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Förord 
Den här lärarhandledningen hör ihop med läromedlet Öva med bilder – linjer 
och labyrinter. Läromedlet ger eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att 
läsa taktila bilder i form av svällpappersbilder. Att kunna läsa och tolka taktila 
bilder är en viktig färdighet för elever med svår synnedsättning eller blindhet. 
Svällpappersbilder finns i många pedagogiskt anpassade läromedel i olika 
skolämnen.  

Öva med bilder – linjer och labyrinter vänder sig till elever i skolåldern som 
är ovana svällpappersbildläsare. Handledningen berättar hur du som lärare kan 
vägleda eleven i färdighetsträningen. Texterna i handledningen är utformade 
för att ge information både till dig som är ny på området och till dig som har 
viss erfarenhet. 

Det finns få exempel på evidensbaserad forskning, på svenska eller engelska, 
om didaktiska metoder för att lära elever att tolka och läsa taktila bilder. Att 
det är svårt att bedriva forskning på området beror på att elevgruppen är 
mycket heterogen och liten. Därför är det svårt att få fram evidens och 
generella forskningsresultat. Den här lärarhandledningen grundar sig på den 
bästa tillgängliga kunskap som vi har och beskriver arbetssätt utifrån beprövad 
erfarenhet. 

Läromedlet Öva med bilder – linjer och labyrinter, och den här tillhörande 
lärarhandledningen, är producerade av Läromedelsavdelningen på 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. De är framställda i enlighet med 
myndighetens riktlinjer för utformning av svällpappersbilder.  

Mirella Hautala januari 2020. 

Projektledare Läromedelsavdelningen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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Att läsa och tolka taktila bilder 
Bilder är viktiga i många skolämnen. Eleverna möter till exempel bilder på djur och 
växter, kartor, grafer och diagram. Elever med svår synnedsättning eller blindhet 
använder taktila bilder som kallas svällpappersbilder. En taktil bild har upphöjda 
linjer och ytor som gör att informationen i bilden blir tillgänglig för personer med 
synnedsättning. Eleven avläser bilden genom att känna på den med hand och fingrar. 
Det är dock stor skillnad på att se en bild och att avläsa den med fingrarna. Den som 
ser får snabbt överblick och kan sedan upptäcka detaljer i bilden. För en elev som 
avläser en bild taktilt är det precis tvärtom. Eleven får ta in en del i taget och kan 
sedan utifrån delarna bygga upp en fullständig bild. 

Inlärning i flera steg 
En elev med svår synnedsättning eller blindhet behöver träna systematiskt för att öka 
sin förmåga att ta in och tolka intryck via känselsinnet. Mycket och kontinuerlig 
träning är en förutsättning för att eleven ska kunna läsa och tolka taktila bilder 
(Paplinska, 2009). Grundläggande är att eleven lär sig att utforska bilden med finger-
topparna och inte ”klappar” med handflatan. Eleven behöver vägledning av en 
seende för att lära sig uppfatta och känna igen former, storlek och materials olika 
ytor. Eleven behöver också stöd för att öva upp förmågan att orientera sig i till 
exempel kartor och diagram. 

 

  
De båda bilderna är hämtade från läromedel som SPSM har producerat. I bilderna 
förekommer olika typer av linjer, ytor (raster) och en pil. 

Kompletterande beskrivning 
Utan någon form av förklaring eller beskrivning är det nästan omöjligt att förstå vad 
en taktil bild innehåller. Därför behöver taktila bilder alltid kompletteras med text 
och, eller en muntlig förklaring från läraren. För mycket vana bildläsare kan det 
räcka med den bildtitel och text som ofta finns överst i bilden. Där kan det till 



6 
 

exempel stå: ”Nyckelpiga ovanifrån. Infällda vingar. Utfällda vingar”. De flesta 
behöver dock ytterligare information från en seende person som berättar om 
innehållet i bilden. 

 

Öva med bilder 
Läromedlet Öva med bilder – linjer och labyrinter innehåller 100 taktila bilder.  
Övningarna i materialet ger eleven möjlighet att systematiskt träna upp och utveckla 
sin förmåga att avläsa former, raster, linjer och pilar som förekommer i anpassade 
läromedel från SPSM. 
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Anpassade läromedel från SPSM 
För att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska få en likvärdig utbildning måste 
eleven ha tillgång till anpassade läromedel. Med stöd av 17 § upphovsrättslagen anpassar 
SPSM förlagsutgivna läromedel för punktskriftsläsande elever som går i förskolan, 
grundskolan, gymnasiet, särskolan eller skolväsendet för vuxna. SPSM producerar 
läromedlen i tillgängliga format. För elever med blindhet innebär det tryckt punktskrift, 
tryckta svällpappersbilder samt digitala format som går att läsa med 
skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm.  
Pedagogisk anpassning 
För att läromedlet ska fungera för punktskriftsläsande elever bearbetar SPSM också 
innehållet. Det kallas för att göra pedagogiska anpassningar. Dessa anpassningar behövs 
eftersom elever tar till sig information på olika sätt beroende på om de läser visuellt eller 
taktilt. Ett läromedel för en punktskriftsläsande elev behöver vara mer linjärt och logiskt 
strukturerat.  
Svällpappersbilder 
Att anpassa en bild kan innebära att producera den som en taktil svällpappersbild. Bilden 
finns då i en bildbilaga – oftast en pärm – som hör till läromedlet. Bilderna skrivs ut på 
svällpapper. Ett svällpapper är bestruket med en emulsion. De delar på bilden som ska 
vara taktila är gjorda med svart färg som innehåller kol. När bilden exponeras för värme, i 
en svällpappersmaskin, sväller emulsionen på de ytor som innehåller kol och skapar en 
upphöjning. Därmed blir bilden taktil. Svällpappersbilder framställs oftast i svartvitt men 
även färgbilder förekommer. Färgerna kan hjälpa till att göra bilden mer kontrastrik och 
även väcka intresse hos övriga elever i klassen. Det är dock endast det svarta trycket som 
kan svällas. Svällpappersbilder är alltid stiliserade för att vara lättare att avläsa taktilt. 
Bilden kan därför också vara i en annan skala än originalet i den tryckta bok som övriga 
elever har, den så kallade svartskriftsboken. 
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Instruktioner till dig som är lärare 
 

Innan du börjar arbeta med eleven kan du förbereda dig genom att själv känna på 
bilderna i Öva med bilder – linjer och labyrinter med slutna ögon. Det ger dig en 
förståelse för vad eleven kommer att möta. 

Avslappnade händer 
Uppmuntra eleven att ha avslappnade händer när hon eller han avläser bilderna. 
Båda händernas fingertoppar ska ha ett mycket lätt tryck mot pappret medan eleven 
för dem över bildytan. 

Identifiera norrlinjen 
Svällpappersbilderna i läromedlet är försedda med en norrlinje. Den består av små 
länkade prismor och visar vad som är uppåt – och därmed läsriktningen – på bilden. 
Uppmana eleven att alltid börja med att hitta norrlinjen. 

 
 

Så här ser norrlinjen ut. 

Svårighetsgraden ökar 
I läromedlet ökar svårighetsgraden successivt. Börja därför med den första bilden i 
varje avsnitt och arbeta med avsnitten i den ordning som de kommer. Låt gärna 
eleven arbeta i pass på tio till femton minuter åt gången, några gånger i veckan. 
Korta och återkommande repetitioner stärker elevens förmåga att komma ihåg 
(Klingberg, 2011). 

Beskriv materialet 
Introducera läromedlet genom att ge eleven en muntlig beskrivning av materialet. 
Berätta till exempel att titeln alltid ligger under norrlinjen i de här övningarna. Under 
titeln finns en instruktion i punktskrift där uppgiften framgår. När ni sedan börjar 
arbeta med uppgifterna låter du eleven läsa bildens titel och instruktionen om hon 
eller han kan det. Läs annars upp texten. Om eleven behöver mer stöd kan du tala om 
hur många föremål bilden visar och var på bildytan de är placerade. 

Vägled eleven genom bilden 
Uppmana eleven att börja med att känna på bilden genom att föra sina händer över 
hela bildytan. Alternativt kan eleven lägga händerna ovanpå, eller bredvid, dina 
händer medan du för dina händer över bilden. När eleven har fått överblick kan hon 
eller han utforska detaljerna. Hur ingående vägledning du behöver ge beror på hur 
van eleven är att avläsa bilder, det avbildade objektet och hur bilden är utformad.  

Kognitiv förankring 
Genom att du tillsammans med eleven sätter ord på innehållet får eleven lättare att 
befästa och skapa en inre bild (Holsanova, 2016). Utgå från vad eleven har under 
fingertopparna och prata tillsammans om innehållet. Begrepp för former som 
förekommer i det här läromedlet är till exempel cirkel, kvadrat, rektangel och hjärta. 
Prata även om ytorna som till exempel grovprickiga, finprickiga, randiga eller rutiga. 
Fråga i första hand vad eleven känner under fingertopparna. Sedan kan du fråga: 
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• hur många pilar, linjer, kvadrater eller cirklar är det på sidan? 
• vad har linjen för form: rak, båge, sicksack eller vågform? 
• vilken yta är smårutig, grovprickig eller randig?  
• hur känns ytan: slät eller skrovlig?   
• vilka pilar pekar åt vänster, höger eller uppåt?  

Linjer. Sidorna 1–10. 
I det här avsnittet möter eleven olika linjer. Linjer finns i många olika bilder som till 
exempel diagram och kartor. Här övar eleven på att avläsa linjer i förhållande till 
norrlinjen, känna igen olika linjetyper och linjeriktningar och om linjerna har 
avbrott. Uppmana eleven att börja i det övre vänstra hörnet strax under norrlinjen. 
Vägled eleven att känna på en linje i taget med båda händerna. 

Pilar. Sidorna 11–15. 
I det här avsnittet möter eleven de typer av pilar som förekommer i SPSM:s anpas-
sade läromedel. I läromedel i NO finns till exempel pilar som visar vindriktning och 
i matematikläromedel finns pilar i koordinatsystem. Eleven övar på att känna igen 
standardpil och pil med öppen spets. Berätta att den första linjen på sidan 11 har en 
startpunkt i form av en liten cirkel. Startpunkten är till för att eleven ska förstå var 
hon eller han ska börja avläsa bilden. 

 
Standardpilar.               Pil med startpunkt och öppen spets. 

Rasterytor. Sidorna 16–19. 
I det här avsnittet möter eleven olika rasterytor. I SPSM:s anpassade läromedel 
används raster för att märka ut och särskilja olika delar eller ytor. I en karta kan till 
exempel land ha ett raster medan hav har ett annat. Raster kan också göra det lättare 
för eleven att uppfatta en form. Här övar eleven på att kunna känna skillnad på olika 
raster. Hur många olika rasterytor kan eleven känna i bilden? Be eleven att jämföra 
rastren med varandra: hur känns de, vad är lika och vad är olika?  
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Rasterytor är tryckta mönsterytor som är skapade av linjer eller prickar på pappret. Ovan 
syns raster som förekommer i anpassade läromedel från SPSM. 

Raster och linjer. Sidorna 20–21. 
I det här avsnittet möter eleven raster och linjer. Svällpapperskartor innehåller ofta 
flera olika raster och linjer. Här övar eleven på att följa en linje med olika 
omgivande raster. Uppmana eleven att känna på konturlinjerna och följa dem. Vad 
skapar de för form? Hur många raster känner eleven inuti konturen? Hur känns de? 

Linjer och symboler. Sidorna 22–37. 
I det här avsnittet möter eleven linjer samt former och symboler med olika raster. 
Berätta för eleven att det finns en startpunkt och att den ligger i vänstra övre hörnet 
under titeln. Be eleven att börja vid startpunkten. Sedan kan eleven arbeta 
självständigt med materialet. 

Former och symboler. Sidorna 38–53. 
I det här avsnittet övar eleven på att känna igen och identifiera former. Varje symbol 
eller form har sitt specifika raster och sin storlek i samtliga bilder. Till exempel är 
alla cirklar lika stora och har alltid ett prickigt raster. Syftet är att eleven ska kunna 
avläsa formerna snabbare. På den inledande sidan finns alla de former och symboler 
som förekommer i avsnittet. Börja med att gå igenom dem. Vägled eleven så att hon 
eller han först känner på konturerna och kan identifiera formerna. Prata även om hur 
de olika rastren känns. Sedan kan eleven arbeta självständigt med materialet och 
markera rätt svar med häftmassa. 

Minst – störst. Sidorna 54–73.  
I det här avsnittet möter eleven samma former som i det tidigare avsnittet men i olika 
storlekar. Här kan eleven öva på storleksrelationer. Vägled eleven att utforska hela 
sidan för att få en uppfattning om var symbolerna är utplacerade. Uppmana sedan 
eleven att utforska symbolerna med båda händerna. Fråga till exempel vilken symbol 
som är störst, minst och vilka som är lika stora. Eleven kan sedan arbeta 
självständigt med materialet och markera rätt svar med häftmassa. 
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Hitta paret eller paren. Sidorna 74–89.  
I det här avsnittet får eleven möjlighet att befästa sina kunskaper. Eleven möter 
former i olika storlekar, olika raster och pilar i olika riktningar. Övningarna ger 
repetition på ett lekfullt sätt. Vägled eleven att utforska hela sidan för att få en 
uppfattning om var symbolerna är utplacerade. Uppmana därefter eleven att utforska 
symbolerna med båda händerna. Eleven kan sedan arbeta självständigt med 
materialet och markera rätt svar med häftmassa. 

Labyrinter. Sidorna 90–100.  
I det här avsnittet möter eleven labyrinter. Uppgifterna är utmanande eftersom 
bilderna innehåller många olika linjer. Eleven behöver också hålla reda på vilka 
vägar som hon eller han redan har provat i labyrinten. Det kan vara svårt. Vägled 
eleven genom att berätta att labyrinterna börjar med texten ”start” och slutar med 
texten ”mål”. Uppmana eleven att använda båda händerna för att inte tappa bort sig.  
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