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Förord 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och 
vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin 
utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i special-
skolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder 
kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. 

Denna kartläggning av användningen av svällpappersbilder har genomförts av 
Anpassningsbyrån, Karolina Björk, synpedagog, på uppdrag av Läromedels-
avdelningen inom SPSM. 

Ett stort tack till alla elever och pedagoger som deltagit i intervjuerna och som på 
ett aktivt sätt delat med sig av sin kunskap och erfarenhet när det gäller sväll-
papper. Ett tack riktar vi också till Resurscenter syn i Stockholm (SPSM) som 
upplät tid på elevkurserna för gruppintervjuerna. 

Anna-Karin Andersson 

Projektledare för utveckling och framställning av läromedel 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM 

2015-04-15 

ALL 2015/834 
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Sammanfattning 
Här följer en sammanfattning av uppdrag och resultat. För djupare 
förståelse och analys, läs hela kartläggningen. 

Kartläggningen är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) som önskar veta mer om vilka erfarenheter elever med synnedsättning 
och deras lärare har av svällpappersbilder när det gäller arbetssätt, kvalité och 
tillgänglighet av svällpappersbilder i skolan. 

Svällpappersbilder är taktila bilder. De ritas till de förlagsutgivna läromedel som 
SPSM anpassar till tryckt punktskrift och e-böcker. Läromedlen är pedagogiskt 
anpassade och tekniskt tillgängliggjorda. Svällpappersbilderna har upphöjda linjer 
och ytor som eleverna kan känna taktilt med händerna för att på så vis tolka vad 
bilderna visar. 

Kartläggningens resultat bygger på två olika slags intervjuer: dels gruppintervjuer 
med elever med synnedsättning, dels individuella telefonintervjuer med lärare till 
elever med synnedsättning. I kartläggningen används begreppet synnedsättning då 
det inte efterfrågas vilken grad av synnedsättning (se ordlistan) som eleverna har. 
Samtliga elever använder punktskrift som läsformat. 

Lärarintervjuer om svällpappersbilder 
Resultaten grundas på telefonintervjuer av 23 lärare som har eller har haft elever 
med synnedsättning. Dessa kan i sin tur delas upp i två grupper, där den ena 
gruppen har mindre och den andra mer erfarenhet av att arbeta med elever med 
synnedsättning och svällpappersbilder. Lärarnas samlade erfarenhet av att 
undervisa elever med synnedsättning sträcker sig från förskola till och med 
gymnasiet. 

Lärarnas arbetssätt och metodik för svällpappersbilder i skolan 
De flesta elever som använder svällpappersbilder gör det i matematik och SO 
(kartor). 

Lärarna med mer synpedagogisk (se ordlistan) erfarenhet uppger att de låter 
eleverna med synnedsättning börja med svällpappersbilder i årskurs 1 eller 
tidigare. Av lärarna med mindre synpedagogisk erfarenhet anger ungefär hälften 
att de inte använder svällpappersbilder alls eller att det gör det enbart i liten 
utsträckning. De förklarar att detta beror på att eleverna har flera funktions-
nedsättningar eller att de arbetar med konkret material men de anger också att de 
har för lite kunskap om svällpappersbilder. 

Lärare med mer synpedagogik erfarenhet arbetar med eleven och svällpappers-
bilder med i stort sett samma slags metodik. Läraren berättar inledande vad bilden 
föreställer och eleven skannar med sina händer över bilden. Sedan kommunicerar 
de om bilden. Eleven känner mer detaljerat och ställer frågor. 
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Lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet gör på samma vis, men här finns 
också lärare som förväntar sig att eleven ska förstå bilden själv. Pedagogiken 
kännetecknas där av att eleven taktilt ska förstå vad bilen visar utan muntlig 
guidning. 

Lärarnas åsikter om svällpappersbildernas kvalité 
Lärarna anger att bilderna generellt är för detaljerade. Linjer och raster/textur (se 
ordlistan) behöver vara grövre och skilja sig mer från varandra. Flera av lärarna 
kompletterar bilderna med olika material för att de ska gå att tolka taktilt av 
eleven. 

Lärarnas åsikter om beställning och tillgänglighet av 
svällpappersbilder 
Med några undantag så uppger lärarna att beställningar av svällpappersbilder 
fungerar bra. Lärarna har dock åsikter om att produktionstiden är lång, att de inte 
fått allt material anpassat eller att de fått fel upplaga samt att återkoppling efter 
beställning skulle kunna vara bättre. 

En anledning till att bilder inte beställs är att andra lärares framförhållning är 
knapp, vilket inte möjliggör beställning tidsmässigt. Vidare skulle informationen 
om svällpappersbilder på SPSM:s hemsida kunna vara mer pedagogiskt upplagd 
och sökvägen bättre. 

Utvecklingsområden för SPSM 
SPSM har genom intervjuerna undersökt lärarnas synpunkter på olika förslag om 
nya distributionssätt av svällpappersbilder. Förslag om distribution av bild-
samlingar (t.ex. svällpappersbilder som är lämpliga för en viss årskurs, i urval från 
SPSM) och nedladdningsbara bilder har kommenterats positivt. SPSM har också 
frågat om svällpappersbilderna bör ha en tillhörande bildbeskrivning. Här svarar 
två lärare med mer synpedagogisk erfarenhet att det skulle kunna vara ett komple-
ment med extra information för äldre elever som läser avancerade bilder. Lärare 
med mindre erfarenhet kan tänka sig en bildbeskrivning som riktar sig till läraren, 
som ett pedagogiskt stöd. 

Lärarna föreslår ett flertal områden där det saknas svällpappersbilder. Några 
sådana exempel är: årstidsbilder, sagobilder, bilder till idrott, bilder till musik-
undervisning, bilder till syslöjd och enkla bredvidläsningsbilder till engelska. De 
önskar också få tillgång till mer taktilt material i matematik för att t.ex. kunna 
tillverka diagram och bråk samt för att kunna mäta och läsa av decimaler. 

Kortfattat så är de flesta lärare positiva till svällpappersbilder och önskar få 
tillgång till fler bilder från SPSM. 

Elevintervjuer om svällpappersbilder 
15 elever med synnedsättning har intervjuats i fem gruppintervjuer om två till fyra 
elever per grupp. Nio elever går/har gått (åk 8 på vårterminen 2013) i årskurs 7–8 
och sex elever går på en folkhögskola inom gymnasieskolans individuella 
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program. Samtliga elever läser punktskrift. Men endast en av eleverna på 
individuella programmet har erfarenhet av svällpappersbilder. 

Eleverna i årskurs 7–8 använder svällpappersbilder främst i matematik, NO och 
kartor. De har börjat med svällpappersbilder redan under de tidiga åren i skolan. 

Ungefär hälften av eleverna uppger att de får stöd i att tolka bilderna av lärare 
eller assistent. Det är främst kartor eller NO-bilder som behöver stöd. Flera elever 
uppger att matematikbilderna klarar de själva, eller så frågar de när hjälp behövs. 

Elevernas åsikter om svällpappersbilder 
Eleverna säger att linjer och raster (mönstrade ytor) känns för lika varandra i 
svällpappersbilderna. De vill ha grövre linjer och större skillnad mellan olika 
linjer och raster. 

Eleverna i årskurs 7–8 fäller olika kommenterar om svällpappersbilder, bl.a. att 
geometri och bråk är bra matematikbilder. Vinklar, mätuppgifter, siffror i 
”sicksack”, procentuppgifter, tallinjer och koordinater är svårare. Kartor behöver 
vara tydliga och nycklarnas/förkortningarnas placeringar i kartan är viktig. 

Ungefär hälften tycker att det är tillräckligt med svällpappersbilder i läromedlen. 
Tre elever tycker att antalet bilder varit för litet. Det har hänt att de fått hoppa över 
uppgifter för att bilder saknats till vissa uppgifter. 

Eleverna på individuella programmet har inte haft tillgång till svällpappersbilder 
under grundskoletiden. De är väldigt positiva till de bilder som visas under 
intervjun. De berättar om misslyckanden i skolan och uppger att de har saknat att 
både kunna titta och känna som man kan göra med svällpappersbilderna. 

Elevernas åsikter om alternativa taktila bilder 
SPSM är intresserade av olika alternativ till svällpapper och visar under inter-
vjuerna eleverna några olika förslag: termoform (bild i tunn plast), termografi 
(pappersbild med linjer i plast) och printerbild (tiger prints, pappersbild utskriven 
med punktskriftsskrivare). 

Av de olika alternativen så tycker eleverna bäst om termografi- och termoform-
bilderna. Dessa bilders linjer är i plast och känns skarpare. En övervägande del av 
eleverna med synrester föredrar termografibilderna framför termoformbilderna. 
Termoform är enfärgade i vitt (i denna undersökning), medan termografilinjerna 
har färg. 
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Kartläggningens uppdrag 
Kartläggningen är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) som önskar veta mer om vilka erfarenheter elever med synnedsättning 
och deras lärare har av svällpappersbilder när det gäller arbetssätt, kvalité och 
tillgänglighet. 

Svällpappersbilder är taktila bilder. De ritas till de förlagsutgivna läromedel som 
SPSM anpassar till tryckt punktskrift och e-böcker. Läromedlen är pedagogiskt 
anpassade och tekniskt tillgängliggjorda. Svällpappersbilder är bilder med 
upphöjda linjer och ytor i relief. Eleverna känner taktilt med händerna över bilden 
för att tolka vad den visar. Det heter svällpapper eftersom linjerna som ritas på det 
sväller och reser sig i relief om det utsätts för värme. Layouten anpassas för att 
eleven ska kunna känna och följa alla linjer och mönster. Därför finns inga figurer 
med överskärningar (se ordlistan), perspektiviska återgivningar eller ofullständiga 
föremål i bilderna. 

Med arbetssätt menas i kartläggningen hur elev och pedagog arbetar med 
svällpappersbilderna i skolan – vilken metodik som används och i vilka ämnen 
bilderna förekommer. 

Kvalitén hos svällpappersbilder har två aspekter, tryck och layout. Med tryck 
menas om bilden är kännbar i relief, d.v.s. om bilden är framställd så att relieferna 
går att känna av taktilt. Med layout menas om bilden är ritad på ett sätt som gör att 
den går att känna av taktilt. T.ex. är det inte bra layout om linjer är ritade för nära 
varandra så att fingrarna inte kan följa linjerna. Här efterfrågas också vad eleverna 
tycker om själva svällpappret. 

Med tillgänglighet menas om eleverna har de bilder i skolan som de har behov av. 
Om beställningar av svällpapper fungerar och om utbudet av svällpappersbilder 
som SPSM tillhandahåller är tillräckligt. 

Med synnedsättning menas att man även med glasögon och god belysning har 
svårigheter att läsa tryckt text, så kallad svartskrift, eller att med synens hjälp 
orientera och förflytta sig. Definition enligt WHO, www.spsm.se. 
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Bakgrund till kartläggningen om sväll-
pappersbilder 
Alla elever ska enligt Barnkonventionens paragraf 2, 3, 6 och 12 ha lika villkor 
och chans till utveckling som andra elever i skolan. I paragrafen står: 

”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Alla 
barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Varje barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska 
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

Bilder är av vikt i undervisningen. För elever med synnedsättning är svällpappers-
bilder det alternativ som ges i läromedel. I läroplan för grundskola, förskoleklass 
och fritidshem 2011 (SKOLFS 2010:37) finns följande att läsa om bild: 

”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig 
själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, 
övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. 
Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna 
uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika 
typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande 
förmåga.” (Sid 20.) 

Erfarenheten inom SPSM är att svällpappersbilder tar lång tid och kraft för eleven 
att tolka. Detta ställas mot den kunskap som bilden i sig ger. Därför ritas endast ett 
urval av bilder till läromedel idag, främst inom matematik och NO. SPSM har 
dock inte tidigare kartlagt elevers eller lärares åsikter om svällpappersbilder. 
Resultaten i denna kartläggning kommer att ligga till grund för förbättringar i och 
om svällpappersbilder. 

SPSM ritar främst bilder inom matematik och NO där det finns grafiska för-
klaringar eller grafiska uppgifter att lösa. I kursplanen för matematik betonas vid 
flera tillfällen bild som en viktig del. Däremot behandlar inte den här kartlägg-
ningen ämnet bild. Svällpappersbilder är bilder för eleven att känna av för att 
förstå ett fenomen, inte bilder att rita själv eller bilder för att uttrycka sin åsikt, 
utveckla sin kreativitet osv. Således tar inte kartläggningen upp olika sätt att rita 
taktilt, annat än när intervjupersoner nämner det själva. 

Här följer några citat från kursplanens syften, mål och kriterier i matematik för 
årskurs 1–3, där bilder förekommer i läromedel för att kunna erhålla den kunskap 
som avses. I de senare årskurserna återkommer samma innehåll, men på en mer 
avancerad nivå. 

Algebra 
•	� Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan
�

konstrueras, beskrivas och uttryckas.
�
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Geometri 
•	� Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, 

fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt 
deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos 
dessa objekt. 

•	� Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och 
förminskning. 

•	� Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. 

•	� Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan 
konstrueras. 

•	� Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 
längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 

Sannolikhet och statistik 
•	� Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data 

och beskriva resultat från enkla undersökningar. 
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Kort vetenskaplig bakgrund om bilder 
och synnedsättning 
Vår omvärld är fylld av objekt, bilder, platser och händelser. Personer med 
synnedsättning kan få dessa förklarade av seende personer i sin omgivning. 
Dominković, Eriksson och Fellenius (2006)  skriver att forskning visar att den 
vuxne i samspel med blinda barn förstärker och begränsar beskrivningar av 
omvärlden. Seende vuxna beskriver vad barnet upplever i sin direkta närhet i den 
kontext de befinner sig i för stunden. Det som försiggår längre bort, bortom 
barnets räckvidd, beskrivs i mindre grad. De refererar till forskning som visar att 
grundläggande begrepp – såsom likheter och olikheter mellan objekt, djur, 
människor, platser eller händelser – inte diskuteras eller beskrivs i samma 
utsträckning för blinda barn som för seende barn. 

Bilder för barn med synnedsättning i ett historiskt 
perspektiv 
Yvonne Ericsson (1998) skriver om hur bilder omgav barn och vuxna med 
synnedsättning under åren 1784–1940. Den första organiserade utbildningen för 
personer med synnedsättning startade i Paris 1784 och till den gjordes bilder och 
kartor i relief. 

Ericsson skriver att i huvudsak användes bilder för att förklara ett objekts 
utseende. Hennes huvudsakliga resultat (1998) är att bilderna utgick ifrån en 
seende persons verklighet och även framställdes som för en seende person. Ibland 
gjorde detta att bilderna var omöjliga att känna av taktilt. Bilder för undervisning 
skapades i trä eller papper. De illustrerade växter, djur människokroppens 
anatomi, matematik och NO. 

Ericsson pekar på att det fortfarande finns en efterfrågan på reliefbilder och kartor 
i relief. Det är inte tillräckligt med enbart en bildbeskrivning (se ordlistan). En 
bild behöver en förklarande text för att bli förstådd, precis som en bildbeskrivning 
ofta behöver en reliefbild. 

Bilder för barn med synnedsättning i Sverige idag 
I Sverige produceras bilder till barn med synnedsättning av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM, före 
detta Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB). SPSM producerar anpassningar 
av läromedel från förlag till elever i förskola, grundskola och gymnasieskola (se 
www.spsm.se). I SPSM:s anpassade läromedel finns svällpappersbilder främst i 
matematik och NO. SPSM producerar också s.k. basbilder till olika områden i 
undervisningen, t.ex. kartor, flaggor, växter och djur. 
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MTM producerar och lånar ut litteratur på medier som är anpassade för personer 
med läsnedsättning. Böckerna kan lånas från bibliotek eller köpas. I böckerna 
finns originalbokens bilder i relief med hjälp av olika material. Det finns 
svällpappersbilder, collagebilder och screentryckta bilder. Collagebilderna görs 
med hjälp av olika material som tyg, papper, plast och skinn. Screentryckta bilder 
trycks med olika tekniker som flock-, sand- och lacktryck (se http://www.mtm.se). 

Punktskriftsnämnden har gett ut ett material om taktila kartor och handledning i 
kartframställning skrivet av Eriksson, Jansson och Strucel (2003). SPSM har tagit 
fram riktlinjer för ritning av svällpappersbilder som gäller för de bilder som finns 
i anpassade läromedel. Här finns angivet ritsätt för pilar, koordinatsystem, 
geometriska figurer, tallinjer osv. (Se dokumentet Riktlinjer för ritning av 
svällpappersbilder för Specialpedagogiska skolmyndigheten.) 

Metodik i bild för elever med synnedsättning 
I Sverige finns två metodikhandledningar för hur elever med synnedsättning kan 
undervisas i bild. Dessa båda handledningar använder två skilda angreppssätt när 
det gäller undervisning med taktila bilder. 

I Erikssons (1997b) metodikhandledning visas olika övningar för att förstå hur 
bilden är en representation av ett objekt. Läraren ska visa barnen objekten: sked, 
kloss mugg osv. Barnen får också en termoform bild eller svällpappersbild av 
föremålet och till sist uppmanas barnen att rita bilden själva på en ritmuff (se 
ordlistan). 

Även Löwenhielm (1997) har gjort en metodikhandledning för lärare med elever 
med synnedsättning. Hon har under många år arbetat som bildpedagog på Tomte-
bodaskolan (specialskola och resurscenter för elever med synnedsättning) som 
sedan blev en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon menar att barn 
med synnedsättning har dålig täckning för ord och för de referensramar som de 
använder sig av. Hon beskriver i sitt övningsmaterial en utbildning i grundformer 
och elementära begrepp. Barnen ska lyssna och känna av formen, t.ex. rulla klot i 
olika material och storlek. De ska också göra laborationer med formen: Vad 
händer om klotet skärs mitt itu? Vilken form uppkommer då? Vilka föremål i 
barnets omgivning har denna form? Barnen får uppleva form med hela kroppen. 
Former byggs även upp i stora kartonger/kojor så att barnen får uppleva formen 
haptiskt med hela kroppen. I hennes övningar är barnen aktiva och kreativa. De 
tillverkar olika bilder utifrån Löwenhielms tema och material. Det kan vara 
dockor, papphus, jordglober osv. 

Skillnaden mellan Erikssons och Löwenhielms metodik ligger i att då Eriksson 
använder sig av reliefbilder så använder Löwenhielm många olika material och 
oftast konstrueras modeller tillsammans med ritmuffsbilder. Barnen avsöker och 
ritar av hos Eriksson, medan de är aktiva och skapande hos Löwenhielm. 
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Exempel på internationella riktlinjer för taktila 
bilder och exempel på internationellt material 

Canadian Braille Authoritys forskning om utformning av taktila bilder 
– GRASP 
Canadian Braille Authority studerar hur taktila bilder ska utformas för att vara 
avkänningsbara för elever med synnedsättning. Projektet kallas GRASP: Graphic 
Research and Standards Project, (se www.brailleauthority.org). Utifrån forskningen 
har de skapat riktlinjer för att rita taktila bilder till läromedel. De forskar om hur 
olika utformningar av t.ex. pilar, koordinatsystem osv. påverkar avkodningen. De 
undersöker också om olika typer av taktila papper inverkar. 

(Se: Guidelines and Standards for Tactile Graphics, 2010 
(http://www.brailleauthority.org/tg/web-manual/index.html). 

Materialboxar som komplement till taktila bilder 
I Nordamerika finns också American Printing House for the Blind (APH, 
http://shop.aph.org) som säljer laborativt material som kompletterar de taktila 
bilder som görs till läromedel. De har ett brett utbud för elever från fem år och 
uppåt. I matematik finns t.ex. åtta olika boxar med material. De innehåller allt från 
taktila koordinatsystem, tallinjer, geometriska figurer och så vidare till praktiska 
klisterlappar med punktskrift. 

RNIB:s bildbeskrivningar till taktila bilder 
Storbritanniens Royal Institute of Blind People (RNIB) ger ut ett brett sortiment 
av svällpappersbilder. Bilder på olika religiösa och kända byggnader, dinosaurier, 
väder och klimat, kemi och fysik osv. De kompletterar sina taktila bilder med 
bildbeskrivningar – något man i Sverige inte gör, men som forskaren Yvonne 
Eriksson (1998) rekommenderar. Bildbeskrivningarna ska ge stöd till den taktila 
användaren för att bättre förstå den bild som känns av. 

Beskrivningarna är uppbyggda på följande vis: 

•	� Titel och överblick av bilden. 
•	� En mer detaljerad förklaring av bildinnehållet. 
•	� Guidning i bilden för att hjälpa användaren att ytterligare utforska bilden 

själv. 

Punkter att tänka på: 

•	� Börja beskrivningen med att säga vad bilden är för något. 
•	� Beskriv bilden i en logisk ordning.Huvudsyftet med beskrivningen är att 

beskriva bilden så att alla delar i den kan hittas och förstås, snarare än att 
ge en pedagogisk information, (http://www.rnib.org.uk). 
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Intervjuer med lärare till elever med 
synnedsättning 

Metod vid intervjuer av lärare 
23 lärare intervjuades per telefon. Intervjuaren använde ett semistrukturerat 
frågeformulär (se bilaga 1). Kompletterande följdfrågor ställdes för vidare 
information men också för att försäkra sig om en korrekt förståelse av svaret som 
givits. Intervjuaren antecknade på dator under samtalets gång och därefter 
renskrevs intervjun. Elevernas namn eller referens till han/hon har ersatts med X i 
citaten i kartläggningen. 

Samtalen varade i 15–40 minuter för lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet 
och i 45 minuter till två timmar för lärare med mer synpedagogisk erfarenhet. Två 
lärare hade rådgjort med sina elever innan intervjun och återger också elevernas 
synpunkter i svaren. 

Lärarna informerades om sina rättigheter enligt Vetenskapsrådets riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2002): att deras namn inte skulle anges i rapporten och att de 
hade rätt att avbryta intervjun utan motivering. De uppmärksammades också på att 
intervjuaren antecknade under tiden. 

Urval av lärare att intervjua 
Urvalet av lärare gjordes av SPSM. Läromedelsenheten fick möjlighet att ge en 
kort information om kartläggningen under en lärarkurs hos Resurscenter syn i 
Stockholm den 21–23 maj 2013, vilket resulterade i kontakt med 15 lärare för 
yngre elever (förskoleklass t.o.m. åk 5). Dessa lärares synpunkter sammanställdes 
i en delrapport. 

Analysen av rapporten gav att fler intervjuer önskades och ytterligare ett urval av 
lärare kontaktades av SPSM. Denna gång lärare med mer synpedagogisk erfaren-
het och som har följt en eller flera elever med synnedsättning under en längre tid. 
Lämpliga lärare att intervjua valdes ut genom att hitta elever på högstadiet och 
gymnasiet som använder svällpappersbilder. Här gav SPSM Resurscenter syn i 
Stockholm förslag på fyra stycken lämpliga elever. Elevernas lärare letades sedan 
upp genom att man kontaktade elevernas skolor. I flera fall hänvisade lärare även 
vidare till den lärare som undervisat eleven tidigare och på så vis har elevernas 
lärare från tidig ålder fram till idag intervjuats. Sammanlagt åtta lärare med mer 
synpedagogisk erfarenhet har intervjuats. 
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Resultat av intervjuer med lärare 

Bakgrund för lärare som intervjuats 
Samtliga lärare har elever som läser punktskrift. Elevernas grad av synnedsättning 
har inte efterfrågats. 

Lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet av svällpappersbilder 

Lärarna har undervisat elever med synnedsättning i: 

• åk 1, 7 elever 
• åk 2, 1 elev 
• åk 3, 3 elever 
• åk 4, 2 elever 
• åk 5, 1 elev 

Tonvikten ligger således på åk 1 som utgör hälften av eleverna (7 av 14). Några få 
har tillägg av ytterligare funktionshinder och fyra elever har synrester som kan 
användas vid tolkning av bilder. 

En av de 15 lärarna med mindre synpedagogisk erfarenhet (för åk 4) visade sig ha 
genuin kunskap om svällpappersbilder och flyttades därför till gruppen för lärare 
med mer synpedagogisk erfarenhet om svällpappersbilder (som därmed blev 9 
personer). 

Lärare med mer synpedagogisk erfarenhet av svällpappersbilder 

Lärarna har undervisat elever med synnedsättning i: 

• 3 års ålder t.o.m. åk 5 
• förskoleklass t.o.m. åk 7 
• förskoleklass t.o.m. åk 6 (avbrott i 2:an) 
• förskoleklass t.o.m. gymnasiet (för 2 elever i 2 olika omgångar) 
• förskoleklass t.o.m. gymnasiet (för 15 elever) 
• åk 2–4 
• åk 6–9 
• åk 8–9 
• åk 6–8 

Av listan kan utläsas att flertalet av lärarna har en gedigen bakgrund i att arbeta 
med elever med synnedsättning. De två lärarna med längst erfarenhet har 
undervisat flera elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Lärarna med 
minst erfarenhet har undervisat en elev under 2 till 3 år. 

I intervjun har det inte frågats efter ytterligare funktionshinder hos eleven eller om 
läraren bedömer att eleven klarar skolan bra. Samtliga elever som denna 
kartläggning gäller går i grundskolans högstadium eller på gymnasiet. En lärare 
anger att eleven har stödundervisning i matematik. 

För att inte elever ska gå att spåra har både namn och kön tagits bort ur citaten i 
kartläggningen. Namn, hon, han osv. är konsekvent ersatt med X. 
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Start i skolan för svällpapper och svällpapper i olika ämnen
 
För att få reda på om och hur lärare och elever arbetar med svällpappersbilder i 
skolan ställdes frågor om detta. Dessutom frågades specifikt i vilka ämnen och när 
läraren brukar låta eleven börja med svällpappersbilder. 

Lärarna med mindre synpedagogisk erfarenhet anger att de använder svällpappers-
bilder i ämnena svenska, matematik, kartor och NO och att de yngre eleverna 
använder bilder främst i svenska och matematik. 

Åtta lärare anger att de inte alls använder svällpappersbilder eller att de använder 
bilder i mindre utsträckning. Av dessa lärares elever går sex stycken i årskurs 1, en 
i årskurs 3 och en annan i årskurs 5. Anledningar till att använder svällpapper lite 
är att eleven har synrester, att skolan gör egna taktila bilder eller att eleven har 
”svårigheter i skolan”, t.ex. har autism eller inte vill. Två lärare anger också att 
användandet av svällpappersbilder beror på lärarens framförhållning eller 
kunskap. 

”Har inte använt så mycket bilder eftersom eleven inte vill. Vi har förklarat i 
ord. I trean skapade vi något själva med tyger. Men vi hinner inte i 5:an.” 

”Jag är osäker på hur jag ska guida. Eleven säger: Du kan prata istället. Jag 
vill inte! X är inte invand.” 

”Symboler och detaljer fungerar inte. Vi konkretiserar till verkligheten. X är 
inte bara blind utan har en annan problematik också.” 

Lärare med mer synpedagogisk erfarenhet har börjat med svällpappersbilder i 
förskolan eller i årskurs 1. Några lärare har inte haft eleven i tidigare åldrar men 
har då uppgett när eleven startade med svällpappersbilder med sin tidigare lärare. 

Alla elever använder svällpappersbilder i matematik. Enbart en elev har inte bilder 
i SO (kartor). En elev använder bilder i ämnet bild och en elev använder bilder i 
idrott. Tre lärare anger att eleven har bilder i alla, eller så gott som alla, ämnen 
(här menar troligen lärarna att ritmuffsbilder används). Två elever har inte bilder i 
svenska. Dessa svar kan innebära att läraren som har eleven nu inte använder 
bilder i svenska men att eleven har gjort det i yngre ålder. Just svenska används 
som introduktion till bilder då eleven kan titta på bilder tillsammans med sagor. 
De allra tidigaste bilderna som eleverna stöter på i skolan är bilder gjorda av 
pedagogen eller bilder i bredvidläsningsböcker. 

”Börjat i förskoleklass/dagis och har visat lite i någon sagobok. De har fått 
känna med grejer till bilderna. I skolan använt bilderna när det behövs. Vid 
bokstavssagor och så. Viktigt att det i de första läseböckerna finns lite bilder – 
samtidigt roligt att få något när de andra har bilder. Blir lite lika. Vi har använt 
ritmuffen mycket också.” 

Två lärare betonar vikten av att låta eleven rita i yngre åldrar. Den ena läraren har 
ägnat mycket tid åt att skapa bilder tillsammans med eleven och den andra läraren 
har använt en låda där olika objekt stoppats i för att få en förståelse för hur saker 
kan avbildas genom konturlinjer. 
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”Ja, i förskolan då X var ca 3 år gjorde vi tillsammans egna enkla 
svällpappersbilder. Jag köpte en svällpappersmaskin i bordsmodell till X förskola. 
Jag väckte tidigt ett intresse hos X för taktila bilder och punktskrift. I vardagliga 
situationer tog jag vara på lämpliga stunder då jag lockade X till att avbilda det 
som var aktuellt.” 

”Övning i att förstå och inte bara rita för ritandets skull. Haft en låda och 
sedan bygger man grejer som man droppar ner i lådan. Förstå konturer. Rita det 
som känns. Byggt vidare på det när vi ritat.” 

Sammanfattning: start och ämnen 
De flesta elever som använder svällpappersbilder gör det i matematik och SO 
(kartor). 

Lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet låter eleverna med synnedsättning 
börja med svällpappersbilder i årskurs 1 eller tidigare. Av lärarna med mindre 
synpedagogisk erfarenhet anger ungefär hälften att de inte använder svällpappers-
bilder eller enbart lite. Detta beror på att eleverna har fler funktionshinder eller att 
de arbetar med konkret material, men lärarna anger även att det beror på att de 
själva har för lite kunskap om svällpappersbilder. 

Metodik för svällpappersbilder 
Frågorna ställs för att få en uppfattning om hur arbetet i skolan fungerar runt en 
bild. Lärarna har uppmuntrats att tänka på en valfri bild som de jobbat med och 
förklara utifrån den. 

Lärarna med mindre synpedagogisk erfarenhet beskriver att eleven känner på 
bilden och ger muntliga syntolkningar av vad bilden föreställer. 

”Vi brukar syntolka, vi hjälper till att studera bilderna. Ibland vill X inte bli 
ledd utan vill tänka själv.” 

”Eleven får känna på bilden och jag beskriver. Vi samspelar. Jag beskriver 
under tiden X känner.” 

”Känna själv är svårt! Jag visar på olika sätt eftersom eleven är liten. Försöker 
göra verkligt med konkret material.” 

En lärare beskriver hur hon tar elevens hand för att känna på kartan. Detta för att 
eleven inte vill använda kartan eftersom den avviker för mycket från vad de 
övriga i klassen använder. Eleven har också svårt att få ut någon information från 
bilderna och hittar inte i dem. Läraren upplever att bildtolkningen inte fungerar 
och tror att det kan bero på ointresse eller att eleven inte känner med hela handen 
över hela bildytan. 

De lärare som har elever med synrester beskriver att de färglägger bilderna och att 
eleverna är positiva till relieflinjerna. De använder också storböcker med kartor i.

 ”X läser texten och sen känner X på bilden i Stjärnsvenska. X gillar att känna 
även om X kan se bilden. Det tränar det taktila sinnet. Sen pratar vi om bilden.” 

Det finns också exempel på hur lärare gör tvärtom mot hur litteratur av t.ex. 
Yvonne Eriksson anger att bilder ska presenteras för barn med synnedsättning. 
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Lärarna frågar eleven vad de ser på bilden och de får gissa. Att observera är att 
svällpappersbilder är svåra att känna av och att det är viktigt med förförståelse för 
att kunna ta del av bilden. 

”Om det finns text till så döljer jag texten. Eleven vill gärna läsa först och titta 
sen. Jag håller fingrarna borta från punktskriften. Jag säger inte: ”Nu ska du få 
se en häst.” Försöker att inte avslöja vad bilden föreställer. Jag säger sen: ”Jag 
hjälper dig, det är en häst!” Jag frågar också: ”Var är ögat och var är mulen, 
svansen och så vidare.” 

”X sa ett päron fast det är en vas. X var inte helt fel ute! Jag ger ledtrådar 
ibland: Det är en kant där som du kan stoppa ner saker i.” 

Lärare med mer erfarenhet beskriver alla en liknande process i arbetet med bilder, 
med några små skillnader. Läraren inleder med att berätta vad bilden föreställer 
och eleven skannar med sina händer över bilden. Sedan kommunicerar de om 
bilden. Eleven känner mer detaljerat och ställer frågor. 

Det lärarna med mer erfarenhet tipsar om extra är följande: 

•	 Utgå från elevens erfarenhet när bilder beskrivs. 
•	 Svårare bilder behöver läraren visa med fingrarna, t.ex. hur blodet rinner i 

blodomloppet. 
•	 Läraren bör titta noga på bilden i lugn och ro, innan den används i
�

klassrumssituationen.
�
•	 Låt ämneslärare gå igenom bilder med eleven. Handled ämneslärarna i hur 

de ska presentera bilden. 
•	 Lägg en halkduk under bilden så att den ligger still. 

”I matematik använder jag bilden som stöd för att konkretisera något. Jag 
lägger bilden framför eleven och X får känna på bilden, X tittar också. Jag 
beskriver bilden, vad X känner. Jag lägger min hand på ställen som är viktiga. 
Eleven får chans att fråga om det är något X inte förstår.” 

”Känna på hela bilden för att orientera sig vad som finns innan detaljer. Så att 
de har en helhetssyn. Ofta så är de så nyfikna så att de frågar. De får inte så 
många färdiga bilder så det är rätt så spännande. En del tycker att det är 
vansinnigt svårt. En duktig elev knäcker det ganska snabbt om du är grundlig.” 

”Jobbat så tight och hittat ett sätt. Om du kollar här, då satte jag mitt högra 
pekfinger och så följde X min arm ner mot fingret. Ibland går vi tillsammans med 
fingret i bilden. Beror på hur lätt bilden är. Kanske börja med rösten och funkar 
inte det så visa istället. Kartbilder mer komplexa, använder mitt pekfinger i en 
karta än när det gällde svällpappersbilder i matten.” 

En lärare poängterar att eleven inte är så förtjust i bilder men eleven har ett 
abstrakt tänkande och har jobbat mycket med bilder i tidigare årskurser. 

Läraren beskriver olika figurer genom att ange var hörnen i figuren hamnar om de 
finns i ett koordinatsystem. 
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”Jag vill att X ska kunna läsa av på diagram. Men vi använder dem inte så 
mycket. Jag förklarar vad x- och y-axel är och vad som är viktigt. Vi har en 
kommunikation där vi utgår ifrån ett koordinatsystem. X har lättare för teoretiskt 
resonemang än att praktiskt känna sig fram.” 

Flera lärare anger att bilder till böcker sparas på skolan för att plockas fram vid 
senare tillfälle eller göras om till en ny bild. En lärare gör kopior av svällpappers-
bilderna för att kunna svälla nya bilder vid senare tillfälle. 

”Aldrig slänga bilderna för de kan användas igen. Årskurs 2:s solsystem 
kommer igen i 5:an. Bra att ha bilden kvar. Göra upp sin egen bildbank!” 

Sammanfattning: metodik 
Lärare med mer erfarenhet arbetar med eleven och svällpappersbilden på ett 
liknande sätt. Läraren berättar inledande vad bilden föreställer och eleven skannar 
med sina händer över bilden. Sedan kommunicerar de om bilden. Eleven känner 
mer detaljerat och ställer frågor. De sparar också bilder för att ha tillgång till en 
bildbank på skolan. 

Lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet gör på samma vis, men här finns 
också lärare som förväntar sig att eleven ska förstå bilden själv. Pedagogiken 
kännetecknas då av att eleven taktilt ska förstå vad bilen visar, utan muntlig 
guidning. 

Svällpapper hemma 
Samtliga lärare svarar att svällpappersbilder inte används hemma utom vid 
enstaka tillfällen, t.ex. vid en matteläxa eller kartläxa. En lärare svarar att bilderna 
används hemma i lek och att det är för att föräldern är intresserad och ”vill 
mycket”. 

En lärare tar upp att bilderna är svåra att frakta utan att de far illa. Hon har lagt 
bilderna i en pappkasse och trätt plastfickor i A3 över bilderna. 

”Eftersom vi orienterar har vi plastfickor i A3. Fodral som jag har klippt 
sönder och det har fått bli ett regnskydd – i en plastkasse böjer det sig. Har trätt 
plastfickan ovanifrån som ett skydd.” 
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Svällpappersbildernas kvalité 
När det gäller kvalité är det svårt att svara för de lärare som inte introducerat 
svällpappersbilder för eleven än eller för dem som har liten erfarenhet. 

Det finns två kvalitetsaspekter att ta hänsyn till: tryckkvalité och layout. Med 
tryckkvalité avses om bilderna är i relief, d.v.s. om tryckeriet gjort en bra 
svällning av linjer, mönster, punktskrift osv. så att eleven kan känna taktilt på 
bilden. Layouten i bilderna har med ritarens sammansättning av linjer, mönster 
och text att göra. 

Om bilden är ritad så att eleven har möjlighet att känna relieferna. Om t.ex. linjer 
är ritade för tätt går de inte att följa och upplevs därför inte som enskilda linjer 
utan som en mönstrad enhet. 

Svällpappersbildernas reliefer/tryckkvalité 
Samtliga lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet som varit i kontakt med 
svällpappersbilder upplever att reliefen/trycket är bra. 

”Ja, det är jättefina och kännbara. De andra barnen tycker att bilderna är fina. 
De andra barnen har också använt bilderna och upptäckt hur svårt det är att 
känna. Väldigt fin kvalité.” 

Sex av de nio mer erfarna lärarna anger att svällbilderna har varit bra svällda. En 
lärare anger att det för det mesta har fungerat bra och resterande två upplever att 
det har varit undermålig svällning av bilderna. De uppger att det kan fattas delar 
av linjer eller att svällningen varit ojämn och inte välgjord. T.ex. kan bilderna vara 
svällda på ena delen av pappret men inte på den andra. 

”Bilderna till matteboken i 9:an var bedrövliga. De skickade jag tillbaka! 
Pappret blev sämre och sämre efter åren som gick. Man kände att pappret var lite 
tunnare och lite glattare än pappret från yngre årskurser. Det var inte samma 
papper längre. De blev sämre, framförallt i matten. Det är viktigt att linjer och 
diagram är bra”…”Mycket bilder fick jag tillverka själv.” 

Svällpappersbildernas kvalité gällande layout 
Både lärare med liten och de med mer synpedagogisk erfarenhet påpekar att 
bilderna är för detaljerade. De enklare bilderna, utan mycket linjer eller detaljer, är 
de som fungerar bra (t.ex. geometribilder). Lärare gör förstärkningar i bilderna så 
att eleven ska kunna känna bilden. Det blir då grövre linjer som är lättare för 
eleven att känna av. En lärare kompletterar bilder med häftmassa för att eleven 
lättare ska kunna avläsa bilderna. 

”Där det hände något på linjen i kopplingsschemat har jag satt häftmassa. 
Som en slags varning att nu kommer det något. X känner inte mellanrummet 
innan glödlampan, mellanrummet är för litet innan lampan i bilderna. X läser fort 
punktskrift och svällbilder. Saker borde vara lite mer upphöjda.” 

Lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet påpekar också att linjerna är för lika 
varandra. Vissa linjer kan eleverna inte hitta eftersom de inte känns. Linjer som 
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inte går att skilja på gör det dessutom svårt att veta vad som är vad. Bilden ska 
inte heller innehålla för mycket information eller vara för liten. 

”Överlag är linjerna inte så tydliga. Höja linjerna mer. Allt blir för lika! Det är 
svårt att uppfatta själv vad som är vad.” 

Tips från eleven: ”Såna här bilder skulle behöva vara större och inte lika tätt. 
Linjerna glesas ut. Det blir för plottrigt.” 

En lärare efterfrågar en tydligare struktur med ett objekt per blad som gör det 
tydligt för eleven. 

”En figur på varje sida, oavsett om det är flera figurer i uppgiften. Veta att det 
är en grej på varje sida. Ordning och reda!” 
Lärarna anger också att om det fanns svartskrift på bilderna så skulle eleverna bli 
mer självständiga eftersom de då inte skulle vara beroende av en person som kan 
punktskrift, utan skulle kunna få hjälp av vem som helst – precis som de andra 
eleverna. 

 ”Jag sitter och skriver sidnumrering och uppgift (i svartskrift). Om bara 
klassläraren är där ska han kunna hjälpa. På högstadiet finns inga lärare som 
kan punktskrift. Sidanvisning behövs på bilden antingen svartskriftens sida eller 
uppgiftens nummer längst upp. Båda vore bäst. Går inte att lämna till att eleven 
ska gå och hämta bilder. X har ju fullt sjå med att få igång datorn och hitta rätt 
mapp osv. Klassläraren måste kunna hitta om assistent/synresurs inte finns till 
hand.” 

Raster är en yta som är fylld med ett reliefmönster i en svällpappersbild. Det kan 
vara randigt på olika håll, prickigt i olika storlekar, rutigt osv. Lärare har sagt att 
det är en fördel om olika ytor har olika raster så att detta kan användas i 
beskrivningen för eleven. 

”Olika struktur på olika delar är bra. Vingen är randig, Näbben är helt fylld. 
Kroppen är sträv. Det går att använda olika namn. Barnet vet vilken del som är 
vilken. Blir lättare att hitta och säga: ’Titta på vingen den är randig.’” 

Lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet menar att rastren liksom linjerna är för 
lika varandra. För att eleverna ska förstå att rastren beskriver olika saker måste de 
skilja sig åt från varandra. Lärarna påpekar att en liten yta som är fylld kan vara 
svår att känna och att det inte får finnas för många olika raster i en och samma 
bild. 

En lärare påpekar att rastren i basbilderna (se mer under rubriken ”Basbilder i 
svällpapper”) är tydligare och en annan lärare tycker att rastren överlag är bra. 

Värt att notera är att det som är lätt att avkoda med synen i en svartskriftsbok inte 
självklart blir tydligt för eleven som känner taktilt på ett raster. 

”Man kan inte ha för många olika raster i en bild. Det måste kännas väldigt 
olika för att man ska förstå att de beskriver olika saker. … För oss som ser är det 
solklart men de kan ibland kännas för lika så att det bara blir rörigt.” 
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Sammanfattning: kvalité 
För det mesta är svällpappersbilderna bra svällda men de är för detaljerade 
layoutmässigt. Linjer och raster/textur behöver vara grövre och med större 
skillnad mellan sig. Flera lärare kompletterar bilderna med olika material för att 
de ska gå att känna av eleven. Om bilderna kompletterades med svartskrift skulle 
eleven kunna få hjälp även av undervisande lärare i ämnet, som inte kan 
punktskrift, eller av klasskompisar. 

Svällpapperskartor med nycklar/förkortningar 
Kartor finns i svällpapper och är då uppdelade i flera olika varianter per karta. Ett 
land kan t.ex. ha en karta för städer, en för regioner, en för vattendrag osv. 
Eftersom punktskriften är skrymmande finns oftast inte fullständiga namn utsatta i 
kartorna, utan istället används förkortningar. Till dessa förkortningar finns en 
nyckel/förklaring i punktskrift där hela namnet finns utskrivet. 

Lärarna med mindre synpedagogisk erfarenhet tycker att kartorna är bra men det 
är viktigt att kartorna är enkla med tydliga linjer. De tycker att linjer och raster ska 
vara grövre och skilja sig åt mer. Symbolerna på kartorna ska vara färre. En lärare 
påpekar inkonsekvens i var informationen finns på kartorna. En annan lärare 
påpekar att storleken på kartorna är för stor, de täcker för mycket av elevens bänk. 

”Kartorna är bra. Skillnaderna mellan linjer skulle kunna vara större. 
Landgränser kunde vara mer upphöjda, kraftigare. Det är många länder bredvid 
varandra. I t.ex. Norden-kartan borde det vara större skillnad mellan de olika 
materialen (rastren, förf. notering). Landsgränserna borde vara betydligt högre 
än nu. Som det är nu är Sveriges kontur i samma nivå med vattnet. Det är svårt 
att skilja på vad som är vad.” 

Lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet tycker också att kartorna är bra. 
Svårigheten ligger i att det blir många kartor per land då de måste delas upp för att 
få plats med all information. Det blir mycket material att bläddra i och det gäller 
att eleverna inte tröttnar. En lärare har satt in kartorna och deras nycklar i pärmar 
så att det går att bläddra. 

Flera lärare beskriver att de jobbar mycket med kartorna. De gås igenom 
tillsammans med eleven och sätts även upp på väggen. Det är viktigt att rastren i 
kartorna följer logiskt, d.v.s. att havsrastret alltid är hav och inte tvärtom som en 
lärare fått uppleva. 

Flera elever är intresserade av geografi. 

”Vi gjorde en pärm med olika världsdelar med nycklar osv. som X tittade i. Vi 
hade framme den ofta. Hände ofta i ett klassrum att någon varit ute och rest och 
världskartan användes oftast. Det var väldigt enkelt och bra.” 

”Jag lämnar aldrig ut en karta utan att gått igenom den noggrant. Går inte 
att bara slänga fram en karta. Det gäller att det finns någon som är med och 
handleder. I spanska t.ex. har X ju inte samma referensram som andra eftersom X 
inte kan slå i en atlas. Egentligen har man inte tid till det här… Vi använder 
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kartorna på väggen: Världskarta, Spanien, Sydamerika och Sverige så X kan gå 
dit och känna och fråga. X är så pass duktig X kan läsa och koppla… X letar i 
nyckeln först och kollar på kartan sen. X vill veta var ett ställe är åt gången. X 
kan koncentrera sig på bilderna för X vet innan hur konturerna är i kartan.” 

”Om X får uppgiften ’Skriv på spanska vad du kan om Spanien’ så måste X ju 
veta var det ligger! Pratar X med andra elever måste X ju veta var de olika 
städerna ligger!” 

De lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet som har använt kartor 
kommenterar nycklar som något svårt. Nycklarna är svåra att komma ihåg för 
eleven och innebär ytterligare ett moment när något ska läras in. Lärarna menar att 
det är lättare för eleverna att lära sig olika symboler i kartorna. En lärare säger att 
nycklarna inte fungerar eftersom eleven tappar bort sig i materialet. Hon använder 
nyckeln för att repetera in namnen i kartan. 

”Fungerar inte om X ska läsa nycklar och sen gå tillbaka till kartan. X tappar 
fokus och läge. X använder nyckeln för att kolla om X kan. Nycklarna läggs på 
datorn och X kan jobba med dem där. Om X har nyckel kan X lyssna på den och 
ha fingrarna på kartan. Det är ett stöd när X repeterar för sig själv.” 

Tvärtom säger några av de mer erfarna lärarna. De tycker att nycklarna är bra och 
enkla och att eleven kan använda dem. 

Båda grupperna påpekar att det vore bra om nycklarna fanns i svartskrift så att 
andra lärare skulle kunna läsa dem och hjälpa eleven. 

Lärarna säger att då man jobbar med kartan så vet inte eleven, läraren i klassen 
eller kompisen bredvid vad förkortningarna i kartan står för. En lärare skriver in 
med svartskrift på kartorna för att veta vad de olika nycklarna står för. Lärarna 
påpekar att det vore bra om nycklarna fanns i svartskrift så att andra lärare skulle 
kunna läsa dem och hjälpa eleven. 

En annan lärare påpekar att ju yngre eleven är, desto svårare är det att inte elevens 
bild ser ut som svartskriftens bild med samma information. Läraren har därför 
kompletterat bilderna med filt och nycklar i punktskrift. 

Lärare till elever med synrester upplever att kartorna är svåra eftersom det är 
mycket linjer och ”struktur” på dem. 

Sammanfattning: kartor med nycklar 
Kartor upplevs som bra av båda lärargrupperna. Liksom för alla svällbilder är det 
viktigt att linjerna är grova och rastren/texturen tydlig. När det gäller nycklar med 
förklaringar till kartorna upplever de mindre erfarna lärarna att det är svårt för 
eleven, medan lärare med mer synpedagogisk erfarenhet inte ser detta problem. 
De säger däremot att de jobbar mycket med kartorna. Båda lärargrupperna önskar 
svartskrift på kartor och nycklar så att eleven kan få hjälp av andra lärare och 
klasskompisar. 
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Basbilder i svällpapper 
Basbilder är svällpappersbilder ritade av SPSM som inte följer något speciellt 
läromedel utan kan användas till flera olika. Det finns bilder framförallt till 
naturorienterande ämnen, såsom kroppen och växter, men också kartor och 
flaggor. Fem lärare anger att de har använt basbilderna för kroppen och fyra av 
dem tycker att de har varit bra. Dessa bilder upplevs som enkla och pedagogiska. 
Av dessa är enbart en lärare från gruppen av mindre erfarna lärare. 

”Människokroppen var bra. Lärde X könsorganen osv. genom bilderna.” 

”Funkat bra. Biologi, celler och kärnor … de tycker jag har varit tydligare. 
Rastren är tydligare än linjerna. Svåra bilder att göra så de har ritat det 
övertydligt. Någon har fått tänka till. Varit väldigt, jättetydligt istället och det har 
varit jättebra. De bilderna har sällan behövt en förklaring.” ... ”Basbilderna är 
mer pedagogiskt genomtänkta.” 

Flera utav de mindre erfarna lärarna har använt böcker i Stjärnsvenskaserien. Det 
är en bokserie med bredvidläsningsböcker för olika läsnivåer. Till denna serie har 
SPSM ritat enkla inspirationsbilder i svällpapper med färg. 

”Stjärnsvenska är jättebra och tydliga. Eleven gillar att känna på dem. Färgen 
är ett extra plus.” 

Två lärare kommenterar att basbilderna är för svåra för yngre elever. 

”Nja, vi skulle läsa blodomloppet men det var alldeles för avancerat. Jättesvårt. 
Saknas basbilder för yngre elever. Det finns ju bra material i NO. Jag har saknat 
bilder! Snickrat till egna bilder, halvtaskiga. Kan också ha blivit bättre gjorda i 
3D, men tidsaspekten måste också tas hänsyn till.” 

”Hjärtat har varit för ingående för att X skulle kunna ta till sig det. För att 
kunna generalisera och förstå. Gå från hela hjärtats form och sen gå ner till 
detaljer såsom med pussel från förskolan”. 

En lärare anger att de jobbar med modeller istället och att hon förklarar teorin för 
eleven. Två lärare har inte beställt basbilder eftersom framförhållningen varit för 
dålig från de andra lärarna. De skulle vilja att bilder ingick i NO-läromedlen, så 
som de gör för läromedlen i matematik. Resultatet blir att de själva får rita alla 
bilder som behövs och de upplever därför elevens situation som ojämlik jämfört 
med övriga elever. 

Sammanfattning: basbilder 
Basbilderna upplevs vara pedagogiskt bättre men inte tillräckligt enkla för yngre 
elever. Två av de mer erfarna lärarna anger att ämneslärarnas framförhållning är 
för liten för att det ska möjliggöra beställning utav basbilder. 

Matematikbilder i svällpapper 
Matematikbilderna har generellt angetts ha många brister. Endast en lärare har 
angett generellt att matematikbilderna är bra. De har fått kommentarer såsom att 
de är plottriga, för små och har för många linjer som inte går att skilja åt. 
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På vissa bilder kan det finnas flera figurer som ingår i en uppgift och det fungerar 
inte alltid. Mätuppgifter är ett sådant exempel. Däremot är 4–5 vinklar på ett ark 
ok. Lärare med yngre elever har poängterat att de önskar en bild per ark. En lärare 
med en äldre elev tar gärna fler figurer på ett ark, bara bilderna finns med till 
eleven och inte saknas. 

En lärare anger att det blir lättare att känna på bilderna ju äldre eleverna blir och 
ju mer abstrakt deras tänkande blir. Detsamma gäller med storleken. Ju äldre 
eleven blir, desto mindre bilder kan han/hon känna av. 

”Ja, mycket i det som tillhörde matteboken vi hade där var mycket plottriga 
bilder. Trångt att känna för fingrarna. Det var många gånger där som jag gjorde 
om bilden. Jag gjorde om med vaxsnören.” 

”Men så är det ju också storlek, är det tillräckligt stort så går det att känna. Om 
man ska känna skillnad får det inte vara för smått. I början av bråk får inte 
formerna vara mindre än 1 kvadratdecimeter stor om man ska känna delarna på 
en pizza eller tårta.” 

”Ju äldre eleven blir, ju mindre bilder kan den avtolka. I år 1 ska en triangel 
vara minst ca 8 cm på varje sida.” 

En lärare betonar vikten av att svällpappersbilderna är bra, eftersom det är så svårt 
för eleven att kunna göra egna bilder i matematik (beskrivs som ”andra delen” i 
citatet nedan). 

”Om vi tänker på sträckor och vinklar, dels mäta och själv rita. Det är ju nästan 
omöjligt med ritmuff att få till det. Svällpappersbilder är lättare att tolka än att 
själv producera bilder. Det är så himla viktigt att de blir bra. Eftersom den andra 
delen är nästan omöjlig att ta till sig. Eleven är väldigt skärpt i matte, 
intresserad, och när jag förstod att X hade kläm på det gjorde vi ett exempel till 
med kanske andra värden. Sen hoppade vi över uppgifter.” 

En lärare har en elev som har ett abstrakt tänkande nu och som tidigare arbetat 
mycket med bilder i skolan. Läraren beskriver nu former i ett koordinatsystem och 
eleven visualiserar. 

”Mest diagram som vi har använt. Rektanglar och kvadrater. X säger: ’Jag vet 
inte om det är räta vinklar.’ Eleven blir uttråkad! Jag ger X istället 4 koordinater i 
ett tänkt koordinatsystem. Bättre än att försöka tyda en bild. Jag säger t.ex. 
koordinaterna 00 40 44 04. Eleven visualiserar formerna i huvudet. Då får X 
exakta måttet, X räknar ut diagonaler osv. Funkar även för trianglar, liksidig osv. 
Blir snabbare så här. X kan mäta med gradskiva och linjal, men det tar lång tid 
och därför går vi den här vägen. X har jobbat jättemycket med konkret material 
och mycket med bilder tidigare.” 

”Jag kollar av att X kan mäta, men det blir som en bestraffning. Viktigt att man 
får göra både och, X inser det.” 
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Till sist så finns det en önskan att det skulle vara möjligt att rita på bilderna och 
skriva direkt på. I många matematikuppgifter behöver eleven kunna göra det. 

Sammanfattning: matematikbilder allmänt 
Matematikbilderna upplevs som för detaljerade och med linjer som inte går att 
skilja åt. Ju äldre eleven blir, desto mindre och fler figurer kan det finnas på en 
bild och tvärtom för de yngre eleverna. Lärare betonar vikten av att bilderna finns 
med till uppgifterna, eftersom det annars är svårt för eleven att göra de uppgifter 
där han/hon själv ska rita. 

Olika typer av matematikbilder 

Tallinjer 
Endast en lärare anger att tallinjerna är bra. Flera andra lärare gör egna istället för 
att använda de som är producerade till läromedlet. De poängterar att det borde 
göras annorlunda. De tillverkar egna i större skala och utan siffror. På frågan om 
de skulle tycka om ett konkret material där olika tallinjer läggs i en träram är 
svaret positivt (liknande som American Printing House säljer). En anledning till 
att tillverka egna tallinjer är just att siffror kan stå ”rörigt”, både under och över 
tallinjen, och att eleven tycker det är enklare att bara räkna streck och inte siffror. 
En lärare anger att hennes elev klarar tallinjerna med tal över och under linjen 
eftersom eleven har lite syn kvar och kan lokalisera var texten finns på bilden. 
Flera lärare anger att siffror ska stå i rad och inte skrivas i ”sicksack” som är fallet 
ibland vid tallinjer. 

En annan lärare har märkt ut med häftmassa så att det blir ett stopp på linjen, för 
att eleven ska kunna känna de tal som ska avläsas. Han påpekar också att 
mellanrummet mellan tal som ska avläsas inte får bli för kort. 

Bild: Exempel på en tallinje. 

Sammanfattning: Tallinjer 
Flera lärare gör egna tallinjer i större skala och med en annan layout för hur 
siffrorna skrivs. 

Koordinatsystem och diagram 
Koordinatsystem och diagram ritas ibland med ett svagare svällt rutnät i 
bakgrunden och med tjockare grafer/linjer ovanpå (se bild). 
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Koordinatsystem och diagram upplevs som plottriga. Ett problem är att elever 
blandar ihop om det finns olika grafer. Linjerna är inte tillräckligt distinkta och 
skiljer sig inte åt från varandra eller rutnätet. Eleverna har svårt att uppfatta vad 
som är vad. Speciellt när linjer korsar varandra kan eleven gå fel med fingrarna. 

Bildtext: Exempel på ett diagram med flera linjer. 

”X blandar ihop de olika sträcken på ett koordinatsystem. Jag gjorde om 
bilderna till X, Mattedirekt-bilderna. Gjorde om med vaxsnören så att de blev 
högre. En linje ok men inte när det blir flera på ett rutnät. Generellt sitter de så 
tätt så när X känner så kommer X in på en annan med fingrarna. De korsar 
varandra och det är svårt att hitta punkten när de korsar varandra. Jag satte 
häftmassa på korsningarna.” 

Även då det finns markörer/punkter i ett koordinatsystem så upplevs de vara för 
små. En lärare lägger till häftmassa på punkterna för att de ska bli tydligare. Han 
anger att bredden 2 mm är bra och att han lägger till 1 mm i höjd till den 
ursprungliga markören. 

I stapel- och stolpdiagrammen har lärarna kompletterat med häftmassa för att öka 
tydligheten i bilden. En lärare önskar också att de ska göras dubbelt så stora för att 
de ska fungera att läsa av för eleven. En elev har svårt att följa staplarna och 
läraren har löst det hela genom att göra diagram med färre staplar och inte skriva 
så många mått på axeln, vilket gör att det inte blir så tätt med siffror för eleven att 
läsa av. 

”Jag satte en prick på varje stapel. En klutt häftmassa på varje (uppe och nere) 
så att hon kunde känna ner till varje siffra på x- och y-värde. Blev stopp på 
linjerna och siffran kommer direkt efter.” 

28 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

”I diagram så hade det varit bättre att få vika ut arket så att man får ett större 
ark och gör dem på. Om det är 1 cm mellan varje steg på en axel så kanske man 
får ha 2 cm för att det ska gå att avläsa.” 

Sammanfattning: koordinatsystem och diagram 
Koordinatsystem och diagram är för små i storlek och linjer och markeringar för 
små och lika varandra, så att eleven går fel i dem. Lärarna kompletterar bilderna 
med vaxsnöre och häftmassa för att öka tydligheten. 

Hundrarutor 
Lärare anger att hundrarutorna är för täta för att eleven ska kunna känna av 
tabelluppställningen de återger. 

Bildtext: Exempel på en hundraruta. 

Geometri 
Lärarna anger att geometribilderna är bra. De är tjocka och upphöjda. Men de 
betonar att man som lärare måste bygga upp arbetet kring geometri metodiskt. De 
beskriver att de utgår ifrån klossar och konkret material, för att sedan använda 
svällpappersbilden till läromedlet. 

En lärare säger att det är bra om bilder är fyllda med färg så att synrester kan 
användas. De fyller i bilderna med färg själva. Speciellt bråktal visas genom 
cirklar som är fyllda på olika sätt. 

”Geometri handlar om hur man metodiskt bygger upp arbetet kring det. Först 
ha en triangel i trä i handen de första åren. Man kan inte börja med den 
tvådimensionella bilden. Lättare att tolka senare om jag jobbat med geometriska 
former.” 

Intervjuaren frågade en lärare om hon skulle ha föredragit streck i hörnen på 
figurer för att kunna räkna hörnen och fick svaret att just hörn är svåra att känna 
och att lösningen låter bra, i synnerhet i små figurer. 
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Bildtext: Exempel på en figur med vinklarna markerade. 

Rymdgeometribilder avbildar SPSM i svällpapper med streckade linjer för den del 
av formen som inte går att se. Detta ritsätt finner lärarna svårt för eleverna. De 
anpassar istället undervisningen till att ta fram den form som är avbildad på 
svällpappersbilden. 

Bildtext: Cirkulär kon, ett exempel på layout av en rymdgeometrisk form. 

”Fick sitta tillsammans med X. Det flöt ihop och var lite svårt känna vilken yta 
som var vilken. T.ex. platt bild på en kon och X skulle räkna ut hela arean på. Då 
gjorde jag en kon i papper så att X fick känna på hela formen. Vi använde ofta 
figurer istället för att känna på bilder. Svårt för X att veta vilken sida på bilden 
man ska räkna ut. 3D-bilder är svåra. Lättare att begripa med en kub i handen.” 

”Den abstrakta bilden gick inte att använda. Använde träkuber. Uppgiften: En 
del är skuggad, hur stor del? Det var svårt att förstå. Vadå skuggad? Jag gjorde 
figurer och gjorde olika material istället. Istället för olika mönster så använde jag 
slätt papper och sandpapper på en del och så.” 

Intervjuaren föreslår att formerna kan avbildas utifrån olika perspektiv, d.v.s. 
uppifrån, från sidan osv. Lärarna svarar att det skulle ta längre tid, men att det 
kanske skulle skapa mer förståelse för eleven. De säger också att man måste även 
då komplettera bilden med konkreta objekt/form 

Sammanfattning: geometri 
Enklare geometribilder är bra. Däremot fungerar inte svällpappersbilderna på 
rymdgeometriska former. Lärarna bygger upp arbetet med geometri genom att 
använda klossar i undervisningen. 
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Mäta och markera i bilder 
Att mäta i en svällpappersbild är svårt eftersom bildens linjer är lägre än linjalen. 
Det gäller både den linjal och den gradskiva med punktskrift som SPSM tagit 
fram och säljer. Metodiken blir att lägga linjalen en bit nedanför strecket som ska 
mätas eller att komplettera strecket/figuren med vaxsnören som gör linjen 
tjockare. En lärare kompletterar streck och figurer med nålar som fastnar i en 
boardskiva som ligger under bilden. En annan lärare har försökt med samma trick 
men tycker inte att det fungerar. 

Det går inte att läsa av linjer med decimaler, vilket är ett bekymmer. En lärare 
efterfrågar något som inte är så klumpigt för att visa en decimal. 

Det kompliceras också för yngre elever om det är flera figurer att mäta på ett 
papper. Läraren föreslår därför att bilderna istället görs på mindre ark. 

En annan lärare påpekar att det inte finns något att luta linjalen mot när eleven ska 
mäta sträckor. Hon löser det genom att klistra skumgummipapper på bilden. 

”Inte så bra när vi skulle mäta. Finns inget att luta linjalen mot. Skulle vilja ha 
en tjockare lodrät linje som linjalen kan lutas mot. Tjockare än mätsträcket. Jag 
har klistrat på skumgummipapper så att det finns ett tjockare streck. Eleven kanar 
med linjalen annars.” 

”Mätningen också, X blev frustrerad. Gradskiva t.ex. då behöver man sätta en 
nål med ett knapphuvud och det fastnar inte i själva bilden. Jag gjorde en ram av 
en boardskiva och la bilden på, annars fastnar inte nålen i pappret. En sån skulle 
ju finnas med kanske. Koordinatsystem också samma, att man behöver ha ett
underlag så att nålarna står upp att lägga bilden på. Använde boardskivan. Även 
på kartor markerar jag med nålar. Det förstör inte bilden.” 

En lärare tycker att uppgifter ska förstoras så att eleverna klarar av att göra 
uppgifterna. En lösning som dock blir svår om eleven ska jobba ihop med en 
kompis. 

”Mäta, ja det var inte helt lätt. I 7:an omöjligt att mäta. Mäta i en figur, 
sträckor och vinklar. Vet inte hur vi ska göra det på ett bra sätt. Millimeter går 
aldrig att mäta. Får höfta till istället, eller göra om uppgiften, förstora dem och 
skriva i läraranvisning. Uppgiften blir en annan men man mäter samma sak. För 
att avläsa på en linjal så skulle man i punktskriften ändra till precis 4 eller 
anpassa till 8 cm … men det blir ju svårt jobba med en kompis. Svårt så fort man 
hamnar på detaljnivå.” 

Sammanfattning: mäta 
Mäta i svällpappersbilderna är något svårt för eleven. Det försvåras av att det 
ibland finns flera figurer på ett ark som ska mätas och att linjerna i bilden är lägre 
än linjalen. Eleven behöver något att luta linjalen mot så att den ligger rakt. 
Lärarna kompletterar bilderna med nålar, vaxsnören och skumgummi. Decimaler 
går inte att läsa av och lärarna efterfrågar ett alternativt material till detta. 
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Bindning av svällpappersbilder 
Bilder levereras både inbundna i punktskriftsböcker och i en separat pärm till 
läromedlet. En separat pärm är alltid leveranssättet då eleven har digitala 
läroböcker. Enstaka bilder levereras i en mapp. Detta är fallet för kartor och 
basbilder (d.v.s. bilder fristående från läromedel). 

Några lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet har bara använt bilder som är 
inbundna i boken och de tycker att det har fungerat bra. De refererar till 
Stjärnsvenskaböckerna. När det gäller matematik så föredrar flera lärare att ha 
bilderna löst i pärm eftersom de plockar ut bilder och återanvänder bilderna men 
slänger pappersböckerna. Vilken bindning lärarna föredrar är beroende på vilken 
bok bilderna hör till. 

”På ett vis bra att ha bilderna direkt i boken men det är bra att kunna använda 
bilderna till andra grejer – bättre att ha dem lösa då. Beroende på vad det är för 
något. Stjärnsvenskan är bra att ha i boken.” 

Lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet har angett att det fungerar bra att ha 
bilderna i ringpärm. Elever kan bära dem med sig och ha rätt papper med hem. 

Några lärare vill ha pärmar till större basbilder eftersom det möjliggör att eleven 
själv kan hantera bilderna. En lärare har gjort egna stora ringpärmar till kart-
bilderna med flikar som skiljer de olika världsdelarna åt. 

En nackdel med både pärmar och mappar är att de inte går in i elevskåpen och 
därför måste förvaras hos läraren. 

En lärare poängterar att det är svårt för eleven att frakta hem bilder. Det finns 
inget som kan skydda bilderna mot regn eller snö. Läraren har därför konstruerat 
en plastficka i A3-format som träs över bilden när den ligger i en papperspåse. 

”Pärmar det är bra. Kartorna de ligger i mappar och jag vill att X ska kunna 
hålla ordning på dem själv. Ligger lite hullerombuller. Det är lite knöligt att lägga 
in i mapparna. Om de var i pärmar skulle det vara lättare.” 

”De är lite stora och klumpiga, eleven kan inte ha dem själv i sitt skåp. Men 
mindre kan de inte vara för då går det ju inte att se. Inte vettigt heller. Vanligt A4 
vore skönt för då kunde eleven frakta pärmarna. De blir otympliga att ta med 
hem. De är lätta att förstöra om de tas ur pärmen. När jag bär omkring ok. X är i 
klassen med elevskåp m.m. och då är den här pärmen otymplig. Det blir det ju. 
Ser inget annat alternativ dock. Det går inte att krympa heller. Som pest eller 
kolera. Ur elevsynpunkt otympligt.” 

”Svartskriftläsare har svårt att hitta i bildhäftena. Det tar tid när läraren ska 
hitta. Numrering med svartskrift vore bra.” 

Sammanfattning: bindning 
De olika bindningssätten beroende på vilka bilderna är tycker lärare är bra. 
Svällpappersbilderna sparas medan volymer med text slängs, vilket gör att det är 
en fördel att ha bilderna för sig i pärmar. Ytterligare en fördel med ringpärmarna 
är att eleven själv kan bläddra fram bilden. När bilderna ligger i mappar blir det 
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lätt rörigt. Några lärare har tillverkat egna stora ringpärmar till A3-bilderna. En 
nackdel med mappar och pärmar är att de inte går in i elevskåpen eller att frakta
hem i alla väder. Önskemål finns återigen om svartskriftsnumrering i bild-
pärmarna eftersom det tar tid för andra lärare att hitta bland bilderna. 

Elevernas åsikter om svällpapper och andra taktila bilder i skolan 
Svällpappret är bestruket med en emulsion som kan svälla. En bild kan överföras 
till pappret via en kopieringsapparat, när man därefter exponerar svällpappret för 
infravärme bildas en relief som motsvarar den överförda bilden. 

För att få en nyansering av svaren i intervjun bad intervjuaren läraren jämföra med 
elevens åsikt om ritmuffar. Ritmuffen är ett plastark för manuell framställning av 
reliefbilder. Kännbara linjer framställs genom att man skriver på plasten med en 
kulspetspenna med en gummiplatta som underlag. 

De flesta lärarna svarar att eleven inte har kommenterat pappret. I en jämförelse 
med ritmuff så kan de flesta lärare inte svara på om eleven föredrar papper eller 
plast. Lärarna använder ritmuff och tycker att det fungerar bra också. Endast några 
lärare kan svara att eleven har uttryckt att de gillar pappret och någon att en elev 
inte gillar ritmuffen. 

Lärarna med mer erfarenhet påpekar att det är viktigt att presentera bilden på ett 
kul sätt och att mycket hänger på pedagogen. 

En lärare har använt ett norskt material (en s.k. tegneramme, se ordlistan) som 
förlaga. Materialet består av en platta med myggnät i en ram som eleven kan lägga 
ett vanlig papper på och rita med en vanlig krita. Läraren betonar att denna form 
av ritplatta är inkluderande, vilket är viktigt för eleven som inte vill sticka ut. 

”Jag gjorde två ritplattor, en som X tog hem också. X ritade egna kopplings-
scheman, ritade direkt och visade läraren. Linjer tog X linjalen och ritade med,
då visste läraren vad det var. Ritat allt på den. Läraren såg att det var rätt. Även 
triangel med olika längder ritade X på den. Gick att sudda som vanligt. Mycket 
smidigare än plasten. X ritade lite snabbt på den och visade de andra i grupp-
arbeten osv. Inkluderande. X ville inte sticka ut. Hade den när X ritade och det 
var papper som alla andra. Den gjorde jag alla kopplingsscheman på istället för 
att krångla med ritmuffen.” 

En lärare har använd ritmuffen mycket och det har fungerat bra. De har bl.a. satt i 
nålar i den för att mäta. 

”Ritmuffen använde jag jättemycket, ritade bilder på den. X fördrog den. Den 
låg still och det blev tydligare linjer på den. Den använde X själv jättemycket och 
ritade på också. Gjorde mycket i matten också. Ritade om de geometriska 
figurerna. I den kunde man också trycka ner nålarna. Enklare att mäta på den, 
det blev ju en högre kant och så ritade hon en bild bredvid på samma. En likadan 
figur på samma papper. Då blev det inte så trångt på bordet med svällpapp, 
ritmuff och dator.” 
En elev har uttryckt ogillande för bilderna men läraren är osäker på om det gäller 
själva pappret. Det kan dock tolkas så eftersom ritmuffen fungerar bra. 
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”Eleven X sa: ’Jag vill inte känna på det för jag tycker inte om det!’ Jag 
(läraren) kommer inte ihåg, det kan ha varit pappret.  X har suttit och pillat bort 
kanten, försöker pilla bort istället för att använda bilden. Men X tycker om 
ritmuff.” 

Sammanfattning: om svällpappret 
Lärarna säger i intervjuerna att eleverna inte uttrycker gillande eller ogillande om 
svällpappret. 

Urval av svällpappersbilder till läromedlen 
Urval avser att fråga om rätt svällpappersbilder finns med i det anpassade läro-
medlet. SPSM gör ett urval av svällpappersbilder till läromedlen. Samtliga bilder i 
t.ex. en matematikbok finns följaktligen inte producerade. I ett instruktions-
dokument till läraren finns angivet vilka bilder som finns med och hur läraren kan 
hantera de bilder som inte finns på svällpapper. 

Flera lärare av de som har mindre synpedagogisk erfarenhet kommenterar frågan 
med att de är nöjda och att ”de tycker det varit bra”. Det gäller främst i ämnet 
svenska. Här finns det få inspirationsbilder i läromedlen. 

En lärare kommenterar med att det just är en avvägning i dessa böcker då bilderna 
inte ger eleven lika mycket som de seende eleverna och tar längre tid att känna. 

”Vi har använt de bilder som har funnits. Det skulle kunna vara fler (abc i 
punktskrift). Bilderna tar ju tid, det är ju en avvägning. Van själv vid att seende 
barn har mycket bilder. Det är jobbigt att känna och ger inte lika mycket som till 
de seende eleverna. ” 

Några lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet anger att de inte använder alla 
bilder i matematik. Det kan bero på att eleven har svårigheter och inte klarar de 
kognitivt svåra bilderna. En bild kan innehålla två svårigheter för elever med 
synnedsättning. Dels kan de vara svåra att känna av, dels svåra att kognitivt tolka. 
En lärare svarar att de i matematiken gjort egna bilder. En annan lärare anger att 
de inte använder alla bilder eftersom de föredrar att prata muntligt istället. En 
annan lärare säger att de inte använt bilderna eftersom läraren inte hunnit gå 
igenom bilderna utan istället ritade på ritmuffen till eleven. Läraren hänvisar till 
att hon är ny som lärare till en elev med synnedsättning. 

”Vi har valt ut några få bilder. Beroende på eleven som har det svårt. Väntar 
med vissa bilder men använt de enklare bilderna. Kognitivt svårt för vissa delar i 
matten.” 

”Inte saknat något, finns bra med bilder i det vi har använt. Vi använder inte 
alla bilder – en del bilder pratas det om muntligt istället. Kompisar förklarar.” 

Två lärare anger att det har saknats bilder. Lärare med elever med synrester 
uttrycker att det skulle finnas bilder i storstil, t.ex. tabeller. 

”I matematiken använder vi alla bilder, matteboken är väldigt visuell. Det är 
tillräckligt mycket bilder men vi har tillverkat en del själva – saknats tallinjer. 
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Eleverna har inte kunnat göra allt för att det saknas bilder, t.ex. tabeller. Skulle 
ha underlättat att haft tabellerna visuellt. Skulle finnas som tillval av storstil.” 

Fyra av lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet anger att det i matematiken 
ibland funnits fler bilder än vad som behövts. Två av lärarna säger att det varit ett 
bra urval av bilder och två lärare svarar att de har saknat bilder till läromedlen. 
En lärare poängterar också att det är viktigt att det inte sparas in på bilder om t.ex. 
assistenten inte är så duktig i matematik. Hon har då svårt att göra en egen bild till 
eleven. En lärare påpekar att de bilder som används är de som är bra. Vissa bilder 
går inte att använda. Hon önskar istället att det fanns taktila material till 
läromedlet. 

”Önskar att eleverna i år 1 och 2 fick en väska med taktilt material som det står 
i läraranvisningen om. Använda mer optimalt. Vilka bilder som inte har används 
så är det ju vissa bilder går inte att göra bra. Det urvalet blir det. Man gör de 
bilder som man tror blir bra.” 

Sammanfattning: urval 
Några lärare har inte använt alla svällpappersbilder i matematiken. De anger att 
bilderna kan vara svåra att förstå kognitivt för eleven, att de inte hunnit gå igenom 
dem innan, att de har valt att prata om dem istället eller att de inte går att använda. 

Båda lärargrupperna har saknat vissa svällpappersbilder, t.ex. tallinjer. 

Tillgänglighet av svällpappersbilder 
Här frågas lärarna om hur åtkomst till och beställning av svällpappersbilder 
upplevs. 

Flera lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet har inte introducerat sväll-
pappersbilder till eleven, eller använder bara få bilder i undervisningen, och har 
därför ingen eller liten erfarenhet av att beställa bilder. I vissa fall är det en 
tidigare lärare som har beställt material och i andra fall så finns en speciell 
pedagog på skolan som beställer allt material som behövs. De lärare som har 
beställt själva är nöjda, vilket de uttrycker med kommentarer såsom: 

”Fungerat jättebra.” 

”Ja, det finns ju i katalogen. Noll problem med det.” 

”Bra. Snabb leverans.” 

En lärare har upplevt att det inte fungerat bra eftersom skolan missade att det var 
en speciell ruta att kryssa i om svällpappersbilder önskades på SPSM:s 
beställningsblankett. Hon upplever också att det är svårt att kommunicera med 
SPSM:s orderavdelning. 

”De böcker som var beställda till i år var det inte beställt några bilder till. 
Nästa år kommer jag beställa det. Vore bättre om man kryssade bort om man inte 
ska ha! Frågan ska stå allra först. Har därför i år bara använt skönlitterära 
bilder. Att det inte kommer med automatiskt! Att man måste påtala och att 
beställningen (Order) inte förstår vad man menar!” 
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”Förstod inte i början att man var tvungen att säga till så därför har vi inte haft 
så många bilder. När jag har ringt och beställt då har inte han vetat. Därför har 
jag använt mig mest av ritmuff. Speciellt om man är ny inom punktskriftsområdet 
då kan man inte veta allt innan. Han på beställningen borde ju veta eller få 
informationen om det här.” 

Av lärare med mer synpedagogisk erfarenhet anger fyra att beställningen har 
fungerat bra eller ”rätt bra”. Några lärare påpekar att det tagit väldigt lång tid 
innan läromedel har kommit. De anger att det är viktigt att vara ute i god tid. En 
lärare påpekar att responsen på beställningen kommit sent. Beställd bok i februari 
har fått respons i juni/juli när läraren varit på semester och då det är för sent att 
beställa något annat material istället. 

En lärare påpekar att det har saknats material som hade behövt anpassas från 
lärarhandledningen. 

En lärares elev fick en äldre upplaga av en matematikbok på gymnasiet som inte 
passar in i nuvarande skolsystem. 

En lärare anger att hon haft fin kontakt med Läromedelsavdelningen på SPSM. 

”Jag fick inte godkänt att få prov anpassade som tillhör böckerna. Böckerna 
anpassade men inte provräkningar, övningsuppgifterna, fördjupningsuppgifter. 
Det blir katastrof att få göra allt som låg i läraranvisningen. Det borde den här 
eleven också få. Fick inte något sådant anpassat. Många timmar för att anpassa. 
Det här är en högpresterande elev så det blev mycket. Använt ritmuff i de lägena. 
Sparat tidigare bilder från andra böcker och suttit och gjort om. Klippt och 
klistrat i gamla tapeter och sånt har jag fått göra! Många gånger utanför 
arbetstid hemma.” 

”Eleven har fått en äldre upplaga av en mattebok. På gymnasiet är skolsystemet 
utbytt och de gamla böckerna fungerar inte, alla andra klasser kör nya böcker. 
Lite trist när man ska utveckla skolan!” 

”Tagit en otrolig tid. Beställer i februari och när de inte har kommit i augusti 
känns jobbigt. Beställt i februari och får inte respons förrän juni, juli när jag är 
på semester. Beställt i februari. Skulle vara bra med respons att ”den här kommer 
ta tid eller att den här boken har vi inte”. Hör jag inget förutsätter jag att det 
kommer. När man hör något så är det för sent att beställa något annat som ska 
komma i tid! Beställt allt i februari, alla böcker. Råkopia i september! Där måste 
man ha bättre rutin. Den här boken finns inte måste man veta direkt om man 
måste byta bok. För lång tid till beslut. Det kan man inte skylla på möten. Då 
måste man ha ny ordning på hur man beviljar anpassningar osv. Det är inte så 
otroligt mycket barn som ska ha de här anpassningarna. Böcker tar lång tid och 
bildbilagor.” 

Beställning av basbilder 
Flertalet lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet har inte beställt basbilder 
(bilder som inte är knutna till något läromedel utan kan beställas fristående). 
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Kommentarer finns ändå om att de upplever att det är bra att dessa bilder finns. 
De som beställt svarar också liksom de flesta lärarna ovan att beställningarna 
fungerat bra. De som har beställt bilder uppger att de har beställt bilder såsom: 
kartor, musik, vattenhjul, flaggor, kemi- och fysikbilder, kroppen och dinosaurier. 

En lärare med mer synpedagogisk erfarenhet anger att hon inte har beställt 
basbilder till eleven eftersom ämneslärarna inte haft någon framförhållning.
Övriga anger att det har fungerat bra. 

Några andra lärare med mer erfarenhet av synpedagogik har kontaktat SPSM för 
att få veta mer om bilderna och har även köpt in fler basbilder till eleven. Detta för 
att komplettera de bilder som redan finns på skolan. Svällpappersbilderna sparas 
på skolan för att användas vid senare tillfällen. En av dessa lärare köper in 
ytterligare böcker i ämnen för att få tillgång till fler bilder att komplettera den 
ordinarie boken i klassrummet med. 

Intervjuaren har guidat två lärare i hur man kan söka och titta på jpg-bilder av 
basbilder på SPSM:s hemsida. De har båda vetat att bilder ska gå att titta på men 
har missat hur de ska hitta in till sidan (via länken ”Köpa läromedel”) och vilket 
sökord som ska användas för att få träff på bilderna. 

”Svårt hitta på hemsidan. Går ej att hitta på ’taktila bilder’. Svällpappersbilder 
måste det stå! Klickat igenom hela listan. Jag begriper inte hur de har tänkt! Hur 
ska assistenten kunna! Kommer att ge upp. Skulle finnas med bilder till boken! 
Frustrerad när planeringen läggs om. Tidspress gör att man inte hinner leta efter 
bilder.” 

”I matte finns ju allt med som behövs. Det är jätteskönt. Men i naturkunskap 
borde det kunna var mera bilder. Krävs mycket mer för att man ska komma på att 
taktila bilder ska beställas i tid. Har aldrig haft läromedel där det följt med bilder, 
förutom i matte. Det vill säga att det krävs dialog med ämneslärarna i god tid. 
Man beställer inte som man ska. Eleven får inte se bilder till naturkunskap för 
man beställer inte i tid eller inte alls. 

Intervjuaren: ”Skulle du vilja att de förslagna basbilderna följer med boken?” 
Läraren: ”Det är ju ett ansvar om den som gör urvalet (av bilder till läromedlet). 
Det skulle vara bra! Har dåligt samvete och ändå är jag erfaren. Har jag tid så 
har jag liggande i något förråd som jag har gjort eller som är beställd tidigare. 
Har jag tur så har jag en gammal bild. Då har jag räddat många situationer när 
jag ser att jag inte beställt.” 

Sammanfattning: tillgänglighet 
Beställningar av svällpappersbilder fungerar bra men med några undantag. 
Lärarna har åsikter om att produktionstiden är lång, att de inte fått allt material 
anpassat eller fel upplaga och att återkopplingen efter beställning av läromedel 
med bilder skulle kunna vara bättre och snabbare. 

En anledning till att inte bilder beställs är bl.a. att de andra lärarnas fram-
förhållning är knapp, vilket inte möjliggör tidsmässigt att beställa bilderna. En 
lärare missade att kryssa i svällpappersbilder på SPSM:s beställningsblankett, 
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vilket medförde att eleven inte fick några bilder alls. Vidare skulle informationen 
om svällpappersbilder på SPSM:s hemsida kunna vara mer pedagogiskt upplagd 
och sökvägen bättre. 

Några av lärarna med mer erfarenhet av synpedagogik har tagit kontakt med 
SPSM för att på olika sätt få tag i fler bilder till sina elever. 

Idéer från SPSM 
Dessa frågor grundar sig i tankar om förbättringar för de svällpappersbilder som 
SPSM har idag. 

Bildbeskrivning till svällpappersbilder 
Denna fråga grundar sig i RNIB:s (Storbritanniens organisation för bl.a. 
produktion av svällpappersbilder) upplägg, där varje svällpappersbild finns en 
bildbeskrivning. I frågan finns också en önskan att veta hur lärarna skulle vilja ha 
bildbeskrivningen utformad. Man kan tänka sig att bildbeskrivningen ska vara 
riktad till läraren så att han/hon kan få en guidning i hur bilden ska kännas av. 
Man kan också tänka sig att bildbeskrivningen är riktad till eleven för att han/hon 
ska få en introduktion till bilden, eller en mer uttömmande beskrivning av bildens 
objekt och detaljer. 

Flertalet lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet är positiva till att det ska 
finnas bildbeskrivningar till svällpappersbilderna. De anger att bildbeskrivningen 
kan vara en förklaring till läraren om bilden och en introduktion av bilden till 
eleven. De anger att bildbeskrivningarna också kan ge läraren tips på hur man går 
igenom bilden. Det ska vara ett stöd för de lärare som inte är vana att undervisa 
elever med synnedsättning. 

”Ja, nytta att veta vad anpassningen är. Skillnaden som finns i bilden. I t.ex. 
landskapsbilder få information om vad förkortningarna är. Förförståelse för 
eleven, en introduktion för eleven och förklaring till läraren av bilden.” 

”Kunde kanske vara bra. Vi är flera som har X. Att någon som är van kan 
hjälpa till att tolka så kan man välja själv om man använder beskrivningen eller 
inte. Beskrivningen ska vara mer utförlig till den som ser. Tips i svartskrift till den 
som går igenom bilden. Den som inte ser ska kunna känna och inte läsa. 
Handledning i att känna av bilden. Säga rätt saker. Beskrivning av någon som är 
van ge bra tips.” 

”Ja, eftersom jag inte är bekväm med hur man beskriver en taktil bild. Jag har 
ingen lärdom, utsatt för nya situationer. Aldrig jobbat med blint barn. Allt jag 
kunnat tidigare gäller inte efter många år som speciallärare. Så många 
smågropar. Oerhört hjälpt av bildbeskrivning. Den kan gärna rikta sig till eleven. 
Men jag tror att det finns ett sätt att beskriva bilden så att eleven lättare kan ta till 
sig bilden. Både i punkt- och svartskrift. Hästjobb att sitta och översätta jämt.” 

En lärare har förslag om upplägg där bilden ska vara på höger sida i uppslaget och 
på vänster sida förklarande text i punkt- och svartskrift. Han poängterar att fler 
elever skulle kunna ta till sig bilderna om det fanns beskrivningar. 
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”Absolut. Geometribilden på höger sida och på vänster sida skulle kunna vara 
förklarande text. I punkt och svart. Texten ska vara riktad till eleven. Fler elever 
än syn skulle kunna ta till sig bilderna då när det finns bildbeskrivning.” 

Flera uttrycker att bildbeskrivningen för yngre elever kan vara riktad till läraren 
för att sedan övergå till att vara riktad till eleven när han/hon blir äldre och läser 
bättre. 

”Ja, när vi har bilder så syntolkar ju jag. Visst är det så när X blir bättre läsare 
så är det ju bättre för X att läsa in det själv. Ibland till lärare, tips utifrån 
beskrivningar är ju alltid bra.” 

Några lärare tycker inte att de behöver det i dagsläget, men att det kan bli aktuellt 
när eleven blir äldre. Fyra lärare uttrycker att de inte behöver några bildbeskriv-
ningar till svällpappersbilderna. De svarar: 

”Beror på sammanhang. Nej, tycker inte vi använder bildbeskrivningar 
överhuvudtaget. Kompis berättar, eller vi.” 

Sex lärare av de med mer synpedagogisk erfarenhet svarar att det inte skulle vara 
någon hjälp att ha en bildbeskrivning till svällpappersbilden, eftersom eleverna 
föredrar att läraren förklarar. Två av lärarna var lite osäkra och frågade sin elev 
och återkom sedan med svaret att eleven ville hellre att läraren beskrev. En lärare 
poängterar att det inte är enkelt att beskriva en bild tekniskt. Hon menar att de 
tekniska beskrivningar som Yvonne Eriksson gjort inte fungerar, barnet förstår 
inte. En av lärarna anser att hennes elev är så duktig att det sällan behövs 
förklaringar, men menar att det kan vara bra för en elev som behöver mer hjälp. 

Två lärare menar att det i högre stadier kan vara bra med en beskrivning när det 
handlar om avancerade bilder som kanske inte assistenten har kunskap om, eller 
om eleven arbetar självständigt. En av lärarna föreslår en kort sammanfattande 
information om bilden högst upp i vänstra hörnet. En annan lärare menar att det 
kan vara bra med bildbeskrivningar till bilder för lärare som är nya, så att de får en 
guidning i hur bilden kan beskrivas för eleven. 

Sammanfattning: bildbeskrivningar till svällpappersbilder 
Flertalet av lärarna med mindre synpedagogisk erfarenhet är positiva till en bild-
beskrivning som ett stöd för läraren att introducera bilden. Flertalet av lärarna 
med mer synpedagogisk erfarenhet svarar att det inte skulle vara hjälpta av en 
bildbeskrivning. Här menar dock två lärare att äldre elever skulle kunna vara 
hjälpta av bildbeskrivningar till avancerade bilder, ifall de inte har någon assistent 
eller om bilden är för svår för assistenten. 

Samlingar med bilder oberoende av läromedel 
Frågan har sin grund i en idé om att basbilder med olika teman skulle kunna vara 
användbara för skolan. Här frågas lärare vad för upplägg dessa bilder skulle kunna 
ha och om de är intresserade av sådana här bilder. Intervjuaren har angett att 
bilderna kan skickas ut inför en ny period i skolan eller för varje årskurs. 
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En lärare av de 14 med mindre synpedagogisk erfarenhet är inte positiv till 
samlingar med bilder. Läraren anger att det är skrymmande med material och 
tycker att det är bättre att bilderna är kopplade till läromedlen. De övriga lärarna 
anger att de är positiva till samlingar med bilder. De säger att bilderna skulle 
kunna vara indelade i teman som t.ex. rymden eller motorer. Ett basmaterial skulle 
vara bra. Några har svårt att säga vilka bilder som skulle ingå men tycker att det är 
bra att ha grejer att känna på även t.ex. på fritis. En lärare föreslår att det skulle 
kunna vara synspecifika bilder som SPSM anser är viktiga, saker som inte har 
med lektionsinnehållet att göra. 

Flera lärare föreslår att bilderna ska följa läroplanens upplägg. De påpekar också 
att bilderna behöver vara enklare än de basbilder som finns nu. Bilderna ska vara 
nivåanpassade, t.ex. hjärtat ska fungera för en elev i åk 3. En lärare föreslår att 
man kan ha ett register med bilder utifrån läroplanen ”hela vägen upp” så att 
lärarna kan välja och printa ut de bilder som önskas. En lärare pekar på just bilder 
som saknas och som skulle kunna ingå i en bildsamling: 

”Jag skulle vilja ha: årstidsbilder, månadsbilder och olika traditionsbilder – jul, 
påsk, midsommar. Jag jobbar med utländska barn och vill kunna jämföra med 
muslimska bilder med traditioner.” 

Av lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet är alla utom en positiva till att få 
bilder från SPSM utan beställning. De tar upp att det är svårt att komma sig för att 
beställa bilder och veta vilka som är värda 20 kr. Flera lärare tar upp att det skulle 
varit bra i lägre årskurser. En lärare tar upp att då andra barn fick 
inspirationsbilder i engelskan fick hon tillverka mycket själv. En lärare anger att 
bilder skulle kunna väljas utifrån läroplanen och de mål som finns beskrivna som 
kräver bilder. En lärare har haft som en bildbank på skolan då tidigare lärare 
beställt och sparat mycket bilder från tidigare år. Han upplevde att det var positivt 
att kunna välja en bild som sedan kunde justeras lite, speciellt matematik- och 
NO-bilder som är svåra och slitsamma att förstå. 

”När du säger så, spontant: Waow! … Tror man skulle bli duktigare att tänka 
på att det finns bilder att använda om man hade bilder att använda. Det blir för 
lång väg till bilden eftersom det kräver förplanering. Och kostnad, hur ska jag 
kunna välja vilka som är värda 20 kr? Det hänger på att faktiskt jag ska göra 
det.” 

En lärare tror inte att det skulle fungera. Hon tror inte att andra lärare kan hantera 
materialet utan någon slags handledning och att det därför är meningslöst att 
skicka ut bilder. 

En annan lärare ser både för- och nackdelar. Hon påpekar att det är svårt att veta 
vad som behövs. Basbilderna upplever hon har varit för svåra för yngre elever. 

Sammanfattning: samlingar med bilder 
Flertalet lärare är positiva till att få bilder levererade i samlingar. Flera har 
föreslagit att de ska sorteras in utifrån de mål som är aktuella i läroplanen. 
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Nedladdningsbara svällpappersbilder att svälla själv 
Denna fråga grundar sig i en idé som följer RNIB:s (Storbritanniens Royal 
National Institute of Blind People) lösning för att distribuera svällbilder. De har en 
plattform på nätet där lärare kopplar upp sig och själva laddar ner de bilder som 
de önskar. 

Tre lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet svarar att de inte är intresserade. 
En av dem anger tidsbrist och de andra två att de inte har en svällpappersapparat.
Övriga lärare är entusiastiska med eller utan svällpappersapparat. De är även 
intresserade av att bilderna ska vara redigerbara (såsom hos RNIB) om det är 
enkelt. 

Samtliga lärare med mer synpedagogisk erfarenhet är positiva till idén, även om 
en lärare är tveksam till om det finns pengar till svällpapper (de kostar 8 kr/st). De 
poängterar också att man måste ha någon slags skrift/manual till pedagogen. 

En lärare poängterar att om eleven skulle kunna göra det själv skulle det vara en 
stor fördel för då skulle läraren få mer kontroll själv. 

Två lärare har inte tillgång till någon bra svällpappersapparat och har inte fått 
någon från landstinget. 

En lärare påpekar att man måste kunna se hur bilden ser ut innan man laddar ner 
den och att programmet för att ladda ner måste vara enkelt. Svällpapper är ju dyrt 
så råkar man svälla fel är det inte bra. Hon poängterar att det måste vara bilder 
som tillåter en viss felmarginal av svällaren, eftersom det är svårt att svälla bra. 
Det är ok att få en mindre bild i storlek som är grövre, bara man får någon bild till 
eleven så är det en fördel. Det skulle vara en ”livlina” att kunna ladda ner bilder. 

En lärare poängterar att det skulle gå att vara mer spontan om bilder gick att ladda 
ner, men det gäller i så fall att det finns många och bra bilder att välja på. 

Att bilderna skulle kunna vara redigerbara upplevs som positivt eftersom eleverna 
har lite olika behov. En fördel vore om programmet även möjliggjorde ritande av 
egna bilder. 

”För att den synskadade ska möta bilder så måste det finnas bilder att tillgå. 
Möter få bilder. Inte heller upptränat. Vanan att avläsa en taktil bild. Inte bara att 
göra det! När man inte får så stor mängd, avkodningsträning behövs.” 

Sammanfattning: nedladdningsbara bilder 
Flertalet lärare är positiva till att kunna ladda ner bilder fritt från SPSM men 
poängterar att bilderna måste vara enkla liksom programmet för nedladdning. 
Flera av dem har inte en svällapparat på skolan. De funderar även på om de 
kommer att få pengar till svällpapper. 

Förslag från lärare om material 
Här anges några olika förslag från lärarna som framkommit under intervjuerna. 
Det är förslag om introduktionsmaterial för lärare som har elever för vilka sym-
boliken är svår. En databas för bilder som görs i skolorna som ett samverkans-
projekt föreslås också. Här finns även förslag på basbilder som saknas, t.ex. enkla 
introduktionsbilder, månadsbilder, traditionsbilder, musikbilder, syslöjdsbilder, 
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idrottsbilder och sagobilder. För att underlätta för elever med synrester önskas 
bilder med färg. Inom matematiken saknas material för att göra uppgifter konkret. 

Förslag från lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet 

Metodmaterial med symboler 
En lärare anger att eleven har väldigt svårt med symboler. Ett metodmaterial om 
bilder vore kanske bra för dessa elever. 

”Bilder är för svårt för eleven – symboler för svårt, vi är inte där. Vi har provat 
och haft väldiga problem. Använt leksaksdjur och räknat hur många ben på 
ladugårdskossa osv. Förenklade symboler – X har ingen förmåga. Vi använder 
verkliga saker så långt det bara går. Letat arbetsmetoder denna årskurs. Det 
taktila är X inte intresserad av att undersöka, men X är på gång.” 

Enkla bilder – som introduktion 
Här föreslår en lärare att SPSM skulle producera enkla basbilder som en introduk-
tion till de svällpappersbilder som kommer att finnas i elevens läromedel i högre 
årskurser. 

”Eleven är nyfiken och tycker det är roligt med bilder. Tycker att det skulle 
finnas enkla bilder så X blir van att känna. Rörig bild med massor på är ändå en
bild. Ändå spännande att känna på. X läser skönlitterär bok – olika material är 
kul. I svällpapper finns olika strukturer. Motiv av en fotboll till en text om fotboll, 
någon liten grej. Fisk – en liten grej att känna på, lite mer än vad det är. Litet och 
enkelt.” 

Årstidsbilder och traditionsbilder 
”Årstidsbilder, månadsbilder och olika traditionsbilder – jul, påsk, midsommar. 

Jag jobbar med utländska barn och vill kunna jämföra med muslimska bilder med 
traditioner.” 

”Basbilder på hur det ser ut ute varje månad. T.ex. Saras årsbok – en bra 
förlaga till svällpappersbilder. ” 

Bilder till syslöjden 
”När eleven ska sy ett litet gosedjur har vi vanliga svartskriftsmallar – skulle 

finnas taktila mallar med olika gosedjurs-former. Jag ritar så gott det går med 
ritmuffen. Slöjdläraren är ju skicklig men inte den som följer med eleven! Som det 
är nu använder vi krita på formen och trycker tyget mot figuren och så får man 
ritmärken som markeras med vaxsnören.” 

Bilder till idrotten 
”Från Iris har vi en sprattelgubbe till gympan men det funkar inte. Skulle vilja 

ha bilder för hur det ser ut i kroppen när man gör olika rörelser. (jfr med RNIB:s 
bilder på olika idrotter.) 

Bilder till musiken 
”Musikbilderna är riktade till yngre elever med trummor, piano osv- – men 

dagens DJ finns inte. Det som används nu! Eleven är jätteintresserad av musik. 
Modernare bilder behövs.” 
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Förslag från lärare med mer synpedagogisk erfarenhet 

Gemensam databas 
En lärare önskar en gemensam plattform för att dela svällpappersbilder med andra 
lärare till elever med synnedsättning: 

”Ska finnas en databas där man kan lägga upp egna bilder. Tror att det finns 
många bra bilder där ute. Har man möjlighet spar man tid och kraft som kan 
läggas på något annat. Bra att skriva en beskrivning till den bilden man lägger 
upp – ’så här använder vi detta’.” 

Enkel bredvidläsning för läsinlärning och nybörjarengelska 
Två lärare saknar enkla bredvidläsningsböcker i svenska när elever börjar läsa (då 
fanns inte Stjärnsvenskaböckerna som SPSM nu anpassat) och i engelska när det 
är aktuellt. En av dem blev hänvisad att beställa böcker internationellt men det 
visade sig vara omständligt. Den andra läraren nämner att hon vill ha en bank med 
bilder med saker till engelskundervisningen.  

”Fanns nästan inga lättlästa böcker i punktskrift, var så då i alla fall. Mycket 
som jag fick skriva av och skiva ut i punktskrift och så gjorde jag bilder till det. 
Det hade underlättat väldigt om det hade funnits färdigt. Lätta bredvidläsnings-
böcker i engelska med bilder. Fanns inga böcker att låna i engelska heller – fick 
svar att jag kunde beställa från ett internationellt bibliotek. Väldigt omständligt 
och blir inte av!” 

”Saknas framför allt i engelskan då för att förstå, för att lära sig nya ord. En 
bank med bilder med saker. Då gjorde jag mycket bilder själv. Märkta med 
punktskrift på baksidan.” 

Enkla spel för yngre t.o.m. årskurs 5 
Två lärare saknar enkla taktila spel till undervisningen på låg- och mellanstadiet. 

”Enkla taktila spel till låg- och mellanstadiet saknas. Jag har ritat många 
spelplaner. Såna där man slår tärning och ska hoppa ett steg framåt.” 

”Klasskompisarna har en spelplan och X en egen så att X kan känna stegen i 
rutor eller så spela dom på den X:s spelplan. Spelpjäser gjorde jag olika, 
använde olika former på dem. Det fanns inte att köpa. Skulle kunna vara 
fyrkantiga rutor i lite ormform. Likt originalet. Det beror också på arbetssätt i 
klassrum vad man saknar …” 

Sagobilder för yngre elever 
En lärare saknar inspirationsbilder till sagor. Såsom de seende eleverna får bilder 
för att kunna komma ihåg och återberätta sagan. Sådana bilder kan vara bilder 
som passar till klassiska sagor eller bilder på vardagsföremål såsom stol, buss, bil 
osv. 

”Så gör man mycket med seende barn. De får hjälp av bilden för att komma 
ihåg sagan. Ett sånt stöd har ju inte X som inte ser. Händelsebilder såsom att 
Snövit knackar på dörren, häxan bjuder på äpplet, dvärgarna kommer … Enkla 
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bilder som visar delar ur berättelsen. Jag gjorde enkla bilder, i ull t.ex., för att få 
känna samtidigt som X läste. X uppskattade det väldigt.” 

Matematik 
En lärare saknar material för att visa symmetri. Bilden i matematikboken visade 
bara den ena halvan av figuren och för att eleven ska förstå behövs hela formen. 

”Symmetri på en vas. Den fixar man inte. Gjorde en vas i papper som liknar den 
i svällpapper som jag lade på. Delade den och lade den på. Det är den du ser på 
svällpappersbilden.” 

En lärare saknar material till matematiken för att göra provräkningar. Material 
som går att återanvända för att bygga upp en bild, t.ex. tomma diagram med 
tillhörande staplar och tårtbitar, bråk, koordinatsystem, hundrarutor, procent-
figurer och geometrifigurer. Det behöver vara hållbarare än svällpapper men inte i 
hårdplast för det blir för barnsligt att släpa på i årskurs 8–9. Läraren vill att 
materialet ska gå att använda från årskurs 4 t.o.m. årskurs 9. 

En lärare saknar bra material för att kunna läsa av decimaler. Hon efterfrågar ett 
material som inte är klumpigt och inte heller för stort. 

Hon skulle också vilja att eleven själv skulle kunna rita en graf för att få in 
känslan. 

”Häftmassa att markera med blir för oprecist, blir för klumpigt – 4,2 går inte 
att läsa av. Det är lite bekymmer. Jag har markerat ut med nålar med något 
korkunderlag. Men nålarna ramlar bort. Borde finnas något inte så klumpigt för 
att visa 1 decimal. Andra pluppar blir jättestora. Koordinatsystemet kan ju inte 
bli hur stort som helst heller. Det går inte att använda då. Diskuterar sånt 
teoretiskt runt omkring. Jag skulle vilja att X skull kunna konstruera själv en graf 
för att få in känslan lite grann. Det vi har gjort är att X säger vilka koordinater 
och så gör jag kurvan.” 

Svällpappersbilder med färg 
Flera lärare som har elever med synrester tar upp att det är synd att eleven inte kan 
använda synen när de jobbar med bilderna i skolan. En annan lärare med en blind 
elev tar upp att bilderna blir mer inkluderande om de är färgglada. 

”Skulle vilja ha mycket färg i bilderna. Jättetråkigt gjorda. Till Mattestegen 
gjorde jag ormar och klippte ut och fixade om det så att det blev kul för att locka 
in de andra kompisarna att jobba med X.” 
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Sammanfattning: av bilder/material som önskas 
Lärarna föreslår svällpappersbilder till följande områden: 

•	 enkla introduktionsbilder 
•	 årstidsbilder 
•	 traditionsbilder 
•	 bilder till syslöjd 
•	 bilder till idrotten 
•	 bilder till musik 
•	 databas med bilder 
•	 enkla bredvidläsningsbilder till läseböcker i svenska och engelska 
•	 spel 
•	 sagobilder 
•	 bilder med färg 
•	 metodmaterial med symboler 

Vidare skulle lärare vilja ha material i matematik för att: 

•	 mäta 
•	 tillverka diagram 
•	 tillverka bråk 
•	 tillverka koordinatsystem 
•	 tillverka procentfigurer 
•	 tillverka geometrifigurer 
•	 undrarutor 
•	 läsa av decimaler 
•	 förstå symmetri 
•	 rita grafer 

Blandade tips och kommentarer från lärare med mer synpedagogisk 
erfarenhet 

•	 En lärare tar upp att det är viktigt att barn får börja rita och att det 
upplevs som roligt. 

”Sällan X inte vill göra en bilduppgift (eleven går i år 7). Gör sina bilder och
de är jättefina. Än har ingen fällt någon kommentar i klassen. X tycker det är 
roligt.” 

•	 En lärare har jobbat mycket med bilder och säger att övergången 
mellan svällpappersbilder från känselbilder (såsom olika ytor med 
taktila material, t.ex. tyg, sandpapper, läder osv.) är jättesvår för 
eleven. Hon poängterar att krutet måste läggas i början! 

Hon har jobbat mycket med att eleven med synnedsättning ska vara 
delaktig. Hon har gjort ”levande bilder” där svällpappersbilden har 
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varit en bas som hon och eleven har jobbat vidare på med olika 
material. Ett tyg kan vara vatten och så har bilden fått en händelse. 

•	 En lärare har använt ark från SPSM med olika raster som hon klippt 
till och gjort egna bilder som hon sedan svällt i svällapparaten. Det har 
fungerat bra men hon påpekar att hon hellre använder färdiga bilder 
från SPSM. 

•	 En lärare har en extra lektion i veckan för förförståelse då 
ämnesläraren förbereder eleven. 

”Vi har ju haft en extra lektion i veckan för förförståelse i naturkunskap. Då har 
jag bett läraren gå igenom en bild på extralektionen. Då blir det ju ämnesläraren 
som går igenom bilden. De har ämneskunskap mer än mig. Men jag har fått ge 
råd hur läraren ska guida. 

Eleven är inte så glad åt det. Allt möjligt extra t.ex. labben som de ska ha den 
veckan. Bad om en extra naturkunskapstid liksom specialidrotten. Ger 
förförståelse för det som komma skall. Gör glad åt detta!” 

•	 En lärare har hört av sig till SPSM om något blivit fel och har blivit 
bra bemött med kommentarer såsom: 

”Åh vad skönt att någon säger synpunkterna.” 

Hon poängterar att det är bra att ha skinn på näsan och att vara erfaren, det 
gynnar eleven. 

•	 En lärare tar upp att det är viktigt att böckerna görs på samma sätt i en 
serie så att eleven känner igen sig i årskursen som kommer. 
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Gruppintervjuer med elever med 
synnedsättning 

Metod vid intervjuer av elever 
Eleverna har intervjuats i fem gruppintervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade 
och behandlade följande områden om svällpappersbilder: ämnen och erfarenhet, 
arbetssätt, kvalité, urval och alternativa taktila bilder (se bilaga 4). 

För att få alla elever delaktiga i gruppintervjuerna har intervjuaren frågat de elever 
som varit tysta i en fråga om deras åsikt speciellt. De fem grupperna har varit små 
med 2–4 elever (4 elever enbart vid ett tillfälle). Optimalt har tre elever varit då 
dynamiken i gruppen även leder till att eleverna kommer fram till fler åsikter 
tillsammans. 

Intervjuaren visade eleverna bilder för att försäkra sig om att eleverna förstod vad 
intervjuaren ville fråga om och för att sätta in eleverna i ämnet. 

Intervjuaren antecknade på dator under samtalets gång och därefter renskrevs 
intervjun. Samtalen varade från 35 till 60 minuter. 

Eleverna informerades om sina rättigheter enligt Vetenskapsrådets riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2002), d.v.s. att deras namn inte skulle anges i rapporten och att 
de hade rätt att avbryta intervjun utan motivering. De uppmärksammades också på 
att intervjuaren antecknade under tiden. I denna kartläggning är han/hon ersatt 
med X för att minska spårbarheten av eleverna då gruppen elever med synned-
sättning är liten. 

Urval av elever att intervjua 
Urvalet av elever i grundskolan gjordes av SPSM. Intervjuaren fick möjlighet att 
under en timma intervjua elever i årskurs 8 och 7–8 (påföljande läsår) under 
gruppbesök på SPSM Resurscenter syn i Stockholm. 

Dessutom intervjuades sex elever på en folkhögskola som går på en kurs inom det 
individuella programmet. Kursen vänder sig till elever med synnedsättning och är 
ett uppdrag från gymnasieskolans individuella program. 

Deltagare var i årskurs 7–8 fyra tjejer och fem killar. Åtta går i grundskola och en 
elev i grundsärskola. Deltagarna från individuella programmet var tre tjejer och 
tre killar. Två av deltagarna orkade dock inte fullfölja intervjun fullt ut. 

Samtliga elever läser punktskrift, men eleverna på individuella programmet har 
börjat senare under sin skoltid eller först i och med starten på kursen.   

Innan intervjun fick eleverna i årskurs 7–8 hem information via brev som 
undertecknats av vårdnadshavare och skickats med till SPSM (se bilaga). 
Eleverna som går på individuella programmet tillfrågades om deltagande i 
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kartläggningen av en lärare. Läraren hade dessförinnan kontaktats av SPSM via 
mejl (se bilaga). 

Valet att intervjua äldre elever grundas i att dessa har en längre erfarenhet av 
svällpappersbilder och att de är bekvämare i intervjusituationen med en okänd 
vuxen. Dessa elever fanns också till hands i grupp, vilket tolkas som en fördel då 
de kan diskutera med varandra och på så vis stötta varandra i svar och erfarenhet. 
Elever på gymnasiet var inte möjliga att intervjua då tillfrågade lärare bedömde att 
eleverna inte hade tid. 

Resultat av gruppintervjuer med elever 

Ämnen och erfarenhet 
Här frågas eleverna om de använder svällpappersbilder i skolan. Följdfrågorna är i 
vilka ämnen de i så fall används och i vilken årskurs de började med bilder. 
Intervjuaren visar också en svällpappersbild på en kamel för att visa vilka typer av 
bilder som är aktuella. 

Bildtext: Kamel i svällpapper. 

Årskurs 7–8 
Av eleverna i årskurs 7–8 använder alla utom en svällpappersbilder i matematik. 
Flera anger att de använder bilder i NO och svällpapperskartor. Eleven som inte 
använder bilder uppger att X just nu i matematiken mest har lästal och inte 
behöver bilder men att X saknar att få använda svällpapperskartorna. X har ett 
gammalt matematikmaterial som X ibland får använda. X säger: 

”Nu när läraren visar en bild på en karta så får jag ingen bild längre. Min 
personliga assistent säger vad som står där. Om jag skulle fantisera ihop en 
situation så skulle jag få en reliefkarta. Lite sämre att assistenten berättar utan en 
karta.” 
Alla utom en elev har börjat med svällpappersbilder någon gång från förskolan 
t.o.m. årskurs 3. De uppger att de inte kommer ihåg riktigt. En elev hade inga 
bilder i yngre åldrar annat än vid enstaka tillfällen på SPSM. En elev har ett klart 
minne av att ha jobbat med ABC i lekis, X säger: 

”Jag hatade det, jag fick sitta helt själv med en gammal kärring.” 
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Individuella programmet 
Av eleverna på individuella programmet har endast en tidigare använt 
svällpappersbilder. En elev har fått svällpappersbilder till matematiken i årskurs 9. 
Fyra elever uppger att de har använt CCTV (se ordlistan) eller att lärare har 
förstorat material och en elev är osäker. 

Arbetssätt 
Intervjuaren visar svällpappersbild av vulkan. 

Bildtext: Vulkan i svällpapper. 

Årskurs 7–8 
Fem (av nio) elever beskriver att de har stöd i att tolka bilderna. Två elever 
använder inte svällpappersbilder för tillfället. Tre elever säger att det beror på 
vilken bild som ska användas hur det jobbas med bilder i skolan. Två elever 
beskriver hur en karta är något som läraren måste hjälpa till med att gå igenom. 
Matematikbilder kan eleverna ofta, eller vissa ibland, jobba med själva och 
assistent/tekniker hjälper till när det behövs. En elev läser bilderna själv men får 
hjälp av läraren med att mäta eftersom det är svårt. 

En elev uppger att det är svårt att fästa material på bilderna och en annan elev att 
det är ok. Två elever får ritmuffsbilder ofta av sina lärare istället. Eleverna tycker 
att de är tydligare. 

”Kartor, då lägger man upp på svällpappersbilden först för att känna igen hur 
bilden är uppbyggd. Prickar är land och inget där är vatten. Landområden där 
det är punktbokstäver. Sen får jag lättare uppgifter att hitta större områden. Steg 
för steg. Man lär känna sin svällpappersbild. Sen när man har lärt den så kan 
man ta fram och använda den. Assistenten sitter med.” 

Här följer två exempel där läraren inte stöttar eleven i tolkningen av bilden: 
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”Läraren lägger fram och säger: Kan du känna vad det här är? Om jag kan det 
då så säger jag ja och talar om vad det föreställer eller säger nej. Om jag säger 
nej då säger han åt mig att känna ordentligt.” 

”Jag får inte hjälp för de kan inte någonting, de säger bara försök igen.” 
”Jag ser ju men de säger till mig att inte kika, det är ju jobbigt att känna!” 

Individuella programmet 
Eleven som arbetat med matematikbilder i årskurs 9 beskriver att den inte fått 
hjälp med att läsa av bilderna. Eleven uttrycker att den borde fått hjälp med 
bilderna men att läraren tyckt att X skulle arbeta självständigt. På frågan från 
intervjuaren om X klarade matematikuppgifterna så svarar X att det för det mesta 
gick bra. 

”Fick sitta själv med bilderna och svarade med procent och sånt. Man skulle 
säga hur många procent det är. Jag mejlade svar till matteläraren. Läraren tyckte 
man skulle göra själv och bli självständig. Man borde få hjälp för de var faktiskt 
mycket svåra.” 

Sammanfattning: arbetssätt 
Ungefär hälften av eleverna uppger att de får stöd i att tolka bilderna av lärare 
eller assistent. Det är främst kartor eller andra basbilder som behöver stöd. Flera 
elever uppger att matematikbilderna klarar de själva eller frågar när hjälp behövs. 

Kvalité i bilderna – layout och tryck 
Intervjuaren visar svällpappersbilder av ett diagram och en karta över USA. 

Bildtext: Diagram över USA:s delstater i svällpapper.
�
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Bildtext: Karta över USA:s delstater i svällpapper. 

Linjer och rutnät 

Årskurs 7–8 
Åtta (av nio) elever uppger att linjerna i diagrammet som visas är för otydliga/ 
tunna och att det ofta är fallet med liknande bilder. De anger att det är för många 
streck i bilden och att det är svårt att känna vad som är vad. 

Rutnätet bakom grafernas linjer gör att bilden liknar ett ”virrvarr” enligt en elev. 
Det är speciellt svårt, ”funkar inte”, att följa de tunna linjerna i rutnäten (till 
grafer). 

”De är näst intill kassa.” 
”Jag vill knappt använda dem för de är dåliga.” 

Eleverna vill ha en större skillnad mellan linjer och rutnät. En elev menar att 
bilden är välorganiserad men att skillnaden mellan linjerna och rutnätet är det som 
är problemet. Eleverna diskuterar detta sinsemellan under en av intervjuerna. 
Tunna linjer är ok i raster men inte för att följa. Det blir lätt att eleven ”halkar ner” 
till en yta nedanför. Som tunn linje räknas de 0,5 mm tjocka linjer som finns vid 
USA:s östkust. På USA-kartan är det den grova 1,5 mm linjen i norr som upplevs 
bra att följa. Den streckade linjen på 1,5 mm upplevs däremot svår att följa, 
eftersom den påminner om de tunnare streckade linjerna i rutnätet bakom. 
Eleverna upplever att det står en massa a eller c (p1 eller p14 i punktskrifts-
alfabetet). 
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Bildtext: Detaljer av diagrammet med linjer och rutnät
�

Bildtext: Kartan över USA i svällpapper. 

En elev tycker att den streckade linjen försvinner i mötet med den heldragna 
linjen. 

En elev anger att X brukar få dessa bilder som text istället. 

En elev kommenterar med att säga att hade X inte haft lite syn som avslöjar hur 
bilden är upplagd så skulle det vara väldigt svårt att tolka diagrammet. X säger: 

”Dåligt gjord bild, går inte att känna av vad det är. Linjerna är för otydliga. 
Håller med att det var för otydligt och lite för många streck. Bara randigt. Jag ser 
hur bilden är uppbyggd men hade jag inte gjort det hade det varit svårt.” 

”Diagram otydliga i Mattedirekt. Strecken för att komma till vilket nummer det 
är, man kommer bort sig eftersom de korsas av annat så man kommer lätt fel.” 

Individuella programmet 
Eleven med lite erfarenhet av svällpappersbilder från grundskolan känner igen sig 
i diagrammet och tycker likt eleverna i årskurs 7–8 att det är svåra att känna 
linjerna och veta var de finns. Linjerna är för lika. 
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Eleverna med synrester är däremot väldigt positiva till svällpappersbilderna. De 
säger bland annat: 

”Jag skulle ha velat använda sådana här bilder om jag fått i skolan.” 

”Känna, det är bra för mig. Bara titta kan det bli svårt och om man tänker 
färger så kan jag inte se dem lika lätt. Bra med kontrast då kan jag se och om jag 
får känna är det bättre.” 

”Det här skulle varit mycket bättre i matten Det här var ju jättelätt att känna 
istället för att anstränga ögonen. Har haft CCTV med vanliga läroboken. Blir 
trött i ögonen av att titta på en skärm.” 

Dessa elever är positiva till att bilden är i svart-vitt och att rutnätet bakom är 
svagare så att de inte blandas ihop med grafernas linje. 

En elev tycker att bilden skulle kunna ha svartskrift men att graferna skulle vara 
kännbara. Eleven har erfarenhet av att de bilder som förstoras i skolan inte gick att 
tolka för X eftersom de många strecken smälte ihop. I de förstorade bilderna fanns 
också andra färger vilket gjorde att eleven inte kunde se dem. 

Raster/textur 
Raster är linjer eller prickar som bildar mönster och textur på ytor i bilderna. De 
används för att fylla former och indikerar på olika delar i en bild. Eleverna på 
individuella programmet har inte kommenterat raster och textur i bilderna. 

Årskurs 7–8 
Eleverna uppger att rastren känns för lika varandra. Det finns också en begräns-
ning i hur många raster som en bild kan innehålla anger en elev. 2–3 olika raster är 
ok men inte 4–5. Vid 4–5 raster så går det inte att hålla isär de olika ytorna. En 
annan elev poängterar att linjerna runt ytorna ska vara grövre. 

En elev efterfrågar ett annat upplägg med rastren där det finns ett system i 
uppbyggnaden av bilder där ett och samma raster visar konsekvent i alla bilder 
samma sak. X ger en beskrivning på en bra karta: 

”Bästa kartan är en Sverige karta där landet, det som var berg var stora knölar. 
Gräs var bara räffligt. Man kunde associera till materialet. Vågor var nästan 
långa utdragna som det ser ut när vågor rullar in.” 

Sammanfattning: kvalité i linjer, rutnät och raster/textur 
Eleverna säger att linjer och raster känns för lika varandra på bilderna. De vill ha 
grövre linjer och större skillnad mellan olika linjer och raster. Eleverna med 
synrester på individuella programmet är positiva till bilderna och uttrycker att de 
gärna använt dessa bilder i grundskolan. För dem är det en fördel att både kunna 
känna och titta på bilderna och ett plus skulle vara om det var svartskrift i 
bilderna. 
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Kommentarer om matematikbilder 
Här nedan kommenterar elever i årskurs 7-8 fritt om matematikbilder som de har 
använt i skolan. Av eleverna på individuella programmet har endast en elev 
erfarenhet av matematikbilder och hade enbart synpunkten ”att de faktiskt är rätt 
svåra”. 

Årskurs 7–8 
En elev beskriver sina svällpappersbilder som ”ganska kassa” och att de ofta är 
otydliga. Här finns kommentarer om olika typer av matematikbilder: 

• Vinklar går knappt att känna av i bilderna.
• På svällpappersbilderna står inte samma saker som i svartskriftsboken

(boken för seende).
• Bråktal är ”ganska ok”.
• Diagram är otydliga och har för många och för tunna linjer. (En elev

gillar koordinatsystemen.)
• Det är svårt att uppfatta vart pilarna pekar t.ex. på ett tal i en tallinje.

Kraftpilar i fysiken anges också som svåra. En elev anger att den
oftast hoppar över bilder med tallinjer. En elev gillar tallinjer.

• Svällpappersbilden behöver inte efterlikna formen på en kanna när
procenttal med olika mängd vatten i en kanna visas. Det räcker med en
rektangel med de olika procentstegen. Viktigare att strecken mellan de
olika procenten är tydliga.

• När siffror skrivs i ”sicksack” är det ”faktiskt ganska jobbigt”. En
annan elev uppger att den tycker det är ok.

• En elev tycker det är svårt att mäta.
• En elev säger att geometribilder är ok.
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Bildtext: Exempel på ett koordinatsystem i svällpapper där siffrorna står i 
”sicksack”. 

Sammanfattning: kvalité i matematikbilder 
Eleverna i årskurs 7–8 fäller olika kommenterar om matematikbilder, bl.a. att 
geometri och bråk är bra matematikbilder. Vinklar, mätuppgifter, siffror i ”sick-
sack”, procentuppgifter, tallinjer och koordinater (med undantag för en elev som 
tycker om de sistnämnda bilderna) är svårare. 

Kartor och förkortningar 

Årskurs 7–8 
En elev säger att en lärare måste förklara hur kartan är uppbyggd för att eleven ska 
förstå bilden. Eleven menar att det är bättre att rita övertydligt när det gäller 
kartor. Tre elever uppger att nycklar/förkortningarna är väldigt svårt på kartorna. 
De är för många och blandas ihop. 

En elev tar upp att rastret för hav inte finns med i nycklar/förkortningar och att X 
saknat det. Eleven kommenterar kartan över USA med att säga att när man söker i 
en karta så letar man efter nycklar/förkortningar, inte efter själva formen på 
landet. Då blir det förvirrande när nycklar inte sitter på den form de representerar 
utan – som i fallet med USA-kartan – i vattnet med ledlinjer mot ytan. Missupp-
fattningen blir då att eleven tror att havet är land. För att undvika missförstånd vill 
X ha en tydlig information om att nycklar/förkortningar inte står på sin plats. X 
vill gärna också ha grövre linjer i kartan. 

En annan elev kommenterar utformningen av kartor med att när det är små kartor 
och områdeslinjer/gränser hamnar under nyckeln så är det väldigt förvirrande. 

Bildtext: Detaljbild av USA-kartan i svällpapper. Nycklarna/förkortningarna står 
i delstaterna men när de inte får plats har de en ledlinje mot delstaten. 

Tre elever kommenterar symbolerna i kartan. T.ex. att i den amerikanskt 
producerade kartbilden används kvadrater istället för en cirkel för att markera 
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stad. Eleverna upplever kvadraten som bättre än cirkeln. Kvadraten ger signal om 
att det är en stad, medan pricken skulle kunna vara vad som helst – ”Det skulle 
kunna vara en ö eller en båt”. En elev tycker att symboler ska vara minst 1 cm2 

stora. En annan elev håller med om att det ofta är väldigt smått i bilderna. 

En elev saknar att inte ha taktila kartor längre. Denna elev undrar också var 
nycklarna/förkortningarna är på bilden och skulle vilja ha landet rastrerat istället 
för havet. 

En elev har en världskarta med bara kontinenterna utmärkta och saknar länderna, 
Medan en annan elev ”har typ 20 kartor för världen”. En tredje elev säger att 
assistenten gör kartor i svällpappersmaskinen i skolan men att de inte fungerar och 
att SPSM:s bilder är bättre. 

Individuella programmet 
Fyra elever har erfarenhet av svårigheter i skolan när det gäller kartor. En elev är 
väldigt intresserad och tar upp problemet med att tolka kartor i en CCTV (se 
ordlistan), vilket beror på att grönt och sandfärgat smälter ihop. X är väldigt 
positiv till svällpapperskartan men skulle vilja ha den i starkare färger i rött och 
svart. Då skulle X träna och veta! 

Två elever diskuterar sina erfarenheter av att få göra prov på tidspress med en 
karta i CCTV:n. De kommer fram till att det hade varit enklare att kunna känna sig 
fram i en taktil karta, istället för att leta sig fram på kartan i CCTV:n där mycket 
tid läggs på att zoom in och ut för att hitta.  En av eleverna har använt sig att 
förstoringsglob (se ordlistan) också, men den var för otydlig för eleven. 

Eleverna diskuterar även orientering, som är ett moment som ska klaras av i 
skolidrotten. Där är erfarenheterna flera misslyckanden för de tre eleverna. De 
efterfrågar anpassade orienteringskartor från SPSM. 

”Jag fick en vanlig karta: ’Den här ska du klara’. Så sa dom: ’Spring det hållet. 
Det är bara att gå den stigen.’ Jag fick inte ha med mig min assistent heller! Men 
jag klarade mig för jag hade min assistents telefonnummer!” 

”Förstoringsglob kunde man också använda men de är ju väldigt små. Testade 
många när jag hade orientering. Fick underkänt, provade tre gånger!” 

En av eleverna efterfrågar att nycklarna ska skrivas med siffror istället för 
förkortningar, eftersom det då blir lättare att hitta vad som avses i kartan. 

En elev har haft en lärare som berättat om kartorna och tycker även nu, efter att ha 
känt på kartorna, att X föredrar detta. 

Sammanfattning: kvalité i kartor och förkortningar 
Kartor behöver vara tydliga och nycklarnas/förkortningarnas placering i kartan är 
viktig eftersom elever söker efter dem och inte efter området (som ju oftast är utan 
raster). 

Eleverna på individuella programmet har erfarenheter av att inte kunna läsa av 
”vanliga” kartor i skolan tillräckligt snabbt och är positiva till svällpappers-
kartorna. De saknade också kartor till idrott och hälsa för att klara av kunskaps-
kravet att kunna orientera i miljöer med hjälp av kartor, (www.skolverket.se). 
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Urval 
Frågan om urval togs inte upp för eleverna på individuella programmet då deras 
erfarenhet av svällpappersbilder var liten. 

Årskurs 7–8  
Här har eleverna svarat lite olika. Fyra elever tycker att antalet bilder räcker. En 
av dem säger att om det vore fler skulle det vara för jobbigt. En elev tycker att det 
inte behövs bilder till matematik alls eftersom det ändå är mest att skriva. Tre 
elever tycker att det saknas bilder. En av dem saknar bilder till matematikproven. 
En annan av dem berättar att de varit tvungen att hoppa över uppgifter då det 
saknats bilder. Två elever tycker att det är fel att de inte får göra alla uppgifter. 
Den ene då X ska rita själv och den andra eleven tycker att det borde finnas bättre 
material till ritmuffen för att kunna svara på tal då det krävs att kunna rita. Eleven 
efterfrågar olika former till ritmuffen. 

”I Mattedirekt 6 fanns 2 av 10 bilder inte med, jättemycket jag inte kunde 
göra.” 

Sammanfattning: urval 
Eleverna har lite olika uppfattningar om urvalet av bilder. Hälften ungefär tycker 
att det är tillräckligt med svällpappersbilder. Tre elever tycker att antalet bilder 
varit för litet. De har fått hoppa över uppgifter eftersom bilder saknats. 

Alternativa taktila bilder 
Det finns fler alternativ än svällpapper för att göra taktila bilder. I intervjuerna 
visar intervjuaren eleverna några alternativ såsom: termoform (bild i tunn plast), 
termografi (pappersbild med linjer i plast) och printerbild (pappersbild utskriven 
med punktskriftsskrivare, sådana visades dock inte i den första intervjun). 
Intervjuaren tänker att eleverna ska yttra sig enbart om själva pappret, vilket 
naturligtvis är svårt – ofta kommer även kommentarer om bildens layout med. De 
olika bilderna visar olika saker såsom kartor, skelett, cykel och 
labyrint.Termoform (plastbild) 

Bildtext: Exempel på termoformbild av en karta. 

Årskurs 7–8 
Eleverna tycker att plasten är tydlig med tydliga linjer. 
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En elev tycker att landet som visas är bra gjort men att symbolerna för städer 
skulle varit skarpare. 

En elev tycker att fingrarna fastnar, medan en annan tycker att fingrarna glider 
bra. Gemensamt är att bilden glider runt på bänken (vilket kan avhjälpas med en 
antihalkduk under). 

Layoutmässigt så anser de att det är för många linjer som korsar varandra och att 
punkterna ska ha ett större avstånd från strecken. En nackdel är också att 
nyckeln/förkortningarna inte finns på samma bild, vilket en elev poängterar är 
viktigt för att hålla ordning på vad som läses av. 

En elev gillar inte bilden alls. En elev med synrester tycker att det inte är bra att 
kartan bara är vit. 

Termoform får utlåtanden som: 

”Gud vad skön!”, ”Lite kittlande” (positivt), ”Såna här vill jag ha istället för 
svällpapp”, ”Punkterna är mycket tydligare”, ”Jag älskar den här bilden”, ”Jag 
tycker om den, absolut.” 

Individuella programmet 
Eleverna utan synrester tycker att termoform/plastbilden är bättre än svällpappret. 
De elever som har synrester upplever att plasten är bättre för känseln och 
hållbarare, men tycker att det är en nackdel att synen inte går att använda. De 
anser också att informationen på bilden är ologisk. 

”Skönare att känna på. Men förstod bättre på svällpapper.” 

”Här ser man ingenting när man ska känna!” 

Termografi 

Bildtext: Bild i termografi av Frankrikes berg,  framställd av Tactile Vision Inc. 
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Bildtext: Bild i termografi, ett skelett bakifrån,  framställd av Tactile Vision Inc. 

Årskurs 7–8 
Eleverna tycker att bilden är bra. Linjerna är tydliga. Pappret tycker en elev känns 
som vanligt papper. 

Layoutmässigt så tycker en elev att nycklar ska skrivas i en spalt och inte löpande 
som är fallet i bilden. Samma elev anser att skelettet ska ha helt fyllda former 
istället för streck, eftersom det är svårt att veta om fingrarna är utanför eller på 
insidan av skelettet. 

Termografi får uttalanden som: 

”Den här tycker jag är riktigt bra, jättebra!”, ”Linjerna är bra”, ”Påminner 
om reliefbilder”, ”Den och termoform är väldigt bra”, ”Bättre än svällpapper” 
Väldigt tydliga linjer”, ”Lent och skönt papper, det gillar jag.” 

Individuella programmet
Överlag är eleverna positiva till termografibilderna. Alla tycker de är bra, med 
undantag av en elev som direkt säger att termoform/plastbilden är bättre. De 
tycker att linjerna är tydligare än på svällpappersbilderna. Termografibilden får 
kommentarer såsom: 

”Den är jättebra! Oh My God! … Synen gör att jag ser bättre. Bra kontrast.” 

”Häftigt!” 

”Coolt!” 
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Printerbild (Tiger prints) 


Bildtext: Printerbild av Afrikas länder. (Bilden är framtagen av Icap.) 

Årskurs 7–8 
En elev tycker att bilden på Afrikas länder skulle vara ifylld lite bättre och att det 
saknas raster. 

Två elever tycker att den enkla bilden på labyrinten är ganska bra. 

En elev tycker att bilderna är helt ”urusliga”. 

En elev tycker att det är smart att kunna skriva ut bilder på punktskriftsskrivaren 
men att punkterna är små och pappret är litet, vilket gör att det blir lite trångt. 

Två elever tycker att dessa bilder fungerar som en nödlösning, men inte ska finnas 
i en lärobok eftersom där ska bilderna hålla en högre kvalité. En av eleverna har 
erfarenhet av dessa bilder i skolan, X säger: 

”Bilder med punktskriftsskrivare kan vara bra ibland. Ett cirkeldiagram med 
punktskrivarbilder blir ganska bra. Viktigt med tydliga linjer.” 

Intervjuaren: ”Har du använt sådana här bilder i skolan?” 
Eleven svarar: ”Inte i böcker tycker jag inte man ska ha. Tycker att det ska vara 
en lösning för bilder i skolan som vi inte ha fått. Har använt och skrivit ut för vi 
har precis kommit på att det går att göra. Min resurs gör det i så fall. Typ ganska 
enkla bilder som är lätta att förstå, inte linjer som lätt blir luddiga. T.ex. kartor 
eller ett skelett i svällpapper eller bilder med mycket linjer … Snabb och smidig 
nödlösning. Läroböcker ska vara proffsigt gjorda bilder.” 

Individuella programmet 
Tre elever kommenterar att känslan är bra men att titta på bilden fungerar inte. 
Här saknas starka färger i objektens konturlinjer. Två elever jämför med 
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termoform/plastbilden och säger att plasten är bättre och att den här är svår att 
känna. 

”Gissa på bara! Förvirrande!” 

Vilket papper upplevs som bäst? 
När eleverna får frågan om vilken bild som är bäst så svarar eleverna med syn-
rester på individuella programmet att termografibilden är bättre än svällpappret. 
Elever utan synrest föredrar termoform/plastbilden. 

Av eleverna i årskurs 7–8 föredrar två elever termografibilden och en elev sväll-
papper. Två elever kan inte bestämma sig utan tar två alternativ var. En elev väljer 
svällpappret och termoform/plastbilden och en elev tycker att termoform/-
plastbilden och termografibilden var bäst. Att notera här var att tre elever även 
tyckte att printerbilden var näst bäst (vilket kan förklaras av att det var den sista 
bilden som de hade under fingrarna när frågan ställdes.) 

Elever valde i första hand dessa bilder (två av eleverna valde två alternativ): 

termografibild 7
�
termoform/plastbild 4
�
svällpappersbild 2 

printerbild 0
�

(Här kan svällpapper få en låg andel röster eftersom det var pappret som kändes 
på först.) 

De fyra eleverna i första intervjun ombads inte att göra en rangordning av de olika 
bilderna. I den första intervjun fanns inte heller printerbilderna med som ett 
alternativ att känna på. 

Två elever i den första intervjun anger att termoform och termografi är lika sköna. 
En elev upplever att termoform är bättre. En elev tycker att svällpappret är mysigt. 
En elev tycker att svällpappret känns kladdigt och obehagligt. 

Sammanfattning: alternativa taktila bilder 
Intervjuaren visar svällpapper, termoform (bild i tunn plast), termografi (pappers-
bild med linjer i plast) och printerbild (pappersbild utskriven med punktskrifts-
skrivare). Av de olika alternativen så tycker eleverna bäst om termografi och 
termoform/plastbilderna. Båda dessa bilders linjer är av plast och känns skarpare. 
Termoform/plastbilderna är helvita, medan termografibildernas streck är mörkgrå. 
Det är en övervägande del av elever med synrester som föredrar termografi-
bilderna. 
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Analys av resultaten av intervjuerna om 
svällpapper 

Metodanalys 
Kartläggningen är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) som önskar veta mer om vilka erfarenheter elever med synnedsättning 
och deras lärare har av svällpappersbilder när det gäller arbetssätt, kvalité och 
tillgänglighet. Svällpappersbilderna ritas till de förlagsutgivna läromedel som 
SPSM anpassar till tryckt punktskrift och e-böcker. (Läromedlen är pedagogiskt 
anpassade och tekniskt tillgängliggjorda.) Detta för att enligt Barnkonventionens 
paragraf 2, 3, 6 och 12 undersöka om elever med synnedsättning har lika villkor 
och chans till utveckling som andra elever i skolan. I Barnkonventionen står det:

 ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Alla 
barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Varje barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska 
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

Kartläggningens resultat bygger på två olika slags intervjuer: dels gruppintervjuer 
med elever, dels individuella telefonintervjuer med lärare. 

15 elever med synnedsättning har intervjuats i fem gruppintervjuer om två till fyra 
elever per grupp. Nio elever går i årskurs 7–8 och sex elever går på individuella 
programmet inom gymnasieskolan på en folkhögskola. Samtliga elever läser 
punktskrift. Enbart en elev av dem på individuella programmet har erfarenhet av 
svällpappersbilder. 

Eleverna i årskurs 7–8 använder svällpappersbilder främst i matematik och natur-
orienterande ämnen samt i svällpapperskartor. De har börjat med svällpappers-
bilder under de tidiga åren i skolan. 

23 lärare med elever med synnedsättning har intervjuats. Dessa kan i sin tur delas 
upp i två grupper där den ena gruppen har mindre och den andra mer synpeda-
gogisk erfarenhet av att arbeta med svällpappersbilder. Lärarnas samlade 
erfarenhet av att undervisa elever med synnedsättning sträcker sig från förskola 
till och med gymnasiet. 

Elever med synnedsättningar är få i Sverige. Urvalet av elever är således litet och 
likaså antalet lärare som undervisar dessa elever. Detta påverkar i sin tur generali-
serbarheten av uppgifterna i denna kartläggning.  

Felkällor i gruppintervjuerna 
Intervjuerna kring svällpappersbilderna spänner över en mängd olika bilder och 
ritsätt. Varje bildområde skulle kunna innebära en egen intervjuomgång. För 
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eleverna var det dock inte lämpligt att intervjuerna varade i mer än 45 minuter, 
eftersom det då skulle ha blivit för tröttsamt att hålla fokus och bidra med åsikter. 

När det gäller intervjuerna av eleverna på individuella programmet fick en av dem 
endast bli 35 minuter, vilket var i kortaste laget – men mer tid fanns tyvärr inte att 
tillgå. 

Naturligtvis har intervjusituationen ibland lett till att inte alla elever har kunnat 
uttrycka sin önskan då samtalet mellan två elever mynnat ut i längre dialoger där 
det är svårt att flika in och fråga om en tredjes åsikt. Eleverna har också i viss mån 
påverkats av varandra och exempelvis hållit med om ett svar som de kanske inte 
hade kommit på själva i en-en-till-en-intervju. 

Felkällor i telefonintervjuerna 
En möjlig felkälla till informationen i intervjuerna är att lärare refererar till 
material som de använt för flera år sedan, vilket ställer höga krav på dem att 
minnas bilder som det arbetades med för en längre tid sedan. 

Intervjuerna är gjorda över telefon, vilket medför att läraren inte kan visa
exempelbilder. Å andra sidan tvingas läraren att beskriva bilden mer utförligt över 
telefon, istället för att tyst visa upp bilden. 

Lärare med liten erfarenhet svarar utifrån den erfarenhet de har. Om erfarenheten 
grundas på bilderna till Stjärnsvenskaböckerna så är detta en mer arbetad produkt 
än bilder till andra anpassade läromedel. 

Resultatanalys 
Historiskt och idag används taktila bilder för elever med synnedsättning för att 
förklara omvärlden. Det är idag främst inom matematik och NO som sväll-
pappersbilder används. I läroplanen för matematik finns flera områden såsom 
geometri, symmetri och matematiska storheter där svällpappersbilder finns till 
läromedlen. Utöver detta finns bilder såsom kartor, flaggor osv. När det gäller 
ämnet bild så produceras inte svällpappersbilder, utan där finns det lärarhand-
ledningar som ger stöd. 

Internationellt så finns det en undersökning, GRASP, där elever fått svara på hur 
bilden bäst ska produceras och vilket papper som upplevs bäst. Undersökningen är 
indelad i sex olika delar och resultatet är riktlinjer för produktion av de taktila 
bildernas linjer, pilar osv.    

Olika metodik tillämpas vid användning av svällpappersbilder 
Forskning visar att pedagoger mest beskriver vad som finns runt eleven här och 
nu (Dominković m.fl. 2006). Taktila bilder kan bidra med att förstå även sådant 
som finns utom räckhåll – sådant som är långt bort, väldigt stort eller mycket litet. 
Bilder kan också användas för att förstå och diskutera grundläggande begrepp 
som likhet och olikhet osv. 

Elevers tillgång till svällpappersbilder hänger samman med hur lärarna arbetar i 
skolan. För att kunna tillgodogöra sig en svällpappersbild behövs stöd i 
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avkodningen av en pedagog. Resultatet av intervjuerna i visar på en metodik som 
de flesta lärare använder sig av, men här finns också undantag. 

Eleverna med synnedsättning är beroende av pedagogerna i skolans vilja att arbeta 
med bilder då dessa elever behöver människor omkring sig som kan guida dem i 
bilderna. Som exempel på skillnaden mellan visuell och taktil bild har i Grasp-
undersökningen en bild på ett lejon använts. Lejonet uppfattades som ett djur 
snarare än specifikt ett lejon. Elever med synnedsättning behöver således hand-
ledning av en seende för att förstå taktila bilder.  

Lärare med mer erfarenhet av synpedagogik arbetar med eleven och svällpappers-
bilder med i stort sett samma slags metodik. Läraren berättar inledande vad bilden 
föreställer och eleven skannar med sina händer över bilden. Sedan kommunicerar 
de om bilden. Eleven känner mer detaljerat och ställer frågor. De sparar bilderna 
för att ha tillgång till en bildbank på skolan. 

Lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet gör på samma vis, men här finns 
också lärare som förväntar sig att eleven taktilt ska förstå vad bilen visar utan 
muntlig guidning. 

Elever i årskurs 7–8 beskriver att lärarna guidar dem i bilderna såsom lärarna 
uppger, men det finns också exempel på det motsatta. Ungefär hälften av eleverna 
uppger att de får stöd i att tolka bilderna av lärare eller assistent. Det är främst 
kartor eller andra basbilder som behöver stöd. Flera elever uppger att matematik-
bilderna klarar de själva eller frågar när hjälp behövs. 

Några lärare förväntar sig att elever ska förstå de taktila bilderna utan muntlig 
guidning uppger eleverna. De ger uttryck för sin frustration i intervjuerna när 
lärare har sagt till dem att ”känna mer” när de jobbar med bild och inte förstår. 
Detta indikerar att det finns lärare som inte känner till problematiken och svårig-
heten i att undervisa elever med synnedsättning när det gäller svällpappersbilder. 

En lärare ger också uttryck för att synpedagogiken är helt annorlunda nu mot vad 
de tidigare mött. En lärare med erfarenhet av att undervisa elever med synned-
sättning påpekar att övergången från inspirerande taktila material (såsom t.ex. en 
bit fårskinn för att illustrera ”Bä bä vita lamm”) till svällpappersbilder är svår för 
eleverna. Kanske är det även en svår övergång för lärarna. 

Resultatet av undersökningen visar att lärarnas kunskaper om metodik för sväll-
pappersbilder skiljer sig åt. Detta innebär att elevernas chans till lika villkor och 
utveckling i skolan kan variera. Ett förslag för att motverka detta är att utöka det 
metodmaterial som finns till lärarna till att också beskriva metodiken kring de 
svällpappersbilder som ingår i anpassade läromedel. 

Elever med synnedsättning har olika förutsättningar 
Lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet låter eleverna med synnedsättning 
börja med svällpappersbilder i årskurs 1 eller tidigare. Dessa elever får således 
längre tid på sig att träna avkodning av svällpappersbilder och har eventuellt en 
bättre grund för att tolka bilder senare i skoltiden då bilderna blir mer komplexa i 
t.ex. matematik. Av lärarna med mindre synpedagogisk erfarenhet anger ungefär 
hälften att de inte använder svällpappersbilder eller enbart lite. Detta beror på att 
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eleverna har extra funktionsnedsättningar och att de arbetar med konkret material, 
men lärarna anger också att det beror på att de själva har för lite kunskap om 
svällpappersbilder. 

De elever som inte fått tillgång till svällpappersbilder under sin skolgång uttrycker 
sin besvikelse under intervjuerna. Av de sex eleverna på individuella programmet 
har enbart en elev fått svällpappersbilder. Det finns också punktskriftsläsande 
elever i årskurs 7–8 som tidigare haft bilder men som nu inte får t.ex. kartor, trots 
att de anger i intervjun att de tycker att det vore bra. I fallet med eleverna på 
individuella programmet kan tänkas att synnedsättningen inte varit ”tillräcklig” 
för punktskrift men att de taktila bilderna skulle kunna vara ett alternativ för 
eleverna när det gäller att förstå t.ex. matematikuppgifter. För elever som saknar 
bilder trots att de läser punktskrift behöver bildens betydelse i skolan betonas som 
något eleverna bör bli erbjudna innan man konsekvent väljer att berätta enbart 
muntligt för eleven. 

En av de elever som önskat att de haft bilder i skolan uttrycker att ”känna och titta 
samtidigt det funkar för mig”. Här skulle således taktila bilder kunna användas i 
större utsträckning trots att synrester finns. Taktila bilder skulle då erbjudas elever 
som använder förstorande system till svartskriftsböcker. Eleverna anger också att 
de blivit erbjudna olika förstoringshjälpmedel för att kunna tolka kartor som inte 
fungerat. Däremot har inte svällpapperskartor kommit upp som ett alternativ för 
eleven, vilket är intressant att notera. Ett förslag för att motverka liknande fall är 
att informera syncentralerna i Sverige, som förskriver hjälpmedel till elever med 
synnedsättning, om svällpappersbilder som ett alternativ. 

Eleverna är beroende av lärarna för att få tillgång till 
svällpappersbilder 
Om eleverna i skolan får tillgång till svällpappersbilder hänger samman med om 
lärarna kan erhålla bilder till undervisningen. 

Med några undantag så fungerar beställningar av svällpappersbilder bra. Lärarna 
har åsikter om att produktionstiden är lång, att de inte fått allt material anpassat 
eller fel upplaga och att återkoppling efter beställning skulle kunna vara bättre. 

Lärarna anger att en anledning till att bilder inte beställs är att andra lärares fram-
förhållning är knapp, vilket inte möjliggör beställning tidsmässigt. En lärare 
missade att kryssa i på beställningen, vilket medförde att eleven inte fått några 
bilder alls. Ett enkelt misstag som får konsekvenser för eleven. 

Ett förslag är att SPSM ringer upp och frågar då eleven är punktskriftsläsare men 
läraren inte beställt svällpappersbilder. Vidare skulle informationen om sväll-
pappersbilder på SPSM:s hemsida kunna vara mer pedagogiskt upplagd och 
sökvägen bättre. 

Just att andra lärares framförhållning är knapp är en förklaring till att basbilder, 
d.v.s. bilder som finns att beställa från SPSM men som inte hör till någon speciell 
bok, inte beställs. Basbilder ska idag beställas av lärarna separat. En lösning 
skulle kunna vara att basbilder som passar boken skickas med vid beställning, 
utan att en separat bildbeställning krävs. 
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För de elever som har en synnedsättning men som inte läser punktskrift pekar den 
här kartläggningen på att tillgängligheten är liten. Av eleverna på individuella 
programmet anger alla utom en att de inte haft tillgång till svällpappersbilder. Det 
indikerar att det kan finnas fler elever som är i behov av bilder, men som av någon 
anledning inte anses som kunder till SPSM:s bilder. En förbättrad information från 
SPSM om svällpappersbilder som något för alla med synnedsättning vore till 
fördel för eleverna. Eleverna behöver själva få ta ställning till om de vill använda 
svällpappersbilder. Några elever påpekar att de föredrar att bli erbjudna SPSM:s 
svällpappersbilder i skolan mot att lärare ritar själva eller berättar. Intressant är att 
lärare med mindre synpedagogisk erfarenhet anger att de inte använder bilder, 
utan just beskriver eller ritar för eleven istället. 

För eleverna är det av vikt att lärarna kan få tillgång till bilder för undervisningen. 
Eleverna kan inte själva bestämma om de ska arbeta med svällpappersbilder eller 
inte. De är beroende av att pedagogerna på skolan vill arbeta med bilder och att 
andra lärare har framförhållning att informera personal runt eleven med syn-
nedsättning om vilket arbetsområde som väntar så att bilder kan förberedas. 
Information om att svällpappersbilder finns till elever med synnedsättning och hur 
man arbetar med dem är viktigt. 

Urval av svällpappersbilder påverkar lärares och elevers situation i 
skolan 
Till läromedel görs ett urval av svällpappersbilder. Alla bilder i svartskriftsboken 
finns således inte med som svällpappersbilder till eleven med synnedsättning. 

Båda lärargrupperna har saknat bilder till läromedel men de har inte heller använt 
alla svällpappersbilder som följt med läromedlen. De anger att bilderna kan vara 
svåra att förstå kognitivt för eleven, att de inte hunnit gå igenom bilden innan, att 
de har valt att prata om bilden istället eller att bilderna inte går att använda. 

En lärare betonar vikten av att alla bilder finns med till läromedlen. Kanske kan 
assistenten i klassrummet inte ämnet så bra att en handritad taktil bild kan skissas 
upp. Vidare är det svårt för eleven att göra de uppgifter som innebär att rita själv 
och då faller ytterligare uppgifter bort. En annan lärare har betonat det stora 
extraarbete det innebär för läraren då bilder saknas till material i lärarpärmen. Det 
blir extra tydligt när det är en högpresterande elev. 

För att underlätta för eleverna med synnedsättning att kunna rita själva finns 
material från American Printing House för taktila diagram av olika slag. Ett 
förslag är att ta fram liknande material som American Printing House erbjuder, för 
att undvika extrajobb för lärarna. 

Sammantaget kan sägas att eleven behöver kunna erbjudas de bilder i ett läro-
medel som går att rita bra som en svällpappersbild. Här finns ju som angivits 
tidigare bilder som taktilt är svåra att rita, såsom rymdgeometriska bilder i 
perspektiv. Det är viktigt för SPSM att veta vilka bilder som inte går att använda, 
så att bilderna kan ritas på ett annat vis. Ett förslag är att SPSM gör ett antal 
pilotprojekt där ansvarig lärare söks upp efter att ha arbetat med en bok och att 
SPSM undersöker vilka bilder som har fungerat bra i undervisningen och vilka 
som fungerat mindre bra. 
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Eleverna har lite olika uppfattningar om urvalet av bilder. Det är dock svårt för 
dem att ha en uppfattning då de inte kan se alla bilder i svartskriftsboken. Ungefär 
hälften tycker att det är tillräckligt med svällpappersbilder. Tre elever tycker att 
antalet bilder varit för litet. De har fått hoppa över uppgifter eftersom bilder 
saknats. Elever i årskurs 7–8 beskriver med besvikelse att de inte fått göra extra-
uppgifter i matematiken. Här indikeras att elever som är högpresterande går miste 
om att få utveckla sin fulla potential i ett ämne då svällpappersbilder saknas. De 
får därmed inte samma villkor och chans till utveckling som sina klasskamrater. 

Några lärare har också upplevt elevernas situation som ojämlik när svällpappers-
bilder inte finns med till NO-ämnena. Lärarna har då löst situationen genom att 
rita bilder själva. De ser gärna att bilder i större utsträckning följer med läro-
medlen (såsom sker i NO och matematik idag) utan att de behöver beställas 
separat som basbilder (vilket kräver framförhållning av andra lärare). 

Här skulle även SPSM kunna bidra med ett metodmaterial med tips och riktlinjer 
för hur enkla bilder kan ritas. 

Utvecklingsområden 
SPSM tog inför kartläggningen av svällpappersbilder fram två utvecklingsförslag 
vilka de ville få synpunkter på av lärarna. Under intervjuerna kom också lärarna 
med utvecklingsförslag till SPSM. 

Två utvecklingsförslag från SPSM 

Bildsamlingar och nedladdningsbara bilder 
Ett förslag till lärarna är att distribuera bilder i ”bildsamlingar” och att göra det 
möjligt för lärare att ladda ner bilder att skriva ut själva, vilket kommenteras 
positivt. Flera lärare föreslår att bilder skulle kunna sorteras utifrån de mål som 
beskrivs i läroplanerna. 

Sammantaget så kan sägas att lärare är positiva till bilder. Gamla bilder sparas och 
görs om för nya uppgifter eller stadier till eleven. Lärare som ersätter tidigare 
lärare ärver svällpappersbilderna! Att leverera svällpappersbilder till skolor skulle 
kunna bidra till att eleverna får fler tillfällen att avläsa bilder och på så vis blir 
bättre på detta och kommer att kunna förstå mer avancerade bilder i senare stadier. 
Det kan vara ett sätt för SPSM att informera och introducera svällpappersbilder 
till en större elevgrupp. Fler elever med synnedsättning skulle då förhoppningsvis 
få erfara fördelen med svällpappersbilder. 

Ett förslag skulle kunna vara att till en början producera basbilder för de yngre 
årskursernas mål i läroplanen. Här skulle även termografi bilder kunna testas då 
dessa kan göras i färg som lockar till inkludering med de övriga eleverna i 
klassen. 

Bildbeskrivningar 
SPSM:s förslag om bildbeskrivningar till svällpappersbilderna är däremot inte helt 
självklart. Av lärarna med mer synpedagogisk erfarenhet är det enbart två som är 
positiva till förslaget och då för äldre elever som läser avancerade bilder. Lärarna 
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med mindre synpedagogisk erfarenhet kan tänka sig en bildbeskrivning som riktar 
sig till läraren som ett pedagogiskt stöd. 

För att avgöra om en bildbeskrivning behövs krävs en avvägning för varje bild. 
Korta bildbeskrivningar till avancerade bilder för elever, som kanske arbetar utan 
assistent, är en fördel tycker några. Sedan kan det tänkas att det ska finnas ett 
material som ger stöd till de lärare som inte är vana vid taktila bilder. Något som 
skulle kunna ingå i ett metodmaterial för svällpappersbilder riktat till lärare. Det 
kan ju tänkas att just bildsamlingarna skulle kunna innehålla en sådan informa-
tion. Att det finns elever som anger att de inte får stöd i läsandet av svällpappers-
bilder anger att det finns ett behov av information om bilder. 

Utvecklingsförslag till SPSM från lärare och elever i intervjuerna 
Lärarna önskar fler svällpappersbilder till fler ämnen och konkreta material. 

De flesta elever som använder svällpappersbilder gör det i matematik och SO 
(främst kartor).  I andra länder, t.ex. Storbritannien, finns ett utbud av bilder 
utanför matematik, NO och kartor. 

Lärarna i intervjuerna föreslår svällpappersbilder till fler områden. De olika 
förslagen visar att lärare vill använda fler bilder i undervisningen och i fler ämnen 
än vad som erbjuds idag. 

Lärarna föreslår: 

• enkla introduktionsbilder (för att lära sig tolka svällpappersbilder) 
• årstidsbilder 
• traditionsbilder 
• bilder till idrott 
• bilder till musik (uppdatering behövs, t.ex. DJ) 
• bilder till syslöjd 
• enkla bredvidläsningsbilder till svenska och engelska 
• spel 
• sagobilder 

Eleverna föreslår att det ska finnas åtminstone en taktil orienteringskarta på 
skolan så att de får chans att klara kurskravet i idrott och hälsa. Utan en anpassad 
karta ges inte eleverna med synnedsättning samma förutsättningar som seende 
elever. 

En lösning för SPSM är att köpa in svällpappersoriginal från andra länder. I 
Storbritannien finns en stor bilddatabas med t.ex. svällpappersbilder på idrott och 
speciella och kända byggnader som inte går att uppleva taktilt ”i livet” (även om 
man är där). 

Lärarna föreslår även: 

• bilder med färg 
• databas med bilder av andra lärare 
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Lärarna anger att de elever som har synrester har glädje av att ha färg i bilderna. 
Lärarna fyller i färg idag så att bilderna ska vara mer tilltalande för de andra 
eleverna och på så vis verka inkluderande i klassen. 

En lärare föreslår ett utbyte med bilder mellan lärare, t.ex. via en databas, för att 
komma över fler bilder. Flera lärare anger också att de sparar bilder för att kunna 
göra om och använda senare. Här kan också tänkas ett metodmaterial för att visa 
på återbruk av bilder och goda exempel. 

Lärare vill ha material i matematik för: 

• att mäta 
• att tillverka diagram 
• att tillverka bråk 
• att tillverka koordinatsystem 
• att tillverka procentfigurer 
• att tillverka geometrifigurer 
• hundrarutor 
• läsa av decimaler 
• symmetri 
• att rita grafer 
• metodmaterial med symboler 
• enkla spelplaner 

Från t.ex. Amerikan Printing House finns ett rikt utbud av taktila laborativa 
material att använda i undervisningen, ett utbud som saknas i Sverige. En lärare 
angav att de blev hänvisade att beställa internationellt material utomlands, men att 
detta blev så krångligt att de avstod. Att material går att beställa enkelt är ett led i 
att eleverna ska kunna få arbeta med dem. Här finns också en vinst i att lärare 
förstår problematiken med visuella uppgifter i skolan. Tillhandahåller SPSM 
konkreta material för vissa uppgifter blir det också tydligt att en bild inte alltid 
skapar förståelse hos eleven.  Så som tidigare nämnts är ett förslag att SPSM gör 
det möjligt för lärare att köpa konkreta material som kan komplettera sväll-
pappersbilderna. 

Kortfattat så är de flesta lärare positiva till svällpappersbilder och önskar få 
tillgång till fler bilder från SPSM. 

Alternativ till svällpappersbilder 
Eleverna visas alternativ till svällpapper under intervjuerna såsom: termoform 
(bild i tunn plast), termografi (pappersbild med linjer i plast) och printerbild (tiger 
prints, pappersbild utskriven med punktskriftsskrivare). Av de olika alternativen så 
tycker eleverna bäst om termografibilderna och termoform/plastbilderna. Båda 
dessa bilders linjer känns skarpare. En övervägande del av eleverna med synrester 
föredrar termografibilderna. Detta kan förklaras av att dessa bilder har hög 
kontrast i färg, att jämföra med t.ex. termoform som är en helt vit bild i relief. 

Elevernas svar stämmer överens med GRASP-undersökningens resultat då både 
termoform- och termografibilderna har reliefer av plast (termoform är bara gjort 
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av plast och termografi är reliefer i plast på ett papper). Här kan man tänka att 
anledningen är att relieferna blir hårdare i plast än på svällpappret. Intressant att 
notera är att för diagrammen så fungerar dock svällpappren lika bra, enligt 
GRASP. 

För SPSM:s del vore det intressant att kunna erbjuda eleverna termografibilder. 
Relieferna känns tydliga och bra taktilt. Det är god kontrast då plastreliefen har en 
skarp kontur och färg mot det vita pappret. De gillas både av elever med synrester 
och utan. Ett förslag är att SPSM skulle kunna göra basbilder för elever i yngre 
åldrar med termografiteknik. 

Lärarna tillfrågas vad eleverna tycker om svällpapper och oftast har eleverna inte 
uttryckt gillande eller ogillande om svällpappret. Svällpapper fungerar oftast bra 
liksom ritmuffen. En lärare använder en norsk tegneramme (en slags ritplatta, se 
ordlistan) vilket han upplever som inkluderande för eleven. Tegnerammen är en 
enkel lösning för eleven att kunna rita på vanligt papper med en vaxkrita. Linjerna 
blir till reliefer eftersom pappret läggs på en platta klädd med myggnät. En enkel 
lösning som borde spridas till fler elever och lärare. Enbart en lärare har angett att 
han använder detta i kartläggningen. Flera andra lärare använder ritmuff. Fördelen 
med tegnerammen är att andra elever enkelt ser linjerna och att vanligt papper 
används vilket gör det billigt. På en ritmuff blir det upphöjda plastlinjer som inte 
kan suddas och plastarken är relativt dyra. 

Svällpappersbilderna behöver anpassas till eleverna 
Svaren i intervjuerna visar att för det mesta är svällpappersbilderna bra svällda 
men de är för detaljerade layoutmässigt. Raster/textur (se ordlistan) och 
framförallt linjer behöver vara grövre och med större skillnad mellan sig. GRASP-
undersökningen rekommenderar att punktsymboler behöver vara minst 0,7 cm, 
vilket är större än vad som ritas idag. 

Basbilderna (såsom kartor, bilder på människokroppen m.m.) upplevs som mer 
pedagogiskt upplagda men är dock inte tillräckligt enkla för yngre elever. Här 
skulle man kunna tänka sig att dessa bilder delades upp i bilder för yngre 
respektive äldre elever. 

Flera lärare kompletterar bilderna med olika material för att de ska gå att känna av 
eleven. SPSM:s svällpappersbilder behöver ritas så att de blir bättre anpassade till 
elevernas förmåga att tolka bilder. Ett förslag som nämnts tidigare är att genom 
stickprov på några läromedel per år följa upp hur svällpappersbilderna har använts 
i skolan. Vilken bild har kompletterats, hur och varför? Utifrån detta kan SPSM:s 
riktlinjer uppdateras och utvecklas till att bättre motsvara elevernas förmåga att 
avkoda bilderna. 

Kartläggningen visar att om bilderna skulle kompletteras av svartskrift skulle 
eleven kunna få hjälp av undervisande lärare i ämnet eller klasskompisar. Om 
bilderna vore färglagda så skulle elever med synrester kunna använda sina 
synrester för att tolka bilden och dessutom skulle bilderna då locka till inkludering 
med övriga elever i klassen. En idé är att bilderna skulle kunna finnas i olika 
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varianter utifrån behov. Då skulle t.ex. elever som läser svartskrift kunna ha en 
variant där punktskriften är borttagen och ersatt med svartskrift. 

Linjer och raster/textur 
När det gäller linjer så visar GRASP-undersökningen att en linje är lättast att följa 
när den är fet och heldragen, streckad eller prickad. Eleverna som intervjuats 
påpekar just att linjerna är för tunna, för lika varandra och ibland för många. I 
intervjuerna påpekar de att linjen som är 1,5 mm är ok. 

När det gäller raster/textur i bilderna så säger lärarna att raster är bra men det är 
viktigt att det inte är för många i en bild eller på en för liten yta. En elev säger att 
max 2–3 raster fungerar, sedan blandas det ihop. Enligt GRASP-undersökningen 
är det viktigt med en tydlig kontrast mellan raster om det finns flera i en bild. Här 
har man också funnit att stora mönster av prickar och kvadrater föredras, att 
höjden är viktig och att raster behöver omges av ett tomrum eller en kantlinje (så 
ritar SPSM). 

Lärare till elever med synrester påpekar att bilder kan vara svåra eftersom det är 
mycket linjer och struktur på dem. Här är det återigen en avvägning att inte lägga 
in för mycket information i bilderna som gör att de blir svåra att tyda taktilt och 
med eventuella synrester. 

Kvalité i matematikbilder 
Matematikbilder är exempel på bilder som upplevs för detaljerade och med linjer 
som inte går att åtskilja. Eleverna i årskurs 7–8 fäller olika kommenterar om 
matematikbilder, bl.a. att geometri och bråk är bra matematikbilder. Vinklar, 
mätuppgifter, siffror i ”sicksack”, procentuppgifter, tallinjer och koordinater (med 
undantag för en elev som tycker om de sistnämnda bilderna) är svårare. 

Samtidigt svarar fler elever att det är just med matematikbilderna som de jobbar 
självständigt. En förklaring till detta kan vara att eleverna har en förförståelse för 
vad bilden föreställer och att de tidigare har räknat liknande uppgifter. Visuella 
bilduppgifter kan över årskurserna se likadana ut, men blir svårare att lösa 
matematiskt. Om dess bilder ökar i kvalité, d.v.s. får en bättre layout, kan eleverna 
bli än mer självständiga. 

Tallinjer 
Flera lärare gör egna tallinjer i större skala och utan siffror eller med en annan 
layout för hur siffrorna skrivs. En elev hoppar över tallinjer helt och en annan 
uppger att det är svårt att veta vart pilarna pekar mot linjen. Det kan också upp-
fattas förvirrande att det finns siffror och pilar över och under tallinjen. 

Tallinjer behöver ritas så att elever kan läsa av dem. En lösning skulle kunna vara 
ett större format och att försöka samla alla siffror under tallinjen. Från American 
Printing House finns ett konkret material med tallinjer som läggs i en platta. 
Tallinjerna finns i flera olika varianter och kan bytas ut. Detta skulle också kunna 
vara en lösning när eleven behöver ha individuella anpassningar. Den ameri-
kanska varianten är i inches och skulle behöva en anpassning till metersystemet. 
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Pilar 
Pilar är återkommande såväl i matematik- som i fysikbilder. En elev har åsikter 
om att det är svårt att uppfatta åt vilket håll de pekar. I GRASP-undersökningen 
uppges att en pilspets utan fyllning och en pilspets som är åtskild lite från 
axeln/skaftet kan vara lättast att följa. 

Koordinatsystem och diagram 
Koordinatsystem och diagram är för små i storlek och linjer och markeringar för 
små och lika varandra. Eleverna kan inte skilja på de olika linjerna sinsemellan 
och inte heller skilja dem från rutnätet under dem. Eleverna pekar på problem som 
att de tappar grafens linje och halkar över i rutnätet. 

SPSM:s koordinatsystem och diagram behöver göras större i storlek. Linjerna som 
ska följas behöver vara grövre. Lärarna lägger vaxsnöre längs linjerna i SPSM:s 
diagram för att eleverna ska kunna läsa av dem. Eleverna själva pekar på att en 
linje som är 1,5 mm är ok i storlek. GRASP-undersökningen pekar på att linjer 
behöver vara feta och antingen heldragna, streckade eller prickade för att kunna 
följas. Att notera är att streckade linjer är svåra att följa i ett rutnät. 

Lärarna pekar på att eleverna blandar ihop de olika linjerna. GRASP-undersök-
ningen visar att linjer med samma bredd är svårare att skilja från varandra, även 
om de skiljer sig från varandra i mönster. Man menar också att det är bättre att 
dela upp linjer i flera diagram än att visa flera linjer i ett och samma diagram. En 
relativt enkel lösning således. Så få som två grafer kan vara för många i ett och 
samma diagram! GRASP visar också på att tomma markeringar är enklare än 
fyllda att hitta och att enklaste formen är kvadrat. En elev i SPSM:s intervjuer 
skulle vilja ha markeringar som är minst 7 mm, vilket är en indikering på att 
markeringar behöver vara större generellt. 

Att ha ett rutnät under staplar taktilt är mer förvirrande och svårt att följa, medan 
ett vinkelrätt galler under staplar uppfattas enklare. Det är dock viktigt att det hålls 
i bakgrunden, vilket eleverna också poängterar i intervjuerna. Rutnäten är 
förvirrande då de lätt förväxlas med de linjer som ska följas. Ett bakgrundsgaller 
är enbart till fördel om linjer och markeringar som ska visas lyfts upp högre än 
gallret enligt GRASP. I GRASP-undersökningen finns exempel på stödlinjer 
istället för rutnät vid diagram med x- och y-axlar. 

I GRASP säger testpersonerna att siffror skrivna i ”sicksack” vid den horisontella 
axeln fungerar vid behov. I SPSM:s intervjuer säger en elev att just detta är svårt. 
En av lärarna som intervjuas påpekar att det är väldigt viktigt att fingrarna 
kommer in rätt vid sådan text, annars missas hälften. 

Geometri 
Enklare geometribilder är bra. Däremot fungerar inte svällpappersbilderna på 
rymdgeometriska former. Lärarna bygger upp arbetet med geometri genom att 
använda klossar i undervisningen. Amerikan Printing House har i sitt sortiment 
flera paket med klossar som påminner om bilder i svenska läromedel. Det är bl.a. 
klossar som kan vikas isär och klossar som visas från objekt till platt bild, såsom 
Eriksson (1997b) tar upp i sin metodikbok om taktila bilder. 
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En följdfråga som ställts till lärarna angående de rymdgeometriska formerna är 
om det är en fördel för eleven att avbilda objektet uppifrån, från sidan och rakt 
framifrån – istället för i perspektiv. Lärare har svarat att det skulle ta längre tid för 
eleven men att bilden skulle vara bättre. Kvarstår annars att utesluta dessa bilder 
och att hänvisa till klossar, som dock kanske inte finns i just det utseende som 
läroboken visar. 

I GRASP har testpersonerna fått undersöka om vinkelindikatorer förbättrar 
formigenkänning och fått ett positivt svar. Vinkelindikatorer i form av små streck i 
vinklarna uppfattades som bäst. En elev i SPSM:s intervju kommenterar just 
vinklar som något svårt att känna i bilderna. Här skulle SPSM kunna skapa en ny 
riktlinje för svällpappersbilderna. 

Mäta 
Att mäta taktilt i svällpappersbilderna är svårt. Det försvåras av att det ibland 
finns flera figurer på ett ark som ska mätas och att linjerna i bilden är lägre än 
linjalen. En elev påpekar att vinklar är svåra. Dock påpekas det från lärarna att det 
är ännu svårare för eleven själv att göra rituppgifter, vilket gör det ännu viktigare 
att de uppgifter som finns för att mäta är bra. 

En åtgärd är att låta streck som ska mätas gå över den taktila linjalens nivå, d.v.s. 
göra dem minst 2 mm höga. American Printing House ger ut ett material med 
termoform (plastbilder) med olika figurer som är större och enklare för eleverna 
att mäta. Som det är nu måste eleverna lära sig att lägga linjalen en bit ifrån ytan 
som ska mätas, vilket redan det försvårar mätningen. Det vore bra att kunna 
erbjuda eleverna ett alternativt material. 

Några lärare påpekar att kortsidan av linjalen behöver något att stödja emot för att 
ligga still. Här lägger lärarna ut vaxsnören för att underlätta för eleven, något som 
i vissa bilder skulle kunna finnas naturligtvis beroende på hur bilden är ritad. 

Lärare påpekar också att antalet objekt som ska mätas på en svällpappersbild bör 
anpassas till elevens nivå. Här anger lärare att ett objekt kan vara tillräckligt för en 
yngre elev, medan en äldre kan hantera flera. 

Kvalité i svällpapperskartor 
Kartor upplevs som bra av båda lärargrupperna. Liksom för alla svällpappers-
bilder är det viktigt att linjerna är grova och rastren/texturen tydlig. 

Även eleverna är positiva till SPSM:s kartor. Eleverna på individuella program-
met har erfarenheter av att inte kunna läsa av ”vanliga” kartor i skolan tillräckligt 
snabbt och är positiva till svällpapperskartorna. De skulle dock gärna vilja ha färg 
på dem. Eleverna poängterar att kartorna behöver vara tydliga. En elev anger att 
markeringar i kartor blir förvirrande som cirklar, det kan vara vad som helst. Det 
är bättre då att markera städer med kvadrater, vilka inte kan misstolkas som en ö 
t.ex. 

En elev poängterar att nycklarnas/förkortningarnas placering i kartan är viktig 
eftersom eleven söker efter dem snarare än efter området. Här får förmodas att 
eleven använder sin haptiska förmåga i armen och lär sig känna var nycklarna är i 
förhållande till varandra i kartan. Områdenas form blir då inte lika viktig, men 
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desto viktigare är det att nycklarna i kartan är placerade omsorgsfullt. Eleven 
poängterar just att nycklar som ligger utanför sitt område är förvirrande om inte 
detta finns angivet. 

GRASP-undersökningen pekar på att förkortningar/nycklar som innehåller punkt 
3 eller punkt 6 är lättare att hitta än de med bara övre punkter. Detta skulle kunna 
införas genom att man t.ex. låter en förkortning vara versal (då ingår ett versal-
tecken som har punkt 6). 

När det gäller nycklar med förklaringar till kartor upplever lärarna med mindre 
synpedagogisk erfarenhet att detta är svårt för eleven, medan lärare med mer 
synpedagogisk erfarenhet inte ser samma problem. De senare säger däremot att de 
jobbar mycket med kartorna. Båda lärargrupperna önskar svartskrift och färg på 
kartor och nycklar så att eleven kan få hjälp av andra lärare och klasskompisar. 

Svartskrift på kartor skulle således leda till inkludering av eleven med syn-
nedsättning då de inte blir beroende av att ha en punktskriftsläsande assistent för 
att få hjälp. Man kan också tänka sig att flera elever skulle kunna jobba 
tillsammans runt den taktila kartan då även seende kan läsa texten. 

Tryckkvalité 
Tryckmässigt så har ett par lärare upplevt att bilderna inte varit ordentligt svällda 
och då hört av sig till SPSM. Det indikeras att svällpappret över tid blivit sämre i 
kvalité. Alternativt så har tryckutrustning eller kunskapen om att tillverka en bra 
svällpappersbild på tryckeriet sjunkit. 

De olika bindningssätten beroende på typ av bilder tycker lärarna är bra. Sväll-
pappersbilderna sparas medan volymer med text slängs, vilket gör att det är en 
fördel att ha bilderna för sig. En fördel med ringpärmarna är att eleven själv kan 
bläddra fram bilden. När bilderna ligger i mappar blir det lätt rörigt. Några lärare 
har tillverkat egna stora ringpärmar till A3-bilderna. En nackdel med mappar och 
pärmar är att de inte går in i elevskåpen och inte kan fraktas hem i alla väder. 

SPSM tillhandahåller inte A3-pärmar eller emballage för eleverna att frakta 
bilderna i mellan skolan och hemmet. Om eleverna blir mer självständiga genom 
att ha t.ex. kartor i en pärm så borde SPSM kunna erbjuda lösningar för detta. Ett 
förslag skulle kunna vara att erbjuda en sådan lösning då stora bilder köps. 

Kort sammanfattning av analysen 
Sammanfattningsvis så finns det områden att utveckla för SPSM när det gäller 
svällpappersbilder. Information om svällpappersbilder – både att de finns och 
vilken metodik som lämpar sig – kan ge eleverna större tillgång till bilder och 
därmed skapa mer lika villkor i skolan för elever med synnedsättning. 

När det gäller antal elever så pekar kartläggningen på att upptagningsområdet 
antagligen är större än det antal elever som idag använder sig av svällpappers-
bilder. Elever som har synnedsättning – men använder svartskrift i skolan – kan ha 
behov av svällpappersbilder för att få samma chans att utvecklas i skolan. Enligt 
lärare har elever behov av svällpappersbilder inte bara i matematik och NO. 
Lärare pekar på ett vidare behov av svällpappersbilder inom fler ämnen. 
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När det gäller svällpappersbilderna som nu produceras till SPSM:s läromedel så 
behövs en förändring av bildens layout genom uppdaterade riktlinjer för ritning 
som stämmer med elevernas förmåga att tolka taktila bilder. Eleverna önskar 
dessutom bilder i plast, t.ex. termografibilder, vilket stämmer med forskning då 
bilder med plastlinjer och textur/raster har bäst avkänningsförmåga. 
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Ordlista 
Anpassade läromedel – förlagsutgivna läromedel konverterade till punktskrift
�
eller olika digitala format. De innehåller ofta bildbeskrivningar, pedagogiska
�
omarbetningar och om det är lämpligt svällpappersbilder. (Författarens förklaring)
�

Basbilder – svällpappersbilder ritade av SPSM som inte följer något speciellt
�
läromedel utan kan användas oberoende. (Författarens förklaring) 


Bildbeskrivning – beskrivning i text av en bild. Bildbeskrivningar förekommer i
�
anpassade läromedel (punktskrift eller olika digitala format) då eleven behöver
�
information om bilden. (Författarens förklaring)
�

CCTV – förstorande läshjälpmedel, till exempel en kamera kombinerad med en
�
bildskärm. (Closed Circuit Television) (Författarens förklaring)
�

Graph tact – teknik att framställa taktila bilder genom att spraya ett speciellt
�
bläck på papper. Reliefen kan vara i tre olika lager (speciella maskiner krävs).
�
(Författarens förklaring)
�

Flexi-paper – extra slitstarkt svällpapper (se detta ord nedan).
�

Förstoringsglob – förstoringsglas med formen som ett halvt klot. (Författarens
�
förklaring)
�

Orienteringskarta – en taktil karta. Enkla streck beskriver gator och utmärkande
�
kännetecken. En orienteringskarta för ett skolbarn kan vara på skolgården för att
�
förklara hur de olika sakerna förhåller sig till varandra
�

Printerbild – taktil bild som framställs med ett ritprogram och skrivs ut på en
�
punktskriftsskrivare, t.ex. tiger prints. Bilden består av upphöjda punkter (såsom
�
punktskrift, fast mindre och närmare varandra). (Författarens förklaring)
�

Punktskrift – blindskrift med upphöjda punkter. Punktskrift finns för olika språk
�
och olika ämnesområden. I svensk punktskrift utgör de allmänna skrivreglerna
�
basen för skrivregler för matematisk och naturvetenskaplig punktskrift. Helt
�
separata system finns för fonetik och musik. Louis Braille [loi' braj], fransman
�
(1809–1852), skapade 1825 punktskriften som skriftsystem för synskadade.
�
(Referens: Punktskriftens termer)
�

Raster – yta på en svällpappersbild som är fylld med ett mönster. Även kallat
�
textur. (Författarens förklaring)
�

Reliefbild – taktil bild med upphöjda linjer och ytor med kännbar struktur.
�
Reliefbilder framställs vanligen på svällpapper eller i plast (termoform).
�
Reliefbilder kan också ritas på ritmuff. (Referens: Punktskriftens termer)
�

Ritmuff – plastark för manuell framställning av reliefbilder. Kännbara linjer
�
framställs genom att man skriver på plasten med en kulspetspenna med en
�
gummiplatta som underlag. (Referens: Punktskriftens termer) 

Ritmuff kallas även German film. (Författarens tillägg)
�

Svartskrift – tryckt eller skriven text. (Referens: Punktskriftens termer)
�
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Svällpapper – papper vars yta sväller om den svärtas med en kolbaserad färg och 
utsätts för värme i en svällapparat (författarens tillägg). Svällpapper används för 
framställning av reliefbilder. Pappret är bestruket med en emulsion som kan 
svälla. En bild kan överföras till pappret via en kopieringsapparat, eller genom att 
man ritar på det med en penna med kolbaserad färg, när man därefter exponerar 
svällpappret för infravärme bildas en relief som motsvarar den överförda bilden. 
(Referens: Punktskriftens termer) 

Synnedsättning – svårigheter att även med glasögon och god belysning läsa 
tryckt text, så kallad svartskrift, eller att med synens hjälp orientera och förflytta 
sig. (Referens: Socialstyrelsen) 

Synpedagogik – inriktning inom specialpedagogiken som riktar sig mot barn, 
ungdomar och äldre med synnedsättning. (Författarens förklaring) 

Taktil bild – bild som är uppfattbar med känsel. (Referens: Punktskriftens termer) 

Tegneramme – en platta klädd med myggnät med en ram runt. I den kan ett 
vanligt papper läggas och ritas på med en vaxkrita. Linjerna efter kritan blir i färg 
och relief. Utförligare beskrivningar finns på www.statped.no/huseby. 
(Författarens förklaring) 

Termoform – teknik att kopiera taktila bilder genom att forma plastark med 
värme. (ref. Punktskriftens termer) Speciella maskiner krävs. (Författarens tillägg) 

Termografi – teknik att framställa taktila bilder genom att göra reliefer med en 
kombination av bläck och plast som överförs på ett papper (speciella maskiner 
krävs). (Författarens förklaring) 

Textur – yta på en svällpappersbild som är fylld med ett mönster. Även kallat 
raster. (Författarens förklaring) 

Tiger prints – taktil bild som framställs med ett ritprogram och skrivs ut på en 
punktskriftsskrivare. Bilden består av upphöjda punkter (såsom punktskrift, fast 
mindre och närmare varandra). I kartläggningen kallas dessa bilder för 
printerbilder. (Författarens förklaring) 

Vaxsnören – snören av vax i olika färger som kan tryckas fast på papper och 
upplevas som en linje i relief. (Författarens förklaring) 

Överskärning – term inom bildkonst. Det som är nära skymmer det som är längre 
bort (en bild utan överskärningar är objekten ritade i sin helhet). (Författarens 
förklaring) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till lärare 

Arbetssätt 

- Används svällpappersbilder i skolan? Om ja, i vilka ämnen? När
�
startade eleven med svällpappersbilder (årskurs)?
�
- Hur jobbar du och eleven om ni använder bild? Beskriv. 

- Använder eleven bilderna hemma?
�

Kvalité 

- Layout. Kan eleven känna av bilden? Finns någon typ av bilder som
�
är bättre/sämre (t.ex. kartor med nycklar, tallinjer, geometri)?
�
- Tryck. Är linjerna kännbara?
�
- Bindning. Hur fungerar det med bilderna i en egen mapp? Skulle du
�
vilja ha det på annat vis?
�
- Papper. Tycker eleven om svällpappret eller föredrar de andra bilder
�
(t.ex. ritmuff)?
�
- Skulle du/eleven vara hjälpt av en bildbeskrivning till den taktila
�
bilden? Hur skulle den i så fall vara utformad?
�
- Urval. Finns rätt bilder med till läromedel (saknas något eller
�
använder ni inte alla)?
�

Tillgänglighet 

- Hur fungerar beställningar av svällpappersbilder till läromedel?
�
- Har du beställt basbilder (t.ex. hjärta, kartor, flaggor)? Hur fungerar
�
beställningar av basbilder?
�
- Skulle ni ha möjlighet att ladda ner bilder från internet, skriva ut och
�
svälla (i svällapparat) själva till eleven?
�
- Skulle ni vilja ha samlingar med bilder utskickat till skolan?
�
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Bilaga 2: Informationsbrev till elever i åk 7–8 med 
förfrågan om tillstånd 

Hej!
�

SPSM vill veta mer om vad elever tycker om taktila bilder som produceras till

läromedel i punktskrift och e-böcker. Frågor som: Hur är kvalitén i bilderna? Är
�
papper- eller plastbilder bäst? Hur arbetar du med bilderna?
�

Jag har fått en timma att prata med eleverna och då alla på en gång. Jag kommer
�
att anteckna elevernas svar. 


Rapporten med elevernas svar kommer att läsas av SPSM:s personal och
�
publiceras på SPSM:s webbplats. Jag kommer inte att ange namn, ort, diagnos,
�
foton eller annan information som kan avslöja vem rapporten handlar om. Eleven
�
har rätt att tacka nej till att delta, även att avbryta under frågestunden.
�

Skriv ut detta dokument, skriv under och skicka med ditt barn underskriften till
�
gruppbesöket på SPSM.
�

Vänligen
�

Karolina
�

Karolina Björk
�

Anpassningsbyrån
�

tele: XXXX-XXXXXX
�

Anna-Karin Andersson
�

Specialpedagogiska skolmyndigheten
�
XXX-XXXXXXX
�

Jag godkänner JA NEJ
�

att mitt barn: ___________________ deltar i en frågestund om taktila bilder.
�

Förälder: ____________________
�

Ort/datum: __________________
�
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Bilaga 3: Mejl till folkhögskolan för intervjuer med 
elever som går på individuella programmet 

Hej! 

Jag har fått ditt namn av XX på SPSM Läromedel. 

SPSM Läromedel gör en undersökning för att få synpunkter på de taktila bilder i 
svällpapper som produceras till olika läromedel. Detta för att kunna göra bilderna 
bättre för elever med synskada. 

Jag undrar nu om jag skulle kunna få göra en gruppintervju med de elever som har 
synskada och använder eller har använt SPSM:s bilder under sin skoltid. 

Jag kan intervjua 3–4 elever åt gången och ställer frågor såsom: Är det rätt bilder
som finns i svällpapper? Hur är kvalitén på bilderna? Är pappers- eller plastbilder 
bäst? Hur arbetar du med bilderna? Intervjun tar ungefär en timma. 

Rapporten med elevernas svar kommer att läsas av SPSM:s personal och 
publiceras på SPSM:s webbplats. Jag kommer inte att ange namn, ort, diagnos, 
foton eller annan information som kan avslöja vem rapporten handlar om. Eleven 
har rätt att tacka nej till att delta, även att avbryta under frågestunden. 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till elever 

Ämnen och erfarenhet 

Vilken erfarenhet de har av svällpappersbilder?
�

Årskurser?
�

Ämnen?
�

Arbetssätt 

Hur arbetar du med bilderna i skolan? Beskriv. 

Får ni hjälp med att hitta i bilden? 

Kvalité 

Kvalité i bilderna både vad gäller layout och tryck?
�

Är bilderna lätta att hitta i?
�

Går alla linjer och symboler att känna?
�

Kan linjer och symboler göras bättre? Hur då?
�

Urval 

De bilderna som de använder, räcker de? Eller behövs fler eller är det för många. I 
så fall vilka behövs inte eller vilka saknas? 

Gör du egna bilder? Är det någon som gör bilder till dig i skolan? Hur i så fall? 

Alternativa taktila bilder 

Vad tycker eleverna om alternativen till svällpapper: 

• termoform (plastbilder)
• termografi (licenced by Tactile Vision Inc in Canada)
• Tiger prints (bilder skrivna med punktskriftsskrivare, enbart för
elever under hösten 2013)
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