofta ställs dessa mot 

varandra. Kategoriskt perspektiv innebär att vi ser barn och elevers svårigheter som 

individuella egenskaper eller svårigheter medan det relationella perspektivet beskriver 

svårigheter som något som uppstår kontextuellt, i relation till omgivningen (Persson, 1998). 

Dessa två aspekter finns också beskrivna hos Vygotskij (Gindis, 2003). Vygotskij lyfter fram 

begreppen primär och sekundär funktionsnedsättning där den primära funktionsnedsättningen 

handlar om biologiska förutsättningar och individuella faktorer som eleven har med sig. I 

mötet med en omgivning där krav och förväntningar inte möter elevens behov uppstår en 

sekundär funktionsnedsättning. Individens utveckling och lärande hämmas när inte 

omgivningen skapar en tillgänglig lärmiljö genom otillräckligt stöd och anpassningar. 

Konsekvensen kan bli att den sekundära funktionsnedsättningen blir större än vad den hade 

behövt bli om behoven hade mötts utifrån förståelsen av den primära funktionsnedsättningen.  

Det är alltså lika viktigt att förstå och utgå från elevens individuella förutsättningar som att 

analysera lärmiljön och den kontext eleven befinner sig i (Persson, 1998). En synnedsättning 

kan omedvetet ignoreras av omgivningen då en elev med en måttlig synnedsättning klarar 

många skolsituationer utan att omgivningen märker av elevens svårigheter. I vissa situationer, 

under gynnsamma förhållanden i den fysiska miljön, kanske eleven kan klara uppgifter men 

det kostar på i form av energiförluster (Vik & Lassen, 2010). Ett annat scenario är att eleven 

hittat strategier som gör att omgivningen inte upptäcker att lärmiljön egentligen inte är 

tillgänglig för eleven. 

Partanen (2018) menar att vi bör utveckla arbetet kring stödet till barn och elever i skolan så 

att det möter deras behov. Vi behöver gå från ett kategoriskt perspektiv via ett relationellt till 

ett funktionellt perspektiv. Det innebär att hur en individ fungerar påverkas både av 

individbundna och kontextuella faktorer i relation till de förväntningar och de mål eleven 

möter (Partanen, 2018).  

Organiserandet av lärsituationerna är avgörande för elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 

2009). Skolans organisation och styrning skapar villkoren för eleverna och sätter ramarna för 

hur skolans undervisning organiseras samt hur skolan prioriterar och väljer att fördela 

resurser. I organisationen blir det specialpedagogiska uppdraget, ur ett relationellt perspektiv, 

integrerat i skolans vardagliga arbete. Hela organisationen ska samspela (Persson, 2008). 
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Persson (2008) lyfter särskilt fram att inlärningsproblem och undervisningsproblem kan vara 

ett resultat av hur lärmiljöerna organiseras och hur lärsituationerna planeras och genomförs. 

Metod  

Forskningsansats  

Studiens syfte var att undersöka om och hur elever med måttlig synnedsättning i skolår 1-5 

använder hjälpmedel och digitala verktyg som stöd i lärsituationen. Jag ville undersöka 

verksamheten med fokus på dem som verkar i den genom att iaktta fenomen och ta del av 

utsagor från dem som är verksamma i den aktuella miljön. 

En kvalitativ etnografisk ansats med fältstudier valdes för att uppnå syftet med studien. En 

etnografisk fallstudie används i vardagliga situationer för att upptäcka, beskriva och förstå det 

som sker för att på så sätt skapa ny kunskap (Hammersley, 2006; Kullberg, 2014). Enligt 

Kullberg (2014) är etnografin både explorativ (utvecklande), induktiv (upptäckande) och 

kontextuell. Creswell (2018) menar att kvalitativa forskare studerar fenomen i den naturliga 

miljön i försök att tolka och skapa mening ur det innehåll som informanterna ger dessa 

fenomen. Liksom Creswell för Kvale & Brinkmann (2014) fram att fokus hamnar på det 

kulturella, vardagliga och situationsbundna aspekterna av människors tänkande, handlande 

och lärande. Den kvalitativa studien lämpar sig för att samla in data med flera sinnen. 

Exempelvis både muntlig och visuell (Denscombe, 2016). Kvalitativ forskning ska ytterst 

både producera vetenskaplig kunskap och samtidigt förbättra människors villkor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Enligt Bryman (2018) gör en kvalitativ ansats det möjligt att söka efter 

både kvalitativa likheter och skillnader i det empiriska materialet som insamlats, 

sammanställts och kategoriserats, analyseras och diskuteras.  

Val av metod 

Som datainsamlingsmetod valdes observation och intervju. För att stärka tillförlitligheten i 

datainsamlingen valdes att triangulera data genom att välja två datainsamlingsmetoder. 

Genom att triangulera data från flera källor ökar studiens validitet (Creswell, 2018; Yin, 

2013). Till skillnad från intervjuer är inte observationer beroende av individernas 

minnesbilder och också relativt oberoende av deras vilja att lämna information (Patel & 

Davidsson, 2011). Det forskaren upplever har inte filtrerats av vad någon annan rapporterat 

(Yin, 2013). Etnometodologin studerar hur vardagskunskaper tar form och blir uttryck i den 

sociala interaktionen. Människors förmåga till meningsskapande är central för 

etnometodologin. Det är i interaktion med varandra som deltagarna tar till sig en common 

sense-kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2017). Denna kunskap är något jag tittat efter i 

genomförandet av mina observationer och som inte är möjligt att tillägna sig enbart genom 

intervjuer. Med enligt etnometodologiskt förhållningssätt bör intervjuer kompletteras med 

observationer för att komma åt det osynliga regelverket och den dolda 
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bakgrundsinformationen som styr handlandet (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det 

etnometodologiska angreppssättet bedömdes lämpligt då retoriken om skolans digitalisering 

kan ha en form medan verkligheten skulle kunna ha en annan.  

Deltagande observation är en diskret datainsamlingsmetod som innebär att en forskare 

befinner sig i ett socialt sammanhang under en tid i avsikt att iaktta och föra fältanteckningar 

kring iakttagelserna för att sedan redogöra för dessa vetenskapligt. Forskaren kan vara mer 

eller mindre deltagande beroende på gruppens storlek och växla mellan att vara aktivt 

deltagande eller endast observatör (Denscombe, 2016; Kaijser & Öhlander, 2011). Vid valet 

av metod övervägdes att använda videoinspelningar för att kunna återgå till 

observationsmaterialet återigen. Jag gjorde bedömningen att jag genom att vara deltagande 

observatör utan andra verktyg än papper och penna påverkade klassrumssituationen minst. 

Dessutom skulle en videoinspelning vara mer etiskt känslig och kräva fler godkännanden och 

därmed fördröja och kanske försvåra processen.  

Urval och avgränsningar 

Urvalet av de skolor som kom att tillfrågas kan beskrivas som ett målstyrt urval. Det innebär 

att personer/verksamheter som ska ingå i studien på ett strategiskt sätt väljs ut för att de är av 

relevans för förståelse av en social företeelse (Bryman, 2018). Urvalet är mer eller mindre helt 

bestämt i början av undersökningen och det tillkommer inget eller endast något till urvalet 

under forskningens fortskridande. Ett målstyrt urval är inte ett sannolikhetsurval 

(slumpmässigt urval) och kan därför inte generaliseras till en hel population.  

Jag ville undersöka hur lärsituationen ser ut för elever med måttlig synnedsättning i relation 

till digitala verktyg och hjälpmedel varför elever med svår synnedsättning/blindhet inte 

omfattas av studien. Jag önskade samtala med de pedagoger och resurspersoner som har en 

aktiv del i utformandet av undervisningen för eleverna och lämnande till kontaktpersonen på 

skolan att avgöra vilka som skulle delta.  

Att ha en synnedsättning påverkar en person på flera sätt och alla miljöer en elev vistas i kan 

behöva anpassas så att eleven kan delta på lika villkor. I denna studie har jag valt att begränsa 

datainsamlingen till skoldagens teoretiska lektioner som en kontext där eleven kan behöva 

tillgång till assisterande teknik för att nå målen för utbildning. Att belysa andra lärmiljöer i 

och utanför skolan är inte mindre viktigt men inte föremål för denna studie. Rektor har en 

avgörande roll för den digitala utvecklingen i skolan och är den som leder arbetet i skolan och 

fördelar resurser (Grönlund, 2014; Willermark, 2018). Detta påverkar de förutsättningar 

pedagogerna har att genomföra undervisningen. I denna studie är fokus på lärsituationerna 

varför rektorer och ledningspersonal inte omfattas. Syftet har heller inte varit att 

problematisera skolans digitalisering som sådan och de eventuella risker eller utmaningar det 

kan medföra att föra in datorer, teknisk utrustning eller digitala läromedel i undervisningen. 

Genomförande 

I oktober 2017 togs de första kontakterna för att hitta skolor som skulle tänkas medverka. De 

skolor jag som rådgivare själv mött i rådgivning bedömde jag mindre lämpliga att ta med på 

grund av min omfattande förförståelse och involvering. Jag kontaktade fyra rådgivare på 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten och tre av dem förmedlade kontakt med sammanlagt 

sex skolor som visade intresse att delta. En av skolorna hade två elever med synnedsättning.  

I november påbörjades utskick via e-post till specialpedagoger och klasslärare på skolorna 

med information om studien (Bilaga A). I det brev som skickades ut presenterades studien, 

dess syfte, vem som skulle genomföra studien samt att jag skulle kontakta skolledarna via e-

post. Vidare informerades om att det var frivilligt att delta i studien. 

När pedagogerna tackat ja till deltagande sändes information och godkännande ut till 

vårdnadshavare (Bilaga B) som förmedlades och återinsamlades av klasslärare eller 

specialpedagog. Informationsbrev sändes också till rektor via e-post (Bilaga C) Skolan med 

två elever med synnedsättning svarade inte på dessa utskick och efter flera påstötningar 

meddelade de att de inte hade möjlighet att delta. Då jag önskade så stort underlag som 

möjligt fortsatte processen med att leta informanter. I slutet av december 2017 tillfrågades 

ytterligare rådgivare inom SPSM om de hade möjlighet att förmedla kontakt med skolor där 

de kände till någon elev med måttlig synnedsättning. Fem nya e-postbrev sändes ut med 

frågan om de skulle vara intresserade av att delta. En av skolorna svarade att de var 

intresserade men att läraren var så ny i klassen att de tyckte att det inte var lämpligt i tiden. 

Övriga fyra skolor svarade inte på e-postbreven trots påstötningar.  

Deltagande skolor uppgav samtliga som skäl till att de önskade delta att de såg deltagandet 

som en möjlighet till lärande och utveckling. Bedömningen gjordes att det inte fanns 

möjlighet att inom studiens tidsram hitta fler skolor för deltagande varför studiens urval består 

av fyra skolor belägna i fyra olika kommuner, fyra klassrumsobservationer i nämnda skolor 

om sammanlagt ca 20 timmar. Fyra intervjusituationer med sammanlagt 11 pedagoger alla 

från kommunal skolhuvudman vilket är slumpmässigt. Alla intervjuade hade pedagogisk 

utbildning och var lärare, förskollärare, specialpedagog eller speciallärare. På alla skolor hade 

någon av pedagogerna gått SPSM:s två-dagarsutbildning ”Att möta barn, elever och vuxna 

med synnedsättning”. Ingen skola hade personal där alla genomgått utbildningen. 
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Tabell 1 Beskrivning av skolornas informanter 

_________________________________________________________________________  

 

Skolans 

namn 

Skola A Skola B Skola C Skola D 

Årskurs 1 2 2 5 

Informanter 1 lärare 

1 förskollärare 

1 lärare 

1 specialpedagog 

2 lärare 

1 specialpedagog 

3 lärare 

1 specialpedagog 

Har gått 

utbildning 
(Att möta 

barn/elever och 

vuxna med 

synnedsättning i 

SPSM:s regi) 

Läraren Specialpedagogen Specialpedagogen 

och lärare 1 

Specialpedagogen 

och lärare 1 

Har stöd av 

SPSM 

Har haft till viss 

del, inte med 

kontinuitet. Har 

ett möte 

inplanerat 

Har haft men inte 

med kontinuitet. 

Avser boka ett 

möte 

Har regelbundna 

möten inbokade 

Har regelbundna 

möten inbokade 

 

Samverkar 

med 

syncentralen 

Har sporadisk 

kontakt 

Har regelbunden 

kontakt  

Har regelbunden 

kontakt 

Har regelbunden 

kontakt 

Pilotstudie 

Ett schema som underlag för observationerna sammanställdes och prövades. Bryman (2018) 

poängterar vikten av att göra en pilotstudie för möjligheten att kunna förändra om det visar sig 

att schema och frågor som förberetts inte tros nå syftet eller fungera i praktiken. Jag valde att 

pröva observationerna. Provobservationen liknade de klasser jag skulle komma att besöka 

förutom att det var i en högre årskurs. Då tillgången till informanter var så liten bedömde jag 

att jag inte hade möjlighet att använda någon av dem till att pröva både observation och 

intervju. Personalen hade inte möjlighet att genomföra någon provintervju i samband med 

provobservationen då de dagen för mitt besök hade andra möten inbokade. Kontakten med 

skolan där provobservationen senare genomfördes förmedlades via en rådgivare på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten som redan hade kontakt med aktuell skola. 

Informationsbrev sändes ut till klasslärare där kommande studie kort beskrevs och att syftet 

med skolbesöket låg utanför studiens innehåll och endast var till som en förberedelse. Efter 

provobservationen gjordes några revideringar i observationsschemat och intervjufrågor 

formulerades. Efter första skolbesöket reviderades observationsschemat ytterligare en gång 

med några tillägg och möjligheter till förtydliganden i schemat. 
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Observationer 

Observationerna i de fyra skolorna genomfördes med en kombination av deltagande och 

systematisk observation (Denscombe, 2016). Som stöd vid observationerna användes ett 

observationsschema (Bilaga D,E) formulerat med syfte att fånga in vilka digitala verktyg som 

användes i klassrummet, hur och av vilka. Parallellt skrevs löpande fältanteckningar om 

lärarnas undervisning och om hur digitala verktyg och hjälpmedel användes i klassen och 

individuellt. Min utgångspunkt som deltagande observatör var att vara så lite delaktig som 

möjligt då jag ville studera hur lektioner gestaltar sig då jag inte medverkade. Som observatör 

är det omöjligt att inte påverka och bli påverkad och det gäller att vara medveten om att detta 

faktum kan påverka bilden av situationen (Holme & Solvang, 1997). När eleverna kontaktade 

mig, vilket hände vid några tillfällen valde jag att vara socialt deltagande och prata med dem, 

liksom på raster och efter lektionernas slut. Observationschemat kompletterades med data vid 

intervjutillfället då det inte var säkert att alla digitala verktyg och hjälpmedel blev synliga 

under den tid jag besökte klassrummet. Dessutom önskade jag prata med lärarna kring hur 

användandet såg ut över längre tid och i flera ämnen än vad som framkom under 

klassbesöken. 

Intervjuer 

Utifrån formulerat syfte och frågeställningar i studien sammanställdes en semistrukturerad 

intervjuguide (Bilaga F) med förhållandevis specifika teman som önskades behandlas 

(Bryman, 2018). Guiden modifierades efter första skolbesöket då vissa frågor sammanföll 

med observationsschemat och inte blev relevanta. Guiden användes flexibelt i relation till de 

intervjuades berättelser och de observationer som föregick samtalet. Intervjuerna 

genomfördes i grupper om två, tre och fyra personer (tabell 1). Genom intervjusamtalen kan 

ny förståelse och nya insikter förmedlas även till andra i en grupp. Deltagarna själva kan 

under sitt berättande börja fundera över sådant som tidigare har upplevts självklart och 

naturligt. Samtalen ger möjlighet att göra den komplexa verkligheten synlig (Kvale, 2007). 

Genom reflexiva intervjuer och därmed ett reflekterande förhållningssätt hoppades jag kunna 

vidga perspektiven och erövra nya tankar genom att försöka bli medveten om och förstå mina 

egna antaganden och fördomar. Avsikten med metoden är att se och identifiera fenomen ur 

intervjusamtalen och sedan reflektera över dessa ur olika synvinklar. Vid en tolkande och 

reflexiv intervju måste hela berättelsen fångas varför intervjuerna spelades in (Thomasson, 

2010). De spelades in med ljudinspelaren på telefon samt, som en extra säkerhet, med en 

bärbar diktafon. Inspelningarna på diktafonen raderades efter intervjun då det konstaterats att 

ljudkvalitén på telefoninspelningen var god. Intervjuerna omfattade i genomsnitt en timma då 

alla pedagoger uttryckte att de hade andra möten inlagda efteråt eller att de slutade för dagen.  

Databearbetning och analys 

Analysen av observationer tillsammans med intervjuer utgör det empiriska underlaget i denna 

studie. Datainsamlingen pågick mellan februari och september 2018. Insamlad data har tolkats 

och analyserats kontinuerligt under stor del av forskningsprocessen. Observationer med 

fältanteckningar renskrevs och omvandlades från kortfattade anteckningar till löpande text i 

direkt anslutning till observationerna. Intervjuerna transkriberades i sin helhet i direkt 
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anslutning till intervjun för att få överblick över insamlad data och analysera den. Pauser, 

skratt och betoningar har skrivits ner och om någon i samtalet har vänt sig till någon särskild 

har detta markerats. Det muntliga samtalet förvandlades genom transkriberingen till 52 A4-

sidor text. Analysen som följde av den utskrivna intervjun blir som en fortsättning på det 

samtal som var i själva intervjun och nya innebörder blir synliga och vidgas. Hermeneutisk 

textanalys är en process i flera led där texten tolkas som helheter för att sedan fördjupas i 

delar och återgå till helheten likt en hermeneutisk cirkel där processen kan tas om flera varv 

till en mättnad nåtts och tolkningen sorteras och ställs samman till ett resultat (Bryman, 2018). 

Det finns inte någon förutsättningslös tolkning av text. Den som tolkar kan inte bortse från 

den tradition av förförståelse som tolkaren befinner sig i. Däremot kan uttolkaren försöka göra 

dessa förutsättningar klara för sig och öka medvetenheten kring hur texten kan angripas 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Analysarbetet har bestått i att bearbeta, kategorisera och reflektera över insamlad data. 

Tematisk analys har använts för att strukturera materialet. Braun & Clarke (2006) menar att 

tematisk analys genom sin teoretiska frihet är ett användbart och flexibelt verktyg som kan 

bidra med en rik och detaljerad redogörelse av insamlad data. En stor mängd nyckelord 

mejslades fram i texten vilka jag skrev upp på post-it-lappar och sedan sammanförde utifrån 

likheter. Denna process genomfördes i flera steg till det utkristalliserade sig tre huvudområden 

som kunde tjäna som raster för alla tre forskningsfrågorna: tillgänglighet, arbetssätt och 

lärares kompetens.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

En god validitet, att mäta det som avses att mätas, (Fejes & Thornberg, 2014) har varit en 

ambition under hela forskningsprocessen. Genom att redogöra för noggrannheten i val av 

metoder, mina förberedelser, mina intervjuer och observationer, analysarbetet och vid 

redovisandet av resultaten samt diskussionen har jag försökt säkerställa en god giltighet. 

Validiteten är också beroende av forskarens hantverksskicklighet, vilket påverkar validiteten 

genom hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har försökt att åskådliggöra 

hur jag kan ha påverkat informanterna vid observationerna och vid intervjuerna för att 

validera denna kvalitativa studie. 

En god reliabilitet, att en liknande undersökning utförd av någon annan eller av samma 

forskare vid någon annan tidpunkt, skulle ge samma resultat är önskvärt men skulle också 

kunna hämma kreativiteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att noggrant beskriva de 

olika momenten i forskningsprocessen ökar reliabiliteten enligt Creswell (2018). 

Tillvägagångssätt har därför beskrivits grundligt och ambitionen har varit att inta en objektiv 

hållning även om en intervjusituation alltid präglas av subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Att jag använt samma semistrukturerade intervjuguide kan gynna reliabiliteten. 

Generaliserbarhet handlar om huruvida en studies resultat kan överföras till andra relevanta 

situationer eller sammanhang. Att generalisera kvalitativa studier kan vara problematiskt då 

studierna ofta är små och omfattar få deltagare (Kvale & Brinkmann, 2014). Mer relevant kan 

vara att fundera över om den kunskap som producerats i och med studien kan överföras till 

liknande situationer snarare än att sträva efter en allmängiltighet. En naturalistisk 

generalisering innebär att erfarenhetsbaserade, tysta kunskaper verbaliseras och övergår till 
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teoretisk kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie sätts vardagliga upplevelser in i 

ett teoretiskt sammanhang genom att de kommer till uttryck i samtalen. Med denna form 

bedöms generalisering till stor del av om läsaren upplever att resultaten överensstämmer med 

de egna tysta, erfarenhetsbaserade kunskaperna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Min erfarenhet som rådgivare och pedagog ger förståelse och insikt i lärares vardagsarbete 

och att vara insatt i de förhållanden som ska beforskas kan vara en tillgång (Kullberg, 2014; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Ett reflexivt förhållningssätt har varit en strävan genom 

eftertänksamhet och genom att försöka se fenomen ur olika synvinklar och försöka förstå hur 

olika omständigheter påverkar det som sker. Med ett reflexivt förhållningssätt blir vi varse 

våra egna antaganden och fördomar vilket ökar vår förståelse för det vi vill undersöka. Det 

reflekterande förhållningssättet leder in oss på nya vägar då vi reflekterar över fenomen som 

inte alltid visar sig så tydligt (Thomasson, 2010). Det reflexiva förhållningsättet visar på 

viktiga frågor att ställa sig för att säkerställa en god kvalitativ studie nämligen vem som styr 

samtalet, vad som berättas och även det som inte berättas samt hur jag själv påverkar det som 

observeras (Thomasson, 2010). Det är en fråga om studiens validitet men också en etisk fråga 

om rätten att ta sig makt och tillskriva andras uttalanden en mening (Kvale & Brinkmann, 

2014). Jag har försökt beakta att frågor ställts utifrån min egen förförståelse och är medveten 

om att min roll som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten påverkat såväl mina 

frågor som de svar som getts på frågorna.  

I fältanteckningarna övergår det som sker i nutid omedelbart till historia då det skrivs ner. 

Alla intryck observationerna ger övergår i språklig gestalt som kan tolkas bortom det som 

setts och upplevts (Arvastson & Ehn, 2009). På detta sätt kunde jag skapa mig en bild av de 

utsagor pedagogerna lämnade i intervjuer och den verklighet jag upplevde vid 

observationerna. I några fall upplevde jag att jag hade velat ha ett längre samtal men av 

respekt för de intervjuade avbröt vi vid den tid som överenskommits vid starten av intervjun 

även om den var kortare än den jag föreslagit i informationsbreven. Det är viktigt att vara 

hänsynsfull mot deltagarnas tid och inte uppta mer tid än de ansett sig ha. Att respektera detta 

gynnar en god relation mellan forskaren och deltagarna i studien (Yin, 2013). 

Etiska aspekter 

Det är nödvändigt att förhålla sig till de forskningsetiska frågeställningarna under hela 

forskningsprocessen. All data och de slutsatser som dras av dessa kan få följder för de 

deltagande respondenterna. Jag som författare till en rapport talar genom denna å andras 

vägnar. Genom texten ger jag som författare en bild av verkligheten förmedlad genom mina 

tolkningar och det ger ett etiskt ansvar (Bryman, 2018). Valet av metod och design är därför 

särskilt viktigt (Vetenskapsrådet, 2017). Jag avråddes av Specialpedagogiska institutionens 

studierektor och kursansvarig att intervjua elever och vårdnadshavare vilket var min 

ursprungliga intention då jag är intresserad av elevernas egna utsagor. Institutionen menade 

att målgruppen är liten och därmed identifierbar och att forskningsfrågorna kunde besvaras 

med andra metoder, såsom observationer, där elevers anonymitet lättare kunde bevaras. Med 

hänvisning till Vetenskapsrådet (2017) har fyra grundkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet tagits hänsyn till.  
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Informationskravet har uppfyllts genom att rektor, pedagoger samt vårdnadshavare till eleven 

med synnedsättning som undervisades i klassen informerats skriftligt (CODEX, 2016; 

Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Rektor informerades via e-post efter att pedagogerna tackat ja 

till medverkan. Även pedagogerna informerades via e-brev. Pedagogerna har dessutom 

informerats muntligt i samband med intervjuerna. Då enskilda elever inte var i fokus i denna 

studie informerades inte dessa mer än med information om mitt deltagande i samband med 

mitt besök i skolan. Eftersom studien rörde lärmiljön för elever med synnedsättning valde jag 

att informera vårdnadshavare om studiens syfte och få deras samtycke till att genomföra 

klassrumsobservationer. Breven till vårdnadshavarna lämnades via lärarna på skolan vilka 

också förmedlade dessa samtycken undertecknade tillbaka till mig. Samtliga informanter 

informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst under studiens 

gång hade rätt att avbryta sin medverkan i enlighet med kravet om samtycke. Uppgifterna i 

studien avidentifierades med fingerade namn på skolor och personer. För att minska 

möjligheten att identifiera skolor och personer har inte heller orter uppgivits i rapporten. 

Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2018). Informanterna informerades om att det 

insamlade materialet var en del i en masterutbildning och skulle resultera i en uppsats. 

Information gavs också om att inspelade intervjuer skulle raderas och fältanteckningar från 

observationerna förstöras när uppsatsen var klar.  

Resultat   

Jag har intresserat mig för vad som påverkar användandet av digitala verktyg och hjälpmedel i 

lärsituationen och vilken betydelse de har för att kunna samarbeta med andra och för att kunna 

arbeta självständigt. Utgångspunkten är de deltagande observationerna, med 

observationsschema, som kompletteras med innehållet från intervjuer. Först redovisas 

resultaten från observationsschema i tabellform där det framgår vilken utrustning som finns i 

klassrummet vad gäller digital teknik och hjälpmedel samt vad som används på gruppnivå och 

av elev med synnedsättning. Resultaten redovisas sedan utifrån de tre områden som 

utkristalliserades genom den tematiska analysen: tillgänglighet, arbetssätt och lärares 

kompetens. 
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Tabell 2 Redovisning av observationer och schema 

 

Skolornas lärmiljöer för elever med synnedsättning 

Skola Skola A  

Årskurs 1 

Skola B   

Årskurs 2 

Skola C 

Årskurs 2 

Skola D 

Årskurs 5 

Elevs 

synnedsättning 

Synskärpa 0,15 

Begränsat synfält 

Synskärpa 0,12 

Begränsat synfält 

 

Synskärpa 0,10 Synskärpa 0,10 

Begränsat synfält 

Antal elever i 

klassen 

Ca 20 

 

Ca 40 

Vanligtvis 

uppdelad i 

halvklass 

Ca 20 

Vanligtvis  

uppdelad i 

halvklass 

Ca 40 

Vanligtvis 

uppdelad i 

halvklass 

 

Var sitter eleven 

i klassrummet 

Längst fram själv 

(Flera andra sitter 

tillsammans men 

inte alla) 

Längst bak själv 

 

Längst fram 

Bredvid kamrat 

Längst bak 

Bredvid kamrat  

Vilka digitala 

verktyg och 

hjälpmedel 

finns/används i 

klassen 

PC-kanon 

Interaktiv tavla  

Datavagn för 

bokning men ej en 

till en 

Tre surfplattor 

(förvaras inlåsta) 

 

PC- kanon 

 

Datavagn finns för 

bokning men ej en 

till en 

 

 

PC-kanon 

Dokumentkamera 

Datavagn finns för 

bokning men ej en 

till en 

Fyra surfplattor till 

klassen  

PC-kanon 

Interaktiv tavla 

Alla elever har 

Chromebook.  
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Vilka digitala 

verktyg/hjälpme

del har eleven 

Dator -Pc  

Separat 

tangentbord 

Läs-tv 

Dator –Pc 

Separat 

tangentbord 

Läs-tv 

Avståndskamera 

Surfplatta 

 

Dator -Pc 

Separat tangentbord 

Läs-tv 

Avståndskamera 

Surfplatta 

Dator- Pc 

Inväntar separat 

tangentbord 

Läs-tv 

Avståndskamera 

Surfplatta 

 

Är 

verktygen/hjälp

medlen 

placerade i 

anslutning till 

elevens 

arbetsplats 

Dator placerad i 

grupprum 

Läs-tv placerad 

längst bak i 

klassrummet 

(avstängd)  

Dator placerad i 

grupprum 

Läs-tv, kamera och 

surfplatta vid 

arbetsplatsen 

Alla 

verktyg/hjälpmedel 

finns vid elevens 

arbetsplats 

Alla 

verktyg/hjälpmedel 

finns vid elevens 

arbetsplats. Dator 

ligger i dataväska 

vid elevens plats 

Har eleven 

förstorings-

program 

 Ja -Supernova Nej  Ja -Zoomtext Nej 

Arbetar klassen 

med 

tangentbordsträ

ning 

Eleven tränar 

tangentbord 

Klassen tränar då 

och då 

Eleven tränar 

tangentbord 

Klassen tränar två 

och två 

Har plan att göra 

det 

Används 

talsyntes 

Finns men 

används inte 

Finns men används 

inte 

Finns men används 

inte 

Nej 

Har eleven 

läromedel i 

datorn. T.ex. 

HTML-format 

Nej Nej Nej. Ska börja i åk 

3 

Nej. Ska börja 

under pågående 

termin 

Har eleven konto 

på Legimus 

Ja, men används 

inte 

Nej Ja, men används 

inte 

Ja, men används 

inte 

Abonnerar 

skolan på inlästa 

läromedel (in-

läsningstjänst) 

Ja, men används 

inte i klassen 

Ja, men används 

inte i klassen 

Ja, eleven använder Ja, men används 

inte i klassen 

Annat 

hjälpmedel 

Lampa används 

Förstoringsglas 

används inte 

Förstoringsglas 

hos specialläraren 

Kikare används inte 

längre 

 

Läser någon 

högt för eleven  

Ja  Nej Nej Nej 

Extra resurs i 

klassen 

Ja Nej Nej Ja  

Får eleven 

undervisning 

utanför 

klassrummet 

Ja, av 

resurspersonen 

Ja, av 

speciallärare och 

specialpedagog 

Nej Ja, av 

speciallärare 
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Tillgänglighet  

Tillgänglig undervisning i klassen 

I de skolor jag besökte fanns i stort sett likadan utrustning. Alla fyra skolor hade projektor och 

två av skolorna hade en interaktiv tavla. En skola hade en interaktiv tavla men denna var ur 

funktion och även om den fungerat så saknades kunskap om hur den skulle användas. 

”… nu fungerar ju inte den där [interaktiva tavlan, min anm.] tyvärr och sen så har ju ingen utbildning på 
den heller men det är nån som har det i detta huset … så man kan lära sig”  
Lärare, A-skolan 

 

C-skolan hade en dokumentkamera som användes som en projektor. Innan eleven fick ny 

utrustning av syncentralen kunde lärarna koppla denna till elevens dator och skärm men i och 

med bytet av elevens utrustning saknas kunskap om hur de kan göra de anpassningarna. På tre 

av skolorna, som undervisade de yngsta eleverna, fanns datavagnar som klassen kunde boka 

och använda vissa tider. Pedagogerna berättade att det är sällan de använder sig av 

klassuppsättningarna eftersom det inte ger den flexibilitet i lärandet som de skulle önska och 

att datorerna inte var tidsenliga.  

”Det hade ju varit en styrka i det- att bara kunna ta datorn och skriva” 
Lärare 2, B-skolan 

 

I D-skolan hade alla elever varsin Chromebook. Jag kunde inte uppfatta vid något klassbesök 

att artefakterna användes för appropiering, d.v.s. att eleverna kommunicerade med läraren 

eller med elever i eller kring användandet. Vid ett tillfälle använde alla eleverna sina datorer 

för att se på en film var för sig. I C-skolan där lärarna använde en dokumentkamera användes 

den i syfte att kunna titta på gemensamma utgångspunkter i naturorienterande ämnen vid mitt 

besök. Artefakten var ett medierande redskap i det gemensamma lärandet här. Undervisningen 

visade inte, under mina besök, exempel på differentiering. Artefakter/verktyg, tillgängliga på 

gruppnivå, användes på samma sätt av alla och för alla. Jag kunde inte se att någon elev 

utöver eleven med synnedsättning använde något digitalt verktyg eller hjälpmedel som extra 

stöd i lärandet. Detta var heller inget som framkom i intervjuerna men flera pedagoger 

beskrev att de tror att det skulle vara lättare för eleven med synnedsättning att använda 

digitala verktyg och hjälpmedel om den fysiska tillgängligheten gällande till exempel inlästa 

läromedel eller digitala läromedel ökade på gruppnivå.  

”… om vi hade haft ”en-till-en” så hade vi kunnat använda de digitala hjälpmedlen för alla på ett helt annat 
sätt. Då hade vi använt det för fler och då hade det blivit naturligt att få till hennes grejer också så att säga. 
Så det är väl mer… ja… då hade det inte blivit en extra sak att göra grejer digitalt för henne liksom” 
Lärare 1, C-skolan 

 

… och då kände man ju att det går ju inte om man ska ha datorerna en halvtimme i veckan och så logga in… 
och så – nu är tiden slut, nu ska vi bli av med datorerna… och då blir det ju att man inte gör det istället att 
man inte gör det utan man måste ju ha datorerna och devisarna först innan man börjar!”  
Lärare 2, C-skolan  
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”Vi får väl göra det bästa av det man har tänker jag … för jag tycker det är väldigt spännande att jobba med 
IT och de är ju så bra på det men … det är ju svårt när man inte har … då får man ju göra så att man kanske 
samlar ihop.”  
Lärare, A-skolan 

 

På flera av skolorna utrycker pedagogerna att digitaliseringen i skolan inte har kommit så 

långt ännu. Begreppet digitalisering kopplas främst till programmering och det saknas en känd 

strategisk plan för digitaliseringen 

 
”Det har vi ju gjort lite grann sen kan det ju alltid bli bättre men vi har jobbat med programmering förra 
terminen. Sen kommer det ju lite från kommunens sida att vi ska börja snegla på det. Sen hindras man ju 
lite också av att det är… inte finns ”en till en till” exempel så man blir ju lite begränsad.”  
Lärare 2, C-skolan 

 

”Vi har förstelärare inom IKT som jag också tycker lyser med sin frånvaro om jag nu får säga… så det är 
inte så mycket, vi är inte så långt framme där - sådär att pedagogerna kan, utan de får lära sig själv” 
Lärare, B-skolan 

 

Att få texter upplästa är ofta nödvändigt för elever med synnedsättning när textmängden ökar. 

Det kan ske genom att eleven använder den talsyntes som finns installerad på datorn i elevens 

förstoringsprogram. Liknande funktion finns i olika varianter och är många gånger ett inbyggt 

hjälpmedel i alla datorer och surfplattor. Andra sätt att få uppläst text är via Legimus för 

personer med läsnedsättning eller via Inläsningstjänst. Inläsningstjänst kan användas av alla. 

Samtliga fyra skolor som jag besökte abonnerar på inläsningstjänst men ingen av klasserna 

använder det i undervisningen utom på C-skolan där eleven med synnedsättning lyssnar på sin 

läsläxa genom inläsningstjänst. Samtliga pedagoger uttrycker i olika grad att de tror att det 

skulle vara hjälpsamt för alla elever att använda denna tjänst och att det skulle vara positivt 

för eleven med synnedsättning om fler sinnen användes vid läsning.  

”… mycket av de här speciallösningarna man gör när det finns ett behov är ju många gånger väldigt bra 
även för dem som inte har det specifika behovet just där och då utan så kan vi få ner vad vi gör och få fram 
vad det behövs mer kunskap om framförallt, då kan vi komma väldigt långt i hela grupperna istället så att 
vi får bort det där att ” ja nu behöver ju du det här speciella för du klarar inte riktigt av detta så då får du 
detta” utan då får alla”  
Lärare 3, D-skolan 

 

”... det är ju en fördel för Mio om vi skulle bestämma oss för att vi ska använda inläsningstjänst mer och 
mer och få in henne på det. Då är det ju som du (specialpedagogen, min anm.) säger, då är det ju positivt för 
hela gruppen i sig och ingenting som är negativt att de också får använda inläsningstjänst mer” 
Lärare 1, D-skolan 

 

”Till exempel att om alla använder inläsningstjänst så blir det inte så konstigt för de som behöver det och 
jag har sett det!” 
Specialpedagog, B-skolan 

 

I A- och C-skolan fanns ett antal surfplattor för användande i gruppen. Under observationerna 

såg jag inte dessa användas vid något tillfälle. Eleverna med synnedsättning i B- C- och D-

skolan hade en egen surfplatta. I B-skolan använde eleven med synnedsättning sin surfplatta 
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vid ett tillfälle då han ville få tillgång till en text genom att fotografera och sedan förstora 

texten. Under intervjuerna framkom att en anledning till att surfplattorna inte används kan 

vara brist på kunskap om hur de kan användas i lärsituationen samt att det saknas rutiner för 

att de ska vara fysiskt tillgängliga.  

”… men så är det ju så att ibland ligger de [surfplattorna, min anm.] där inne … och så blir de urladdade, så 
det måste verkligen vara planerat, det kan inte vara sådär spontant för då är de urladdade…” 
Lärare, A-skolan 

 

Tillgänglig undervisning för elever med synnedsättning 

Läs-tv 

I de fyra klasser som ingår i studien har alla elever med synnedsättning tillgång till såväl 

digitala verktyg som till hjälpmedel. När det gäller hjälpmedel så är det läs-tv (en kamera med 

läsbord under som visar det som ligger på läsbordet på en skärm så att önskad storlek kan 

uppnås) som utmärker sig som det vanligaste hjälpmedlet utskrivet av syncentralen. 

Förstoringsprogram (program som kan förstora allt som syns på dataskärmen, med inbyggd 

talsyntes) som också är ett hjälpmedel fanns installerat på två datorer- på A-och C-skolan. 

Inga elever hade tillgång till digitala läromedel. Att hjälpmedlen finns i klassrummet innebär 

inte att den fysiska tillgängligheten är hög för alla elever. I A-skolan fanns läs-tv men då den 

stod avstängd längst ner i klassrummet och inte användes kan den inte ses som en artefakt för 

lärande. Den fysiska tillgängligheten är låg i praktiken. Talsyntes används inte heller av någon 

elev som stöd i lärandet. Vid två av klassobservationerna (B- och C-skolan) kunde jag notera 

att lärarna försökte stödja eleven i användandet av läs-tv:n men vid båda tillfällen hade inte 

läraren den kunskap om redskapet som skulle behövas för att denne skall kunna stödja eleven 

i den proximala utvecklingszonen då läraren i just denna lärsituation inte är en mer erfaren 

person. Aktiviteten avslutades med att den ena eleven får ge upp försöken att använda läs-tv:n 

och den andra eleven får fortsätta arbeta på ett sätt som han visar, genom suckande, att han är 

otillfredsställd med (han får inte plats med sin bok under läs-tv:n). I dessa lärsituationer finns 

det ingen mer erfaren eller kunnig person att tillgå i klassen som kan stödja eleven att komma 

vidare.  

Avståndskamera 

I B-, C- och D-skolan har eleverna varsin avståndskamera (läs-tv med den extra funktionen att 

eleven kan se vad som skrivs på tavlan och i vissa fall vad som sker i klassrummet). För alla 

tre eleverna är det ett relativt nytt hjälpmedel och de har lite olika funktioner. I C-skolan har 

eleven en kamera som hon kan använda för att ”se sig om” i klassrummet. En funktion som 

denna elev använder sig mycket av då hon tittar på kamrater i klassrummet, vem som kommer 

in genom dörren eller vad som händer i klassrummet i övrigt. De andra två kamerorna har 

funktionen att göra det tillgängligt som sker framme vid tavlan. Samtliga tre elever använder 

sina avståndskameror funktionellt för att få tillgång till det som skrivs på tavlan, det som sker 

framme i klassrummet eller det som sker på övriga ställen i klassrummet. I intervjuerna 

berättar informanterna om hur snabbt eleverna lärt sig använda kameran. De beskriver vidare 
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hur eleven prövat sig fram med att använda kameran för att utforska klassrummet och 

kamraternas aktiviteter. 

”Hon köpte det direkt. Hon provade den [kameran, min anm.]) vid två tillfällen och sen bara körde hon på 
och när de sa ”nu kan du ställa in här” så: -”det har jag redan gjort!” säger hon”  
Lärare 2, C-skolan 

 

Ja, de första dagarna blev det ju sådär att: ”räcker du upp handen?” – ”Nej , jag bara vinkar på Love” [skratt]”  
Lärare 1, C-skolan 

Dator 

I A- och B-skolan finns datorn för eleven med synnedsättning i rum som angränsar till 

klassrummen och inte vid deras arbetsplatser. I intervjuerna framkommer att eleverna främst 

tränar tangentbordsträning vid datorn tillsammans med en vuxen. På C-skolan, där eleven 

använde datorn mest av de undersökta skolorna, användes datorn i vardagliga situationer på så 

sätt att eleven använde den i flera olika lärsituationer och inte enbart för färdighetsträning. I 

D-skolan användes datorn, under mitt besök, endast på gruppnivå och inte för några skriv- 

eller läsaktiviteter.  

Uppläst text 

Talsyntes, som kan vara antingen ett digitalt verktyg eller ett hjälpmedel beroende hur eleven 

får tillgång till det, är inget verktyg som är etablerat i de verksamheter jag undersökte. För att 

få digitala texter upplästa krävs att eleven kan hantera talsyntes. Att få text uppläst relateras i 

intervjuerna mest till inläsningstjänst. Två av skolorna tycktes osäkra på vad talsyntes var och 

visste inte om eleven hade tillgång till detta. På A-skolan berättas att eleven fått pröva att 

lyssna med hjälp av talsyntesen men att han tyckte att det lät konstigt och inte ville använda 

sig av den. På B-, C- och D-skolan uttrycker informanter att lyssna är en förmåga som 

behöver tränas upp och att det kommer bli nödvändigt för eleven framöver att få text uppläst.  

”det blir för svårt för henne och sitta och läsa allting, att hon måste lyssna och då tänker jag att – ja… hon 
tycker det är jobbigt nu, det är en sak, men i det långa loppet, i Mios skolgång så är det viktigt att hon vänjer 
sig vid det. … för det är en vanesak att lära sig lyssna. Att träna på det tidigt om man ska kunna använda det 
väl och om vi har det med oss så blir det lite lättare, att det är bra och vi tänker in det i gruppen” 
Specialpedagog, D-skolan 

 

Arbetssätt 

Alla skolor i studien uppger att de har flera elever i varje klass som är i behov av särskilt stöd. 

Detta gör, menar de, att det är svårt att arbeta med par- och grupparbete och i synnerhet 

grupparbeten. De relaterar också flera gånger i intervjuerna till att det är svårt att tillgodose 

alla elevers behov i klassen och att de andra elevernas stora behov gör att eleven med 

synnedsättning inte alltid får det stöd den behöver. Flera av informanterna beskriver att det 

skulle underlätta om de arbetade med digitala verktyg eller hjälpmedel på gruppnivå eller för 

fler elever men att de inte hittat former för sådan undervisning. 
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”Ja, det tänker jag nog på fast jag är inte bra på det. Jag kan vara mycket, mycket bättre på det. Jag försöker 
tänka på det men jag kan vara mycket, mycket bättre”  
Lärare, A-skolan 
 

På de tre skolor där eleverna har sina digitala verktyg och hjälpmedel på sin plats används de 

mest. Den elev som använder verktyg och hjälpmedel mest sitter längst fram, nära 

klassläraren och när skoldagen börjar har klassläraren förberett så att allting är påslaget och 

fungerar. I A-skolan har eleven sin dator i ett angränsande rum och läs-tv:n står avstängd 

längst ner i klassrummet. Denna elev är den som använder sina hjälpmedel minst under mina 

klassbesök. Under en skoldag använde eleven assisterande teknik i ca 15 minuter. I den klass 

där alla elever har en dator har de dessa i en väska hängande på sin bänk tills de uppmanas av 

läraren att ta fram dem. Även eleven med synnedsättning har tillgång till sin dator på detta sätt 

och använder den inte på ett annat, eller på fler sätt, än sina klasskamrater.  

På C-skolan lyfter pedagogerna fram att de anpassningar och rutiner som de använder för hela 

klassen särskilt stödjer eleven med synnedsättning. Att alla har bestämda platser är en sådan 

anpassning. 

”… det är samma hela tiden. Hon vet var hon ska sätta sig, att hon ska starta igång datorn och sådär. Samma. 
Kanske är det mer betydelsefullt för henne men jättebra för alla” 
Lärare 1, C-skolan 

 

”mmm, det är mycket hennes placering där också så att man får den feedbacken och kan visa henne och 
stämma av och lägga upp på hennes bord och.dubbelkolla så...och får titta noga och sådär.”  
Lärare 2, C-skolan 

 

Tangentbordsträning är informanterna överens om att det är en viktig kunskap för eleven med 

synnedsättning. På A- och C-skolan får eleven enskild träning i att hantera tangentbordet. På 

D-skolan planeras för att undervisa alla elever i tangentbordsträning strukturerat. 

”vi ska göra det med alla eleverna för det finns ju ingen egen tid för henne att sitta med det själv för det kan 
vi ju faktiskt göra med hela gruppen för alla behöver ju det, träna sig på det.” 
Lärare 2, D-skolan. 

 

I D-skolan där alla elever har varsin dator kunde jag inte se att någon elev använde sig av 

någon assisterande teknik som t.ex. talsyntes eller att någon använde dator i lärandet utöver 

när datorn användes av alla i gruppen samtidigt på lärarens uppmaning. 

Särskilt stöd 

I B- och D-skolan fick eleverna med synnedsättning specialundervisning utanför 

klassrummet. I B-skolan vid ett tillfälle och i D-skolan vid två tillfällen under en dag. 

Speciallärarna som hämtade eleverna uppmanade eleverna att ta med sin läs-tv till 

specialundervisningen. Speciallärarna kallade läs-tv:n för ”apparaten” när de bad eleven ta 

med den ut ur klassrummet. I B-skolan användes den inte i lärsituationen trots att lektionens 

innehåll var att läsa små lappar med olika ord. Den låg hopfälld under lektionen. Den andra 

elevens specialundervisning motiverades utifrån elevens synnedsättning, att eleven inte vill 

komma efter i undervisningen och därför behöver detta särskilda stöd. Eleven använde sin läs-

tv och jobbade med samma uppgifter som övriga klassen fast med ett kontinuerligt vuxenstöd. 

Eleven använde läs-tv:n till förstoring för läsning och skrivning i ett pappersdokument. Fokus 
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var inte på att öka förmågan att använda hjälpmedlet utan på innehållet i de uppgifter som 

skulle genomföras.  

Samhandling 

Alla fyra skolor uppger att grupparbete i klassen inte är så vanligt förekommande. På C-

skolan arbetas med uppgifter i par under mitt besök medan övriga klasser arbetar individuellt 

med förklaringen att gruppen inte riktigt klarar grupparbete. Lärarna beskriver att i samarbete 

med andra blir det ännu svårare för eleven att använda de verktyg eleven skulle behöva för att 

kunna bidra i samarbetet. 

”… förut så har de jobbat i parläsning då har de läst i en fysisk bok men där har jag tänkt att…men jag har 
inte kommit igång… att de båda två i Billies par ska kunna lyssna till hennes bok men då har vi ju inte 
Legimus på mer än en Ipad och då måste vi ha ett sånt där grenuttag för att man ska kunna ha två hörlurar 
till exempel. eller att de ska kunna gå in i ett annat rum men då… nej just det… det gick inte.. och då blev 
det stopp denna veckan. Så då ska vi försöka fixa det till nästa vecka…”  
Lärare 1, C-skolan 

 

I arbete tillsammans med andra blir den fysiska tillgängligheten lägre när inte rätt utrustning 

finns, när lärarna inte får tekniken att fungera. Lärarna beskriver flera av eleverna som mer 

passiva i gemensamma aktiviteter. Eleverna med synnedsättning upplevdes ha svårt att hänga 

med i kamratens tempo vid de gemensamma aktiviteter som observerades. 

”Kim kan nog bli passiv också. Det beror väl lite på vem han jobbar med. Han kan nog ha en passiv roll 
också … men det vet man ju inte om det är ett medvetet val eller…”  
Lärare, A-skolan 

 

”De gångerna vi har gjort grupparbete. De gångerna har hon nog… då har hon nog bara fått hänga på.. så.. 
och så har de fått läsa för henne och så.. men som sagt det har inte funkat. [med grupparbeten i klassen. Min 
anm.]”  
Lärare 1, D-skolan 
 
”Ja, då sitter han där.… han löser det mesta. Om vi jobbar två och två. Det är så vi brukar göra. Alex sköter 
sig med sitt …  jag kan ju inte sätta den svagaste med honom för då blir det inte så bra”  
Lärare B-skolan 

 

I relation till användandet av hjälpmedel eller digitala verktyg lyfter flera av pedagogerna 

fram att de tror att det är viktigt för eleven att inte göra annorlunda än övriga elever i klassen 

och att detta skulle påverka hur mycket eleven använder sina verktyg. 

”Jag tror att det här med att utmärka sig och vara annorlunda det kan vara lite känsligt också… så men nu 
tror jag att de andra kan tycka att den här kameran är lite häftig tror jag så det är lite lättare men annars kan 
det också påverka tror jag att man vill inte ha nåt hjälpmedel för man vill inte utmärka sig liksom. Man vill 
va som alla andra liksom” 
Lärare 1, D-skolan 

 

På C-skolan lyfter lärarna fram hur elevens avståndskamera har gjort eleven mer aktiv i 

klassrummet och hur kameran ger henne tillgång till mer information i klassrummet. 

 
”… ja jag tänker bara för henne och kunna se nu [med kameran. min anm.] med flervalslägena, minneslägena 
som finns i kameran så kan hon bara, om det kommer in nån bara ”tryck” och se vem det är…”  
Lärare 2, C-skolan 
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Autonomi 

På A-skolan där eleven inte hade digitala verktyg eller hjälpmedel vid sin arbetsplats fick 

eleven vid observationen text uppläst av resurspersonen som såg att eleven kommit till ett 

lästal i matematik (i pappersbok utan läs-tv). Resurspersonen gick då fram och läste texten 

högt för eleven. Eleven bad inte om att få det uppläst och blev inte presenterad något 

alternativ till att få texten tillgänglig.  

På C-skolan uppmuntrar lärarna kontinuerligt eleven att använda sina hjälpmedel. Först om 

det misslyckats av någon anledning träder personalen in och kompenserar men påpekar 

samtidigt att de ska försöka utveckla hur de ska stödja eleven att klara sig själv. Även på B- 

och D-skolan syns denna vilja men inte i lika strukturerad form. 

I intervjun berättar lärare på D-skolan att de ser en förändring i elevens uttryck i skolan efter 

att hon fått läs-tv med avståndskamera som hjälpmedel. 

”… förut så var hon ju ledsen? Förra hösten… och grät ju nån stund varje dag då och då… och då visste ju 
inte vi utan vi får gissa då men att det blev bättre när hon fick den här” 
Lärare 1, D-skolan 

 

Avståndskameran var det hjälpmedel som denna elev använde mest. Genom kameran kunde 

hon följa skriftliga instruktionen på tavlan som hon omöjligt kunde uppfatta utan hjälpmedel 

från sin plats. Vid en bildlektion skrev läraren fyra instruktionspunkter för bilduppgiften på 

whiteboardtavlan. Eleven zoomade in instruktionen med sin kamera och kunde då se den på 

skärmen, från sin plats. Eleven kunde återgå till instruktionerna för repetition vid behov och 

utföra uppgiften på samma villkor som övriga elever i klassen. Även i B- och C– skolan 

använder eleverna sina avståndskameror på detta sätt. Hur eleverna använder kameran är 

däremot okänt för flera av lärarna då de beskriver att de inte har möjlighet att se vad eleven 

gör med sin kamera under tiden de undervisar.   

På C-skolan funderar pedagogerna kring huruvida resurspersoner är stödjande för elevens 

självständighet eller inte.  

”… när man ändå får det serverat sen.. alltså… vet jag att jag behöver inte lyssna nu för Elisabeth [tidigare 
resurs. min anm.] kommer ändå och berättar för mig sen vad jag ska göra och berättar det en gång till… 
egentligen”  
Lärare 3, C-skolan 

 

”Så är det ju givetvis också… att Mio alltid får en ytterligare instruktion så…” 
 Lärare 1, C-skolan 

 

Pedagogerna lyfter fram att det är avgörande att eleverna ser vinsterna med att använda 

hjälpmedel och alternativa lärverktyg. Motivationen eleverna har vill de värna om.  

”men sen handlar det ju också om att använda de här hjälpmedlen som finns. De skapar ju ett behov hos 
Billie också så hon märker skillnaden när hon inte har dom och det är ju något för oss också att träna på att 
hon använder som så mycket så hon inte kan vara utan dom”  
Lärare 1, C-skolan 
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”Vi måste liksom hitta hjälpmedel som hon känner sig hjälpt av för då har vi märkt att då börjar hon faktiskt 
att använda dom och anamma dom och många av de hjälpmedlen som Mio hade tidigare och som inte jag 
har jobbat med det har helt enkelt inte funkat för henne”  
Lärare 1, D-skolan 

 

”… för det kan man ju märka från ettan att vi har ju ökat på hela tiden och hon frågar ju mer och mer efter 
och hon kan säga ”jag vill ha kameran nu” eller jag vill… så…” 
 Lärare 2, C-skolan 
 
”Han måste fortsätta tycka att det är roligt att han kan och att han lyckas. Det är JÄTTE viktigt”  
Lärare, B-skolan 

 

Flera pedagoger beskriver att de som pedagoger har en stor del i om eleven vill använda 

hjälpmedel eller ej. 

”ja, det är väl från oss då kanske… det är väl vi som kanske… som… är den dragningskraften…”  
Lärare, A-skolan 
 
”Vi måste vara rädda om det drivet Alex har. Om det försvinner…”  
Lärare, B-skolan 

 

I alla fyra klasserna läser eleverna ur pappersböcker, en del av dem läser utan hjälpmedel och 

alla fyra skriver med papper och penna utan hjälpmedel flera gånger under skoldagen. 

Att använda dessa traditionella artefakter- papper och penna, tycks högre värderat av flera 

pedagoger än att använda ett digitalt verktyg eller hjälpmedel. 

 
”Vi har ju egentligen försökt träna honom så att han ska klara så mycket som möjligt själv. Att läsa. Att 
skriva, (på traditionellt sätt min anm.) så att han… det GÅR ju… Han är helt fantastisk!”  
Lärare, B-skolan 

 

Andra lärare ser att elevernas förmåga att anpassa sig och klara att genomföra uppgifter på 

samma sätt som övriga elever kan göra att lärarna missar att ge dem det stöd de skulle behöva. 

Framförallt på sikt. 

”Hon klarar ju sig fantastiskt bra och det kan ju vara en nackdel för oss- att vi har i bakhuvudet att det går. 
För hennes skull är det ju egentligen lite synd att hon klarar sig så bra” 
Lärare 1, C-skolan 
 
”Hon har ju sånt driv i att klara sig utan dom (hjälpmedlen min anm.) men då blir det ju inte att hjälpmedlen 
blir så naturligt i hennes vardag som de hade blivit om hon använt dom nu”  
Lärare 2, C-skolan 

 

Det finns en medvetenhet om att eleverna behöver träna mer och på andra saker än övriga 

elever i klassen då de har verktyg och hjälpmedel som de behöver för sitt lärande och som inte 

övriga klassen upplevs behöva i samma utsträckning. 

 
”Det är svårt bara att hinna med för vad ska man ta bort för Kim? Eller ska man ta bort eller ska det vara ett 
komplement? För det är ju ändå så att han behöver öva in sig på saker innan så det blir ju ändå nånstans.. så 
blir det… det skulle ju kunna vara svenska och matte man skulle kunna….jag vet inte…” 
Lärare, A-skolan 
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Stöd för lärandet i ett långsiktigt perspektiv 

Samtliga skolor utrycker på olika sätt att eleven kommer att behöva använda digitala 

lärverktyg och hjälpmedel för att klara sin fortsatta skolgång. C-skolan har tillsammans med 

SPSM gjort upp en plan för introduktion av digitala verktyg och hjälpmedel.  

”Det jag brukar landa i har varit att jag behöver tänka på hur det ska bli i det långa loppet. På hur det ska 
bli. Det är klart att vi måste göra det bästa här men man måste också ha en plan för vad vi tror kommer 
hjälpa Mio bäst i långa loppet. … Vad kommer hjälpa Mio bäst framöver? Inte bara att vi ska hitta en lösning 
som känns gott just nu… bara för att det är jobbigt!” 
Specialpedagog, D-skolan 

 

”För det kan man ju märka från ettan. Att vi har ju ökat på hela tiden och hon frågar mer och mer efter och 
hon kan säga ”jag vill ha kameran nu” eller ”jag vill…” så…”  
Lärare 2, C-skolan 

 

 På A-skolan finns en medvetenhet om att det är viktigt för framtiden men en konkret plan 

saknas för introduktion och genomförande. Framtiden med digitala verktyg och hjälpmedel 

som stöd i lärandet nämns i mer svävande ordalag. 

”jo… det kommer ju bli hans verktyg…”  
Lärare, A-skolan  

 

B-skolan uttryckte störst frustration över svårigheten att välja rätt och introducera digitala 

verktyg och hjälpmedel på gruppnivå och för eleven med synnedsättning 

”ja, och vi måste ju ha tillgängligt material! Eller hjälpmedel för när vi är så många som vi är så måste det 
flyta i vardagen” 
Lärare, B-skolan 
 
 ”ju äldre han blir ju mer behöver han… det blir mer skriva, det blir mer läsa det blir liksom… kraven blir 
ju större också. Och behoven.” 
Lärare, B-skolan 

 

”… tanken är ju att han ska slussas över mer och mer till att använda datorn då så att… men vi har inte börjat 
så mycket med det än. Inte mer än resten av klassen” 
Lärare 1, C-skolan 

Lärares kompetens 

Av alla intervjuade pedagoger (11 stycken) är det endast en av dessa, specialpedagogen på D-

skolan, som tidigare mött en elev med synnedsättning i skolsammanhang. Informanterna 

beskriver att de saknade kunskap om de pedagogiska konsekvenserna av synnedsättning när 

eleven började i klassen. Hälften av informanterna har gått en tvådagars utbildning i SPSM:s 

regi och av dessa är tre specialpedagoger som inte undervisar eleven i vardagen. Tre av de 

undervisande lärarna har gått denna utbildning. De beskriver också att de fått viss information 

om elevens synnedsättning av syncentralen samt en genomgång av hur läs-tv, 

förstoringsprogram och avståndskamera fungerar beroende på vilka hjälpmedel eleven fått av 

syncentralen. Pedagogerna lyfter fram vikten av både generell kunskap och specifik om den 

enskilda elevens funktionsnedsättning. 
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”Jag kan ju tycka det att dels en kartläggning men så en tidig utbildning just från den här elevens behov för 
visst man kan ta en utbildning så kan man prata om synnedsättning i allmänhet …  men det hjälper ju inte 
mig med den här eleven … kan man få en utbildning utifrån den här elevens styrkor och svagheter då kan 
nog jag bli tydligare i min undervisning och mitt upplägg”  
Lärare 3, D-skolan 
 
”Jag tänker att om alla får den, om man har den kunskapen då kan man också ligga steget före”  
Lärare 2, D-skolan 

 

Informanter från samtliga fyra skolor beskriver att det är svårt eller rent omöjligt att ha 

kunskap om alla digitala verktyg eller hjälpmedel som kan vara ett stöd i lärandet i synnerhet 

för elever med synnedsättning. 

”Vi vet ju inte vad som finns! Vi vet ju ingenting och det går ett halvår emellan alltså! Och det är ju vi som 
sköter vardagen och det är svårt när man inte har de hjälpmedel man behöver tycker jag!”  
Lärare, B-skolan 

 

Ytterligare en aspekt på kompetensen kring hjälpmedlen är att känna till det korrekta 

begreppet för verktyget eller hjälpmedlen. Under observationerna framkom att vissa 

pedagoger inte visste artefaktens rätta namn. Pedagogerna på B-skolan kallade vid flera 

tillfällen elevens läs-tv för ”apparaten”. När eleven på D-skolan blev hämtad av specialläraren 

ombads hon att ta med ”apparaten” till specialundervisningen. 

Informanterna beskriver att de får råd från både Specialpedagogiska skolmyndigheten och 

syncentralen, från aktörer som kommer utifrån, och att det kan vara svårt att få in dessa råd i 

vardagen och det praktiska arbetet i klassrummet. 

 
”jag tycker det är jättesvårt. Det här med att vi får nya råd från synverksamheten. Det vi börjar med på 
hösten är inte det som är aktuellt på våren och det är likadant med SPSM också att de här råden man får i 
början på terminen… inte är samma mot slutet. För att nånstans är det ju att det här har inte varit helt 
färdigkartlagt från början.”  
Specialpedagog, D-skolan 

 

”Vi har ju stöd av både SPSM och synverksamheten och de kommer hit och vi kan ställa frågor och det är 
ju snarare åt det hållet kan jag känna att… jag hinner inte med … det är ju en inre stress över att man inte 
kan göra så mycket som man skulle önska men man får ju, ta liksom en sak i taget och försöka ordna det så 
bra som möjligt”  
Lärare 1, D-skolan 

 

Ingen av skolorna lyfter fram någon ekonomisk aspekt på tillgången på digitala verktyg eller 

hjälpmedel. Snarare är det brist på kompetens som lyfts fram som ett hinder.  

 
”Han hade fått mer [digitala verktyg, min anm.] om vi bara visste vad vi skulle ge han”  
Specialpedagog, B-skolan 

 

”Arbetslaget från start här har ju ett väldigt relationellt perspektiv där Billie verkligen är en del. Det är ju 
inte nåt att hon… att det är hennes behov också om du förstår vad jag menar? … Vi diskuterar aldrig hennes 
behov i relation till någon annan. Alla har ju olika behov liksom”  
Specialpedagog, C-skolan 
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När skolans personal saknar kompetens att sovra bland utbudet av digitala verktyg och 

hjälpmedel är de utlämnande till t.ex. de val personalen på syncentralen gör i samråd med elev 

och vårdnadshavare. Flera av pedagogerna upplever att de står utanför denna process. 

 
”Vi får väl se hur mycket vi får [av syncentralen, min anm.]. För det känns ju som om dom tar tillbaka när 
vi får nåt nytt så tar dom tillbaka och då är det svårt att få tillbaka det”  
Specialpedagog. B-skolan 

 

På D-skolan har lärarna köpt in läroböcker i HTML-format för dator och kommer inom den 

närmaste tiden introducera dessa för eleven. På övriga tre skolor råder osäkerhet kring vad 

HTML- format är och hur det fungerar. Flera av skolorna uttrycker att de vill att eleven ska ha 

läromedel i datorn men att de saknar kunskap om dessa digitala verktyg. 

”… då måste man ju veta vad allt det här betyder?” (om olika format min anm.)”  
Specialpedagog, B-skolan 

 

”Jag skulle ju vilja att alla Kims läromedel låg så egentligen. Digitalt så. Det är ju bra att han skriver och 
gör siffrorna och sånt också. Det är ju bra för finmotoriken det är det ju, men det kommer ju inte vara hans 
huvudsakliga.” 
 Lärare, A-skolan 

 

”när det inte finns färdigt, varken det (läromedel min anm.) eller hjälpmedlen som behövs serveras oss då 
är det svårt att ro iland  det alltså. Helt ärligt, det går inte så bra alltid utan vi tar det vi hittar helt enkelt och 
så kör vi det” 
 Lärare, B-skolan 

 

Det praktiska kunnandet 

Samtliga pedagoger beskriver att förutom att det är svårt att ha generell kunskap om utbudet 

av digitala verktyg och hjälpmedel så är det en utmaning att kunna sätta sig in i dessa rent 

praktiskt så att lärarna kan handha dem på ett smidigt sätt för att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

”… man kan inte bara trycka på ”on”. Att man inte bara kan trycka in datorn i en docka liksom så att det var 
kopplat i den liksom. Nu ska det kopplas i datorn och i dokumentkameran och i den och… så är det HDMI 
och så är det ljudkabeln och var är den nu då? Den har åkt bakom… och så ska man samtidigt försöka hålla 
fokus så att man inte tappar alla de andra”  
Lärare 2, C-skolan 

 

” att det är lättarbetat! Och att VI kan dom! Att vi vet och att vi KAN dom [verktygen, min anm.]” 
 Lärare, B-skolan 

 

Det blir tydligt i observationerna att det saknas kunskap om hur framförallt hjälpmedlen 

fungerar vilket betyder att eleven inte har tillgång till någon person med mer kompetens och 

kunnande än elevens egen. Under varje klassbesök hände det minst en gång under dagen att 

pedagogerna inte kunde få till tekniken så som de skulle önskat.  
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Samhällets stöd 

Alla skolor har haft kontakt med SPSM och haft möten med deras rådgivare på skolan. På tre 

av skolorna, som har specialpedagog, har dessa det övergripande ansvaret att samverka med 

SPSM. På A-skolan hade de tidigare en specialpedagog med fördjupning inom synområdet 

vilket de beskriver som synnerligen värdefullt. Att denne slutade beskriver de som en stor 

förlust för såväl arbetslaget som den enskilde eleven. Att specialpedagogens stöd var så 

effektivt härleder de till att det var verksamhetsnära. 

”… att nån var med och ser: vad skulle passa för hans dag liksom. För Kims dag. När är det bäst och … för 
det måste ju… Man kan ju inte bara sätta honom vid något för det måste ju vara ett syfte med det och någon 
som kan det och kan förklara för oss och så.”  
Lärare, A-skolan 

 

”Vi har en specialpedagog nu men hon har inte den kompetensen så det är ingen ide att hon…”  
Lärare, A-skolan 

 

B- C- och D-skolan beskriver hur viktigt det är med specialpedagogen som en länk i all 

samverkan och den kontinuitet det ger. Det är de som kontaktar syncentral och SPSM och ser 

till att möten blir av. 

På C- och D-skolan har både undervisande lärare och specialpedagog gått utbildning och de 

har regelbundna möten med SPSM och syncentral och har upprättat en plan tillsammans för 

det specialpedagogiska arbetet kring eleven med synnedsättning. Det är dessa två skolor som 

är mest nöjda och känner tillförsikt i arbetet med eleven med synnedsättning. På A-skolan 

saknas specialpedagog i arbetet och endast klassläraren har gått utbildning. På B-skolan har 

endast specialpedagogen gått utbildning. 

”Det har varit bra upplagt tycker jag, det här med SPSM, med små delmål. Nu har det varit det här med 
tangentbordsträning som ett delmål. För annars kan man ju känna det att det blir så mycket på en gång och 
man vet inte riktigt var man ska börja bena ut det här eller det där och det blir inte att man börjar med nåt”  
Lärare 2, C-skolan 
 

Pedagogerna uttrycker att det är svårt att navigera i samhällets stöd kring elever med 

synnedsättning.  

”Ja, men jag visste ju knappt skillnaden på SPSM och synverksamheten alltså så det har ju varit ett jättestort 
stöd [med specialpedagogen, min anm.] och nu har vi ju jobbat lite mer än ett år så nu börjar jag ju lära mig 
liksom, vad de gör” 
 Lärare 1, D-skolan 
  

På B-skolan uttrycker pedagogerna att det är svårt att få rätt stöd och att sovra bland all 

information och alla direktiv. 

”…och så finns det så mycket. Jag känner att… det finns ingen.. va ska jag säga, det finns ingen kontinuitet 
för jag… men tiden bara går men vi får ju ingen hjälp!”  
Lärare, B-skolan 

 

Flera pedagoger beskriver att det kan vara svårt att omsätta stödet skolan får så att det blir 

verksamt och att det alltid finns en känsla av att de skulle kunna göra mer för eleven. 
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”Vi får ju väldigt mycket hjälp från SPSM och syncentralen om vi behöver så det gäller ju bara att ta sig 
tiden att sätta sig in i det som finns” 
 Lärare 1, C- skolan 

 

”Å... på något sätt så känns det som om jag önskar det kunde vara så mycket bättre”  
Specialpedagog, D-skolan 
 
”… och sen när vi får nåt så är det tusen grejer… det blir för mycket på en gång då, vi hade behövt kortare 
samtal med uppföljning. Vad har hänt sen sist och vad behöver ni nu? Mer så. Men det värsta är ju att vi 
inte tycker vi får stöd i läromedel. Anpassat.”  
Lärare, B-skolan 

 

B-skolan beskriver att de känner sig helt utlämnande till sin egen kompetens och förmåga 

vilken de beskriver som bristfällig. 

”SPSM är jättebra men vi hittar inte den knappen att trycka på så vi får rätt. Vi får leta och söka ”HELA 
tiden!”  
Specialpedagog, B-skolan 

 

”Toni [rådgivaren från SPSM- fingerat namn, min anm.] kan ju inte ha förstått våra behov? 
 Lärare, B-skolan 

 

Samtliga skolor beskriver att de skulle behöva ett närmare stöd eftersom det är svårt att bygga 

upp specifik kompetens på skolenheten eller i klassen. 

”… det blir så sårbart när det bara är nån i arbetslaget som liksom sitter inne med allting och allt blir upp till 
mig att förmedla och just att vi är så många som jobbar med Mio…”  
Lärare 1, D-skolan 
 
”Jag önskar att det kom nån som kunde det här, med ett färdigt paket liksom. Ser man så här dåligt då 
behöver man de här och de här hjälpmedlen. Jag menar: Han är ju inte den första som ser så dåligt!” 
Specialpedagog, B-skolan 

 

”… att jag inte har så mycket bakom mig… att jag inte vet om jag gör rätt. Jag vill veta mer vad jag kan 
göra. Vad jag kan göra bättre.”   
Resursperson, A-skolan 

 

Sammanfattning resultat 

Resultaten visar på samband mellan tillgång på digitala verktyg och assisterande teknik och 

vilka kunskaper och färdigheter som finns eller saknas hos pedagoger att använda dessa i 

lärsituationen genom ett medvetet arbetssätt. Resultatet visar att detta påverkar det 

pedagogiska användandet i lärandet i klassrummen.  Det framgår att det krävs samverkan och 

stöd till pedagogerna för att assisterande teknik skall användas effektivt för elevernas lärande 

självständigt och tillsammans med andra. Resultatet visar att såväl pedagoger som elever 

behöver stöd i att appropiera den assisterande tekniken. Skolan behöver också stöd i att 

tillgängliggöra undervisningen för alla elever genom möjligheten att använda stödjande 

teknik. Ett relationellt synsätt på lärande framträder i informanternas utsagor men kunskap om 
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individuella faktorer i relation till kontexten saknas i flera fall vilket påverkar om och hur 

eleverna använder assisterande teknik. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att studera om och hur elever med en synnedsättning i skolår 1-5 

använder digitala verktyg och hjälpmedel och vilken betydelse dessa har i lärandet såväl 

självständigt som tillsammans med andra. Datamaterialet samlades in genom observationer 

och intervjuer. För att få in ett större underlag övervägdes initialt att sända ut enkäter till 

skolor. Då det inte finns några register över skolor som undervisar elever med synnedsättning 

skulle det inte vara möjligt att trots detta metodval samla in en större mängd data. Dessutom 

fanns en önskan att studera lärsituationen, för elever som har behov av digitala lärverktyg och 

hjälpmedel, mer verksamhetsnära och djuplodande varför valet av en kvalitativ ansats 

slutligen valdes. Den ursprungliga ambitionen, att genomföra undersökningen enbart i de 

tidiga årskurserna 1-3, övergavs på grund av bristen på informanter. Datamaterialet kom 

därför att omfattas av årskurserna 1-5 vilket jag tycker bidrog till en mer komplex bild av 

resultaten trots ett litet underlag. Resultat och analys av data i kvalitativ forskning är inte 

generaliserbara sanningar utan kan förstås som mer lokalt giltiga sanningar (Kvale, 2007). 

Hammersley (2006) varnar för att etnografiska observationer är situationsbundna och inte kan 

generaliseras till annat än just det som observerats. Intervjuerna genomfördes i grupp om 2-4 

deltagare vid varje tillfälle. En liten grupp kan behandlas som en utvidgning av 

individintervjuer. Det är möjligt att rikta uppmärksamheten mot var och en utan att någon blir 

förbisedd (Yin, 2013).  

Intervjuerna blev ofta som ett samtal deltagarna emellan vilket jag upplevde som ett 

mervärde. Samtalen fortsatte även till viss del efter den formella intervjun vilket medförde att 

allt inte kom med på inspelningen. Förutom att intervjun för med sig information till 

forskningen kan samtalet i sig påverka den sociala praktiken (Yin, 2013). Samtalen i sig ger 

människor möjlighet att skaffa sig nya insikter om sin egen verklighet och ny kunskap kan 

skapas (Kvale & Brinkmann, 2014). Det visade sig genom att lärarna ställde frågor om teknik 

de kände sig osäkra på. Under fältstudiernas observationer strävade jag efter att inta en 

åskådarposition snarare än en deltagande aktör för att på så sätt försöka att påverka 

situationerna i så liten utsträckning som möjligt (Denscombe, 2016). 

Rollen som forskare och rådgivare 

Mitt intresse för att genomföra den här studien har sitt ursprung i mitt arbete som rådgivare 

vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Jag jobbar i stort sett dagligen med att 

samtala med pedagoger om lärmiljön för elever med funktionsnedsättning och i synnerhet 

kring elever med synnedsättning. Jag har också tidigare arbetat som specialpedagog i skola 

och förskola och funnits med som deltagare och observatör i klassrum i syfte att utveckla 
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undervisningen. De pedagoger jag mötte i studien hade erfarenhet av samtal med rådgivare på 

SPSM och hade troligen föreställningar kring vilken återkoppling de vanligen får efter ett 

besök i klassen och hur ett samtal med rådgivare brukar vara. De frågor som ställdes till mig 

som rådgivare erbjöd jag mig att besvara efter intervjuerna. Forskningen i denna studie 

bedrevs i en kontext som jag som rådgivare har stor erfarenhet av. Dubbla roller för en 

forskare som deltar i en välkänd praktik är uppenbart problematiskt (Kanuha, 2000). Det är 

svårt, för att inte säga omöjligt att förhålla sig neutral inför tidigare tankar och erfarenheter 

(Kvale, 2007). Jag upplevde att det i de första skolbesöken var svårt att hitta distans till mitt 

vanliga sätt att arbeta och skilja det från framförallt intervjusituationen. Det var komplicerat 

att betrakta verksamheten och samtalet med enbart ett utifrånperspektiv. Det fanns en 

uppenbar risk att alltför väl smälta in i miljön och fungera som rådgivare. Detta fenomen har 

beskrivits som ”going native” vilket kan beskrivas som att forskaren är en sådan del av 

kulturen att reflektioner över denna inte är möjlig (Kanuha, 2000). Det kan finnas en risk att i 

en situation påminner så mycket om den miljön som denne är van vid att forskaren genom 

sina förutfattade meningar tror sig ana vad respondenten menar eller kanske rentav fyller i 

eftersom forskaren ”vet vad som kommer att sägas” i intervjusituationen. Intervjuforskning 

kan innebära en risk att intervjuaren ”beslagtar” meningarna från intervjupersonernas 

livsvärld och använder dessa i enlighet med uttolkarens verklighet (Kvale & Brinkmann, 

2014).  Även i analysarbetet kan förförståelsen för verksamheten och de egna erfarenheterna 

och förgivet tagandena påverka (Ejvegård, 2009). Jag har försökt att vara ytterst vaksam på de 

perspektiv som mina olika roller som forskare och rådgivare innebär och strävat efter att skilja 

dem åt i såväl datainsamling som analysarbetet.  

För alla eller för vissa 

Skolan är en komplex organisation och det finns en mängd förklaringar till hur arbetet med 

digitaliseringen yttrar sig. Inga enkla orsakssamband finns kring tillgång på digitala verktyg 

och hur de används (Grönlund, 2014). Inte heller denna studie med fokus på elever med 

synnedsättning kan säkra några tydliga samband men i undersökningen framkommer data som 

på flera sätt kan relatera till tidigare forskning på området och som skulle kunna bidra till att 

utveckla de pedagogiska insatserna kring elever med synnedsättning i klassrumskontexten 

(Gasparini & Culén, 2012; Ripat & Woodgate, 2011;Weiner, Kim & Pape, 2002). Arbetslaget 

och den enskilde läraren får bära ett stort ansvar för genomförandet på klassnivå i relation till 

enskilda elever (Åström, 2009). Utmaningarna för den generella digitaliseringen finns på 

såväl nationell som lokal nivå när det gäller både inköp och att driva den pedagogiska 

utvecklingen. På institutionell nivå, på den enskilda skolan, skall läraren skapa en tillgänglig 

lärmiljö för den elev som för sitt lärande behöver utveckla en god digital kompetens och ett 

aktivt användande av hjälpmedel för att kunna nå målen för utbildningen (SFS 2010:800). I 

studien framkom att lärarna önskar att de kommit längre i den digitala utvecklingen på skolan 

generellt och att det fanns en otydlighet i hur arbetet med digitaliseringen skall genomföras på 

kommun och skolnivå. På flera skolor saknas en känd plan för skolans digitaliseringsarbete. 

Pedagogerna uttrycker att de känner sig utlämnade i detta arbete vilket överensstämmer med 

skolverkets rapportering (Skolverket, 2016).  
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Flera av lärarna känner sig inte tillräckligt redo att möta ett ökat fokus på digital kompetens. 

(Willemark, 2018). Detta kommer inte till uttryck direkt i intervjuerna men det kan anas i 

analysen att flera pedagoger inte är tillräckligt rustade då det framkommer att det finns stort 

behov av att utveckla arbetet med assisterande teknik för elever med synnedsättning. 

Kombinationen av avsaknad av ändamålsenlig tillgång på datorer och annan digital utrustning 

och en förtrogenhet med digitala verktyg gör att det är svårt för lärarna att föra in assisterande 

teknik i klassrummet. Detta gäller för digital teknik på klassnivå i synnerhet men det får 

konsekvenser för eleverna med synnedsättning. När lärare inte känner sig säkra på, eller har 

tillgång till rätt utrustning för att arbeta med tekniken i undervisningen blir det påtagligt för 

eleverna med synnedsättning att de inte får det försprång som de skulle behöva. 

Majoriteten av pedagogerna i studien hade aldrig tidigare undervisat elever med 

synnedsättning och då ter det sig uppenbart att de inte kunnat tillägna sig adekvata kunskaper 

och färdigheter på området. När den allmänna digitaliseringen och införandet av assisterande 

teknik på gruppnivå dessutom fortfarande tycks vara i sin linda i de klassrum som undersökts 

blir avsaknaden av kompetens att möta specifika specialpedagogiska behov en än större 

utmaning. De besökta klassrummen och de undervisande lärarna i studien hade inte 

välfungerande teknik med etablerade arbetssätt som grund för att utvidga med det specifika 

som en elev med synnedsättning behöver. Ett arbetssätt i enlighet med ”Universal design for 

all” (Meyer, Rose & Gordon, 2014) med olika alternativ att ta till sig och uttrycka sina 

kunskaper genom assisterande teknik på gruppnivå skulle ge vinster för eleven med 

synnedsättning och dennes klasskamrater genom att de får erfara att elever har olika behov 

som möts pedagogiskt med olika strategier. Om fler elever i klassen hade haft dator/surfplatta 

som ett verktyg i undervisningen och använt sig av de inbyggda tillgänglighetsfunktioner som 

finns i dessa, att använda för alla, hade assisterande teknik som stöd i lärandet varit 

normaliserat. Istället blir eleven ensam användare av såväl digitala verktyg som hjälpmedel 

vilket kan bidra till känslan att känna sig annorlunda och speciell.  Pedagogerna uttrycker 

samstämmigt att de tror att det hade underlättat om de använt digitala verktyg på gruppnivå 

eftersom eleverna med synnedsättning ”vill vara som alla andra”. Dessutom hade det inte 

blivit ”en extra grej”, som en lärare uttrycker det, om datorer och surfplattor med assisterande 

teknik var ett naturligt inslag.  

Det finns en hög medvetenhet hos pedagogerna i studien att en elev med synnedsättning 

behöver kompensera för sin nedsatta syn. Ett exempel är svårigheten att ta till sig svartskrift 

via ögonen. Alla pedagoger beskriver att eleven skulle behöva lyssna mer men det är inte en 

utvecklad metod på flertalet skolor i studien. Endast en skola använder sig av uppläst text 

strukturerat. Pedagogerna lyfter fram att auditiv läsning kan minska marginalisering genom 

att alla i klassen erbjuds att lyssna. Specialpedagogerna är de som bäst känner till 

Inläsningstjänst och Legimus och beskriver hur de ser möjligheter att använda detta på 

gruppnivå men det syns inte i klassrummet. Möjligheten att använda den talsyntes som finns i 

elevernas förstoringsprogram, utskrivet av syncentralen, utnyttjas inte heller. På två av 

skolorna beskriver pedagogerna att eleverna inte tycker om rösten, eller att de provat men att 

det inte har fungerat. Specialpedagogerna uttrycker att auditiv läsning är en vanesak och att 

eleverna behöver träna för att kunna ta till sig böcker och läromedel auditivt men det tycks 

saknas ett stöd för att omsätta det till lärmiljöerna i klassrummet. 
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En anledning till att inte eleverna använder inlästa läromedel eller talsyntes i tre av de 

undersökta skolorna kan vara att eleverna på grund av sin ålder befinner sig ganska tidigt i sin 

läsutveckling och att tanken på kompensation kommer längre fram. Men att döma av lärarnas 

utsagor tror jag det är ett rimligt antagande att anledningen snarare är att auditiv läsning inte 

är ett tillgängliggörande av lärmiljön som lärarna är vana vid. Det tycks finnas ett glapp 

mellan specialpedagogernas förståelse, kunskap och ambition och utslaget i klassrummet. 

Specialpedagogerna har kunskapen om vikten av kompenserande strategier på grupp- och 

individnivå men detta blir inte en del av differentieringen av undervisningen. Det går att se 

liknade glapp mellan Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare och skolans 

specialpedagoger. Dessa rådgivare har specifik kunskap om de pedagogiska konsekvenserna 

av synnedsättning och alternativa inlärningsstrategier men kunskapen når inte fram till skolan 

så att det blir förändringar på klassrumsnivå. När en lärare uttalar att inte rådgivaren kan ha 

förstått deras behov måste det vara ett tecken på glapp i systemet som borde rättas till och 

styras upp. Detta relaterar till von Wrights (2000) beskrivning av hur mellanmänskliga 

problem kan betraktas och förstås om parterna genuint intresserar sig för hur den andre 

handlar och förstår. ”En intersubjektiv vändning” - ett skifte från att tänka med utgångspunkt i 

den enskilda individen, den punktuella förväntningen till att se ömsesidigheten och kunna 

diskutera pedagogernas behov och verksamhetens utvecklingsmöjligheter kan vara det som 

saknats från de som ska stödja verksamhetens pedagoger när ett sådant glapp uppstår. 

Specialpedagogerna bör se det som sin utmaning att stödja pedagogerna i att fortsätta hitta 

vägar för elevens lärande genom t.ex. auditiv läsning istället för att acceptera att det är svårt 

att få det att fungera. På samma sätt måste de instanser som skall stödja pedagoger fortsätta se 

utmaningarna kontextuellt och tillsammans med pedagogerna hitta de pedagogiska 

lösningarna. 

Tillgång eller funktion 

Eleverna med synnedsättning i denna studie har god tillgång på digitala verktyg och 

hjälpmedel och pedagogerna vittnar om att det inte är ekonomi som ligger bakom att en elev 

med synnedsättning eventuellt inte får tillgång till assisterande teknik. Snarare är det lärarnas 

osäkerhet kring val av digitala verktyg och hjälpmedel och deras möjlighet att stödja eleven i 

lärandet med dessa som utgör ett hinder. De känner inte till utbudet och i viss mån inte heller 

behovet hos eleven om vilka verktyg som skulle kunna möta elevens behov i lärsituationen. 

När en läs-tv står avstängd i en annan del av klassrummet saknas den reella fysiska 

tillgängligheten på så sätt att eleven inte har tillgång och heller inte får uppleva hur 

hjälpmedlet skulle kunna underlätta i lärandet. Troligen har inte lärarna heller fått erfara det 

pedagogiska syftet med hjälpmedlet eftersom det inte används medvetet och med kontinuitet. 

Att eleverna har god tillgång till digitala verktyg och hjälpmedel är inte liktydigt med en god 

funktionalitet vilket framkommer i studien. 

Att en-till-en datorer är liktydigt med ett framgångsrikt klassrumsarbete med digitala verktyg 

är inte självklart men underlättar (Grönlund, 2014). Tre av fyra skolor i undersökningen har 

inte en-till-en datorer. Däremot har alla elever med synnedsättning en egen dator. 

Pedagogerna beskriver hur svårt det är att arbeta på klassnivå med utrustning som måste 
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bokas och lånas vid specifika tillfällen. Möjligheterna att differentiera undervisningen 

minskar genom att eleverna på klassnivå inte kan ha individuella inställningar i datorn såsom 

anpassat typsnitt, talsyntes eller någon annan assisterande teknik som stöd i lärsituationen.  

Det råder en osäkerhet kring hur digitala verktyg kan användas som stöd i lärandet. Det finns 

flera exempel i studien och det kan belysas genom hur skolorna använder surfplattor. Trots att 

alla skolor har tillgång till surfplattor och att eleverna med synnedsättning har egna utgör 

dessa inte en vardaglig och ofta använd artefakt. Det tycks saknas kunskap om hur en 

surfplatta kan stödja i lärandet för elever med synnedsättning utöver att använda 

kamerafunktionen med zoomning. Hur en surfplatta kan öka tillgängligheten till text, bild och 

ljud och därmed förutsättningarna till samhandling och autonomi tycks vara okänt för 

pedagogerna. Här finns samband till de resultat Nordström (2018) fann då han undersökte 

assisterande teknik i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter. Den teknik som 

prövades genom fotoscanning och uppläst text liknar den som kan underlätta för elever med 

synnedsättning. Nordström fann att lärare ser att tekniken är hjälpsam men att de behöver stöd 

i det praktiska utförandet och kunnandet. Resultaten överensstämmer väl med föreliggande 

studie med det tillägget att denna studie visar på att det även saknas kunskap om när verktyg 

kan användas och till vad. Den kunskap och kompetens lärare behöver för att kunna 

tillgängliggöra undervisningen måste komma lärarna tillgodo. I relation till elever med 

synnedsättning, som är en liten grupp i skolsammanhang, bör denna kunskap rimligtvis ges 

till specialpedagog och lärare av Specialpedagogiska skolmyndigheten utifrån elevens 

specifika förmågor och behov.  

Utforska eller färdighetsträna 

Den bristande fysiska tillgängligheten vad gäller digitala verktyg på klassnivå kan göra att 

dessa inte blir ett redskap för lärandet i vardagen. Användandet för alla elever, och i synnerhet 

för eleven med synnedsättning, får karaktären av isolerad, och kanske fragmentiserad, 

färdighetsträning där inte eleven ser vinsten i lärandet vilket skulle vara motivationshöjande. 

På den skola där digitala verktyg och hjälpmedel var mest introducerat användes dator av 

eleven till flera olika ändamål under skoldagen. Studien visade att det var på denna skola som 

pedagogerna hade störst kompetens att bedöma vilken assisterande teknik eleven behövde, när 

denna skulle användas, till vad och hur den fungerade. På de skolor där inte verktygen fanns 

nära till hands blev användandet mer av isolerad färdighetsträning istället för ett stöd i 

lärandet. Ett exempel på detta är tangentsbordsträningen. 

Det prövande och utforskande angreppssätt som eleverna hade till avståndskameran och som 

kommer till uttryck i studien skulle med stöd kunna överföras till hur eleverna kan ta sig an 

talsyntes, inlästa läromedel eller de möjligheter läs-tv:n ger. Fördelen med att introducera ett 

hjälpmedel tidigt i elevernas skolgång är att det kan vara en tid när hela klassen har en mer 

lekfull inställning till lärande och det är inget annorlunda att elever prövar och ”leker sig” 

fram. 
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På egen hand eller tillsammans 

Studiens resultat visar tydligt på hur intimt de olika delaktighetsaspekterna (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015) hänger samman, påverkar varandra och vilka betydande 

konsekvenser det får för den enskilde eleven. I studien berättades om hur en elev tidigare ofta 

oförklarligt fallit i gråt vid genomgångar och pedagogerna stod frågande till varför. När 

pedagogerna satte introduktionen av avståndskameran i samband med att eleven slutade gråta 

på lektionerna fick de förståelse för att eleven, i och med kameran, fick tillgång till 

meningssammanhang och uppgifter och kunde vara aktiv i undervisningen. De insåg att 

genomgångar tidigare inte varit fullt tillgängliga. När inte sammanhanget är begripligt kan det 

bli svårare för eleven att delta och bidra i aktiviteter. Detta kan i sin tur påverka hur engagerad 

en elev upplevs vara i en aktivitet. Överhängande risk finns att eleven med synnedsättning 

inte blir bekräftad och respekterad i kamratkulturen med dessa bristande förutsättningar. När 

eleven fick tillgång till en artefakt som så påtagligt underlättande i lärsituationen ökade 

förutsättningarna för såväl samhandling som för autonomi och engagemang. Det är av största 

vikt att undervisande lärare kan upptäcka, förstå och åtgärda situationer som den ovan 

beskrivna. Det är ett specialpedagogiskt uppdrag att på detta sätt se samband och undanröja 

hinder för lärande så att inte elevers lärsituation förstås punktuellt (von Wright, 2000). 

Studiens resultat visar på att ett sådant förhållningssätt i relation till elever med 

synnedsättning måste utvecklas och förbättras.  

En förutsättning för ett ändamålsenligt användande av tekniken är att den finns nära till hands. 

Två elever i studien hade dator i angränsande rum och dessa var de två som använde dator 

minst. Den assisterande tekniken, fungerade för dessa två elever, främst när eleverna arbetade 

självständigt. Med adekvata läromedel i datorn och kunskaper i att använda 

ordbehandlingsprogram/ talsyntes skulle eleven ges mer möjlighet att interagera tillsammans 

med andra elever och få sin undervisning inom klassens ram. Lärarna i studien hade inte 

upparbetat arbetssätt där tekniken på ett adekvat stöttade eleven i samverkan med andra 

elever. När gemensamma texter skulle läsas eller skrivas fick eleven med synnedsättning 

försöka anpassa sig till kamratens tempo vilket var svårt eller omöjligt. Ett annat alternativ var 

att eleven med synnedsättning fick ”sitta med” utan att kunna bidra till aktiviteten på samma 

villkor som sina kamrater.  

Flera av lärarna beskriver att eleverna ofta intar en mer passiv roll i samhandling med andra 

elever, i par- eller grupparbeten. Det finns risk att eleven blir mindre erkänd i kamratkulturen 

när denne inte kan bidra. Det kan finnas en risk att eleven intar en hjälpsökande roll där andra 

elever förväntas ta hand om eleven eller hjälpa till. Detta blir en negativ aspekt av 

omsorgskulturen som kan påverka elevens erkännande hos andra kamrater (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015). Det är oroväckande om det blir så att en elev tillskrivs egenskaper 

som i själva verket beror på bristande tillgänglighet. Om eleven hade haft nära fysisk 

tillgänglighet till digitala verktyg eller hjälpmedel hade elevens autonomi ökat om eleven 

själv hade kunnat få texten uppläst genom en talsyntes eller om eleven hade kunnat läsa texten 

i en läs-tv. Elevens erkännande hos klasskamraterna skulle också kunna öka om kamraterna 

ser att eleven själv kan ta till sig text och genomföra sina studier utan hjälp av en 

resursperson.   
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Jag ser även en risk i att läraren ser sig själv som en artefakt då läraren ersätter elevens 

läsande genom att oombedd läsa elevens text högt. Ett sådant arbetssätt stödjer inte elevens 

autonomi. Under observationerna noterar jag att flera möten med eleven med synnedsättning 

är av denna karaktär. Lärare går förbi, frågar hur det går och går vidare. Det intersubjektiva 

mötet saknas under skoldagen (von Wright, 2000).  

Samtliga pedagoger uttrycker att eleverna är ganska fåordiga vilket också kan tyda på en 

bristande intersubjektivitet lärare-elev. Här måste ansvaret ligga på pedagogerna att inte bara 

konstatera att eleven är fåordig utan fortsätta undersöka hur förutsättningarna för lärandet ser 

ut för den enskilde eleven kontextuellt. 

Artefakterna tycks enligt studien inte användas som medierande redskap i någon större 

utsträckning mellan lärare och elev eller elever emellan (Säljö, 2005). Genom att pedagogerna 

eller andra personer i elevens närhet saknar kunskap om hur framförallt hjälpmedlen fungerar 

pedagogiskt har inte eleven tillgång till någon person med mer kompetens och kunnande än 

de själva har och saknar därmed en person som kan mediera verktygen och leda eleven vidare 

mot ett högre användande och en mer avancerad studieteknik. Om lärarna får stöd i och 

kunskap om möjligheterna med assisterande teknik och det praktiska användandet skulle 

eleverna med synnedsättning ges större möjlighet till samhandling, självständighet och 

autonomi i undervisningen. Verksamheten skulle också kunna använda sina resurser mer 

ändamålsenligt ur ett framåtsyftande elevperspektiv om den extra tid som tilldelats i form av 

resurspersoner ägnades åt att hjälpa eleven att pedagogiskt använda tekniken mer medvetet. 

Att då och då, som ett redskap för pedagogerna, kunna göra aktivitetsobservationer (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015) för att se funktionaliteten i handhavandet och därefter samtala med 

eleven om lärmiljön och användandet skulle vara en garant för att eleven får rätt stöd i 

lärmiljön genom ökad intersubjektivitet och därmed ge möjlighet att möta eleven i den 

närmaste utvecklingszonen så att eleven når längre i sitt lärande.  

Adekvat stöd till pedagogerna 

Det framkom i studien att pedagogerna upplever att de saknar inflytande över valen av 

elevernas verktyg och hjälpmedel. Till detta kan det finnas flera tänkbara orsaker. En 

anledning som jag vill lyfta fram som betydelsefull från resultaten i studien är att för att kunna 

ha inflytande och få makt över artefakterna i undervisningssituationen krävs kunskap. Då 

kunskap om de pedagogiska aspekterna och möjligheterna med digitala verktyg och 

hjälpmedel i relation till synnedsättning saknas blir det svårt för lärarna att argumentera för 

varför vissa hjälpmedel skulle vara hjälpsamma. Eftersom artefakterna ska användas i 

pedagogiskt syfte är det pedagogerna som planerar och genomför undervisningen och som ska 

ha aktiv del i valen i samverkan med eleven, syncentral och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Pedagogerna behöver kunskap om elevens synnedsättning i relation till 

lärmiljön för att kunna bedöma vilka kompenserade verktyg en elev kan behöva. De behöver 

gedigna kunskaper i det pedagogiska användandet och syftet med hjälpmedlet för att det skall 

bli ett verksamt stöd i lärsituationen. Ingen av skolorna i studien har en verksamhet där 

flertalet undervisande lärare gått SPSM:s utbildning ”Att möta barn, elever och vuxna med 

synnedsättning” Det finns inga sådana krav. Det finns inte heller i dagsläget något krav på att 
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skolan får stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten och myndigheten har inget 

uppsökande uppdrag. I föreliggande studie hade alla skolor någon form av kontakt och stöd av 

SPSM men troligt är att det finns ett stort antal elever med måttlig synnedsättning i Sverige 

där deras behov av anpassningar och särskilt stöd helt försummas av omgivningen på grund 

av brist på kompetens att upptäcka, förstå och bemöta dessa elevers behov. 

Stöd i egna organisationen 

Rutiner och strukturer för att stödja lärarna i det tekniska handhavandet tycks saknas på flera 

skolor och skulle kunna ses som en effekt av den okända eller uteblivna handlingsplanen för 

digitalisering som lärarna i undersökningen beskriver. Pedagogerna beskriver att det finns 

teknisk support men inte till stöd för dem på klassrumsnivå.  Lärare beskriver att de ser 

möjligheter i att låta eleven med synnedsättning lyssna på texter tillsammans med kamrater. I 

det praktiska genomförandet saknas då de kablar som skulle möjliggjort denna samhandling. 

När skolan saknar rutiner för tekniskt stöd och inköp påverkas elevernas delaktighet på flera 

olika sätt. Tillgängligheten i lärmiljön minskar liksom elevens möjlighet till samhandling med 

andra. Willermark (2018) fann i sin undersökning att utvecklingsarbete kring digitala verktyg 

är tidskrävande och förutsätter ett praktiskt experimenterande över tid utifrån just de särskilda 

förutsättningar som råder i den aktuella kontexten. För att bli effektivt behöver 

kompetensutvecklingen utgå från pedagogernas behov i vardagen. I föreliggande studie 

framkom att lärarna inte är motståndare till att använda assisterande teknik men liksom 

Nordström (2018) lyfter i sin avhandling saknar många kunskaper och är i behov av 

kontinuerlig kompetensutveckling. På den skola som utryckte störst osäkerhet i val av verktyg 

och hjälpmedel var personalen väl medveten om att insatser behövdes men hade under 

rådande omständigheter inte förmåga att sortera och prioritera i hur verktyg och hjälpmedel 

skulle kunna användas på gruppnivå eller för den enskilda eleven. När det står klart vilka 

verktyg eleven behöver måste även lärare ges möjlighet att utforska och appropiera verktygen 

i relation till den aktuella klassrumskontexten och hur de kan användas individuellt och i 

grupp. I det här sammanhanget behöver även läraren en mer erfaren person som kan stödja i 

pedagogens närmsta utvecklingszon (Säljö, 2015). Eftersom elever med synnedsättning ofta 

får ta ett extra stort ansvar för sina studier och artefakter (Simui et.al, 2018) bör inte denna 

person vara den aktuella eleven. Det är omgivningen som ska undanröja hindren för lärande 

och skapa förutsättningar i miljön (WHO, 2001). 

Att vara medveten om elevernas behov utan att se de reella möjligheterna att påverka 

undervisningen i riktning mot en fullt tillgänglig lärmiljö är rimligen en stressfaktor för redan 

pressade lärare. När specialpedagogen på en skola uttrycker att allt borde kunna vara så 

mycket bättre och en lärare uttrycker att hen borde vara så mycket bättre på att möta elevens 

behov kan man tänka att det är tungt för en pedagog att i sitt arbete känna denna 

otillfredsställde av att inte möta upp sina egna och andras förväntningar. Det är viktigt att 

huvudmannen och rektor säkerställer en ändamålsenlig och fungerande infrastruktur, utöver 

tillgång på digitala verktyg, tekniken får inte vara ett hinder i utbildningen utan det ska finnas 

stöd för att teknik och utrustning fungerar på huvudmannanivå (SKL, 2019). 
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Stöd av stat och landsting  

Det tycks som om den digitala utvecklingen och tillgången på hjälpmedel går fort och trögt på 

samma gång. Studiens resultat överensstämmer med nya undersökningar som pekar på 

lärarnas komplexa uppdrag i att förena pedagogik, teknik och ämnesinnehåll (Willermark. 

2018). Lärare uttrycker att hjälpmedel och tillgången på verktyg ligger utanför deras kontroll. 

Samtidigt som det går trögt i att de saknar datorer etc. går det fort när de upplever att plötsligt 

kommer nya hjälpmedel som de skall få in i klassrumskontexten och lära sig funktionerna på.  

De skolor som fått stöd av SPSM att ta fram en pedagogisk plan för elevens digitala verktyg 

och hjälpmedel är de som kommit längst i användandet och som ser användandet konkret i 

längre lärandeperspektiv i elevens skolgång. Det är också de pedagoger som utrycker störst 

trygghet och nöjdhet i arbetet med elever med synnedsättning i studien. Det blev tydligt i 

samtalen att jag som intervjuare och respondenterna inte hade ett gemensamt yrkesspråk. Vid 

begrepp som digitalisering, HTML-format, Legimus etc. utläste jag att ord och begrepp som 

är viktiga för att kunna definiera behov och föreslå insatser inte var förankrade och självklara 

hos pedagogerna. Ett yrkesspråk hjälper till att samla lärarnas yrkeskompetens och ökar 

makten över professionen. Med hjälp av yrkesspråket kan lärarna beskriva förutsättningarna 

för arbetet och argumentera för vilka förutsättningar som krävs för att kunna utöva den 

pedagogik man önskar (Colnerud & Granström, 2002). Flera pedagoger uttrycker i studien att 

de inte vet vad ”de får” av syncentralen. Med kunskap och ett gemensamt, adekvat yrkesspråk 

kan pedagogernas beställarkompetens och inflytande öka. 

Studiens resultat visar på att det behövs ett flexibelt stöd och behovsanpassade 

utbildningsinsatser vilket bekräftas i Willermarks (2018) avhandling där hon studerat vilket 

stöd lärare behöver för att kunna arbeta med digitala verktyg. En lösning där ”one size fits all” 

är inte tillräckligt för behoven bekräftas i denna studie (Presley & D`Andrea, 2008; 

Willermark, 2018). Lärarna beskriver att det är viktigt med en generell kunskap men likaväl 

nödvändigt med en gedigen kartläggning över eleven med synnedsättnings behov för att 

kunna skapa en tillgänglig lärmiljö.  

Enbart ett konsultativt stöd några gånger per år är inte tillräckligt för att pedagogerna ska 

kunna utveckla undervisningen så att den ger de allra bästa förutsättningar för elevens 

lärande. I synnerhet avseende användandet av digitala verktyg och hjälpmedel. För att den 

assisterande tekniken ska bli verksam och användbar i lärandet krävs det helhetsperspektiv 

som Åström (2009) utryckte behov av i sin avhandling. Samverkan mellan kommun, stat och 

landsting är nödvändigt för att tekniken skall bli funktionell i klassrummet. De Verdier (2018) 

påtalar i sin avhandling att pedagoger som undervisar elever med blindhet är i stort behov av 

ett kontinuerligt och verksamhetsnära stöd. Det är helt i linje med resultaten i denna studie där 

pedagogerna behöver och efterfrågar ett handfast stöd i nära anknytning till aktuell elev. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten skall vara ett stöd för skolan i deras arbete att skapa en 

likvärdig för alla elever oavsett funktionsförmåga (SFS nr: 2011:130). SPSM borde vara den 

instans som ger pedagogerna adekvat stöd i samverkan med syncentralen kring pedagogiska 

aspekter på val av hjälpmedel i relation till undervisningen i klassen. Detta för att skapa 

möjlighet till delaktighet och självständighet genom att arbeta proaktivt, främjande och 

stödjande. Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver i sin årliga omvärldsrapportering 
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(Dnr UTV-2018/335) att SPSM måste utveckla och fördjupa kunskaper inom det 

specialpedagogiska stödet i frågor som rör skolans digitalisering i relation till 

Specialpedagogiska skolmyndighetens målgrupper. SPSM ska enligt rapporten ta en aktiv roll 

och driva frågan om digitalisering utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för alla (Dnr UTV-

2018/335). Specialpedagogiska skolmyndigheten är i skrivande stund mitt i en 

omorganisation där SPSM ska vara en pådrivande rättighetsaktör, en erkänd kunskapsaktör, 

en innovativ och ledande utvecklingsaktör samt en främjande och förebyggande stödaktör. 

Det betonas att SPSM ska göra förebyggande skillnad nära. Studiens resultat visar att det 

finns stora behov av ett sådant verksamhetsnära expertstöd som kan göra skillnad för elever 

med synnedsättning. För det krävs förändringar i det nuvarande stödsystemet visar denna 

studie. 

Sammanfattande reflektion 
 

 

Figur 1 

Modell över organisation och arbetssätt för undervisning av elev med synnedsättning och assisterande 

teknik.  

 

Studien visar att det finns flera möjliga orsaker till om och hur assisterande teknik används i 

klassrummen. Om och hur eleverna använder dessa artefakter påverkas av faktorer på flera 

olika nivåer från samhällelig nivå till valen av teknik och arbetssätt som görs i det enskilda 

klassrummet. Studien visar att den enskilda pedagogen har höga ambitioner att skapa en 

tillgänglig lärmiljö för elever med synnedsättning men att de är utlämnande till faktorer som 

de inom sitt mandat och kompetensområde upplever sig ha svårt att påverka.  

Pedagogerna behöver stöd i arbetet från såväl huvudmannanivå som stat och landsting. Detta 

illustreras i modellen genom att tydliggöra vikten av tillgång till assisterande teknik och 

hjälpmedel, att pedagogerna har kunskap och färdigheter att avgöra vilka assisterande verktyg 

eleven behöver, varför och när de skall användas samt att de kan handha dem ändamålsenligt 
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och utveckla sina arbetssätt med verktygen. Dessa förutsättningar påverkar det pedagogiska 

användandet i klassrummet. 

I studien framkom en rad faktorer som tycks främja användandet av assisterande teknik i 

klassrummen och som sammanfattats nedan: 

 

Att skolan har en plan för implementering av digitala verktyg/hjälpmedel på skolnivå och 

individnivå för elev med synnedsättning 

Att verktygen är tidsenliga 

Att alla i klassen har och använder assisterande teknik 

Att ha verktygen på sin plats 

Att verktygen fungerar/ är laddade 

Att läraren kan bedöma vilken teknik som behövs 

Att eleven vet i vilka lärsituationer hjälpmedel kan användas 

Att läraren kan använda verktygen 

Att läraren uppmuntrar användandet 

Att eleven kan använda verktygen 

Att elevens placering i klassrummet är noga vald 

Att eleven ser en vinst att använda assisterande teknik 

Att resurspersoner/specialundervisning används ändamålsenligt 

 

Slutord   

Det vilar ett stort ansvar på skolor och lärare som ska skapa en tillgänglig och likvärdig 

utbildning för elever i allmänhet. För att dessutom kunna erbjuda en kvalificerad utbildning 

för elever med synnedsättning krävs att lärare får stöd. Ett stöd som hjälper dem att 

tillrättalägga undervisningen för att göra lärandeprocessen så lätt och stimulerande som 

möjligt för elever med synnedsättning. Ett stöd som hjälper lärarna att integrera assisterande 

teknik så att den stödjer elever att agera autonomt och att vara en aktiv part i samhandling 

med kamrater. Genom att undervisningen utformas med fokus på tillgänglighet, autonomi och 

samhandling skapas förutsättningar för att elever ska känna engagemang och erhålla 

erkännande av kamrater i gruppen. Ett sådant stöd är svårt att finna inom varje skola då 

synnedsättning är en sällan förekommande funktionsnedsättning. I en utbyggd och 

välfungerande samverkan mellan kommun, stat och landsting finns förutsättningar att 

tillsammans skapa en tillgänglig utbildning för elever med synnedsättning. 
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Fortsatt forskning 

Det som framkommer i studien väcker fler frågor. Framförallt hur ser eleverna själva på sin 

lärsituation? Hur skulle de beskriva möjligheterna med assisterande teknik och hur ser de på 

användandet i sin nuvarande situation? Det skulle vara intressant att följa elever med 

synnedsättning genom interventionsstudier för att se hur en aktiv plan för införande av 

assisterande teknik på grupp och individnivå skulle påverka elevens lärande, autonomi, 

samhandling och erkännande och då särskilt fånga in elevernas egna röster. 



 

48 

 

Referenslista 

Ahlberg, A. (Red.) (2009). Specialpedagogisk forskning: En mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. 

Ainscow, M, Dyson. A., Weiner. S. (2013). From exclusion to inclusion: Ways of responding in schools to 
students with special educational needs. CfBT Educational Trust. 2013 (ED546818). 32 pp. 

Ajuwon, P.M., Kalene Meeks. M., Griffin-Shirley, N., Okungu, P.A. (2016). Reflections of Teachers of Visually 
Impaired Students on Their Assistive Technology Competencies.  Journal of Visual Impairment & Blindness, 
v110 n2 p128-134. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och Kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur. 

Arvastson, G., & Ehn, B. (2009). Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research In Psychology, 
3(2), 77-101. 

Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber  

CODEX (2016). CODEX - regler och riktlinjer för forskning. Hämtad 2018-02-12 från 
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml  

Colnerud, G., & Granström, K (2002). Respekt för läraryrket. HLS Förlag. 

Creswell, J. (2018). Educational Research - Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative 
Research. 6th Edition Boston: Pearson Education Inc. 

D’Andrea F. M., & Presley, I. (2008). Assistive Technology for Students Who Are Blind or Visually Impaired. A 
Guide to Assessment. New York: AFB press. American Foundation of the Blind. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(3. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

De Verdier, K. (2018). Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for 
education and support. Doktorsavhandling. Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet. 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (red.) (2014). Handbok i kvalitativ analys. 2. uppl. Stockholm: Liber 

Fellenius, K. (1999). Reading acquisition in pupils with visual impairments in mainstream education. 
Doktorsavhandling, Stockholm: HLS Förlag 

Fellenius, K., Ek, U., Jacobson, L. (2001). Reading Strategies in Children with Cerebral Visual Impairment 
caused by Periventricular Leukomalacia. International Journal of Disability, Development & Education. 
48(3), 283–302. 

Fellenius, K., Ek, U., Jacobson, L. (2003). Reading Acquisition, Cognitive and Visual Development, and 
Selfesteem in Four Children with Cerebral Visual Impairment. Journal of Visual Impairment & Blindness. 
97(12),741–754. 

Forsling, K. (2017). Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap: design och iscensättning för skriv- och 
läslärande i förskoleklass och lågstadium. Doktorsavhandling, Åbo Akademi, Vasa. 

Fredriksson, A. (2010). Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga 
tjänstemannaskap. Doktorsavhandling, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet. 

Freeland, A.L., Emerson, R.W., Curtis, A.B., Fogarty, K. (2010). Exploring the relationship between access 
technology and standardized test scores for youths with visual impairments: secondary analysis of the national 
longitudinal Transition Study 2. Journal of Visual Impairment and Blindness, 3, 170-182.  

Gasparini, A., & Culén, A. (2012). Tablet PCs – An Assistive Technology for Students with Reading 
Difficulties?, I Miller, L., Roncagliolo. S, (ed.), ACHI 2012: The Fifth International Conference on Advances 
in Computer-Human Interactions.  International Academy, Research and Industry Association (IARIA).  ISBN 
978-1-61208-177-9. Kapitel 6. s 28 – 34. 

Gindis, B. (2003). Remediation through education. I Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V. S., Miller, S. M. (red) 
(2003). Vygotsky’s educational theory in cultural context. Cambridge University Press. 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


 

49 

 

Grönlund, Å. (2014). Att förändra skolan med teknik: Bortom ”en dator per elev". TMG Sthlm: Örebro 
Universitet. 

Hammersley, M. (2006). Ethnography: problems and prospects, Ethnography and Education, 1:1, 3-14. 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur. 

HSL. (2017). Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30. Stockholm: Socialstyrelsen Hämtad 2018-12-12 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-
sjukvardslag_sfs-2017-30   

Hylén, J. (2011). Digitaliseringen av skolan. Lund: Studentlitteratur AB.  

Jansson, G. (2000). Spatial orientation and mobility of people with visual impairment. I B. Silverstone, M.A. 
Lang, B. Rosenthal.,  E.E. Faye (red.). The Lighthouse handbook on visual impairment and rehabilitation (s. 
359-375). New York: The Lighthouse and Oxford University Press. 

Jansson, U. (1999). Interaction and Quality in Inclusive Preschool. Social Play between Blind and sighted 
preschool children. In Interaction and Quality. Report of the CIDREE Collaborative Project on Early 
Childhood Education. Dundee: Scottish CCC. 

Jansson, U. (2004). Delaktighet som social process – om lekande och kamratkultur i förskola. I A. Gustavsson 
(red.) Delaktighetens språk, s. 173-199. Lund: Studentlitteratur. 

Kaijser, L., & Öhlander, M. (red.) Etnologiskt fältarbete. (2 omarb. och utök.uppl.) Lund: Studentlitteratur 2011. 

Kanuha, V. (2000). “Being” native versus “going native”: Conducting social work research as an insider. Social 
Work, 45(5), 439-447. 

Kelly, S. M., & Smith, T. J. (2008). The Digital Social Interactions of Students with Visual Impairments: 
Findings from Two National Surveys. Journal of Visual Impairment and Blindness, 9, 528-539. 

Kullberg, B. (2014). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. (2007). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  

Lindeblad, E. (2017). Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disa-
bilities and the influence of assistive technology. Linneaus university press. Doktorsavhandling. Växjö: 
Linnéuniversitetet 

Meyer, A., Rose, D.H., Gordon, D. (2014). Universal Design for Learning, theory and practice. Wakefield, MA: 
CAST Professional Publishing. 

Nilholm, C., & Göransson, K (2013). Inkludering – vad betyder det? I Nilholm & Göransson: Inkluderande 
undervisning – vad kan man lära av forskningen? FoU-skriftserie nr 3. Stockholm: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 

Nordström, T. (2018). Measures that matter: facilitating literacy through targeted instruction and assistive 
technology. Doktorsavhandling. Linneaus university press. Växjö: Linneuniversitetet. 

Nyqvist, B. (2018). Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet- En problematiserande studie om 
tillgängliggörande. Masteruppsats: Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen. 

Partanen, P. (2018, 2 augusti). Vi måste prata om kategoriskt, relationellt och funktionellt perspektiv 
[Blogginlägg] Hämtad 2018-11-20 från http://skolutvecklarna.se/2018/08/02/vi-maste-prata-om-kategoriskt-
relationellt-och-funktionellt-perspektiv/ 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Persson, B. (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken. Specialpedagogiska rapporter. Göteborgs 
universitet. Nr. 11. 

Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

Polgar, J. M., & Cook, A. M. (2015). Assistive Technologies. Principles & Practices. Missouri: Elsevier Mosby. 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. 

Richardsson, G. (2010). Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu. Lund: Studentlitteratur. 

Ripat, J., & Woodgate, R. (2011). The intersection of culture, disability and assistive technology. Disability and 
Rehabilitation: Assistive Technology, 6 (2), 87-96. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
http://skolutvecklarna.se/2018/08/02/vi-maste-prata-om-kategoriskt-relationellt-och-funktionellt-perspektiv/
http://skolutvecklarna.se/2018/08/02/vi-maste-prata-om-kategoriskt-relationellt-och-funktionellt-perspektiv/


 

50 

 

Simui, F., Kasonde-Ngandu, S., Cheyeka, A., Simwinga, J., Ndhlovu, D. (2018). Enablers and disablers to 
academic success of students with visual impairment: A 10-year literature disclosure, 2007–2017 Journal of 
Visual Impairment and Blindness, Vol.36 (2) 163-175. 

SFS 2010:800. Skollag. Svensk författningssamling (SFS) Stockholm: utbildningsdepartementet 

SFS 2011:130. Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten (2011). Svensk 
författningssamling (SFS) Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 2019-04-17 från 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011130-med-
instruktion-for_sfs-2011-130 

Skolinspektionen. (2018). Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen. Granskningsrapport: 
Diarienummer 2016-11440. 

Skolverket. (2015). Grundskollärares tidsanvändning. En fördjupad analys av ”Lärarnas yrkesvardag”. Hämtad 
2019-01-15 från  https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2013/lararnas-yrkesvardag?id=3001  

Skolverket. (2016). IT-användning och IT-kompetens i skolan- Skolverkets IT-uppföljning 2015 . Hämtad 2018-
01-25 från https://www.skolverket.se/getFile?file=3617  

Skolverket. (2018). Digitaliseringen i skolan- möjligheter och utmaningar. ISBN: 978-91-7559-323-4. Hämtad 
2019-01-09 från https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2018/digitaliseringen-i-
skolan---mojligheter-och-utmaningar  

Socialstyrelsen. (2003). ICF. Hämtad 2018-02-10 från 
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstand/icf 

Socialstyrelsen. (2010). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem. 
Hämtad 2018-12-17 från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-4-26 

SOU 2016:89. För digitalisering i tiden- slutbetänkande av digitaliseringskomissionen. (2016). Hämtad 2018-
11-25 från https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-
2016_89_webb.pdf  

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Sökes: innovativa partnerskap- Specialpedagogiska 
skolmyndighetens omvärldsrapport 2018. Dnr UTV-2018/335. Hämtad 2019-03-25 från 
https://www.spsm.se/contentassets/2095925dee8a48328e47170f2e720970/spsm_sokes_innovativa-
partnerskap_omvarldsanalys2018_hr_tillg.pdf   

Sveriges kommuner och landsting SKL (2019). Nationell digitaliseringsplan för skolväsendet #SkolDigiplan. 
Hämtad 2019-04-02 från https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-773-2 

Syncentralen.(2017). Synhabilitering och synrehabilitering. Hämtad 2017-12-20 från 
http://www.syncentralerna.se/synhabilitering-och-rehabilitering/  

Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (Red.). (2015). Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. Härnösand: 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.    

Säljö, R. (2005). Lärande & kulturella redskap. Falun: Nordstedts akademiska förlag. 

Säljö, R. (2013). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

Säljö, R. (2015). Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

Söderström, S., Ytterhus, B. (2010). The use and non-use of assistive technologies from the world of information 
and communication technology by visually impaired young people: a walk on the tightrope of peer inclusion. 
Disability & Society. 25(3), 303–315. 

Söderström, S. (2014). Socio-material practices in classrooms that lead to the social participation or social 
isolation of disabled pupils. Scandinavian Journal of Disability Research. 

Tallvid, M. (2015). 1:1 i klassrummet: analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Diss. Göteborg: 
Göteborgs universitet. Göteborg. 

Thomasson, H. (2010). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Thomson, R., Fichten, C. S., Havel, A., Budd, J., Asuncion, J. (2015). Blending universal design, e-learning, and 
information and communication technologies. I S. E. Burgstahler (Red.), Universal design in higher 
education: From principles to practice (2: a uppl., s. 275–284). Boston: Harvard Education Press. 

Utbildningsdepartementet. (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Dnr U2017/04119/S. 
Hämtad 2018-03-01 från 
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-
digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011130-med-instruktion-for_sfs-2011-130
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011130-med-instruktion-for_sfs-2011-130
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2013/lararnas-yrkesvardag?id=3001
https://www.skolverket.se/getFile?file=3617
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2018/digitaliseringen-i-skolan---mojligheter-och-utmaningar
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2018/digitaliseringen-i-skolan---mojligheter-och-utmaningar
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstand/icf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-4-26
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-2016_89_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-2016_89_webb.pdf
https://www.spsm.se/contentassets/2095925dee8a48328e47170f2e720970/spsm_sokes_innovativa-partnerskap_omvarldsanalys2018_hr_tillg.pdf
https://www.spsm.se/contentassets/2095925dee8a48328e47170f2e720970/spsm_sokes_innovativa-partnerskap_omvarldsanalys2018_hr_tillg.pdf
https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-773-2
http://www.syncentralerna.se/synhabilitering-och-rehabilitering/
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf


 

51 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Bromma. Hämtad 2017-11-13 från https://www.vr.se  

Vik, A. K., & Lassen, L. M. (2010). How Pupils with Severe Visual Impairment Describe Coping with Reading 
Activities in the Norwegian Inclusive School. International Journal of Disability and Education. 57 (3), 279-
298. 

von Wright, M. (2000). Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors 
intersubjektivitet, Göteborg: Daidalos 2000. 

Vygotskij, L. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Weiner, B., Kim, J., Pape, T. L.B. (2002). The shaping of individual meanings assigned to assistive technology: 
a review of personal factors. Disability and rehabilitation, 24(1),5-20.  

Willermark, S. (2018). Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola. 
Doktorsavhandling. Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst.  

World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: 
WHO.  

World Health Organization. (2007). International Classification of Functioning, Disability and Health, Version 
for Children and Youth, ICF-CY. Geneva: WHO. 

Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 

Ygge, J. (2011). Ögat & Synen. Karolinska Institutet, University Press. 

Zhou, L., Parker, A. T., Smith, D. W., & Griffin-Shirley, N. (2011). Assistive technology for students with visual 
impairments: Challenges and needs in teachers’ preparation programs and practice. Journal of Visual 
Impairment & Blindness, 105, 197–210. 

Zhou, L., Ajuwon, P. M., Smith, D. W., Griffin-Shirley, N., Parker, A. T., & Okungu, P. (2012). Assistive 
technology competencies for teachers of students with visual impairments: A national study. Journal of Visual 
Impairment & Blindness, 106, 656–665. 

Åkerfeldt, A. (2014). Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en 
digitaliserad skola. Doktorsavhandling, Stockholms universitet. 

Åström, E. (2009). Att lära, att göra, att klara: Förmedling av datatekniska hjälpmedel till barn med 
synnedsättning. Från förskrivning till användning i skola och hem. Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 

 

  

https://www.vr.se/


 

52 

 

Bilaga A: Brev till informanter 

Göteborg, december 2017 

Informationsbrev till lärare, specialpedagog/speciallärare 

Hej! 

Jag heter Liselott Ljunggren och jag arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Jag läser också en masterutbildning med inriktning mot synnedsättning på 

Stockholms universitet. Jag skall nu skriva min masteruppsats och det är med anledning av 

den som jag vänder mig till dig. Jag är intresserad av att undersöka vilken tillgång elever med 

synnedsättning har till olika hjälpmedel och digitala verktyg i skolan och hur eleven använder 

dessa för sitt lärande. Jag hoppas med uppsatsen rikta uppmärksamheten mot att ge alla barn i 

skolan likvärdiga förutsättningar att leva och verka i ett modernt samhälle oavsett 

funktionsförmåga.  

Om du ser en möjlighet att delta skulle jag vilja delta under några lektioner en skoldag och 

därefter genomföra en bandad intervju med dig utifrån de observationer jag gjort. Jag 

beräknar att intervjun tar ca en timma. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande. 

Den inspelade intervjun och mina fältanteckningar kommer förstöras efter att studien 

avslutats. I uppsatsen kommer alla personer att avidentifieras och varken ort eller skola 

kommer framgå.  

Jag bifogar ett informationsbrev med samtycke att lämna tillvårdnadshavare. Jag är tacksam 

om ni kan ta emot samtyckesblanketten så kan jag ta emot den då vi träffas. Ett 

informationsbrev kommer också skickas till rektor. 

Om du har några frågor eller funderingar, så får du gärna kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar 

Liselott Ljunggren 

Telefon: XXX 

liselott.ljunggren@xxx 

 

Handledare  

Kerstin Fellenius 

Fil.dr. 

Telefon: XXX 

kerstin.fellenius@xxx 
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Bilaga B: Brev till vårdnadshavare 

 

Göteborg, januari 2018 

Information till vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Liselott Ljunggren och jag arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Jag läser också en masterutbildning med inriktning mot synnedsättning på 

Stockholms universitet. Jag skall nu skriva min masteruppsats och det är med anledning av 

den som jag vänder mig till er. Jag är intresserad av att undersöka vilken tillgång elever med 

synnedsättning har till olika hjälpmedel och digitala verktyg i skolan och hur eleven använder 

dessa för sitt lärande. Jag skulle därför vilja vara med i klassen för att följa undervisningen 

under några lektioner. 

Jag hoppas med uppsatsen rikta uppmärksamheten mot att ge alla barn i skolan likvärdiga 

förutsättningar att leva och verka i ett modernt samhälle oavsett funktionsförmåga. Jag vill 

också poängtera att det inte är elevens prestationer eller förmågor som är i fokus för 

undersökningen utan miljöns och omgivningens betydelse att skapa en tillgänglig utbildning. 

Ort, skola eller elev kommer inte att framgå i uppsatsen och de lärare som intervjuas 

avidentifieras. Rektor på skolan kommer informeras via brev angående studien. De 

anteckningar jag gör under observationen kommer förstöras efter att studien är klar. 

För att genomföra studien behöver jag samtycke från er vårdnadshavare till att jag genomför 

klassobservationen. Det går bra att lämna samtyckesblanketten till klassläraren. 

Om ni har några frågor eller funderingar, så får ni gärna kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Liselott Ljunggren 

Telefon: XXX 

liselott.ljunggren@xxx 

 

Handledare  

Kerstin Fellenius 

Fil.dr. 

Telefon: XXX 

kerstin.fellenius@xxx 
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Bilaga C: Brev till rektor 

Göteborg, januari 2018 

Informationsbrev till rektor 

Hej! 

Jag heter Liselott Ljunggren och jag arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Jag läser också en masterutbildning med inriktning mot synnedsättning på 

Stockholms universitet. Jag skall nu skriva min masteruppsats och det är med anledning av 

den som jag vänder mig till dig. Jag är intresserad av att undersöka vilken tillgång elever med 

synnedsättning har till olika hjälpmedel och digitala verktyg i skolan och hur eleven använder 

dessa för sitt lärande. Jag hoppas med uppsatsen rikta uppmärksamheten mot att ge alla barn i 

skolan likvärdiga förutsättningar att leva och verka i ett modernt samhälle oavsett 

funktionsförmåga.  

Jag har varit i kontakt med XX som tillsammans med XX visat intresse att delta i 

undersökningen. Jag kommer göra observationer i klassrummet och intervjua lärare och 

specialpedagog/speciallärare. Lärarna har fått information om att deltagandet är helt frivilligt 

och att de kan avbryta sitt deltagande om de skulle önska. Jag har också skickat ett 

informationsbrev till vårdnadshavare via XX. Jag hoppas få besöka skolan under januari eller 

februari 2018 eller om det är möjligt, redan i december i år. 

I uppsatsen kommer alla personer att avidentifieras och varken ort eller skola kommer framgå.  

Om du har några frågor eller funderingar, så får du gärna kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar 

Liselott Ljunggren 

Telefon: XXX 

liselott.ljunggren@xxx 

 

Handledare  

Kerstin Fellenius 

Fil.dr. 

Telefon: XXX 

kerstin.fellenius@xxx 
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Bilaga D: Observationsschema 

Skola 

Ögondiagnos, synstatus 

Klasstorlek 

Rör sig eleven obehindrat i rummet? 

Extra resurs i klassen? 

 

Eleven har sin undervisning i klassen? Utanför klassrummet? 

Klassrummet är organiserat så att hjälpmedel och material finns tillhands? 

Hinder och störande ljud har undanröjts? 

Hur är eleven placerad? Kan eleven själv välja arbetsmaterial och arbetssätt? 

Lektionsupplägget ger eleven möjlighet att delta, hinna med och slutföra uppgifter? 

Eleven vet vad den skall göra? (syfte mål med uppgiften) skriftligt? Muntligt? 

Hur är genomgångar utformade? 

Är uppgifterna utformade på olika nivåer? I olika takt? Överskådliga? Finns material till 

hands? 

Vilka digitala verktyg används? I klassen? Av eleven? Konkret material? 

När använder eleven dessa? Själv? Med stöd? 

Visar läraren på alternativa lärverktyg och hjälpmedel? I klassen? För eleven? 

Är eleven aktiv? Deltar i diskussioner? Lyssnar? Interagerar? 

Utför eleven aktiviteter med andra? Hur planeras grupper, samarbetspartners? 

Kan eleven bidra i uppgifternas genomförande? Olikheter en tillgång? 

Ger läraren stöd att komma igång, hålla fokus på arbetsuppgiften? 

Läraren följer upp under lektionens gång att eleven använder de hjälpmedel och lärverktyg 

som eleven har hjälp av? 

Läraren uttrycker tillit till elevens förmåga? 

Läraren ger eleven stöd och redskap så att eleven utvecklar förmåga att utföra sina 

uppgifter självständigt? 

Läraren tillfrågar eleven om vad denne tycker? 

Klimatet i klassen är sådant att eleven vågar försöka? 

Elever lyssnar till och bekräftar varandra? 

Lärarens och övrig personals stöd och omsorg innebär inte begränsningar av elevens 

möjlighet att bestämma själv? 

Syntolkning? 
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Bilaga E: Observationsschema 

Finns  Hjälpmedel, digitala 

verktyg 

Använder 

självständigt 

Med 

hjälp 

I 

samhandling 

Används 

inte 

 Dator (PC, Mac, Google, 

annat) 

    

 Separat tangentbord 

anpassat 

    

 Tangentbordsträning     

 Surfplatta     

 Avståndskamera     

 Läs-tv, förstorande tv 

system 

    

 Förstoringsprogram 

Supernova, zoomtext 

    

 Förstoringsglas     

 Läromedel HTML     

 Legimus     

 Inläsningstjänst     

 Talsyntes     

 Annat konkret material     

 Annat hjälpmedel     

 Förstoring på papper     

 Läser någon högt     

 Appar     
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Bilaga F: Intervjuguide 

Syftet med intervjun, förutsättningar, etik etc. 

Inledningsfrågor: Utbildning, erfarenhet, resurspersoner, organisation 

 

Elevens synnedsättning? Hur? Vem? 

Åtgärdsprogram? Extra anpassningar? uppföljning? 

Hjälpmedel (från syncentralen)?  

Förstoringsprogram? 

Initiativen till hjälpmedlen? Vem uppmärksammade? Vem initierade? 

Elevens delaktighet i valen av digitala verktyg och hjälpmedel 

Helklass? Om inte när och varför? 

Fysiska miljön generellt? Auditiv miljö? Placering i klassrummet. För och nackdelar? 

Hur ges Instruktioner? syftet och innehållet i uppgiften?  

Olika digitala verktyg och hjälpmedel i klassen? Alla? Specifikt? Ex interaktiv tavla? 

Följer upp under lektionens gång att eleven använder de hjälpmedel och lärverktyg som 

eleven har hjälp av? 

Lust och engagemang i skolarbetet? Vilka förutsättningar eleven har då? 

Samverka med andra? I relation till hjälpmedel och digitala verktyg 

Par eller grupp? Hur planeras och genomförs samarbete i relation till verktyg och hjälpmedel? 

När eleven arbetar självständigt? Hur är det planerat? 

Vilka digitala verktyg, hjälpmedel skulle eleven behöva? Saknar? 

Vilka föredrar eleven? Varför? Varför inte? 

Tangentbordsträning? 

Auditiva läromedel? 

Exempel på hur undervisningen anpassats med tanke på elev med synnedsättning? 

Förväntningar och krav på eleven? Skiljer det sig åt från andra elever? 

Elevens åsikter på lärmiljön? Hur fångas den? 

Klassrumsklimat och erkännande från kamrater. Hur ser det ut? Hur jobbar ni med det? Elever 

lyssnar till och bekräftar varandra? 

Ge hjälp samtidigt som det inte begränsar elevens möjlighet att bestämma själv? Hur tänker ni 

kring det? 
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Vilket stöd har du fått som lärare i att planera för digitala lärverktyg och hjälpmedel? 

Generellt? För eleven? 

Stödet från SPSM? Hur fick ni kontakt? Hur fungerar det? 

Vilket stöd skulle du behöva? 

Vet du vart du ska vända dig för att få stöd? 

Rutiner för att elevens hjälpmedel och verktyg fungerar ex är laddade, lösenord etc.? finns IT-

stöd? IT-strategi- plan för digitaliseringen i skolan? 

Stöd i arbetet med digitalisering på klassrumsnivå? Av vem? Hur?  

Hur skulle ni skatta er kompetens gällande digitala verktyg? 1-5 

Vad skulle behöva bli bättre? Vad ska till för det? Önskemål? 

Vad tror du påverkar mest hur om eleven använder hjälpmedel och digitala verktyg 

Betydelsen av digitala verktyg hjälpmedel för framtiden?  

Skillnad för elev med synnedsättning och andra? 

Något annat du skulle vilja tillägga? 
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