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Barn och elever med synnedsättning har ett särskilt behov av en till-
gänglig lärmiljö. Gruppen är heterogen, och behovet av stöd varierar. 
Eftersom gruppen är så liten, har kommuner och enskilda förskolor 
och skolor oftast ingen tidigare erfarenhet av att ta emot dessa barn 
och elever. Bristen på kunskap om deras specifika behov medför en 
risk att deras utbildning får en lägre kvalitet. 

Därför är översikten ”Att främja delaktighet och lärande hos barn 
och elever med synnedsättning” angelägen. Översikten samman ställer 
nationell och internationell forskning om hur man kan utforma 
lärmiljön för barn och elever med synnedsättning i förskola och skola. 
Översikten är ett sätt för Specialpedagogiska skol myndig heten, SPSM, 
att fullgöra sitt uppdrag att sprida forskning om specialpedagogik. 

Översikten riktar sig främst till förskollärare och lärare som 
möter elever med synnedsättning i sitt arbete. Men den kan också 
vara till nytta för andra yrkesgrupper inom skolan, till exempel 
skolledare. Vår förhoppning är att översikten ska bidra med kunskap 
och förståelse om hur lärmiljön kan utformas för barn och elever 
med synnedsättning. Vi hoppas att resultaten kan användas både 
som inspiration och som diskussionsunderlag i kollegiala samtal  
för att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Arbetet med den systematiska översikten har involverat många 
personer med olika kompetenser. Det har varit ett intensivt lagarbete, 
där projektgruppen ledd av Karin Fröding och Eva Andersson har 
stått för den största arbetsinsatsen. Även ett flertal externa personer 
har bidragit med värdefulla arbetsinsatser. Ett stort tack till projek-
tets två forskare, professor Liv Berit Augestad, NTNU och Statped, 
och fil.dr. Kim de Verdier, Stockholms universitet och SPSM, som 
deltagit från start till slut i arbetet med att välja ut studier, granska, 
analysera och författa. Vi har också fått värdefullt stöd i arbetet av 
Skolforskningsinstitutet, vars medarbetare på olika sätt delat med  
sig av sina erfarenheter rörande att ta fram systematiska översikter. 

För att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet och en översikt 
som kan komma till nytta för förskollärare och lärare som möter 

Förord

Förord
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elever med synnedsättning, så har vi använt oss av flera interna och 
externa granskare i arbetet, däribland en docent och en professor 
emerita från två olika universitet. Ett stort tack till er alla. Ett varmt 
tack riktas även till lärarna Maria Johansson och Victoria Lund 
som läst ett utkast till översikten och gett kloka synpunkter utifrån 
mottagarperspektivet. 

Aurora Lindberg
Verksamhetsområdeschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten  
för verksamhetsområde kunskapsutveckling 

Förord
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Denna systematiska översikt syftar till att bidra med kunskap och 
förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möj-
liga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever 
med synnedsättning. Vi vänder oss främst till de förskollärare och 
lärare som möter barn och elever med synnedsättning, men översik-
ten kan också användas av andra inom förskolan och skolans värld. 

Frågeställning

Översikten utgår från följande övergripande frågeställning och 
under liggande frågeställningar: 

• Hur kan lärmiljön utformas i förskolan och skolan för barn och 
elever med olika grader av synnedsättning, för att ge bästa möjliga 
förutsättningar för delaktighet och lärande? 

• Hur kan verksamheternas organisation och resurser utformas?

• Hur kan den fysiska miljön utformas?

• Vilka sociala aspekter har betydelse? 

• Vilka pedagogiska arbetssätt i olika skolämnen kan identifieras? 

Frågeställningen gäller barn och elever med olika grader av syn-
nedsättning, från måttlig till blindhet, med eller utan ytterligare 
funktions nedsättning. Lärmiljö kan delas upp i pedagogisk, social 
och fysisk och handlar om hela den miljö och de sammanhang som 
barn och elever vistas i under sin utbildning. I översikten fokuserar 
vi på arbetssätt som studierna lyft fram, som kan främja delaktighet 
och lärande hos barn och elever med synnedsättning.

Sammanfattning 
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Metod och resultat
Översikten är en sammanställning av 78 vetenskapliga forsknings-
studier som systematiskt valts ut av projektgruppen efter omfattande 
litteratursökningar. Nära hälften av studierna är gjorda i USA 
men det finns också tre svenska och fem norska studier. Genom 
enkäter, intervjuer, observationer och tester undersöks i studierna 
hur lärmiljön kan utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar 
för delaktighet och lärande. Majoriteten av studierna handlar om 
grundskole- och gymnasieåldrarna. Vissa studier fokuserar specifikt 
på barn och elever med blindhet, eller med viss synförmåga. Drygt 
hälften av studierna innehåller undersökningsgrupper med blandade 
grader av synnedsättning. En mindre andel av studierna inkluderar 
deltagare med ytterligare funktionsnedsättningar.

Studierna visar hur skolan kan främja delaktighet och lärande 
hos barn och elever med synnedsättning genom att organisera en 
tillgänglig och inkluderande lärmiljö, utforma stöd och anpassningar 
och förhålla sig till eleverna. Resultaten sammanställdes utifrån en 
tematisk analys och resulterade i följande uppdelning i två huvud-
teman med underliggande kategorier:

• Förutsättningar i lärmiljön och psykosociala faktorer

• Förutsättningar i förskolans och skolans organisation

• Fysisk miljö

• Grundläggande förhållningssätt och strategier i undervisningen

• Ämnesmetodik 

• Läsa och skriva

• Matematik och naturvetenskap

• Idrott och hälsa

• Estetiska ämnen

Förutsättningar i lärmiljön och psykosociala faktorer

Förutsättningar i förskolans och skolans organisation

Studierna lyfter fram vikten av att hela förskolan och skolan 
behöver prioritera och planera sitt arbete för att möta eleven med 
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 synnedsättning. Förskollärare och lärare behöver ges goda förutsätt-
ningar för att genomföra sitt uppdrag. Det kan till exempel handla 
om att ha tillgång till stöd inom och utanför kollegiet, och tillgång 
till olika typer av fortbildning. Verksamheten behöver prioritera 
arbetet med barnens och elevernas sociala relationer för att främja 
allas del aktig het i kamratgruppen. Om en elev har en resursperson, 
kan denne vara ett viktigt stöd, men det finns också en risk att 
resurs personen upplevs som hindrande för elevens sociala del aktig-
het. Därför är det viktigt att definiera resurspersonens roll och 
arbetsuppgifter noga, så att inte resurspersonen blir en barriär mellan 
eleven, klasskamraterna och läraren. 

Fysisk miljö

Resultaten pekar på att det är viktigt att anpassa den fysiska miljön 
visuellt, auditivt och taktilt. Vilka anpassningar som är aktuella beror 
på grad och typ av synnedsättning. Det kan handla om placering 
eller möblering i klassrummet, eller om att planera utemiljöerna så 
att de bidrar till interaktion och engagemang. Det kan också handla 
om att se till att ljudnivån i klassrummet hålls på en bra nivå. Barn 
och elever med synnedsättning behöver i stor utsträckning förlita 
sig på sin hörsel för att hänga med och kunna koncentrera sig på 
undervisningen. Vissa synnedsättningar, som cerebral synnedsättning, 
CVI, eller synnedsättning i kombination med autism, kan kräva större 
förändringar i klassrummet för att minska störande intryck och risk 
för sensorisk överbelastning. 

Grundläggande förhållningssätt och strategier i undervisningen

I mötet med barn och elever med synnedsättning är kompetens om 
funktionsnedsättningen, pedagogisk erfarenhet, attityder och värde-
ringar av stor betydelse. Det behövs kunskap om barnens och elev-
ernas behov, upplevelser och individuella förutsättningar. Kunskap 
och förståelse bidrar till att lärare kan använda rätt undervisnings-
strategier. Barn och elever med synnedsättning behöver bli sedda och 
lyssnade till, samt mötas av samma höga förväntningar som andra 
elever. De har behov av stöd utifrån sina specifika behov och att få 
tillgång till tillgängliga material och undervisning som gör att de kan 
vara delaktiga. Samtidigt visar studiernas resultat att eleverna ofta inte 
vill vara avvikande eller synas utifrån sin funktionsnedsättning och att 
det kan finnas ett motstånd mot hjälpmedel och anpassningar. Därför 



SPSM  Sammanfattning  11

behöver läraren balansera sitt uppdrag att tillgodose elevens behov av 
delaktighet och lärande, med att ge stöd på ett sätt så att eleven inte 
känner sig utpekad. 

Bland de pedagogiska strategier som lyfts fram i studierna nämns 
kooperativa lärandestrategier. Det innebär att man fokuserar på 
samarbete, där alla elever har en viktig roll och behöver hjälpas åt 
för att nå ett resultat. Detta kan vara ett sätt att stödja både socio- 
emotionell, fysisk och akademisk utveckling för elever med synned-
sättning. Olika kamratstödjande aktiviteter är viktiga bidrag för 
den sociala inkluderingen för barn och elever med synnedsättning. 
Personalen kan till exempel planera aktiviteter som alla kan delta i, 
medvetet välja elevernas platser i klassrummet och matsalen, samt 
bestämma hur grupper sätts samman i skolarbetet.

För förskolebarn med synnedsättning är det viktigt att erbjuda 
förutsättningar för att lägga grunden för att utveckla sociala och 
kommunikativa förmågor. Fasta, vuxenstyrda och strukturerade 
 aktiviteter gynnar både social utveckling och inkludering. Leken 
 mellan barn med och utan synnedsättning underlättas när de vuxna 
ger extra stöd för samspel i miljöer som är särskilt svåra att hantera 
när man har en synnedsättning, som öppna miljöer utomhus. De 
vuxna behöver ge barnet muntlig information om var kompisarna 
finns och vad som pågår i leken, för att öka barnets möjligheter att 
vara aktiv och ta egna initiativ. 

Ämnesmetodik

Läsa och skriva

De elever som ska lära sig punktskrift behöver tidig, intensiv och 
regelbunden träning, utformad för sina individuella behov. Den lärare 
som ansvarar för punktskriftsinlärningen behöver ha goda kunskaper 
i punktskrift. Undervisningen bör fokusera på avkodning och att träna 
upp läshastigheten. Lärare bör analysera elevernas eventuella avkod-
ningsfel, för att kunna anpassa undervisningen så att avkodnings-
förmågan kan utvecklas. Valet av läsmedium och läsverktyg bör 
utgå från elevernas individuella behov utifrån synförmåga och andra 
förmågor, samt egna önskemål. Det kan handla om huruvida eleven 
ska läsa visuellt, taktilt eller auditivt, eller en kombination. Man behö-
ver även ta ställning till om och hur eleven ska använda olika typer av 
tekniska verktyg och hjälpmedel, i relation till att använda till exempel 
mekanisk punktskriftsmaskin och läsa tryckt text på papper. 
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Matematik och naturvetenskap

Lärare behöver vara medvetna om att det tar längre tid för punkt-
skriftsläsande elever att ta till sig matematiska uttryck och att 
läsa och tolka taktila bilder. Därför är det nödvändigt att anpassa 
undervisningen så att eleverna kan ta till sig materialet så effektivt 
som möjligt och vara aktiva och delaktiga på lektionerna. Vilka 
anpassningar som görs beror på elevens behov. Det är viktigt att 
eleven är delaktig i valet av anpassningar. Att arbeta med taktila eller 
ljud förstärkta material, eller digitala verktyg som kan producera 
bild beskrivningar, är exempel på olika anpassningar. Flera former av 
material kan kombineras, så att eleverna kan välja vad som passar 
bäst för dem i den specifika uppgiften. 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa är ett ämne som innebär många utmaningar för 
elever med synnedsättning. Goda relationer och en god kommuni-
kation mellan elever med synnedsättning, deras klasskamrater och 
deras lärare är därför viktigt. De lärare som tar reda på hur eleverna 
själva upplever undervisningen, kan få ökad förståelse för vad det 
innebär att ha en synnedsättning och hur den påverkar deltagandet 
i aktiviteter. Studierna i översikten betonar att lärarna behöver kun-
skap och förutsättningar för att veta hur undervisning, instruktioner 
och aktiviteter kan göras mer tillgängliga. De behöver både teoretisk 
kunskap som kan omsättas till pedagogisk praktik och stöd för att 
utvecklas i sin roll. Utifrån denna förståelse och kunskap kan läraren 
identifiera strategier för att göra lärmiljön tillgänglig. Det kan handla 
om att erbjuda olika varianter av en aktivitet, att modifiera regler, att 
anpassa gruppernas storlek, eller att använda olika material. 

Estetiska ämnen

Studierna i översikten lyfter fram betydelsen av att göra lärmiljön 
i estetiska ämnen tillgänglig för elever med synnedsättning.  
Tillgängliggörandet av en aktivitet kan variera beroende på ämnet. 
I musikundervisningen kan man arbeta med gehör och memorering. 
Det är viktigt att tänka på hur kommunikationen med eleverna 
sker. Muntliga instruktioner, användning av särskilda noter eller 
rytmer och att guida eleven med kroppslig kontakt så som hand- 
under-hand-metoden är exempel på hur man kan kommunicera för 
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att göra undervisningen tillgänglig.  I bildundervisning och andra 
sammanhang där elever ska rita kan taktila ritprogram bidra till 
att elever med synnedsättning kan utveckla sin förmåga att rita. 
Taktila anpassningar som kombineras med muntliga beskrivningar 
och ljudstöd för att förstå och tolka konstverk, kan skapa ett bra 
undervisningsupplägg som kan öka kunskaperna både hos elever 
med och utan synnedsättning. 

Övergripande slutsatser

Mot bakgrund av den forskning som redovisas i översikten drar 
vi följande slutsatser:

• Alla former av stöd och anpassningar behöver utgå från kunskap 
om barnets eller elevens individuella behov, typ och grad av 
synnedsättning, synfunktioner och om synförmågan kan komma 
att förändras över tid, samt om det finns ytterligare funktions-
nedsättning att ta hänsyn till. 

• Förskollärare och lärare behöver tillgodose barnens och elever-
nas behov av stöd som gynnar självständighet, delaktighet och 
lärande, men utan att de känner sig särbehandlade eller utpekade. 
En lösning kan vara att erbjuda olika alternativ och en mångfald 
av material till hela gruppen, så alla får möjlighet att välja utifrån 
sina individuella önskemål och behov.

• Den fysiska miljön, både inne och ute, behöver ses över och 
anpassas om det börjar ett barn eller elev med synnedsättning i en 
förskola eller skola. Ljud- och ljusmiljön och fysisk tillgänglighet 
är viktigt.

• Förskole- och skolpersonal behöver prioritera arbetet med den 
sociala inkluderingen. I detta arbete kan man använda sig av 
 strategier, som exempelvis kamratstödjande aktiviteter, för att 
gynna social delaktighet och underlätta samspelet mellan barn  
och elever med synnedsättning och deras kamrater. 

• Förskollärare och lärare behöver ha specifik kompetens och 
förståelse för vilka pedagogiska konsekvenser en synnedsättning 
kan ha för delaktighet och lärande, både i specifika ämnen och 
generellt i undervisningssammanhang. Om barnet eller eleven är, 
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eller ska bli, punktskriftsläsare behöver pedagogerna kunskap och 
färdigheter i punktskrift. Genom rätt kompetens och förståelse 
kan förskollärare och lärare få insikt i hur den fysiska, sociala och 
pedagogiska miljön behöver utformas för att vara tillgänglig för 
barn och elever med synnedsättning.

• För att möjliggöra för förskollärare och lärare att kunna fullgöra 
sitt uppdrag, behöver de omges av en stöttande organisation. 
Organisationen bör möjliggöra kollegiala samarbeten för erfaren-
hets utbyte, erbjuda fortbildningsmöjligheter, ha rutiner för sam-
verkan med vårdnadshavare, samt uppmuntra till regelbunden 
kontakt med stödfunktioner utanför den egna verksamheten. 
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Denna systematiska översikt är en sammanställning av nationell och 
internationell forskning om hur lärmiljön kan utformas för barn och 
elever med synnedsättning i förskola och skola. 

Översikten inleds med alla barns och elevers rätt till en likvärdig, 
inkluderande och tillgänglig utbildning. Sedan följer en bakgrund med 
en kort orientering om olika grader av synnedsättning med och utan 
ytterligare funktionsnedsättning och konsekvenser för utveckling  
och lärande. Den svenska skolsituationen för barn och elever med 
synnedsättning är den sista delen innan bakgrunden avslutas med 
syfte och frågeställningar. Därefter följer ett metodavsnitt där det 
arbetssätt som har använts i arbetet med att ta fram översikten 
beskrivs. Övergripande beskrivning av de studier som ingår i över-
sikten är den avslutande delen innan översiktens resultat presenteras. 

Resultatkapitlet är uppdelat i två större delar. Den första delen 
handlar om förutsättningar i lärmiljön och psykosociala faktorer, 
där förskolans och skolans organisation samt fysiska miljö lyfts 
fram. I avsnittet om grundläggande förhållningssätt och strategier 
i undervisningen beskrivs bland annat sociala sammanhang i skolan 
och strategier för inkludering samt samspel och lek i förskolan och 
lågstadiet. Den andra delen, ämnesmetodik, beskriver olika peda-
gogiska arbetssätt i de olika skolämnena läsa och skriva, mate-
matik och naturvetenskap, idrott och hälsa samt estetiska ämnen. 
 Översikten avslutas med en diskussion och övergripande slutsatser. 

Alla barns och elevers rätt till en  
likvärdig och tillgänglig utbildning

Barn och elever med synnedsättning, med eller utan ytterligare 
funktionsnedsättning, behöver en tillgänglig undervisningsmiljö. Det 
finns olika grader av synnedsättning, från lindrig synnedsättning till 
blindhet. Fortsättningsvis i denna systematiska översikt innefattar 
begreppet synnedsättning alla grader av synnedsättning inklusive 

En systematisk översikt om barn 
och elever med synnedsättning 
i förskola och skola
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blindhet, om inget annat uttrycks. Det är vanligt att synnedsättning 
förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar. Grup-
pen är mycket heterogen och behoven av stöd varierar. Eftersom 
gruppen är så liten har kommuner och skolor sällan erfarenhet av att 
möta dessa barn och elever. Bristen på kunskap om deras specifika 
behov kan leda till att kvaliteten på deras utbildning blir lägre än för 
barn och elever utan funktionsnedsättning. 

Enligt skollagen1 har alla barn och elever rätt till en likvärdig 
utbildning av hög kvalitet. I 2 § står att: 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska 
ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skollagen (kap 1, 4 §) fastställer även att: 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elever-
nas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

I läroplanerna uttrycks att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov2. Grund- och gymnasieskolan ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper. Det innebär alltså att skolan ska kompensera för elevers 
olika bakgrund och behov och att alla elever har rätt till stöd. 
Lärarnas uppdrag är att se till att alla barn och elever har möjlig-
heter att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen 
för sin utbildning, oavsett funktionsförmåga. Lärande handlar om 
utveckling av kunskap, men också social och emotionell utveckling3. 
Det kan till exempel handla om studieresultat, självförtroende, 
självkänsla och motivation.

Det finns två FN-konventioner som är centrala för barn med 
funktionsnedsättning. Det är barnkonventionen4, FN:s konvention 
om barnets rättigheter, som är svensk lag sedan 2020, och funk-
tionsrättskonventionen5, FN:s konvention om rättigheter för perso-

1 SFS 2010:800
2 SKOLFS 2010:37; SKOLFS 2011:144; SKOLFS 2018:50
3 Se del 1, SKOLFS 2010:37 
4 SFS 2018:1197
5 Ds 2008:23
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ner med funktionsnedsättning. Enligt konventionerna har alla barn 
samma rättigheter, lika värde och rätt till utbildning. Funktionsrätts-
konventionen tar upp punktskrift i samband med barns rätt till 
utbildning på ändamålsenligt språk, format och medier. Artikel 24 
säger att barn med synnedsättning har rätt att lära sig punktskrift. 
Medlemsstaterna måste anställa lärare som är kunniga i punktskrift, 
för att kunna ge undervisning av god kvalitet till dessa elever. 

I funktionsrättskonventionen framkommer även betydelsen av 
begreppet fullständig inkludering: 

…ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i mil-
jöer som erbjuder största möjliga akademiska och sociala utveck-
ling som är förenlig med fullständig inkludering.6 

Även i Agenda 20307 finns ett mål som handlar om att säkerställa 
en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. Begreppet inkludering har använts i ett 
trettiotal år i undervisningssammanhang. Tidigare användes begrep-
pet integrering. Det stod för att barn och elever med funktionsned-
sättningar fick sin undervisning i ordinarie skola på sin hemort och 
inte i en specialskola med internatboende.8 Begreppet integrering 
speglar ett demokratiskt synsätt där målet är att människors olik-
heter inte betraktas som ett problem, utan som en tillgång. Men 
begreppet är problematiskt eftersom det i praktiken innebär att 
en elev som ses som avvikande ska bli en del av, och själv anpassa 
sig till, ett befintligt skolsammanhang, inte att sammanhanget ska 
anpassa sig till elevens behov. Till stor del beroende på den kritik som 
uppstod kring tolkningen av begreppet integrering, började man 
i engelskspråkiga länder i början av 1990-talet använda begreppen 
”inclusion” och ”inclusive education”, vilket översätts med det 
svenska ordet inkludering och inkluderande undervisning.9 

Med begreppet inkludering ville man tillföra en ny dimension 
i utbildningskontexten10. Till skillnad från integreringskonceptet, tar 
begreppet inkludering sin utgångspunkt i en föreställning om positiv 
mångfald. Mångfald ses som en naturlig utgångspunkt för skolans 
organisering. Inkluderande undervisning innebär en förändring av 

6 Ds 2008:23, s. 207
7 Regeringskansliet, u. å.
8 Haug, 1998
9 Nilholm, 2020
10 Nilholm, 2020
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hela skolmiljön, för att anpassa sammanhanget till den mångfald 
som skapas av alla barns och elevers olikheter. Eleven ska inte bara 
vara fysiskt placerad i skolmiljön och förväntas anpassa sig, utan 
miljön ska fungera för alla barns och elevers olika behov, så att de 
kan känna sig delaktiga. Delaktighet hänger nära samman med en 
tillgänglig lärmiljö och en inkluderande undervisning. Delaktighet 
har både objektiva och subjektiva aspekter. Det handlar dels om de 
möjligheter till inflytande och deltagande i aktiviteter som eleven  
får, dels om elevens egen upplevelse av erkännande, att bli lyssnad  
på och att höra till.11 

I Sverige är inkludering och inkluderande undervisning de 
begrepp som används, när vi pratar om skolsituationen för de allra 
flesta elever med funktionsnedsättning. Men det innebär inte att 
målet om fullständig inkludering, som beskrivs i funktionsrätts-
konventionen, per automatik har uppnåtts. För att närma sig detta 
mål krävs att man tar hänsyn till de många faktorer på individ-, 
grupp- och organisationsnivå som påverkar elevens möjligheter till 
delaktighet12. 

Det är också nödvändigt att ha ett kontinuerligt arbete med 
tillgänglighet på olika nivåer. Inkluderande och likvärdig utbildning 
ska vara tillgänglig, det vill säga fungera för alla. Bristande tillgäng-
lighet är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen13. 
En tillgänglig lärmiljö kan delas upp i pedagogisk, social och fysisk 
miljö14. Lärandet sker i den fysiska miljön. Det betyder till exempel 
att ljud, ljus och möblemang ska vara tillgängliga. Men det betyder 
också att barnet eller eleven ska kunna ta sig till platsen för lärandet 
på ett så självständigt sätt som möjligt. I den pedagogiska lärmiljön 
ingår att undervisningsstrategier, stödstrukturer, material och verk-
tyg ska vara tillgängliga. Dessutom ska information och kommuni-
kation ge förutsättningar för delaktighet och lärande. En god socialt 
tillgänglig miljö är en miljö som är trygg och stimulerande, där alla 
kan och får vara delaktiga i en gemenskap mellan barn, elever och 
vuxna. 

11 Imms et.al, 2016; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015
12 Mitchell, 2014
13 SFS 2008:567
14 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020
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Barn och elever med synnedsättning

15 Socialstyrelsen, 2020
16 Lindstedt, 1998

Innebörd av begreppet synnedsättning

Det finns många människor som har svårt att se texten i en bok  
eller se detaljer på långt håll, på grund av översynthet, närsynthet 
eller andra brytningsfel. Med glasögon eller kontaktlinser korrigeras 
synfelet och god synförmåga kan uppnås. En synnedsättning som 
räknas som en funktionsnedsättning innebär däremot att det är 
svårt eller omöjligt att läsa tryckt text och att orientera sig i omgiv-
ningen enbart med hjälp av synen, även med glasögon eller linser. 

Synnedsättning förekommer i olika grader. Synfunktioner som 
kan vara påverkade är bland annat synskärpa, synfält, färgseende, 
kontrastseende, mörkerseende och ögonmotorik. Världs hälso-
organisationen, WHO, har definierat sex kategorier av synned-
sättning, från lindrig till total blindhet15, se tabell 1. Kategorierna 
utgår ifrån synskärpan, uppmätt med bästa korrektion. En fullgod 
synskärpa motsvarar värdet 1,0. En lindrig synnedsättning, kate-
gori 0, medför i regel små eller inga praktiska hinder vad gäller 
läsning eller andra synberoende aktiviteter. Personer med måttlig 
eller svår synnedsättning, kategori 1 och 2, läser oftast tryckt visuell 
text, så kallad svartskrift, med hjälpmedel som förstorar. Personer 
med blindhet kategori 3–5 behöver vanligtvis lära sig punktskrift. 

Hos barn mäts de olika synfunktionerna med särskilda test-
metoder. Då får man fram mätvärden och en beskrivning av hur 
barnets syn fungerar. Det kan vara svårt att mäta synfunktioner på 
vanligt sätt med tillförlitligt resultat hos små barn eller barn med 
flera funktionsnedsättningar. Då får man i stället observera barnets 
synbeteende och praktiska synfunktion. De synnivåer som ögon-
läkaren Eva Lindstedt har tagit fram är ett observationsunderlag  
för praktisk synfunktion16. De är kortfattat beskrivna i tabell 1, 
tillsammans med WHO:s kategorisering av synnedsättning.
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Tabell 1. WHO:s kategorisering av synnedsättning  
med tillägg Eva Lindstedts synnivåer, något om arbetade. 

17 Det område där man kan uppfatta föremål med synen

Kategori:
Synskärpa  
lägre än:

Synskärpa  
lika med eller 
bättre än: Praktisk synfunktion

Kategori 0

Ingen eller lindrig 
synnedsättning

0,3 Läser tryckt visuell text på normalt läs-
avstånd. Ser TV och tavla i klassrummet. 

Synsfären17 ej märkbart reducerad.

Kategori 1

Måttlig  
synnedsättning

< 0,3 > 0,1 Titta nära-beteende vid närarbete. Ser  
mycket små leksaker och detaljer i bilder.  
Sitter nära TV, vissa svårigheter med  
tavlan i  klassrummet. 

Rätt god synsfär, men ser ej detaljer  
på långt håll.

Kategori 2

Svår  
synnedsättning

< 0,1 > 0,05 Titta nära-beteende. Ser mindre leksaker 
och bollar med god kontrast. Ser tydliga 
pussel, större bilder och lekmaterial. 
Orienterar sig relativt bra. Bollspel kan 
vara svårt. Cykling kan fungera ibland.

Synsfär 3–4 m.

Kategori 3

Blindhet

< 0,05 > 0,02 Känner igen ansikten på nära håll, 
identifierar större leksaker och föremål, 
som dockor, bollar och kläder på nära 
håll. Svårigheter att orien tera sig, nivå-
skillnader svårt. Bollspel svårt. 

Synsfär 0,5–1 m.

Kategori 4

Blindhet

< 0,02 Förmåga att skilja 
mellan ljus och 
mörker

Känner igen ansikten på mycket nära håll.  
Kan upptäcka stora, färggranna föremål. 

Synsfär mindre än 0,5 m. 

Kategori 5

Blindhet

Ingen förmåga att 
skilja mellan ljus 
och mörker

Ingen förmåga att 
skilja mellan ljus 
och mörker
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Synnedsättning hos barn

Synnedsättning hos barn är ovanligt jämfört med många andra 
funktionsnedsättningar. Det saknas aktuell, heltäckande statistik om 
gruppen. Baserat på statistik från 1980–1999 finns det idag uppskatt-
ningsvis ungefär 2500 barn i åldern 0–19 år med varierande grad av 
synnedsättning i Sverige18. Majoriteten av dessa barn har måttliga till 
svåra synnedsättningar, medan andelen barn med blindhet är mycket 
liten. Enligt en svensk studie av barn med blindhet under de senaste 
decennierna, föds i Sverige i genomsnitt sju barn per år med total 
blindhet eller med förmågan att uppfatta enbart ljus och mörker19. 
I takt med ökad inflyttning till Sverige från andra länder, kan grup-
pen barn med synnedsättningar förväntas öka.

Det finns många orsaker till synnedsättning hos barn; det kan vara 
till exempel en skada, missbildning eller sjukdom i ögat, eller i någon 
annan del av synsystemet. Hur olika synfunktioner påverkas beror 
på orsaken till synfelet. Cerebral synnedsättning, eller CVI, Cerebral 
Visual Impairment, är en särskild typ av synproblematik som inte 
finns med i WHO:s kategorisering. CVI beror på skador i hjärnans 
bakre synbanor eller synbarken20. CVI medför visuella perceptions-
svårigheter. Det betyder att man har svårt att bearbeta och tolka 
visuell information. Till exempel kan man ha svårt att identifiera och 
skilja på olika former, urskilja detaljer mot en rörig bakgrund, läsa, 
känna igen ansikten eller att hitta21. CVI är idag en av de vanligaste 
orsakerna till synproblem hos barn. Till exempel förekommer CVI  
hos för tidigt födda barn och barn med cerebral pares22. 

Ungefär två tredjedelar av den totala gruppen barn med syn-
nedsättning i Sverige har också andra funktionsnedsättningar, till 
exempel intellektuell funktionsnedsättning: IF, rörelsenedsättning 
eller hörselnedsättning23. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
finns inte med i denna statistik. Bland svenska barn med total blind-
het eller enbart ljusperception är andelen med minst en ytterligare 
funktionsnedsättning ungefär tre fjärdedelar24. Bland barnen med 
blindhet är IF och autism särskilt vanligt25. Autism förekommer till 

18 Blohmé & Tornqvist, 1997; Blohmé et al., 2000
19 de Verdier et al., 2018
20 Matsuba & Soul, 2010
21 Dutton et al., 2010
22 Matsuba & Soul, 2010
23 Blohmé et al., 2000
24 de Verdier et al., 2018
25 de Verdier et al., 2018; Hatton et al., 2013
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exempel hos cirka 30 procent av dessa barn, jämfört med 1–2 procent 
bland barn utan synnedsättning26. 

Vissa orsaker till synnedsättning har ett särskilt starkt samband 
med andra funktionsnedsättningar. Till exempel har extremt för 
tidigt födda barn med blindhet eller svår synnedsättning till följd av 
näthinneavlossning, ROP, Retinopathy of Prematurity, ofta ytterligare 
funktionsnedsättningar, som IF och autism27. Underutvecklad syn-
nerv, optikus hypoplasi, är en annan orsak som kan vara förknippad 
med autism28. 

Gruppen barn med synnedsättning är alltså mycket heterogen, 
och det finns stora individuella variationer när det gäller barnens 
förutsättningar och behov i lärandesituationen. 

26 Cass et al., 1994; de Verdier et al., 2018; Hobson et al., 1997; Jure et al., 2016
27 de Verdier et al., 2018; Jacobson et al., 2009
28 Dahl et al., 2017, Parr et al., 2010
29 Fazzi et al., 2010
30 de Verdier et al., 2018

Synnedsättning, utveckling och lärande

Synsinnet spelar en viktig roll i den tidiga utvecklingen. Mycket 
av ett seende barns utveckling sker spontant, genom imitation och 
genom att barnet lockas av visuella intryck i omgivningen. Förut-
sättningarna för utveckling ser olika ut beroende på om barnet är 
född med total blindhet eller har viss synförmåga29. Utan syn är det 
mer komplicerat att förstå hur omvärlden fungerar och erövra olika 
färdigheter, än om man har viss användbar syn. Om barnet har en 
medfödd eller senare inträffad synnedsättning har också betydelse. 
Ett barn som har hunnit bygga upp visuella erfarenheter innan 
synen försämrades, har stor nytta av dessa i sin fortsatta utveckling. 
Som nämns ovan är dessutom orsaken till barnets synnedsättning 
en  viktig faktor. Vissa orsaker hänger oftare samman med andra 
funktions nedsättningar, medan andra enbart ger synproblem30. 

Blindhet

Hos ett barn med medfödd blindhet följer utvecklingen ofta ett annat 
mönster än hos seende barn. Att lära sig genom andra sinnen än 
synen tar längre tid. Mycket som ett seende barn lär sig spontant och 
automatiskt behöver ett barn med blindhet lära sig med stöd av sin 
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omgivning. Under barnets första år är det vanligt att utvecklingen 
är försenad inom flera områden: motoriskt, språkligt, kognitivt och 
socialt. Men den individuella variationen är stor31. Under de senare 
förskoleåren hämtar många igen de motoriska och språkliga för-
sen ing arna, medan försening inom det sociala området kan kvarstå 
längre32. Det beror på att synen är särskilt viktig för att förstå 
ömse sidig het, tolka sociala koder och utveckla förmågan att anpassa 
sitt beteende efter sammanhanget33. 

Måttlig och svår synnedsättning

Barn med måttlig eller svår synnedsättning följer ofta liknande 
utvecklingsmönster som fullt seende barn, om det inte finns andra 
skador eller funktionsnedsättningar34. Under barnets första år märks 
synnedsättningen ibland inte så tydligt. Det beror på att det inte 
ställs så stora krav på att klara aktiviteter som kräver detaljseende. 
Barnet klarar sig kanske bra grovmotoriskt, och verkar hänga med 
i många aktiviteter på samma sätt som de fullt seende kamraterna. 
Därför kan det vara svårt för omgivningen att förstå att barnets 
syn är nedsatt. I takt med att kraven på detaljseende och öga–hand-
samordning ökar, blir synnedsättningens konsekvenser tydligare. 

Barnet behöver titta nära på bilder och små saker och svårigheter 
kan märkas till exempel när det gäller finmotorik och öga–hand-
samordning, i aktiviteter som att pyssla, rita och forma bokstäver. 
I regel handlar det inte om att barnets förmåga brister, utan snarare 
om brist på övning. Barnet kanske väljer bort sånt som är svårt eller 
tar tid att utföra. Nedsatt synförmåga kan också ge konsekvenser 
för det sociala samspelet. Barnet missar icke-verbal kommunikation, 
känner inte igen sina kompisar eller tycker det är svårt att hänga 
med när det går för snabbt35. 

CVI – Cerebral synnedsättning

Barn med CVI är en mycket heterogen grupp, med visuella percep-
tions   svårigheter i olika grad och varierande inverkan på övriga syn-

31 Brambring, 2007; Dale, 2002; Fraiberg, 1977; Martinsen, 1977/1994; Sonksen et al., 1984; 
Papadopoulos et al., 2011; Shapiro et al., 2003; Webster & Roe, 1998

32 Shapiro et al., 2003
33 Shapiro et al., 2003
34 Ek, 2000
35 Ek, 2000
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funktioner36. Synförmågan är beroende av hur den om giv ande miljön 
är utformad. En rörig visuell miljö med många intryck kan göra att 
barnet får svårare att sortera ut viktig visuell information, och kan 
uppfattas som nästan blind. I en miljö som är mer avskalad, utan 
störande intryck, kan samma barn bli mer visuellt aktiv och uppfattar 
kanske små föremål eller bilder bra. Den varierande synfunktionen 
gör att det kan vara svårt för omgivningen att få grepp om vad barnet 
ser och uppfattar. Det är även vanligt att andra funktionsområden  
än synen är påverkade hos barn med CVI, eftersom det finns en hjärn-
dysfunktion i botten. Till exempel har många barn med CVI också 
motoriska och eller kognitiva nedsättningar37. 

Synnedsättning i kombination  
med ytterligare funktionsnedsättning

När barn har flera funktionsnedsättningar är det viktigt att ta hänsyn 
till hur de samspelar och vilka konsekvenser det får för lärandet. 
En synnedsättning eller blindhet i kombination med autism eller IF, 
innebär dubbla svårigheter med informationsbearbetning, både sens-
oriskt och kognitivt38. Det gör att barnet lär sig på ett annorlunda 
sätt och behöver mycket specifikt stöd. Barnet kan också vara extra 
känsligt för faktorer i omgivningen som stör, som brist på struktur, 
rörig miljö eller många sinnesintryck. Det är inte tillräckligt att 
använda metoder som bara utgår från synnedsättningen. Metodiken 
behöver anpassas till den komplexa kombinationen av funktions-
nedsättningar39. 

Läs- och skrivsätt för barn och elever med synnedsättning

Barn och elever med en måttlig eller svår synnedsättning läser oftast 
tryckt visuell text, så kallad svartskrift, med hjälpmedel som för-
storar40. En del läser genom att lyssna på talböcker eller ljudböcker, 
som finns i olika format. Många barn och elever kombinerar att 
läsa svartskrift och att lyssna. Datorn med förstoringsprogram är ett 
viktigt arbetsredskap. Man kan även koppla en avståndskamera till 

36 Matsuba & Soul, 2010
37 Matsuba & Soul, 2010
38 Gense & Gense, 2005
39 Gense & Gense, 2005
40 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014
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datorn, så att eleven kan se vad som skrivs på tavlan. 
Barn och elever med blindhet läser huvudsakligen punktskrift. 

De använder också ofta talböcker som komplement, framför allt 
i högre stadier när textmängderna ökar41. Punktskrift är ett taktilt 
skriftspråk som består av punkter som är upphöjda för att avkodas 
med fingrarna på papper eller på datorns punktskriftsskärm. En så 
kallad punktskriftscell består av sex punkter i två kolumner med tre 
punkter i vardera. De sex punkterna kombineras enligt ett system 
till bokstäver, siffror och andra tecken. För digital läsning på punkt-
skriftsskärm representeras punktskriften av kombinationer av åtta 
punkter42. 

I Sverige sker en elevs punktskriftsinlärning vanligtvis inom 
ramen för klassens generella läsinlärning. Därför behöver läraren  
ha kompetens om både punktskrift och läsinlärning. 

Organisering av skolgången för elever med synnedsättning 

Det finns olika modeller för att stödja och undervisa elever med syn-
nedsättning i olika delar av världen43. Den vanligaste varianten har 
varit specialskolan, där alla elever har en synnedsättning och perso-
nalen är specialutbildad. Flera länder är på väg mot, eller har över-
gått till, integrerad eller inkluderande undervisning, där elever med 
synnedsättning går i ordinarie skolor. Men i vissa länder är special-
skolan fortfarande det enda utbildningsalternativet. Det förekommer 
att specialskola och inkluderande undervisning kombineras. Då kan 
eleven med synnedsättning komma till specialskolan och träna olika 
områden intensivt under en period. Efter det återvänder eleven till  
ett inkluderande sammanhang i sin ordinarie skola44. 

Det vanligaste alternativet i västvärlden idag är integrerad eller 
inkluderande undervisning45. Då kan en grupp elever med synned-
sättning vara placerad i samma skola eller i samma klass med seende 
klasskamrater. Eller så kan en ensam elev med synnedsättning gå 
tillsammans med seende klasskamrater. I en del länder är det vanligt 
att en speciallärare med synutbildning är anställd på skolan, både  
för att stötta övriga lärare och för att arbeta direkt med eleverna 
med synnedsättning. 

41 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014
42 Westling, 2010
43 Oka & Nakamura, 2005
44 Oka & Nakamura, 2005
45 Campbell & Mani, 2007
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I USA och i vissa andra länder där det också finns specialskolor, 
kan det förekomma att experter, så kallade ”itinerant teachers” 
eller ”reselärare” från specialskolorna eller andra resursenheter, 
regelbundet besöker de skolor som har elever med synnedsättning46. 
Reseläraren kan både stötta lärarna och arbeta direkt med eleven 
med synnedsättning, och är ofta ansvarig för att göra pedagogiska 
bedömningar av eleven. Reseläraren kan också hjälpa till med att 
sätta upp mål och åtgärdsprogram och att anpassa material. Denna 
funktion är tänkt att vara en garant för att eleven med synnedsätt-
ning får likvärdiga utbildningsmöjligheter47.

Det är vanligt att eleven har en resursperson i inkluderande 
under visnings miljöer. Resurspersonen arbetar tillsammans med 
klass läraren och ger olika typer av stöd till eleven. 

I Sverige fanns tidigare Tomtebodaskolan, en statlig specialskola 
med internatboende, för elever med synnedsättning. Tomteboda-
skolan stängde 1986, och sedan dess går majoriteten av alla elever 
med synnedsättning i ordinarie skolor i sin hemkommun. Elever med 
synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning 
går i regel också i ordinarie grundskola, eller eventuellt i grund-
särskola, om eleven har IF. Det finns även en specialskola i Örebro, 
Eke skolan, för elever med synnedsättning och flera funktions ned sätt-
ningar, där för närvarande ett trettiotal elever har sin skolgång.

Sammanfattningsvis finns alltså ett flertal olika stöd- och under-
visningsformer för elever med synnedsättning, varav inkluderande 
undervisning i någon form numera är vanligast i västvärlden48. 
Oavsett vilken form som tillämpas, bör den säkerställa att elever  
med synnedsättning får tillgång till samma utbildningsmöjligheter 
som seende elever49.

Stödjande aktörer i Sverige

Det är oftast en helt ny erfarenhet för en förskollärare eller lärare 
att undervisa ett barn eller elev med synnedsättning, eftersom det 
är en så ovanlig funktionsnedsättning. I Sverige finns inte samma 
stöd system som i vissa andra länder, med reselärare eller specifikt 
syn utbildad personal som stöd för personal och barn eller elev på 
plats direkt i den pedagogiska vardagen. I stället erbjuds stöd och 

46 Morris & Sharma, 2011
47 Morris & Sharma, 2011
48 Foreman, 2011
49 Morris & Sharma, 2011
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fortbildning till förskolor och skolor från olika stödjande aktörer 
i kommuner, regioner och staten. 

I vissa kommuner finns pedagoger med kompetens inom syn-
området i kommunens resursteam, med särskilt ansvar för frågor 
på skolnivå som rör stöd till elever med synnedsättning. Pedagogen 
kan fungera som stöd till skolpersonalen och ge råd om lämpliga 
anpassningar.

Regionernas syncentraler erbjuder insatser till barn och elever, 
i form av till exempel gruppverksamhet och specifik träning av bland 
annat orientering och förflyttning eller självständighet i vardagen. 
De erbjuder även stöd till vårdnadshavare. Syncentralen förskriver 
också synhjälpmedel och datoranpassningar som lånas ut till eleven 
i skolan. Lärare kan få utbildning i hur utrustningen ska användas. 
Syncentralerna kan också hjälpa till med anpassning av den fysiska 
miljön i skolan, till exempel färgmarkeringar, ljudförstärkning eller 
taktila ledstråk. För de barn och elever som har ytterligare funk-
tionsnedsättningar finns också regionernas habiliteringscenter som 
resurs. Där arbetar tvärprofessionella team som tillhandahåller olika 
typer av stödinsatser främst till barnet och familjen, men även i viss 
mån till förskola och skola. 

På statlig nivå finns Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 
som erbjuder stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning i special-
pedagogiska frågor. Stödet innefattar specialpedagogisk rådgivning 
och utredning, dialog och samverkan med skolhuvudmän, stats-
bidrag, anpassade och tillgängliga läromedel samt information och 
kompetensutveckling. 

Inom SPSM finns Resurscenter syn, som är en nationell enhet 
specifikt inriktad mot barn och unga med synnedsättning, med eller 
utan ytterligare funktionsnedsättning. SPSM och Resurscenter syn 
erbjuder kursverksamhet för personal i förskolor och skolor samt 
för vårdnadshavare. Kurserna innehåller bland annat information 
om konsekvenserna av olika synnedsättningar för utveckling och 
lärande, hur lärmiljön kan anpassas och tillgängliggöras, samt om 
ämnesmetodik och punktskrift. Dessutom erbjuds specialpedagogisk 
rådgivning till förskolor och skolor. Rådgivningen sker i form av 
konsultativt stöd till arbetslaget. 

Vid Resurscenter syn kan förskolor och skolor i samråd med 
vårdnadshavare också söka stöd i form av specialpedagogisk utred-
ning. Utredningarna genomförs av resurscentrets tvärprofessionella 
team med särskild kompetens om olika synnedsättningar och deras 
konsekvenser för utveckling och lärande. Vid en sådan utredning 
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kartläggs både barnets eller elevens individuella förutsättningar och 
förutsättningar i lärmiljön. Utifrån resultaten ges specialpedagogiska 
rekommendationer till verksamheten. 

Från och med april 2022 har SPSM även i uppdrag att tillhanda-
hålla utbildning i punktskrift för barn och elever med svår synned-
sättning eller blindhet50. 

SPSM:s uppdrag innefattar också att utveckla och producera läro-
medel samt att anpassa läromedel från andra förlag för barn, elever 
och vuxenstuderande med synnedsättning. Ett läromedel som är 
pedagogiskt anpassat är bearbetat så att en person med synnedsätt-
ning kan arbeta med materialet. Bilderna har fått bildbeskrivningar 
och där det behövs finns taktila svällpappersbilder. Anpassningar  
av förlagsutgivna läromedel görs vid Avdelningen för läromedel och 
fortbildning. Läromedel som redan finns i anpassad form går att köpa 
från SPSM:s webbutik.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har i uppdrag att göra 
litteratur och tidningar tillgängliga för bland annat personer med 
synnedsättning. Dessutom ingår det i deras verksamhet att vara låne-
central för bibliotek, för talböcker, e-textböcker och punktskrifts-
böcker. 

50 SFS 2011:130

Skolsituationen i Sverige för  
barn och elever med synnedsättning

Föregående avsnitt beskriver olika grader av synnedsättning och 
deras konsekvenser för lärandet. Det beskriver också hur stöd 
till barn och elever organiseras och utformas i olika skolsystem. 
Avsnittet kan ge intryck av att kunskapen om hur barn och elever 
med synnedsättning ska bemötas och stödjas i förskola och skola är 
god. Men hur fungerar det för dessa barn och elever i Sverige i prak-
tiken? För närvarande finns det få aktuella underlag som beskriver 
erfarenheter av förskole- och skolsituationen för barn och elever med 
synnedsättning i Sverige. Ett fåtal myndighetsrapporter och underlag 
har riktat in sig specifikt på denna grupp de senaste tio åren. 



SPSM  En systematisk översikt om barn och elever med synnedsättning i förskola och skola 29

Skolinspektionen genomförde 200951 och 201052 kvalitets-
granskningar om skolsituationen i grundskolan och gymnasiet för 
elever med synnedsättning och blindhet, hörselnedsättning och 
dövhet samt rörelsenedsättning. Resultaten från de båda gransk-
ningarna överensstämde i hög grad med varandra. Skolinspektionen 
fann att lärmiljön inte anpassas tillräckligt för att möta elevernas 
behov. Dessutom varierar lärarnas kunskaper, och den kompetens-
utveckling de behöver prioriteras inte. Uppföljning och utvärdering 
sker bara på individnivå, inte i skolan eller kommunen i sin helhet. 
Granskningarna tyder också på att eleverna får ta ett stort eget 
ansvar för att skolvardagen ska fungera, till exempel gällande att 
använda tekniska hjälpmedel. Skolinspektionen lyfter även fram att 
övriga elever visar en bristande förståelse för de olika villkor och 
förutsättningar som eleverna med funktionsnedsättning har. 

Synskadades riksförbund genomförde en undersökning bland 
sina medlemmar 2013. Den visar också brister i hur förskolor och 
skolor, men även myndigheter, stöttar barn och elever med syn ned-
sättning53. Enkätundersökningen visar bland annat att elevernas 
resurs personer har begränsad specialpedagogisk kompetens och att 
de åtgärds program som upprättats för eleven inte följs i någon större 
 utsträckning. Vårdnadshavarna som besvarat enkäten menar också 
att de i hög utsträckning behöver vara pådrivande för att barnen  
ska få det stöd de har rätt till. Undersökningen från Syn skadades 
riksförbund har låg svarsfrekvens, men resultaten visar på liknande 
brister som i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar54. 

Liknande resultat finns i andra studier på senare år. I en svensk 
doktorsavhandling lyfts att lärare ofta saknar tillräcklig kompetens 
i pedagogiska metoder för elever med synnedsättning 55. Kom pe-
tensen om metodik för elever med synnedsättning i kombination 
med andra funktionsnedsättningar, som autism, är särskilt bristfällig. 
Utökat stöd till lärare för att kunna möta dessa elevers behov, 
rekommenderas i avhandlingen. Utmaningar kring elevernas sociala 
delaktighet i skolan, och behov av att arbeta specifikt med detta 
område, lyfts också fram. Verbal kommunikation och syntolkning56 
är viktigt för att elever med synnedsättning ska kunna ta del av 

51 Skolinspektionen, 2009
52 Skolinspektionen, 2010 
53 Synskadades riksförbund, 2013
54 Skolinspektionen 2009; Skolinspektionen 2010
55 de Verdier, 2018
56 Syntolkning innebär att sätta ord på den visuella information som personen med  

synnedsättning inte uppfattar. Det kan till exempel vara att beskriva hur någon ser ut,  
berätta var kompisarna är på gården eller beskriva ett föremål som visas upp. 



SPSM  En systematisk översikt om barn och elever med synnedsättning i förskola och skola 30

information och vara delaktiga med kamrater och i undervisningen. 
Det visar SPSM:s FoU-rapport ”Med ljudet som omvärld”57. För 
elever med synnedsättning, framför allt svår synnedsättning och 
blindhet, sker en stor del av det sociala samspelet genom ljud.  
Tystnad kan vara svår att tyda, det blir svårt att veta vad som 
händer och vilka som är där. Om det är mycket ljud, som på raster 
eller i korridorer, kan det också vara svårt att urskilja och tolka 
miljön. Ljudmiljön är alltså betydelsefull för delaktighet, utveckling 
och lärande. 

SPSM arbetar på olika sätt för att stödja skolor i frågor om 
pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. För några år sedan 
undersökte SPSM behov och förutsättningar för ett klassrumsnära 
stödmaterial för att öka tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön, för 
elever med synnedsättning eller dövblindhet, med eller utan ytterligare 
funktionsnedsättning58. Rapporten visar bland annat att det finns ett 
behov av information och kunskap om olika tekniska verktyg och 
anpassade läromedel. Både SPSM:s rådgivare och lärarna påpekade att 
de saknade kunskap om punktskrift och undervisning i taktila bilder. 
Elever och unga vuxna med synnedsättning berättar i intervjuer om 
att skolan ofta saknade kunskaper och förståelse för hur de skulle 
tillgängliggöra utbildningen för elever med synnedsättning. 

De berättar också att de ofta själva behövde ta ansvar för att få  
rätt anpassningar. Detta såg man även i Skolinspektionens kvalitets-
granskningar från 200959 och 201060. Rapporten beskriver också 
att SPSM får frågor som handlar om tillgänglighet och del aktig-
het. Frågorna kan handla om hur personalen i skolan kan stödja 
del aktig het, samvaro, lek och trygghet. Att det är brist på under-
visnings strategier för de här eleverna framkommer också i samtal 
med Skolforskningsinstitutet och utifrån deras behovsinventering. 
När målgruppens behov beskrivs handlar det ofta om resurser som 
till exempel anpassade läromedel, lärverktyg och hjälpmedel, men 
inte om själva undervisningen. Det är en brist.

För att barn och elever med synnedsättning ska få hög och lik-
värdig kvalitet i sin utbildning, behövs sammanställningar av studier 
om arbetssätt som fungerar. Genom en systematisk översikt över 
aktuell forskning vill vi bidra med kunskap som kan tillämpas i den 
svenska förskolans och skolans praktik. 

57 Backström Lindeberg, 2016 
58 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019
59 Skolinspektionen, 2009
60 Skolinspektionen, 2010
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Syfte och frågeställning
Syftet med översikten är att presentera forskning om hur man kan 
skapa förutsättningar för delaktighet och lärande för barn och 
elever med synnedsättning. Vi vänder oss främst till förskollärare 
och lärare som möter barn och elever med synnedsättning, men 
översikten kan också användas av andra som arbetar i förskolans 
och skolans värld. 

Översikten utgår från följande övergripande frågeställning och 
underliggande frågeställningar: 

• Hur kan lärmiljön utformas i förskolan och skolan för barn 
och elever med olika grader av synnedsättning, för att ge bästa 
möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande? 

• Hur kan verksamheternas organisation och resurser utformas?

• Hur kan den fysiska miljön utformas?

• Vilka sociala aspekter har betydelse? 

• Vilka pedagogiska arbetssätt i olika skolämnen kan identifieras? 

Frågeställningen innefattar barn och elever med synnedsättning, 
från måttlig synnedsättning till blindhet, med eller utan ytterligare 
funktions nedsättning. Lärmiljö kan delas upp i pedagogisk, social 
och fysisk. Det handlar om utbildningens hela miljö och alla 
samman hang. I översikten fokuserar vi på de arbetssätt som studi-
erna lyft fram som kan främja delaktighet och lärande hos barn och 
elever med synnedsättning. Översiktens frågeställning är vägledande 
i sammanställningen av de enskilda studierna som ingår i översikten.
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En systematisk översikt är en sammanställning av befintlig forskning 
om en viss frågeställning. Målet är att samla nationell och internatio-
nell forskning av god kvalitet, som bäst belyser frågeställningen vid 
den tidpunkt då översikten tas fram. 

Arbetet med att ta fram en systematisk översikt utgår från 
prövade och säkerställda arbetssätt och rutiner. Vi valde att utgå 
från Skolforskningsinstitutets metod, Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering, SBU, och Folkhälsomyndighetens metodböcker 
samt Goughs guide över systematiska översikter61. Projektgruppen 
bestod av en projektledare, en biträdande projektledare och två 
forskare. Den ena forskaren är professor från Norges teknisk- 
naturvetenskapliga universitet, NTNU, och Statped och den andra 
fil.dr. och lektor vid Stockholms universitet och psykolog vid 
Resurscenter syn, SPSM. Tre informationsspecialister deltog också, 
en som var med under hela projektets gång och de andra två under 
olika delar av projektet. Initialt deltog även en fjärde informations-
specialist som stöd från Skolforskningsinstitutet. Den här översikten 
togs fram och ges ut av SPSM. Skolforskningsinstitutet bidrog med 
resurser och kompetens. I följande avsnitt beskriver vi hur arbetet 
genomfördes. 

Arbetsgången att inleda, genomföra och sammanställa resultaten 
av en systematisk översikt visas i figur 1. Arbetsgången innehåller  
en behovsinventering och förstudie, formulering av frågeställningen, 
litteratursökning, relevans- och kvalitetsbedömning, data- och 
resultatextraktion och slutligen sammanställning av resultat och 
slutsatser. Bilagorna litteratursökning, bilaga 1, och beskrivning  
av de ingående studierna, bilaga 2, återfinns på webbplatsen  
www.spsm.se. 

61 Skolforskningsinstitutet, 2021; SBU, 2020; Folkhälsomyndigheten, 2017; Gough et al., 2013

Metod – Den  
systematiska översikten 

http://www.spsm.se/


SPSM  Metod – Den systematiska översikten  33

Behovsinventering och förstudie

62 Se till exempel: Ahmed & Chao, 2018; Douglas et al., 2011; Kelly & Smith, 2011; Klingenberg et 
al., 2019; Klingenberg et al., 2020; Klingenberg et al., 2015; McLinden, 2012; Simui et al., 2018

Översikten är inriktad på förskollärares och lärares behov av  
kunskap och förståelse om undervisning och lärmiljöer för barn  
och elever med synnedsättning, oavsett sammanhang i förskolan  
eller skolan. Den inriktningen är viktig eftersom de möter barnen  
och eleverna både i undervisningssammanhang i klassrummet och 
utanför, till exempel i en matsal, på rasten eller på en studieresa. 
Behovet av kunskap och förståelse kom fram när SPSM gjorde en 
behovsinventering. Inventeringen grundar sig på möten med verk-
samma inom skolan, SPSM:s rapporter och analyser, och samtal  
med Skolforsknings institutet och deras behovsinventering. 

Efter SPSM:s behovsinventering gjordes en förstudie som för djup-
ade kunskapen om befintlig litteratur och visade vilka kunskaps-
brister som fanns inom området. Projektledaren, den biträdande 
projektledaren och en informationsspecialist tog del av relevanta 
kunskapsöversikter om målgruppen barn och elever med synned-
sättning62. Det konstaterades därefter att det saknades en aktuell 
systematisk översikt som täckte in det vi ville undersöka. 

Frågeställning 

Projektgruppen byggde upp en frågeställning och fyra underliggande 
frågeställningar tillsammans. Bredden på frågeställningen diskute-
rades särskilt. Behovet var att inkludera hela målgruppen barn och 
elever med synnedsättning, med eller utan ytterligare funktionsned-
sättning, och att undersöka hur deras undervisning och lärmiljö 

Figur 1. Arbetsgång
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ser ut oavsett sammanhanget i skolan. Målet var att nå dem som 
arbetar med barn och elever med synnedsättning i förskolan och 
skolan oavsett inriktning och miljö, och att bidra till deras kun-
skapsutveckling. 

63 Deltagare, arbetssätt, resultat och sammanhang används även av Skolforskningsinstitutet och 
anknyter till traditionen att arbeta med PICO (på svenska: Population, Intervention, Kontroll, 
Utfall), som förekommer i litteratur kring systematiska översikter, se till exempel SBU, 2020. 

Litteratur- och urvalsprocessen 

Litteratur- och urvalsprocessen gick ut på att identifiera de studier 
som svarar på översiktens fråga utifrån de kriterier som projekt-
gruppen satt upp. Litteratursökningarna efter studier skedde på 
ett systematiskt sätt i nationella och internationella databaser över 
vetenskapliga publikationer. Det beskrivs kortfattat i detta avsnitt 
samt utförligt i bilaga 1. Sökningarna gäller studier som är utförda 
mellan januari 2000 och juni 2020. 

Inklusions- och exklusionskriterier

För att avgränsa sökningen till de studier som har relevans för över-
siktens frågeställning användes inklusions- och exklusions kriterier,  
se tabell 2. För att ta fram kriterierna avgränsade vi studierna  
utifrån vilka som hade deltagit, vilket arbetssätt som hade tillämpats, 
vilken typ av resultat vi var intresserade av och i vilket sammanhang 
studierna hade utförts63. Även publikationsår, typ av studie och språk 
var en del av urvalskriterierna. Alla inklusionskriterier behövde vara 
uppfyllda för att en studie skulle inkluderas. 
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Inkludera Exkludera

Deltagare Barn och elever med synnedsättning, med 
eller utan ytterligare funktionsnedsättning, 
från förskolan till gymnasiets sista år samt 
fritidshem, som läser enligt den svenska 
grund- eller gymnasieskolans läroplan, 
eller grund- eller gymnasiesärskolans läro-
plan inriktning ämnen, eller motsvarande. 

Vuxna med synnedsättning som reflekterar 
tillbaka kring sin skolgång och lärmiljö. 

Skolpersonal och vårdnadshavare som 
 reflekterar kring lärmiljön för barn och 
elever med synnedsättning.

Deltagare från olika typer av vuxen-
utbildningar exkluderas, inklusive 
 lärarstudenter. 

Syskon till barn och elever med 
 synnedsättning. 

Vuxna med synnedsättning som reflekterar 
kring sin lärmiljö längre tillbaka än år 2000.

Arbetssätt Arbetssätt som visar på något direkt eller 
indirekt som personalen i skolan gjort som 
påverkat lärmiljön för barn och elever med 
synnedsättning och deras förutsättningar 
för delaktighet och lärande.

I arbetssätt ingår förskolans och skolans 
organisatoriska förutsättningar.

Studier som inte relaterar till arbetssätt 
i peda gogisk verksamhet i förskolan och 
skolan.

Resultat Resultat som avser barnen eller eleverna 
som ger förståelse för, förutsättningar för 
och, eller bidrar till delaktighet och lärande.

Resultat som avser enbart lärare eller 
blivande lärare.

Medicinska eller fysiologiska mått, utredning, 
bedömning, tekniska mått.

Sammanhang Hela förskole- och skoldagen samt fritids-
hem där pedagogisk verksamhet sker. 

Ute, inne, rast, alla typer av lektioner,  
både teoretiska och praktiska. 

Utanför skolan om studiernas resultat  
kan relateras till eller användas i lärmiljön 
på skolan.

Sammanhang som inte kan relateras till 
förskolan och skolan.

Publikationsår

Typ av studie 

Språk

Studier publicerade januari 2000–juni 2020.

Empirisk primärforskning publicerad 
i vetenskapliga tidskrifter som använder 
sakkunniggranskning.

Studier har inkluderats oavsett 
 data insamlings metod och analysmetod.

Studier skrivna på engelska, svenska, 
norska eller danska.

Teoretiska studier, policystudier, konferens-
papper, rapporter, best practise-studier, 
bokkapitel, doktorsavhandlingar och andra 
uppsatser samt systematiska översikter och 
andra forskningssammanställningar.

Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier för översikten. 
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Deltagare – Vilka ska ha deltagit?

Projektgruppen valde att inkludera de studier vars undersöknings-
grupper består av barn och elever med synnedsättning, med eller 
utan ytterligare funktionsnedsättning, från förskolan till gymnasiets 
sista år samt fritidshem. Deltagarna ska befinna sig i undervisning 
som motsvarar att läsa enligt den svenska förskolans, grund- eller 
gymnasieskolans läroplan eller grund- och gymnasiesärskolans 
läroplan inriktning ämnen. Skolpersonal eller vårdnadshavare 
som yttrat sig om hur lärmiljön fungerar för barn och elever med 
synnedsättning kunde också vara deltagare. Studier med vuxna som 
berättar om sina erfarenheter från sin egen skolgång ingår också 
i översikten, förutsatt att det handlar om tiden efter år 2000. Vare 
sig studier med syskon till barn och elever med synnedsättning, eller 
studier med deltagare som reflekterar över vuxenutbildning ingår. 

Arbetssätt – Vilket arbetssätt ska ha tillämpats?

Projektgruppen har inkluderat studier som undersökt sådana arbets-
sätt som kan ge barn och elever goda förutsättningar för delaktighet 
och lärande i förskolan eller skolan. Även verksamheters organisa-
toriska förutsättningar ingår. Det kan till exempel handla om roller 
i arbetslag, hur man kan arbeta med nära stöd till barnet eller eleven, 
eller metoder som man använder i arbetet. Planering och utförande 
av undervisning ingår också i arbetssätt. Det kan handla om hur 
personalen i skolan agerar, aktiviteterna i skolan och hur man ger 
tillgång till olika lärverktyg. Lärarens arbete under lektioner handlar 
om hur läraren presenterar innehållet i lektionen, vilka aktiviteter 
som barnen och eleverna ska utföra och hur övningar ska gå till 
individuellt eller i grupp. Till lärmiljön räknas också hur personalen 
agerar när barn och elever ska ta sig till och från lektioner och 
aktiviteter som raster, utomhusaktiviteter och friluftsdagar. Studier 
som undersökt andras arbetssätt än den pedagogiska personalens,  
är också med i översikten. Studier som exkluderats ur översikten  
är sådana som inte presenterar arbetssätt alls, eller som handlar om 
arbetssätt som inte har bedömts som relevanta i svenska samman-
hang. Det kan till exempel vara studier om vårdnadshavares åsikter 
om en lägerverksamhet, om att barn utvecklat sin motorik, men utan 
att ett arbetssätt presenteras, eller studier om metoder för att lära ut 
punktskrift i förkortad form, vilket inte används i Sverige i dag. 
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Resultat – Vilken typ av resultat är vi intresserade av?

Studier har inkluderats när resultaten handlar om faktorer som 
inverkar på, ger förutsättningar för och, eller bidrar till delaktighet 
och lärande hos barn och elever med synnedsättning. Delaktig-
het kan innefatta själva deltagandet i en aktivitet men även den 
subjektiva upplevelsen av erkännande, att någon lyssnar och att 
känna tillhörighet i sammanhanget. Med lärande avses både vad 
som specifikt sker i klassrummet, och hur det kan påverka barns 
och elevers lärande och utveckling, såväl kunskapsutveckling som 
social- och psykologisk utveckling. Det kan till exempel handla om 
studieresultat och omdömen, självförtroende och självkänsla samt 
motivation. Studier har inkluderats utifrån bedömning av relevans 
och kvalitet, oavsett datainsamlingsmetod och analys. Studier har 
exkluderats vars resultat avser enbart lärare eller blivande lärare, 
till exempel studier av vad som ingår i lärarutbildning. Studier vars 
resultat fokuserar på medicinska eller fysiologiska mått, utredning 
och bedömning har exkluderats. Exkluderats har också studier  
som använder tekniska mått för att utvärdera tekniska lärverktyg 
eller där de tekniska lärverktygen inte används längre eller inte finns 
i Sverige och resultaten inte går att översätta till andra liknande 
verktyg. 

Sammanhang – I vilket sammanhang ska studien ha utförts?

Projektgruppen har valt att inkludera studier som genomförts i  
såna sammanhang som liknar de svenska från förskola till och med 
gymnasiet. De studier som handlar om lärmiljöer med pedagogisk 
verksamhet under hela skoldagen ingår. Verksamhet ute, inne, under 
raster och alla typer av lektioner, både teoretiska och praktiska, 
är alltså med. Även pedagogisk verksamhet under till exempel 
lägerverksamhet ingår. Men studier om sammanhang som inte kan 
relateras till förskola eller skola, till exempel habiliteringsverksamhet 
eller stödinsatser i barnets hemmiljö, har exkluderats.

Publikationsår, typ av studie och språk

De studier som ingår i översikten är publicerade i internationella 
vetenskapliga tidskrifter mellan januari 2000 och juni 2020. 
Projektgruppen valde tidsperioden för att få med den senaste 
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forskningen på området. De studier som ingår är empirisk primär-
forskning, där författarna samlat in eller tagit del av ursprungsdata 
och analyserat data i syfte att besvara en frågeställning. Studierna är 
skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. Projektgruppen 
har bara använt sökord om synnedsättning och blindhet, inte om 
andra funktionsnedsättningar. Vi har exkluderat studier som är 
teoretiska studier, policystudier och best practice-studier som saknar 
empiriska underlag, liksom systematiska översikter och andra 
litteratur samman ställningar. Avgränsningen till sakkunniggranskade 
vetenskapliga tidskrifter gör att bokkapitel, doktorsavhandlingar, 
uppsatser och opublicerade konferenspapper valts bort. 

Litteratursökning

Litteratursökningens mål i en systematisk översikt är att hitta  
alla studier som är relevanta för frågeställningen. Projektgruppen 
identifierade relevanta begrepp och sökord som samlades i katego-
rierna 1) synnedsättning, 2) pedagogisk verksamhet och 3) lärmiljö. 
Synnedsättning är en kategori med ord om blindhet och synnedsätt-
ning. Pedagogisk verksamhet är en kategori med ord om utbildning, 
lärande och olika skolformer, inklusive förskola och pedagogisk 
fritidsverksamhet. Lärmiljö är en kategori med ord om tillgänglighet: 
social, fysisk och pedagogisk. 

Litteratur söktes i sex internationella vetenskapliga databaser, se 
tabell 3: ERIC, Education Source, PsycInfo, Medline, Scopus och Web 
of Science. För att en studie skulle fångas in i sökningarna behövde 
minst ett sökord från var och en av de tre kategorierna finnas med 
i studiens titel, sammanfattning eller ämnesord. Sökningarna utfördes 
i april 2020 och en kompletterande sökning gjordes i juni 2020.

Sökning av litteratur gjordes också i sex nordiska veten skap liga 
databaser, se tabell 3: Swepub (Sverige), Oria, Cristin, Norart (Norge), 
Den Danske Forskningsdatabase (Danmark) och Juuli ( Finland). 
Sökningarna i de nordiska databaserna utgick från samma logik och 
de tre sökblock som användes i huvudsökningen, men söksträngarna 
anpassades till de olika databaserna. I några databaser sökte vi bara 
på enstaka sökord. Sökningarna i de nordiska data bas erna utfördes 
i juni 2020. En detaljerad beskrivning av litteratur sökningen finns 
i bilaga 1.
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Källa Ämnesområde

ERIC Utbildning

Education Source Utbildning

PsycInfo Psykologi

Medline Medicin

Scopus Ämnesövergripande

Web of Science Ämnesövergripande

Källa Ämnesområde

Swepub Ämnesövergripande

Oria Ämnesövergripande

Cristin Ämnesövergripande

Norart Ämnesövergripande

Den Danske Forskningsdatabase Ämnesövergripande

Juuli Ämnesövergripande

Tabell 3. Översikt över litteratursökningen. 

Internationella 
vetenskapliga 
databaser

Skandinaviska 
vetenskapliga 
databaser

Relevans- och kvalitetsbedömning

I en relevans- och kvalitetsbedömning granskas studierna i flera steg. 
Det innebär att först ta ställning till om studierna är relevanta för 
frågeställningen, med hjälp av de kriterier för inklusion och exklusion 
som man bestämt sig för. Därefter granskar man studiernas vetenskap-
liga kvalitet. Bara de studier som är relevanta och har god kvalitet tas 
med i översikten. Dubbletter har rensats bort i flera steg. En stor del 
har rensats med hjälp av referenshanteringsprogram innan relevans-
granskningen påbörjades. Flödesschemat, figur 2, visar på hur många 
studier som har inkluderats och exkluderats i olika skeden i processen.

Relevansgranskning 1 innebar att projektledaren och den 
 biträdande projektledaren gick igenom alla titlar och abstracts som 
iden ti fi erats i litteratursökningen. Projektledaren och den biträdande 
projekt ledaren läste hälften var. De studier som inte var relevanta 
enligt inklusionskriterierna, gallrades bort. När det var osäkert om 
 studien var relevant, tog man hellre med den för att inte riskera att 
missa något. Det innebar att alla studier som inte helt säkert kunde 
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exkluderas gick vidare till nästa steg i urvalsprocessen, relevans-
granskning 2.

I relevansgranskning 2 granskade projektets två forskare de titlar 
och abstracts som kvarstod efter den första gallringen. Forskarna 
gjorde sina bedömningar oberoende av varandra. Det räckte att en 
av forskarna inkluderade en studie för att den skulle gå vidare till 
nästa steg i urvalsprocessen, relevansgranskning 3. Dessutom inklu-
derades alla studier som inte innehöll tillräckligt med information 
i titel och abstract för att kunna göra en säker exkludering.

I relevansgranskning 3 granskades studiernas fulltexter. Projekt-
gruppen valde att dela upp fulltexterna mellan sig eftersom det var 
792 studier kvar från relevansgranskning 2. De 375 studier som 
forskarna inte varit överens om granskades i sin helhet av projekt-
ledaren eller den biträdande projektledaren. Även i detta läge togs  
de studier man var osäker på med. De studier som förslogs för  
exkludering redogjordes för i projektgruppen, 35 studier föreslogs 
till slut gå vidare till forskarna för läsning.

Forskarna läste alltså dels de studier som de båda varit överens 
om skulle gå vidare, dels de studier som gått vidare efter projekt-
ledarens och biträdande projektledares fulltextläsning. Totalt läste 
forskarna 417 fulltexter. Även denna gång genomförde forskarna 
granskningen oberoende av varandra. Om forskarna bedömde en 
och samma studie olika, löstes detta genom en diskussion i projekt-
gruppen då argument från båda forskarna lyftes fram. Även projekt-
ledaren och biträdande projektledaren läste de studier det fanns 
oenigheter om. Efter denna granskning exkluderades 181 studier, 
vilket resulterade i 236 studier som gick vidare till nästa steg.

Vi har exkluderat studier som inte motsvarar inklusionskriterierna 
så snart någon bristande överensstämmelse påträffades. En del av de 
exkluderade studierna bröt mot flera av de kriterier som ställts upp för 
inklusion. En redovisning av hur många studier som har exkluderats 
under respektive exklusionskriterie skulle därför kunna bli missvisande. 

Efter det sista steget i relevansgranskningen genomfördes en 
kvalitetsbedömning av de 236 återstående studierna. Kvalitets-
bedömningen följde Skolforskningsinstitutets bedömningsstöd64, för 
att studierna skulle behandlas på ett systematiskt och likvärdigt sätt. 
Bedömningsstödet innehåller åtta olika delar: (1) studiens utgångs-
punkter, (2) syfte och forskningsfråga/frågor, (3) datainsamling, 
(4) dataanalys, (5) resultat, (6) slutsatser och generaliseringsbarhet 
eller överförbarhet, (7) begriplighet, struktur och koherens, (8) etik.

64 Skolforskningsinstitutet, 2020, bilaga 2
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Kvalitetsbedömningarna utgår från det som rapporteras i  studien. 
Alla delar ska vara tydligt redovisade, formulerade och väl definierade, 
annars kan det vara svårt att avgöra hur säkra resultaten är65. För att 
datainsamlingen ska anses ha god kvalitet ska bland annat studiens 
material, som deltagare och sammanhang, framgå tydligt och vara 
rimliga utifrån studiens syfte. I beskrivningen av dataanalysen ska 
det tydligt framgå hur det empiriska materialet har bearbetats och 
analyserats. Resultaten ska vara övertygande i relation till den data-
analys som genomförts och kopplas tydligt till studiens syfte och 
forskningsfråga. De studier som anses ha otillräcklig kvalitet har 
brister som kan påverka resultatens tro värdig het. Det kan handla 
om otillräckliga beskrivningar av forskningsmetoden, om data-
insamling och databearbetning, eller att urval av deltagare är otydligt. 
Sammanfattningsvis är de olika delarna stöd för att kunna göra en 
sammanvägd och övergripande bedömning. 

Även i kvalitetsbedömningen genomfördes läsningen i flera steg 
på grund av mängden studier. Först gjorde projektledaren och biträ-
dande projektledaren en grovgallring av studier som hade uppen-
bara brister i kvaliteten, till exempel att de saknade väsentliga delar 
i metoden eller att författarna dragit slutsatser som saknade stöd 
i resultatet. Projektledaren och biträdande projektledaren delade 
i det här läget upp artiklarna sinsemellan och läste hälften var. 
I de fall någon av dem var osäker på sin bedömning, så läste och 
bedömde även den andre artikeln. Bedömningen av varje enskild 
studies kvalitet fördes in i en tabell så att alla i projektgruppen hade 
tillgång till samma information. Projektgruppen diskuterade vilka av 
studierna som skulle exkluderas med tabellen som stöd. Forskarna 
i projektgruppen kvalitetsgranskade sen de resterande studierna, 
först oberoende av varandra och sedan gemensamt. Då exkluderades 
ytterligare studier som vid närmare granskning saknade relevans  
för att besvara översiktens forskningsfråga. 

Sex av studierna som granskades hade någon av projektgruppens 
forskare som medförfattare. Dessa studier granskades och bedömdes 
av medarbetare på SPSM som har forskarutbildning, men inte ingick 
i projektgruppen. Skälet till det var att projektgruppens medlemmar 
inte skulle bedöma sina egna, eller varandras, studier.

Granskningen resulterade i att 78 studier var relevanta för 
översiktens frågeställning och av tillräckligt god kvalitet.

65 SBU, 2020
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Figur 2. Flödesschema.

Data- och resultatextraktion

I vår data- och resultatextraktion identifierade vi relevant infor-
mation för översiktens frågeställning från de studier vi inklu-
derat. Det var ett första steg för att få fram en sammanställning 
av hela översiktens resultat. De inkluderade studierna samman-
fattades först i en tabell och därefter i text. Tabellen innehöll 
bland annat uppgifter om studiens datainsamlingsmetod, del-
tagare, skolform, samt undervisningens sammanhang och mål. 

Databassökningar:  
8535

Efter relevansgranskning 1: titlar och abstract 
963

Efter relevansgranskning 2: titlar och abstract  
792

Efter relevansgranskning 3: fulltexter  
236

Efter kvalitetsbedömning:  
78

Exkluderade:  
7572

Exkluderade:  
171

Exkluderade:  
556

Exkluderade:  
158
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Projekt ledaren och biträdande projektledaren delade upp studierna 
sinsemellan och sammanfattade därefter varje studie skriftligt under 
rubrikerna Författare, år, titel, tidskrift; Arbetssätt som studeras; 
Deltagare (grad av synnedsättning, ytterligare funktionsnedsättning, 
ålder, kön); Sammanhang (skolform, ämne, ute, inne); Resultat 
(förståelse för, förutsättningar för och eller bidrar till arbetssätt som 
kan anses bidra till delaktighet och lärande); Generaliserbarhet eller 
överförbarhet; Tillämpning (för vem och vad resultaten bidrar till); 
Etik samt Reflektioner utifrån kön. 

66 Gough et al., 2013
67 SBU, 2020
68 Sandelowski et al., 2006
69 Braun & Clarke, 2006; Creswell, 2018
70 Braun & Clarke, 2006

Sammanställning av resultat och slutsatser

Utifrån data- och resultatextraktionen kunde projektgruppen 
sammanställa studiernas resultat till en helhet, en syntes. Syntesen 
bildade sedan utgångspunkten för översiktens resultatredovisning. 
En syntes är inte bara en lista över studiernas resultat66. Ambitionen 
är att all information sammantaget ska ge ett svar på den fråga som 
översikten handlar om. En tematisk analys passar särskilt bra om 
underlaget består av många studier och om den data som samlats in 
är baserad på små undersökningsgrupper67. Tillvägagångssättet kan 
variera beroende på frågeställning och forskningen som ingår. Vårt 
material baseras på studier som har genomförts i form av intervjuer, 
enkäter, observationer och genom olika tester. Det betyder att den 
data som samlats in både är kvalitativ och kvantitativ. Syntesen 
är integrerad, vilket innebär att vi ser resultaten från översiktens 
studier som att de kan hanteras tillsammans oavsett metod. De 
berör samma områden och bidrar därför till att besvara våra frå-
geställningar68. Både kvalitativa och kvantitativa resultat beskrivs 
huvudsakligen med hjälp av text, snarare än med siffror. 

Projektgruppen valde en induktiv tematisk analys69 för att 
identifiera och beskriva relevanta mönster och teman i översiktens 
ingående studier. Den induktiva ansatsen innebär att data har 
analyserats obundet, det vill säga i avsaknad av teori. Analysen 
genomfördes i olika steg70, ständigt med fokus på vår övergripande 
frågeställning. Först arbetade sig projektledare och biträdande 
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projektledare systematiskt och enskilt igenom resultatextraktionen 
ett flertal gånger för att försöka få en bild av materialet och för att 
se mönster. Sedan noterade vi, oberoende av varandra, preliminära 
koder som vi sedan jämförde och diskuterade. Det resulterade i en 
lång lista med koder. Vi analyserade koderna och övervägde hur 
de kunde kombineras för att bilda övergripande teman. Därefter 
prövade och omprövade hela projektgruppen dessa teman gemen-
samt. Det ledde till ett omarbetat förslag. Förfarandet upprepades 
ytterligare två gånger vilket resulterade i ett mer utvecklat förslag. 
På detta sätt växte två övergripande teman med tre respektive fyra 
underliggande kategorier fram: 

• Förutsättningar i lärmiljön och psykosociala faktorer

• Förutsättningar i förskolans och skolans organisation

• Fysisk miljö

• Grundläggande förhållningssätt och strategier i undervisningen

• Ämnesmetodik 

• Läsa och skriva

• Matematik och naturvetenskap

• Idrott och hälsa

• Estetiska ämnen

I detta stadium av skrivprocessen skedde både intern och extern 
textgranskning. Den interna granskningen på SPSM genomfördes 
av flera utsedda personer med specifik sakkompetens inom syn-
området samt kompetens inom forskningsmetodik och systema-
tiska över sikter. SPSM har även haft externa granskare, dels från 
Skolforsknings institutet och dels en professor och en docent från två 
svenska universitet. Granskarna har oberoende av varandra läst och 
kommit med värdefulla kommentarer som förbättrat rapporten. 

Två lärare som arbetar med elever med synnedsättning har läst 
och kommenterat översikten för att säkerställa målgruppsanpass-
ningen och relevansen för den pedagogiska praktiken. 
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I översikten ingår 78 studier som tillsammans omfattar 2027 del-
tagare med synnedsättning. 

I detta avsnitt presenterar vi i vilka länder datainsamlingen har 
gjorts, i vilka tidskrifter studierna har publicerats, publikationsår 
samt den forskningsmetodik som använts. I avsnittet presenterar  
vi också hur studierna är fördelade avseende vilken grad av synned-
sättning de handlar om, hur många studier som handlar om elever 
som har ytterligare funktions nedsättning och hur de är fördelade 
i ålder och skolformer. 

Studier från olika länder, tidskrifter och år

Studierna har genomförts i Afrika, Asien, Europa, Nord- och Syd-
amerika samt i Oceanien. Totalt är 17 olika länder representerade 
i materialet. Tre svenska och fem norska studier finns med. Nästan 
hälften av studierna, 38 av 78, har samlat in data i USA. 

Det är en stor spridning på de tidskrifter som publicerat studierna. 
Totalt finns 34 olika tidskrifter representerade i materialet. De tid-
skrifter som förekommer flest gånger är ”Journal of Visual Impair-
ment and Blindness” som har publicerat 25 studier, och ”British 
Journal of Visual Impairment” som har publicerat 8 studier. 

64 av studierna är publicerade mellan åren 2011 och juni 2020. 
14 av studierna är publicerade mellan 2000 och 2010. 

Studiernas forskningsmetodik 

I översikten ingår studier med olika typer av forskningsmetodik. 
Genom bland annat enkäter, intervjuer och observationer undersöks 
hur barn och elevers lärmiljö kan utformas för att ge bästa möjliga 
förutsättningar för delaktighet och lärande. Det finns även studier 
som genomfört olika typer av tester och redovisar testresultaten.  

Studier som  
ingår i översikten 
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Det kan till exempel handla om test av läsförmåga eller kunskaper 
inom något visst område. Drygt hälften av studierna bygger helt eller 
delvis på upplevelser från barn och elever. 

Merparten av studierna är små och kvalitativa. Dessa bygger på 
en liten undersökningsgrupp eller fallstudie med observationer och, 
eller, intervjuer. När antalet deltagare i kvalitativa studier är större, 
beror det ofta på att observationer har skett i hela klasser eller i 
andra specifika sammanhang där många individer med synnedsätt-
ning deltar samtidigt, som till exempel på sommarläger. 

Även många av de kvantitativa studierna är förhållandevis små, 
och det är mycket ovanligt med ett deltagarantal över 50. Fyra av 
de 78 studierna har samlat in data från fler än 250 deltagare var. En 
del av de kvantitativa studierna följer bara ett fåtal individer, ibland 
via upprepade mätningar. Detta beror troligtvis på att gruppen barn 
och elever med synnedsättning är förhållandevis liten, vilket gör att 
det finns begränsade möjligheter att använda sig av ett större antal 
deltagare. 

Både kvalitativa och kvantitativa data och analysmetoder används 
som underlag för resultat och slutsatser i de ingående studierna. 
I vissa studier som använder statistiska analysmetoder, gör små 
undersökningsgrupper att analyserna ofta blir beskrivande utan att 
undersöka och påvisa eventuella samband. Andra studier studerar 
innehållet i upplevelser och erfarenheter mer närgånget med kvalita-
tiva metoder. I dessa fall baseras resultaten ofta på subjektiva upp-
levelser och är knutna till specifika sammanhang som gör det svårt 
att direkt föra över resultaten till andra sammanhang. Men sådana 
resultat kan ändå ge möjlighet till igenkännande och ökad förståelse, 
för att kunna tolka och hantera olika situationer i lärmiljön. 

Studiernas deltagare

Åldersgrupper 

Majoriteten av åldersgrupper och skolformer i studierna är grund-
skole- och gymnasieskoleåldrarna. I 27 av 78 studier går deltagarna 
i en skolform som motsvarar svensk grundskola. I 19 av studierna 
går deltagarna i en skolform som motsvarar svensk gymnasieskola 
alternativt en kombination av högstadium och gymnasieskola, det 
vill säga de högre årskurserna. I ungefär en tredjedel, 28 stycken, av 
studierna går det inte att koppla resultaten till en viss åldersgrupp 
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eller skolform, antingen för att studien inkluderar ett brett ålders-
spann där man inte skiljer mellan åldersnivåer i presentation av 
resultaten, eller för att studien är retrospektiv, där vuxna berättar  
om erfarenheter från hela sin skoltid. Fyra studier av 78 berör  
barn i förskoleålder.

Grad av synnedsättning och förekomst  
av ytterligare funktionsnedsättning

Deltagarnas grad av synnedsättning beskrivs på olika sätt i studierna. 
I en del studier används kategoribegrepp från Världshälsoorganisa-
tionen, WHO, vilket är det begreppssystem som används i Sverige. 
I andra studier används andra sätt att beskriva synförmågan, exempel-
vis genom beskrivning av orsak till synnedsättningen, synskärpevärden 
angivna enligt de test- och måttenheter som används i olika länder, 
funktionella beskrivningar av synnivå, eller beskrivning av deltagarnas 
läs- och skrivmedium och hjälpmedel. För att kunna skapa en enhetlig 
sammanställning av studiernas fördelning mellan olika grader av 
synnedsättning, oavsett hur de har beskrivits i de ingående studierna, 
har de sorterats in i WHO:s kategorier.

I tabell 4 redovisas fördelningen av grad av synnedsättning och 
förekomst av ytterligare funktionsnedsättning i studierna. Av de totalt 
78 studierna handlar en knapp tredjedel, 23 stycken, specifikt om 
elever med blindhet kategori 3–5, som har punktskrift som huvud-
sakligt läsmedium. I ett fåtal av dessa studier ingår även elever med 
något högre synskärpa men som är punktskriftsläsare, till exempel 
elever med progredierande ögonsjukdomar, det vill säga sjuk domar 
där synen försämras. En mindre andel av studierna, 10 stycken, 
handlar specifikt om elever med måttlig eller svår synnedsättning, 
kategori 1–2, som huvudsakligen läser visuell text, svartskrift. 

Drygt hälften av studierna, 44 av 78, inkluderar deltagare med 
blandade synnivåer. Undersökningsgrupperna i dessa studier består 
av individer med olika grad av synnedsättning, från blindhet till 
lindrig synnedsättning, och med olika läsmedier, såväl svartskrift som 
punktskrift. I vissa av dessa studier görs jämförelser mellan individer 
med olika grad av synnedsättning, till exempel hur de klarar att 
utföra en viss uppgift, eller hur de upplever stödet i inkluderande 
undervisning. I majoriteten av dessa studier, 30 av 44, beaktas dock 
inte graden av synnedsättning i resultaten, utan studierna belyser 
generella upplevelser eller rekommendationer för hela gruppen barn 
och elever med synnedsättning, utan närmare definition. 
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I 16 av de 78 studierna nämns att elever med ytterligare funktions-
nedsättning finns med i undersökningsgruppen, vilket även framgår 
i tabell 4. Av dessa 15 studier har sex stycken särskilt fokus på kombi-
nationen av synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Tre 
av dessa sex handlar om arbetssätt vid blindhet och autism, med eller 
utan IF. En belyser blindhet i kombination med adhd, IF och autism. 
En handlar om synnedsättning och IF och en handlar om CVI i kom-
bination med flera ytterligare funktionsnedsättningar71. Övriga 10 
nämner att det finns elever med ytterligare funktionsnedsättning 
i materialet, men berör inte detta närmare i resultaten. 

Antalet deltagare med synnedsättning i de ingående studierna, 
är totalt 2 027 stycken. Det är flest deltagare i de studier som har 
deltagare med blandade synnivåer. 

Tabell 4. Fördelning av grad av synnedsättning i studierna (n=78).

Grad av synnedsättning  
hos deltagare Totalt antal

Antal som inklu-
derar elever med 
ytterligare funktions-
nedsättning

Antal elever som 
ingår i studierna 
(varav elever med 
synnedsättning)

Blindhet kategori 3–5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium

23 6 205 (175)

Måttlig och svår synnedsättning, 
svartskrift som huvudsakligt 
läsmedium

10 0 119 (61)

CVI 1 1 8 (6)

Blandade synnivåer, från lindrig 
synnedsättning – blindhet

44 9 2069 (1785)

Totalt 78 16 2401 (2027)

71 Vilka dessa sex studier är framgår i de tabeller som finns i samband med översiktens resultat. 
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I de följande kapitlen presenteras översiktens resultat. Resultaten 
är indelade i två övergripande teman med tre respektive fyra under-
liggande kategorier. 

1. Förutsättningar i lärmiljön och psykosociala faktorer

• Förutsättningar i förskolans och skolans organisation

• Fysisk miljö

• Grundläggande förhållningssätt och strategier i undervisningen

2. Ämnesmetodik

• Läsa och skriva

• Matematik och naturvetenskap

• Idrott och hälsa

• Estetiska ämnen

Varje avsnitt inleds med en sammanfattning av de resultat som  
ingår i temat. Därefter följer en kortare beskrivning av varje studie 
i tabellform som inledning till respektive avsnitt. I tabellen används 
begreppet skolform. Det avser förskola, ordinarie skola och special-
skola. Ordinarie skola avser att eleverna går i grundskola, grund-
särskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. När specialskola 
används går eleverna i en skola för elever med synnedsättning. I de 
fall information kring exempelvis skolform eller kön saknas har det 
inte gått att utläsa den informationen i artikeln. Vi använder ”barn” 
när vi syftar på barn i motsvarande svensk förskoleålder och ”elever” 
när vi syftar på barn och unga i grundskolan och gymnasiet. För en 
längre beskrivning av översiktens samtliga 78 studier, se bilaga 2  
som återfinns på webbplatsen www.spsm.se. 

Resultat

http://www.spsm.se
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I detta tema samlas resultat som rör både förutsättningar i lärmiljön 
och psykosociala faktorer. Det här avsnittet presenterar resultat 
från 27 studier. För en kortare beskrivning av varje studie som ingår 
i detta tema, se tabell 5 nedan. Många av studierna innehåller ett 
barn- och elevperspektiv. Med det menas att barnens och elevernas 
åsikter är insamlade. Några av studierna innehåller förskollärares 
och lärares perspektiv. De flesta av studierna berör hela dagen 
i förskolan eller skolan, och handlar alltså inte om ett specifikt 
skolämne. Det gör att resultaten är relevanta för alla de som möter 
barn och elever med synnedsättning i förskolan och skolan, oavsett 
sammanhang. 

Studierna i detta tema lyfter fram vikten av att hela förskolan 
eller skolan prioriterar och planerar sitt arbete för att möta eleven 
med synnedsättning. Förskollärarna och lärarna behöver ges goda 
förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Det kan till exempel 
handla om att ha tillgång till stöd, inom och utanför kollegiet, samt 
tillgång till fortbildning. Verksamheten behöver prioritera arbetet 
med barn ens och elevernas sociala relationer för att främja allas 
delaktighet i kamratgruppen. Om eleven har en resursperson, kan 
denne vara ett viktigt stöd, men det finns också en risk att denne 
upplevs hindrande för elevens sociala delaktighet. Därför är det 
viktigt att definiera resurspersonens roll och arbetsuppgifter noga, så 
att inte resurs personen blir en barriär mellan eleven, klasskamraterna 
och läraren. 

Resultaten pekar på att det är viktigt att anpassa den fysiska 
miljön, visuellt, auditivt och taktilt. Vilka anpassningar som är 
aktuella beror på grad och typ av synnedsättning. Det kan handla 
om placering och möblering i klassrummet, eller om att planera 
utemiljöerna så att de bidrar till interaktion och engagemang. Det 
kan också handla om att se till att ljudnivån i klassrummet hålls 
på en bra nivå. Barn och elever med synnedsättning behöver i stor 
utsträckning förlita sig på sin hörsel för att hänga med och kunna 
koncentrera sig på undervisningen. Vissa synnedsättningar, som 

Förutsättningar i lärmiljön  
och psykosociala faktorer
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cerebral synnedsättning, CVI, eller synnedsättning i kombination 
med autism, kan kräva större förändringar i klassrummet för att 
minska störande intryck och risk för sensorisk överbelastning. 

Det finns flera aspekter som förskollärare och lärare behöver 
tänka på när de möter barn och elever med synnedsättning i sitt 
arbete i vardagen. Det handlar om betydelsen av att ha kunskap  
om funktionsnedsättningen, om pedagogisk erfarenhet, attityder  
och värderingar. Det handlar också om att förskollärare och  
lärare behöver ha kännedom om barnens och elevernas behov, 
upplevelser och individuella förutsättningar. Genom denna kunskap 
kan de skapa förutsättningar för en fysiskt, socialt och pedagogiskt 
tillgänglig lärmiljö. Resultaten visar också att många elever med 
synnedsättning inte vill vara annorlunda och framstå som att de har 
behov av anpassningar. Därför behöver lärare erbjuda olika material 
och lärsituationer som gör att eleven kan vara delaktig och lära sig, 
utan att känna sig utpekad.

I resultaten beskrivs kamratstödjande aktiviteter som en strategi  
för att stärka barns och elevers sociala förmågor och underlätta 
social inkludering. Ett exempel på det är kooperativa lärande-
strategier som fokuserar på samarbete, där alla elever får en viktig 
roll och behöver hjälpas åt för att nå resultat. Det underlättar för 
eleven med synnedsättning när det är tydligt vad alla ska göra och 
hur alla kan bidra. Ett annat exempel är strategier för att lättare hitta 
kompisar, till exempel genom att schemalägga vilka som ska leka 
med varandra på rasten.

För barn och elever med synnedsättning är det viktigt att lärarna 
i förskola och skola arbetar för att stärka deras självständighet. De 
vill inte vara beroende av vuxna eller kamrater. Genom att de får 
rätt stöd i rätt tid gynnas deras självständighet. Det kan handla om 
att få information via rätt kommunikationsmedier och att få till-
gängligt material. Eleverna vill också att lärarna ska hitta områden 
där de har möjlighet att vara kompetenta och få erkännande. Ett 
sätt kan vara att ge eleverna med synnedsättning uppdrag att leda 
olika aktiviteter. Då får de möjlighet att visa både sin kompetens 
och sin självständighet.

För förskolebarn med synnedsättning är det viktigt att erbjuda 
förutsättningar för att lägga grunden för att utveckla deras sociala 
och kommunikativa förmågor. Fasta, vuxenstyrda och strukturerade 
aktiviteter gynnar både social utveckling och inkludering. Leken 
 mellan barn med och utan synnedsättning underlättas när de vuxna 
ger extra stöd för samspel i miljöer som är särskilt svåra att han-
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tera när man har en synnedsättning, som öppna miljöer utomhus. 
Eftersom barn med synnedsättning går miste om visuell information, 
behöver vuxna sätta ord på det som sker. De vuxna behöver till 
exempel ge barnet muntlig information om var kompisarna finns  
och vad som pågår i leken, för att öka barnets möjligheter att vara 
aktiv och ta egna initiativ. 

Tabell 5. Studier som ingår i temat Förutsättningar i lärmiljön och psykosociala faktorer.

Författare 
Land

Deltagare  
(antal, kön, ålder) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Aasen och Naerland  
[1]

2014, Norge

7 barn och elever: 4 pojkar, 3 flickor, 
3–17 år

Blindhet kategori 3–5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium. 
Inkluderar elever med ytterligare 
funktionsnedsättning, autism, IF.

Förskola och 
 ordinarie skola

Intervention, 
 Observationer

Aasen och Naerland  
[2]

2014, Norge

6 barn och elever: 4 pojkar, 2 flickor, 
5–17 år

Blindhet kategori 3–5, punktskrift 
som huvud sakligt läsmedium. 
Inkluderar elever med ytterligare 
funktionsnedsättning, autism, IF.

Förskola och 
 ordinarie skola

Observationer

Brambring  
[3]

2001, Tyskland

72 förskollärare.  
40 barn med blandade synnivåer.

Förskola Enkätstudie

Datta och Palmer  
[4]

2015, Australien

14 elever: 8 ungdomar, 15–18 år
6 vuxna, 19–25 år. 
4 lärare, 5 vårdnadshavare

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola  
och specialskola

Intervjuer

de Verdier  
[5] 

2016, Sverige

7 elever: 3 pojkar, 4 flickor 
20 lärare, 6 vårdnadshavare

Blandade synnivåer. Inkluderar 
elever med ytterligare funktions-
nedsättning, adhd, IF, autism.

Ordinarie skola  
och specialskola

Intervjuer och 
skattnings formulär 
(SDQ- mätning)
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Författare 
Land

Deltagare  
(antal, kön, ålder) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

de Verdier et al.  
[6]

2018, Sverige

6 elever: 3 pojkar, 3 flickor 
9–15 år 
7 lärare, 8 vårdnadshavare

Blindhet, kategori 3–5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium. 
Inkluderar elever med ytterligare 
funktionsnedsättning, autism, IF.

Ordinarie skola  
och specialskola

Intervjuer och 
pedagogisk 
 dokumentation

Freeland et al.  
[7]

2010, USA

268 elever: 144 pojkar, 124 flickor 
13–21 år

Blandade synnivåer.

Enkätstudie och 
kunskapsresultat 
på standardiserade 
tester

George och Duquette 
[8]

2006, Kanada

1 elev: pojke 
11 år 
Lärare och vårdnadshavare

Måttlig och svår synnedsättning, 
svartskrift som huvudsakligt 
 läsmedium.

Intervjuer

Haakma et al.  
[9] 

2018, Nederländerna

48 elever: 36 pojkar, 12 flickor
13–17 år
7 lärare

Blandade synnivåer. Inkluderar 
elever med ytterligare funktions-
nedsättning.

Ordinarie skola  
och specialskola

Språkklasser  
och modersmål

Enkät

Harris  
[10]

2011, USA

4 elever 
7–13 år 
4 resurspersoner

Blindhet kategori 3–5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium. 
Inkluderar elever med ytterligare 
funktionsnedsättning.

Ordinarie skola Observationer

Jessup et al. 
[11]

2018, Australien

12 elever 
13–17 år

Blandade synnivåer. Inkluderar 
elever med ytterligare funktions-
nedsättning.

Ordinarie skola Intervjuer och 
självskattnings- 
enkät
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Författare 
Land

Deltagare  
(antal, kön, ålder) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Kern et al. 
[12]

2001, USA

1 barn: pojke 
40 månader 

Blindhet kategori 3–5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium.

Förskola, 
 utomhusmiljö

Intervention, 
 Observationer

Khadka et al.  
[13]

2012, Storbritannien

81 elever: 46 pojkar, 35 flickor 
5–18 år 
34 elever med synnedsättning 
47 elever utan synnedsättning

Blandade synnivåer.

Förskola, 
 utomhusmiljö

Fokusgrupps- 
intervjuer

Kristiansen  
[14] 

2013, Norge

5 barn
1–4 år
10 vårdnadshavare,  
5 förskole lärare, 4 assistenter, 
4 specialpedagoger

Blindhet kategori 3–5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium.

Förskola Dokumentation 
från handlednings- 
möten

McDowell och Budd  
[15]

2018, Nya Zeeland

3 lärare, 3 resurspersoner  
som observerade  
8 elever  
5–17 år 
6 elever med synnedsättning
2 elever utan synnedsättning

CVI. Inkluderar elever med  
 ytterligare funktionsnedsättning.

Specialskola Intervjuer, före  
och efter insats

McGaha och Farran  
[16] 

2001, USA

20 barn: 10 pojkar, 10 flickor
2,5–6 år
9 barn med synnedsättning 
11 barn utan synnedsättning

Blandade synnivåer. Inkluderar 
elever med ytterligare funktions-
nedsättning. 

Förskola Videoobservationer

Opie 
[17]

2018, Australien

7 elever: 4 pojkar, 3 flickor 
17–19 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer
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Författare 
Land

Deltagare  
(antal, kön, ålder) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Opie et al.  
[18]

2017, Australien

1 elev: Pojke
19 år

Måttlig och svår synnedsättning, 
svartskrift som huvudsakligt 
 läsmedium.

Ordinarie skola Intervjuer

Opie och Southcott  
[19]

2018, Australien

1 elev: pojke
16 år

Måttlig och svår synnedsättning, 
svartskrift som huvudsakligt 
 läsmedium.

Ordinarie skola Intervjuer

Ralejoe  
[20]

2019, Lesotho

8 lärare, varav 4 stödlärare

Blindhet kategori 3-5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium.

Ordinarie skola Fokusgrupps- 
intervjuer

Rosenblum  
[21]

2000, USA

20 elever
13–18 år
10 elever med synnedsättning
10 elever utan synnedsättning

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer

Southcott och Opie  
[22]

2016, Australien

1 elev: pojke 
Årskurs 12

Måttlig och svår synnedsättning, 
svartskrift som huvudsakligt läs-
medium.

Ordinarie skola Intervjuer

Thurston  
[23]

2012, Storbritannien

2 elever: 1 pojke, 1 flicka 
Pojke: 15 år  
Flicka: 16 år

Albinism.

Måttlig och svår synnedsättning, 
svartskrift som huvudsakligt 
 läsmedium.

Ordinarie skola Intervjuer
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Författare 
Land

Deltagare  
(antal, kön, ålder) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Verver et al.  
[24] 

2020, Nederländerna

36 elever: 17 pojkar, 19 flickor
4–11 år
18 elever med synnedsättning
18 elever utan synnedsättning

Måttlig och svår synnedsättning, 
svartskrift som huvudsakligt 
 läsmedium.

Ordinarie skola Observationer

West et al.  
[25]

2004, Singapore

9 elever: 3 pojkar, 6 flickor 
13–17 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer, dagboks- 
anteckningar, 
observationer

Whitburn  
[26]

2014, Australien

5 elever 
13–17 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer och 
fokusgrupps- 
intervjuer

Zhang  
[27] 

2021, Kina

32 elever
9–12 år

Blandade synnivåer.

Specialskola 

Matematik, 
 engelska och 
kinesiska

Enkät

Förutsättningar i förskolans  
och skolans organisation
Lärarna och förskollärarna behöver ha förutsättningar för att utföra 
sitt uppdrag. Det handlar till exempel om att ha tillgång till stöd, 
både i kollegiet och utanför. I en enkätstudie svarade 72 förskol lärare 
på frågor om sitt arbete med förskolebarn med synnedsättning, 
som går i grupper tillsammans med seende barn (3). Förskollärarna 
uttryckte ett stort behov av stöd och kunskap för att kunna möta 
behoven i hela barngruppen. Resultatet i studien visar att när en 
förskolegrupp består av barn både med och utan synnedsättning, så 
påverkas förskollärarnas arbetssätt på flera olika sätt. Det handlar 
bland annat om att man ställs inför nya utmaningar, får möjlighet 
att prova nya idéer och upplever ett större behov av tillsyn och mer 
ansvar, särskilt när det finns barn med blindhet i gruppen. 

Många lärare efterfrågar mer utbildning och träning i metodik 
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för barn med olika typer av synnedsättning. Olika insatser eller 
anpassningar som görs behöver hänga ihop med utbildning. Det 
utvecklar personalens kunskap om hur anpassningarna bäst kan 
användas (12). Om till exempel tekniska hjälpmedel och anpass-
ningar sätts in, och personalen inte förstår hur dessa ska installeras 
eller användas, så går det ut över eleverna (17). 

Resultaten visar att det finns många utmaningar med elevernas 
sociala delaktighet. Därför behöver skolan prioritera sitt arbete med 
sociala relationer så att elever med synnedsättning får förutsättningar 
att bli inkluderade. Det belyser en svensk longitudinell intervju- och 
dokumentationsstudie som följt sju elever med synnedsättning från 
årskurs 1 till 9 (5). Den visar att skolan behöver arbeta med den 
sociala inkluderingen på individ-, grupp-, och organisationsnivå. 
Inkludering handlar inte bara om att befinna sig i samma klassrum. 
Framgångsrik social inkludering ställer höga krav på alla inblandade. 
Det kräver att skolan prioriterar sitt arbete med sociala relationer 
i klassen redan från början. I studien lyfts också att elever med syn-
ned sätt ning har olika förutsättningar. Det måste man ta hänsyn till 
när man planerar interventioner för social inkludering. Elever som 
har goda kognitiva och sociala förmågor kan ha det lättare i sociala 
sammanhang, medan de med fler funktions nedsättningar än enbart 
synnedsättningen, kan ha det svårare. Av studien framkommer att 
det behövs förståelse för elevernas individuella sociala och emotio-
nella förutsättningar, och miljön behöver erbjuda både verktyg och 
samman hang för att verklig social inkludering ska vara möjlig. 

I andra studier framkommer att resurspersoner72 kan fungera 
både stödjande och hindrande för elevernas sociala delaktighet. Det 
är viktigt att noga definiera resurspersonens roll och arbetsuppgifter. 
Det framkommer bland annat i en studie som observerade fyra 
elever i 7–13-årsåldern och fyra resurslärare (10). Resurs personens 
roll och arbetsuppgifter behöver vara mer specifika än att bara 
stötta i största allmänhet. Det finns annars en risk att resurs personen 
blir en barriär mellan eleven, klasskamraterna och läraren. Forskarna 
fann ett samband mellan hur nära resurspersonen var eleven med 
synnedsättning och hur mycket eleven interagerade med lärare och 
klasskamrater i klassrummet. I de fall då resurs personen befann sig 
på ett större avstånd, interagerade eleven mer med både sin lärare 

72 En resursperson är en extra vuxen i lärmiljön som syftar till att vara ett stöd för ett barn eller 
elev som är i behov av stöd. Resurspersonen kan ha varierande erfarenhet och kompetens.
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och sina kamrater. Närheten till resurspersonen påverkade både 
lärarens kontakt och pedagogiska ansvarstagande gentemot eleven, 
och relationerna till kompisarna. 

I en annan studie om 14 elevers upplevelser av stödet från resurs-
personer, berättade de flesta hur positiv resurspersonen varit för deras 
sociala liv i skolan (4). Stödet inkluderade stöd i klassrummet, särskilt 
i praktiskt orienterade ämnen eller där specialutrustning användes. 
Majoriteten av eleverna upplevde att resurs personen hjälpte dem 
att interagera och engagera sig i samtal, att skapa ögon kontakt, att 
vinna förtroende, att använda lämpliga verbala och icke-verbala led-
trådar, rätt gester och kroppsspråk. Två elever från studien uttrycker 
sig så här:

Hon (resurspersonen) är förstående och tillmötesgående när jag 
vill prata om olika problem, oavsett vad det gäller, och den dialo-
gen och det förtroendet hjälper mig att lösa problemen. (4, s. 148)

Ja, resurspersonen har hjälpt mig att tydligt identifiera problemet 
och därefter diskutera strategier för att lösa det. Jag tycker att 
den här tekniken hjälper mig att lösa mina problem när resurs-
personen är tillmötesgående mot mig. (4, s. 148)

För vissa elever var dock inte stödet från resurspersonen till hjälp, 
utan upplevdes i stället negativt för deras sociala kontakter med 
kamraterna. Resultaten avseende resurspersonens roll och betydelse 
i studierna, är alltså inte entydiga. 

Fysisk miljö

För att skapa en tillgänglig lärmiljö behöver man se över och anpassa 
den fysiska miljön som elever med synnedsättning befinner sig i 
(6, 15, 20, 25). De förändringar och anpassningar som kan behövas 
beror på individuella behov, graden av synnedsättning och vilken 
typ av synnedsättning det gäller. Det kan handla om att organisera 
eller möblera klassrummet på ett sätt som underlättar kontakten 
med kamraterna (25). Det kan också handla om att elever med viss 
synförmåga placeras långt fram i klassrummet för att kunna urskilja 
det som står på tavlan (20). Ljudnivån i klassrummet är också viktig 
att tänka på eftersom elever med synnedsättning, i synnerhet de som 
inte ser alls, behöver höra för att hänga med i undervisningen (25). 
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Yttre stimuli, som distraherande ljud och att bli störd av klasskam-
rater, kan göra det svårare att koncentrera sig. I en svensk studie 
av sex elever med blindhet och autism (6) framkom att dessa elever 
hade ett extra stort behov av en lugn undervisningsmiljö, där de 
hade möjlighet att jobba ostört. En elev uttryckte det så här:

Om det inte är lugnt, sansat och tyst så kan jag bara inte tänka! 
(6, s. 524)

Ett par studier beskriver mer omfattande anpassningar i den fysiska 
miljön för elever med synnedsättning. En av dessa studier beskriver en 
intervention i ett klassrum i en specialskola för elever med CVI (15). 
Majoriteten, sex av de åtta eleverna, hade även ytterligare funktions-
nedsättningar73. Man tog bort alla onödiga möbler och föremål och 
rensade bort dekorationer och material från fönster, väggar och tak. 
Öppna hyllor doldes bakom skynken. Svart papper täckte en stor 
glaspanel mellan två klassrum. Lärarna placerade eleverna i klass-
rummet så att de inte skulle bländas eller distraheras av kamraterna. 

De tre lärarna och de tre resurspersonerna i studien intervjuades 
både före och efter insatserna. De märkte att fokus, visuell medveten-
het, visuell uppmärksamhet och allmän uppmärksamhet förbättrades 
hos alla eleverna. Koncentrationen blev bättre och distraktionerna 
färre då miljön blev mer avskalad. Lärarna och resurspersonerna såg 
också att eleverna verkade mer avslappnade och att det var mindre 
spänningar i klassrummet. Förändringarna i klassrumsmiljön ansågs 
hjälpa eleverna. När mängden visuell information minskade, minskade 
risken för sensorisk överbelastning och frustration. Inter ven tionen 
ansågs bidra till att eleverna lärde sig mer, att de blev lugnare och 
mer koncentrerade. De vuxna upplevde också själva att miljön blev 
lugnare och hade en positiv inverkan på deras egen sinnesstämning.

Utemiljön kan behöva anpassas för att öka interaktion och 
engagemang bland barn med synnedsättning. En interventionsstudie 
i förskolan visade att en pojke med blindhet i kombination med 
försenad utveckling, initialt inte alls lekte med vare sig föremål eller 
kompisar (12). Pojken hade en tendens till upprepande aktiviteter 
och stereotypa beteenden, som till exempel att gunga med kroppen. 
Förskolans lekplats byggdes om så att den innehöll stationer med 
musikinstrument, som kunde användas av alla barn. Syftet var att 

73 Det anges inte i studien vilka andra funktionsnedsättningar som deltagarna har.
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använda lek med ljud för att få pojken att interagera mer med andra 
barn och vuxna, få honom mer engagerad och minska de stereotypa 
beteendena. Efter anpassningen av lekplatsen deltog han oftare i lek 
med föremål och uppvisade färre stereotypa beteenden. Men han 
deltog fortfarande inte i social interaktion med kompisar eller vuxna. 
Det var först när personalen fick lära sig hur de skulle använda 
anpassningarna för att engagera pojken, som hans interaktion med 
barn och vuxna ökade. Då lekte han lite mer med föremål och de 
stereotypa beteendena minskade ytterligare något. Interventionen 
fungerade alltså bättre när anpassningarna kombinerades med att 
personalen lärde sig hur de skulle använda dem för att stötta barnet. 

Grundläggande förhållningssätt  
och strategier i undervisningen
Det här avsnittet handlar om betydelsen av att ha kompetens 
om barnets eller elevens funktionsnedsättning, att ha pedagogisk 
erfaren het och om vikten av förskollärares och lärares attityder och 
värderingar. Studierna visar att man behöver kunskap om barnens 
och elevernas individuella förutsättningar och upplevelser. De sociala 
och  emotionella konsekvenserna av att ha en synnedsättning tas också 
upp, liksom exempel på anpassningar som stärker sociala förmågor 
och hur man kan underlätta social delaktighet. Att få stöd i samspel 
och lek är särskilt viktigt för förskolebarn och yngre elever. Studierna 
visar också hur viktigt det är för delaktighet och självständighet att 
man arbetar med muntlig kommunikation och syntolkning. 

Kunskap, förståelse och attityder

Lärare behöver kunskap om synnedsättningen och dess pedago-
giska konsekvenser för att de ska förstå hur de ska kunna skapa 
en tillgänglig lärmiljö. Flera studier, särskilt när elever själva har 
fått berätta om sin skolsituation, pekar på vikten av att lärare 
har kunskap och förståelse för synnedsättningen och eventuella 
andra funktionsnedsättningar, för att kunna utveckla lämpliga 
undervisnings strategier (4, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 25). Läraren 
behöver förstå elevens begränsningar och behov av stöd för att 
kunna ha rätt strategier i undervisningen, men samtidigt kunna se 
bortom funktionsnedsättningen och se elevens styrkor i inlärningen 
(8). Om det inte finns förståelse och fungerande strategier i lärmiljön 
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kan eleven behöva skapa sig egna strategier. Ett exempel på det är 
från en studie med en elev i gymnasieåldern (22). Eleven var osäker 
på orientering och förflyttning i skolan, men fick inte hjälp med det. 
Eleven valde därför att gå genom korridorerna och hämta material 
i sitt skåp när de andra eleverna hade börjat gå in till lektionerna 
och det var få elever runtomkring. Det gjorde att eleven alltid kom 
försent till lektionen och var mycket stressad. Ett annat exempel  
på bristande förståelse är när språket blir exkluderande.

De säger åt alla att ’titta här’ och ’titta där’... men jag kan inte se 
så jag förstår inte vad de menar. Det är inte bra när de säger så. 
(6, s. 524)

Det finns fler exempel på när fokus är att anpassa eleven till under-
visningen snarare än att anpassa undervisningen till eleven. Som 
att ge extra utrustning, tekniska verktyg och särskilda material till 
den med synnedsättning istället för att erbjuda en undervisning som 
gör att alla kan delta på lika villkor. Extra utrustning och särskilda 
material kan vara bra, men kan samtidigt upplevas som utpekande. 

[Min skola] gick ut och köpte massor av utrustning till mig till 
gympan, det fick mig att känna mig annorlunda. (Småskrattar 
generat). Gympan – den är alltid välanpassad – eller, kanske inte 
riktigt anpassad. De använder oftast den utrustning de har för 
mig men det är nästan alltid samma aktiviteter, de har knappast 
modifierat dem. Jag deltar och använder utrustningen men 
( viskar) de andra eleverna vet inte. (19, s. 1896) 

I allmänhet var alla helt besatta av att förstora saker till A3- 
format, vilket inte är jättesmidigt. Det slutar med mängder av 
ohanterliga A3-ark och det blir helt enkelt omöjligt att hitta saker. 
I slutet av året har du bara en enorm hög med papper och jag svär 
att jag nästan gjort av med en hel skog. Det är bara löjligt. Jag är 
säker på att jag en dag kommer att göra en kiropraktor mycket, 
mycket rik. (18, s. 2375)

Tekniska verktyg kan vara användbara på många sätt för att till-
gängliggöra undervisningsmaterial. Dock är det inte givet att verk-
tygen i sig bidrar till elevernas lärande, visar en studie (7). I denna 
studie kunde inga samband identifieras mellan elevernas användning 
av tekniska verktyg och deras kunskapsresultat i standardiserade 
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tester74 i problemlösning, matematik, läs- och ordförståelse, natur- 
och samhällsvetenskap. Författarna framhåller att det är viktigt att 
eleverna får rätt förutsättningar att förstå och använda verktygen  
på rätt sätt, för att de verkligen ska tillföra något i lärsituationen.

Flera studier lyfter också fram att lärare måste vara medvetna 
om att eleverna behöver mer tid för att lösa sina uppgifter (6, 8, 11, 
17, 18, 19, 21, 22, 25). 

Det tar mig mycket längre tid att läsa vissa stycken... Det som 
tar 10 minuter för andra kan ta en halvtimme för mig. Det är 
20 minuter som jag förlorar på grund av min syn som jag behöver 
ha som extra tid... Jag brukar få mer tid i slutet av prov för att 
jämna ut det. (22 s. 25)

Det är även viktigt att lärare är medvetna om att det kan ta längre 
tid att orientera sig och förflytta sig om man har en synnedsätt-
ning. Och att information om fysiska förändringar, till exempel att 
klassen ska till en annan plats än den som var bestämd från början, 
ges i god tid och på ett sådant sätt att eleven kan ta till sig informa-
tionen (22). 

I flera studier återkommer att eleverna upplever att de inte blir 
lyssnade till eller att de inte blir sedda (11, 18, 19, 23). Detta kan 
leda till att deras behov inte blir tillgodosedda (18). Läraren behöver 
samarbeta med eleven med synnedsättning om hens behov och låta 
hen göra sin röst hörd (23). Så här uttrycker sig en elev med syn-
nedsättning om det man kan kalla en expertröst.

De tror att de vet vad som är bäst för mig … De säger ”Det 
är bra för dig, det kommer att hjälpa dig”, och jag bara ”ja, 
visst...”. (23, s. 123)

Elever kan tycka att det är svårt att fråga lärare om stöd om de 
känner att läraren har en negativ attityd till deras behov (25). En 
av studierna, där 12 elever mellan 13–17 år med synnedsättning 
berättar om hur de ser på social inkludering, visar att eleverna 
vill att skolpersonalen ser dem och förstår deras individuella 
behov (11). Eleverna upplever att de har andra behov än de utan 
synnedsättning. De tycker inte att lärarna använder rätt strategier 

74 De standardiserade tester som användes kallas Woodcok-Johnson Tests of Academic Achieve-
ment: III
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i undervisningen: de får inte sitt material i tid, och lärarna använder 
sig av film, whiteboard och powerpoints som inte är tillgängliga. Att 
få glänsa, att få erkännande och att hitta områden att vara duktig 
på, var sånt som gjorde att eleverna kände sig inkluderade. I ett par 
studier återkommer att eleverna önskar att lärare ska ha samma 
höga förväntningar på elever med synnedsättning som på andra 
elever (8, 11). 

När det gäller elever som har flera funktionsnedsättningar, behö-
ver lärarna ha kunskap och förståelse om hur dessa samspelar och 
hur eleverna upplever miljö och aktiviteter, utifrån att det kan finnas 
både en sensorisk och en kognitiv nedsättning. I en svensk studie 
undersöktes upplevelsen av skolsituationen för elever med blindhet 
och autism, med och utan IF, utifrån både elevers, lärares och 
föräldrars perspektiv (6). I studien framkom att elevernas dubbla 
utmaningar med att bearbeta information, utifrån blindheten och de 
kognitiva svårigheterna, ställde stora krav på lärmiljöns utformning. 
Eleverna uttryckte att det var svårt att hänga med och koncentrera 
sig när det var stökigt och saker gick för fort. Alla eleverna var 
känsliga för höga ljud. Flera var ovilliga att prova nya saker och 
trivdes bäst när allt var som vanligt. Strategier som var gynnsamma 
i undervisningen handlade om att ha en hög grad av förberedelse  
och struktur i alla aktiviteter. En lugn miljö och flexibla arbets former 
i mindre sammanhang var också positivt. Flera lärare beskrev 
att det ofta var svårt att veta hur man bäst skulle stötta eleverna 
för att locka fram deras kapacitet, och önskade mer fortbildning. 
Föräldrarna uttryckte farhågor om att eleverna inte fick möjlighet att 
prestera så bra som möjligt, på grund av otillräckliga anpassningar. 
Det fanns därmed en risk att man i skolan underskattade elevernas 
faktiska kapacitet, till följd av bristande kunskap om elevernas 
kombination av funktionsnedsättningar. En elev beskrev hur en bra 
lärare ska vara, så här:

Jo, läraren måste ju lära sig hur den ska undervisa elever som  
är precis som jag. Så enkelt är det! (6, s. 527)

Sociala och emotionella konsekvenser av synnedsättning

Det finns ett tydligt mönster i de studier som ingår i översikten, 
som visar att eleverna med synnedsättning behöver stöd utifrån sina 
behov, tillgång till anpassade material och undervisningsstrategier 
som gör lärmiljön tillgänglig och inkluderande. Ett annat tydligt 
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mönster visar hur viktigt det är att det stöd som eleverna får, inte 
blir utpekande. Eleverna vill inte känna sig avvikande eller synas 
utifrån sin funktionsnedsättning. De vill vara som alla andra, smälta 
in i klassen och vara med i skolans aktiviteter tillsammans med sina 
kamrater (4, 5, 6, 13, 17, 18, 19, 21, 23). 

Jag försöker … passa in och vara som alla andra i skolan … Jag 
vill inte göra något som drar till sig uppmärksamhet. (23, s. 113)

Det kan vara utmanande att känna sig annorlunda än sina klass-
kamrater. Det påverkar eleven både fysiskt, socialt och emotionellt 
(23). En del känner ett motstånd mot hjälpmedel och anpassningar. 
Det är uppenbart att man inte är som alla andra när man får hjälp-
medel som syns, är otympliga eller tar tid att installera (13, 22).  
En studie, som utgår från fokusgruppsintervjuer med 81 elever  
mellan 5–18 år, varav 34 elever med synnedsättning, visar att de 
flesta föredrog att arbeta med elektroniska förstoringar snarare  
än för storingsglas för att kompensera för sin synnedsättning (13). 
En pojke i högstadie åldern säger så här: 

En av de främsta anledningarna till att jag inte gillar att använda 
förstoringsglas är att jag inte vill vara annorlunda än mina 
vänner. (13, s. 189)

Att använda hjälpmedel kan också påverka och begränsa delaktig-
heten i skolan (13, 17, 23). Hjälpmedlen kan begränsa eleverna så 
att de jämt måste sitta på samma plats i klassrummet (13) eller att  
de måste be kamrater om hjälp (17). Ett exempel på det sistnämnda 
är när lärare inte berättar vad de skriver på tavlan och eleven måste 
be kamrater att viska informationen. 

Jag kan inte läsa det som står på tavlan. Jag måste få det uppläst 
för mig. Min lärare diskuterar det med klassen ändå... hon pratar 
mycket så det hjälper mig när jag antecknar men om jag behöver 
få något som står på tavlan uppläst så måste jag fråga någon av 
mina klasskamrater. (17, s. 654)

Elever som vill vara självständiga och uppfattas som kompetenta  
av andra, vill inte vara beroende av sina kamrater (17). Eftersom det 
kan vara känsligt och svårt att ta emot stöd som blir utpekande är 
det viktigt att erbjuda stöd på rätt sätt (4). Sammanfattningsvis visar 
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resultaten att lärare behöver tillgodose elevens behov av anpass-
ningar och stöd för att kunna vara delaktig och lära sig, men på ett 
sätt så att eleven inte känner sig utpekad.

Sociala sammanhang i skolan och strategier för inkludering 

Sociala sammanhang i skolan är viktigt för alla elever, men för elever 
med synnedsättning kan detta vara förknippat med utmaningar (5). 
Personalen behöver använda sig av strategier för att underlätta social 
delaktighet för barn och elever med synnedsättning (3, 5, 8, 16, 18, 
25, 27). Det är även viktigt att arbeta med att stärka självständig-
heten hos barn och elever med synnedsättning. (1, 2, 5, 17, 22, 26). 

Sociala sammanhang ställer höga krav på individen

Att få tillgång till ett socialt sammanhang är viktigt, men elever med 
synnedsättning tycker inte alltid att det är så lätt att bli en självklar 
del av kamratgruppen. Det visar till exempel en svensk studie som 
är gjord med sju elever med blindhet eller svår synnedsättning som 
alla gick i grundskola i klasser tillsammans med fullt seende elever 
(5). Det verkar vara lättare i början av skolgången, men blir svårare 
med tiden. Blir man tidigt en del av gruppen blir rollen mer säker 
och positiv, men hamnar man utanför från början kan det vara svårt 
att påverka situationen och ta sig in i gruppen. Vissa av eleverna 
i studien upplevde att klasskamraterna verkade se dem som en 
börda, någon som är långsam och behöver hjälp. Interaktionen med 
kamrater ställer höga krav på social kompetens. Studiens resultat 
visar att några elever, som även hade ytterligare funktionsnedsätt-
ningar, hade större svårigheter att bli accepterade i gruppen än elev-
erna med enbart synnedsättning. I lägre årskurser kunde eleverna få 
status utifrån sina unika förmågor, som att kunna läsa punktskrift. 
Men denna tendens verkade minska med tiden.

Att bjudas in och få vara med i grupper och aktiviteter gör att 
man känner sig socialt inkluderad (11). Att synas och få erkännande 
för sina känslor och förmågor är viktigt för att känna sig socialt 
accepterad (25). Att framhålla sig själv och ta många egna initiativ 
för att skapa relationer och bli socialt delaktig är strategier som 
13–17-åriga elever själva lyfter fram i en studie (11). De beskriver 
att de kan intressera sig för, och prata med människor, ställa frågor 
och utmana sig själv för att ta första steget i relationer. Samtidigt 
beskriver flera att de känner sig ensamma och har svårt att få kam-
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rater. Sociala sammanhang ställer höga krav på individen och det är 
viktigt att komma ihåg verksamhetens ansvar för att stimulera och 
stärka elevernas sociala förmågor.

Social inkludering i olika sammanhang och åldrar

För att underlätta den sociala delaktigheten för elever med synned-
sättning framkommer i ett flertal studier att det behövs organiserade 
och strukturerade uppgifter och aktiviteter (3, 5, 16). För somliga 
elever med synnedsättning kan vissa situationer i skolan vara extra 
utmanande. Det kan handla om situationer som inte styrs av vuxna, 
till exempel i matsalen, på rasten eller i korridoren. Det är lättare för 
elever med synnedsättning att delta i strukturerade aktiviteter i klass-
rummet än på de ostrukturerade rasterna. Under rasterna kan det 
vara svårt att hitta kamraterna och ta sig in i pågående aktiviteter, 
visar en svensk studie (5). Så här uttrycker sig en elev med blindhet 
om rasten i skolan: 

Alla är alltid redan upptagna när jag kommer, så jag har ingen  
att leka med. (5, s. 135)

För vissa elever blir det lättare på högstadiet. Då sitter kamraterna 
mer stilla och pratar på rasten, än rör sig fysiskt och leker. Men  
den sociala situationen på högstadiet är samtidigt svårare för lärarna 
att påverka (5). Lärarna i studien uttryckte att de strategier som 
användes för att främja samspel i de yngre åldrarna inte fungerade 
längre. Vårdnadshavarna uttryckte önskemål om fler interven tioner 
för att påverka de sociala strukturerna och relationerna mellan elev-
erna. Men lärarna tyckte att det blev allt svårare att påverka dyna-
miken i kamratgruppen ju äldre eleverna blev. Eleverna i högstadiet 
sa själva att man borde utgå ifrån att alla vill och att alla ska vara en 
del av gruppen. De föreslog att de vuxna kunde stötta genom att till 
exempel hjälpa elever med liknande intressen att hitta varandra. 

En fallstudie med en 11-årig pojke visar att social status kan bero 
på sammanhanget som eleverna befinner sig i (8). I det här fallet var 
pojken omtyckt och motiverad i skolan och uppfattades som en social 
jämlike i klassrummet, enligt intervjuer med pojkens lärare. Men 
studien visar att det var svårare i ämnet idrott och hälsa. Under de 
lektionerna var pojken inte lika efterfrågad och inkluderad. Forskarna 
i studien lyfter fram att social status kan bero på sammanhanget. 
I detta fall gav ämnen av enbart teoretisk karaktär pojken fler möjlig-
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heter att visa sina intellektuella och personliga styrkor. I aktiviteter 
där det inte finns lika stora möjligheter att visa sina styrkor kan 
statusen sjunka. Liknande resultat framkommer i en annan studie 
med 81 elever, varav 34 elever hade synnedsättning (13). Upplevelsen 
av exkludering uppstod främst under ämnet idrott och hälsa, då 
eleven med synnedsättning inte tilläts delta fullt ut i aktiviteter på 
samma sätt som sina kamrater. 

Kamratstödjande aktiviteter

Lärare kan spela en central roll för inkludering av alla elever i en 
klass genom att använda sig av kamratstödjande aktiviteter (5, 8, 18, 
25, 27). I en av studierna framkommer att elever har positiva upp-
levelser av när lärare hjälper till att initiera sociala relationer mellan 
olika elever i klassen (25). I samma fallstudie om den 11-åriga poj-
ken (8) använde lärarna kooperativa strategier för lärande, det vill 
säga arbetssätt med fokus på samarbete där alla elever har en viktig 
roll och behöver hjälpas åt för att nå ett resultat. Eleverna delades 
in i olika grupper och lärarna såg till att alla eleverna arbetade med 
varandra. Kooperativa lärandestrategier kan vara ett sätt att stödja 
både socio-emotionell, fysisk och akademisk utveckling för eleverna 
med synnedsättning (8). Även elevcentrerade undervisningsmetoder 
kan vara bra för elevers lärande. Då är de aktiva och tar mer ansvar 
för sina egna lärprocesser och kommunicerar med andra. En studie 
visar att muntliga diskussioner och presentationer fungerar bäst 
i grupper med elever med olika funktionsförmågor (20). Att få ta en 
ledarroll i en aktivitet kan också vara en strategi för att få möjlighet 
att visa sin kompetens och självständighet bland kamraterna (8, 18).

En enkätstudie med 32 elever i åldern 9–12 år, från två  
special skolor, visar att det är positivt för kreativiteten att ha goda 
relationer, och att lärare kan främja goda relationer genom sitt 
 arbetssätt (27). Studien undersökte kreativt tänkande, som förmågan 
att tänka utanför ramarna för att komma på oväntade lösningar. 
Men också förmågan att tänka ut lösningar innanför ramarna, i linje 
med tidigare kunskap och information. Studien genomfördes i olika 
klassrumsmiljöer i ämnena matematik, engelska och kinesiska. 
Resultaten visade att en klassrumsmiljö som präglades av positiva 
relationer stärkte elevernas förmåga att få fram möjliga lösningar 
i kreativa uppgifter för problem lösning. Det gällde både lösningar 
inom och utanför ramarna. En skillnad kopplad till elevernas grad av 
synnedsättning framkom. Elever med blindhet hade större benägen-
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het att komma med oväntade idéer utanför ramarna, än eleverna 
med viss synförmåga. En möjlig förklaring till denna skillnad skulle 
enligt forskarna kunna vara att eleverna med blindhet behöver förlita 
sig mer på verbal information och förmåga, vilket har betydelse för 
denna typ av kreativt tänkande. Dessutom är eleverna med blindhet 
mer utlämnade åt sin egen fantasi, eftersom de inte kan få inspiration 
visuellt.

En annan slutsats i denna studie är att lärare behöver anpassa 
klassrumsmiljön så att den gynnar kamratrelationerna. Det kan ske 
genom att man arrangerar gruppdiskussioner eller grupparbeten, 
eller uppmuntrar eleverna att våga uttrycka sina åsikter och respek-
tera andras. Sammanfattningsvis visar studien att goda relationer 
mellan eleverna i klassen kan gynna deras kreativa tänkande och  
att lärarna kan påverka relationerna mellan kamraterna genom sitt 
sätt att arbeta. När man läser resultaten är det viktigt att veta att  
alla elever i studien hade olika grader av synnedsättning. Så förut-
sättningarna i lärmiljön var annorlunda jämfört med om det bara  
går en elev med synnedsättning i en klass där de andra har full syn. 

En svensk studie beskriver pedagogiska strategier för social 
inkludering av elever med svår synnedsättning och blindhet i grund-
skolan (5). De elever som var mest delaktiga i sociala sammanhang 
gick alla på skolor där arbetet för deras delaktighet var högt prio-
ri terat. De pedagogiska strategier som användes var till exempel 
lekar och aktiviteter där alla i klassen använde ögonbindel, träning 
i orientering och förflyttning för att kunna ta sig fram självständigt 
på skolgården, drama och rollspel, aktiviteter för att öva kropps-
språk och emotionella uttryck, gruppsamtal om hur man beter sig 
mot varandra, bestämda platser i klassrummet och matsalen och små 
bestämda grupper för skoluppgifterna. Det fanns också strategier för 
att eleverna skulle hitta någon att leka med, till exempel att de får 
ett spelkort och leker med den som har samma kort, schemalagda 
lekkamrater en vecka i taget, rastkamrater på skolgården och så 
vidare. I studien uttrycker sig en elev så här:

Låtsas inte som att saker är svårare än vad de behöver vara.  
Jag vill inte att de andra ska känna att det blir jobbigt när jag  
ska vara med. (5, s. 138)

Sammanfattningsvis visar studiernas resultat att det finns olika 
kamrat stödjande aktiviteter som kan främja positiva relationer 
mellan alla elever i klassen. 
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Att gynna självständighet

I de ingående studierna framkommer att många barn och elever vill 
vara självständiga och att det är viktigt att gynna självständigheten 
(1, 2, 5, 6, 17, 22, 26) men att det finns individuella skillnader i hur 
stort behovet är (6, 9). 

Resultaten av studierna visar att det finns flera olika strategier 
i skolan som gynnar självständigheten för elever med synnedsättning. 
Det kan vara träning i tekniker för orientering och förflyttning för 
att kunna ta sig fram självständigt, till exempel på skolgården (5), ny 
teknik som bidrar till självständighet (17, 22) eller arbete med taktila 
scheman (1, 2). För att gynna självständigheten är det också viktigt 
att lärarna ger stöd baserat på varje elevs individuella behov (9) och 
att de tillåter att eleverna är självständiga i praktiken (26).

En studie om lärarstrategier lyfter fram fyra strategier som sär-
skilt viktiga för att känna sig inkluderad i skolan (26). Fem elever 
intervjuades flera gånger, både individuellt och i grupp. Av inter-
vjuerna framkommer att strategierna handlar om att använda rätt 
kommunikationsmedel för att presentera och ta emot information, 
att ge tillgängligt material i tid, att tänka utanför ramarna och att 
läraren ska vara tillgänglig även utanför klassrummet så att eleven 
kan söka stöd vid andra tillfällen än under lektionstid. Läraren 
behöver vara medveten om att det som visas digitalt i en presenta-
tion eller skrivs upp på tavlan också behöver beskrivas muntligt, 
så att även den som inte ser får del av informationen. Att informa-
tionen är tillgänglig gör att elever med synnedsättning känner sig 
likvärdigt behandlade. Att få material i förväg i en form som alla, 
även de med synnedsättning, kan ta till sig, gör det också lättare att 
hålla samma tempo i lärandet. När material behöver anpassas till 
punktskrift eller någon annan form som passar eleven med synned-
sättning, krävs det att läraren och en eventuell resursperson sam-
arbetar och att läraren har framförhållning. Eleverna nämner också 
hur viktigt det är att lärare tänker kreativt och kommer på sätt 
att till exempel beskriva detaljer i diagram, eller använder taktila 
tredimensionella modeller.

Ibland måste de tänka utanför boxen om hur de ska lära mig 
saker, för de kan inte bara rita upp ett diagram och peka ut saker 
och säga ”där är det”, typ. Så det är bra, för i kemi har de fak-
tiskt en atommodell. De kan sätta upp kemiska föreningar med 
plastdelarna, och då kan jag föreställa mig hur det ser ut, genom 
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att faktiskt känna det istället för att titta på ett komplicerat 
diagram. (26, s. 153)

Det är också bra att läraren är tillgänglig utanför klassrummet. Då 
kan eleverna få möjlighet att kommunicera mer informellt med lärare 
om sina behov. Det är särskilt viktigt att vara tillgänglig när eleverna 
inte fått material i tid till lektionen. Sammanfattningsvis är det en 
lärdom från studien att eleverna vill vara självständiga, men att det 
behövs ett medvetet arbete med olika strategier för att de ska bli det.

Beroende på om barnet eller eleven har viss synförmåga eller 
ingen synförmåga alls, behöver omgivningen förstå vilket sätt att 
kommunicera som är bäst för att ge och ta emot information. Barn 
och elever med svår synnedsättning och blindhet kan till exempel 
ha nytta av taktila bilder, tredimensionella modeller och taktila 
scheman. I två norska observationsstudier om barn och elever med 
blindhet och ytterligare funktionsnedsättning som autism och IF, 
framkom att taktila symboler och scheman var användbara på flera 
sätt (1, 2). I den ena studien, en interventionsstudie med sju barn  
och elever mellan 3–17 år, verkade taktila scheman bidra till en 
tydlig struktur och en förutsägbarhet i vardagen (1). Det verkade 
också öka barnens och elevernas självständighet och underlättade 
kommunikationen med den vuxne. 

Även i den andra studien, som inkluderade sex barn och elever 
mellan 5–17 år, verkade självständigheten öka när de fick använda 
taktila symboler som stöd i kommunikationen och för att introducera 
aktiviteter (2). Alla barnen och eleverna uppfattade den taktila sym-
bolen som en uppmaning till aktivitet, och ökade sin aktivitetsnivå 
något. Alla engagerade sig i att röra vid symbolerna, vilket betrakta-
des som en aktivitet i sig. Taktil kommunikation i kombination med 
verbal, ökade aktivitetsnivån mer än om bara verbal kommunikation 
användes. Hur stor nytta deltagarna hade av symbolerna berodde på 
deras språkliga förmåga. De med god språklig förmåga hade större 
nytta av symbolerna än de med mer begränsad talad kommunikation. 
Studien pekar därmed på nyttan med taktilt stöd för barn och elever 
med blindhet och olika nivå av språklig kommunikation, inte bara  
för de med begränsad talad kommunikation. 

Samspel och lek i förskolan och lågstadiet

Flera av översiktens studier visar hur viktigt det är för yngre barn 
med synnedsättning att få utveckla sina sociala och kommunikativa 
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förmågor (3, 12, 14, 16, 24). När förskollärare arbetar medvetet 
med samspel och lek gynnas barnens initiativförmåga och tidiga 
dialog utveckling (14). Var leken och samspelet äger rum eller hur 
fritt barnen leker kan ha betydelse för hur mycket stöd barnet med 
synnedsättning behöver (3, 16). 

Förskollärare behöver lägga grunden för social utveckling. Det 
beskrivs i en norsk longitudinell studie som följt fem barn med blind-
het från förskolan till skolstart (14). Resultatet består av dokumenta-
tion från handledningsmöten och visar att barnens initiativförmåga 
och tidiga dialogutveckling gynnas genom samspel. När förskollärare 
och andra vuxna tolkar barnets kommunikativa uttryck och bjuder 
in till dialog, blir barnet mer aktivt och för mågan att ta initiativ ökar. 
Delaktigheten i lek gynnas när vuxna är med och stöttar. Eftersom 
barnet med synnedsättning går miste om visuell information behöver 
de vuxna ge information om exempelvis sociala eller fysiska förhål-
landen med ord, eller på något annat sätt. Barnen blev mer aktiva 
i samspelet med vuxna, när den vuxna tolkade och svarade på deras 
initiativ. De behövde tid, både för att bearbeta informationen och för 
att bidra själva. För att öka barnens begrepps- och sammanhangs-
förståelse bör den vuxna sätta ord på begrepp, upplevelser, känslor 
och sensoriska upplevelser. 

En studie visar att barn med synnedsättning behöver mer stöd 
i leken i öppna, fria miljöer utomhus (16). Genom videoobservationer 
undersöktes socialt samspel för 20 barn i förskolan, 9 barn med 
synnedsättning och 11 barn utan synnedsättning. Det visade sig 
att alla barnen, oavsett synförmåga, tillbringade lite tid ensamma, 
oavsett om de var ute eller inne, samt att de tillbringade mest tid 
i närheten av andra barn. Det framkom också att både de med och 
utan synnedsättning tillbringade mer tid tillsammans med barn 
utan synnedsättning och att barnen utan synnedsättning tog fler 
initiativ än de med synnedsättning. Hur de lekte utomhus skilde sig 
beroende på om de hade synnedsättning eller inte. Den interaktiva 
leken ökade utomhus bland seende barn, men minskade för dem med 
synnedsättning. Barnen med synnedsättning lekte mer parallellt och 
mindre interaktivt utomhus än inomhus. Det kan bero på att miljön 
utomhus är svårare att överblicka och hantera för barn med synned-
sättning. Författarna till studien rekommenderar att förskollärare 
uppmärksammar att barn med synnedsättning har större behov av 
stöd för samspel i öppna, fria miljöer som till exempel en förskole-
gård eller en lekplats utomhus.

Ljudanpassning av en lekplats kan bidra till att öka interak-
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tion och engagemang hos förskolebarn med synnedsättning, i synner-
het blindhet. Anpassningen behöver kombineras med att personalen 
fortbildas. Det visar en fallstudie av ett barn med blindhet (12). 
I denna studie anpassade man lekplatsen med musikinstrument.  
Först när personalen fick kunskap om hur de skulle använda  
anpassningarna för att engagera barnet med blindhet, ökade hans 
interaktion med andra barn och vuxna. Det räckte alltså inte med  
att enbart anpassa. En annan studie med 72 förskollärare undersökte 
också interaktion i förskolan. I den framkommer att strukturerade 
aktiviteter underlättar social delaktighet (3). Fasta, vuxenstyrda 
och strukturerade aktiviteter gynnar delaktigheten för barn med 
synnedsättning, särskilt barn med blindhet. Studien visade att det 
var svårare att inkludera barn med blindhet i aktiviteter jämfört med 
barn med viss synförmåga. En förklaring som författarna lyfter fram 
kan vara att barn med blindhet kan ha svårt att motivera sig till lek 
om de har svårt med fin- och grovmotorisk koordination, oriente-
ring och förflyttning, och att självständigt klara av olika vardagliga 
aktiviteter, eftersom dessa färdigheter behövs i leken.

I en observationsstudie undersökte man om leksaker som anpas-
sades med ljud kunde påverka sociala beteenden hos barn. I studien 
ingick 18 barn med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning, och 
18 fullt seende kamrater i ordinarie skola (24). Barnen med synned-
sättning hade liknande lekbeteenden som de seende barnen, och 
uppvisade även adekvata sociala färdigheter i par-lek. Det visade 
sig att anpassning av en leksak med ljud underlättade delad upp-
märksamhet mellan barnen under parallell lek och undersökande 
av lekmaterial. En skillnad mellan barnen med synnedsättning och 
kamraterna var att barnen med synnedsättning intresserade sig för 
och använde ljudet på leksaken mer. Anpassningen ledde dock inte 
till ökad social interaktion eller mer komplexa lekbeteenden, som 
samlek, för barnen med synnedsättning. 
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Resultaten i de inkluderade studierna som berör specifika skol-
ämnen, handlar om att läsa och skriva, matematik och natur veten-
skap, idrott och hälsa samt estetiska ämnen. I jämförelse med 
tidigare avsnitt, är de resultat som återkommer här placerade i ett  
mer specifikt sammanhang, och handlar om det skolämne som 
studien undersöker. 

Läsa och skriva

Det här avsnittet presenterar resultat från 14 av översiktens studier 
som på olika sätt berör läsning och skrivning för elever med synned-
sättning. De flesta resultaten handlar om elever med blindhet och 
punktskriftsläsning. Dessa 14 studier beskrivs närmare i tabell 6. 

Studierna visar att det är viktigt med tidig, intensiv och regel-
bunden träning i punktskrift. Det är också viktigt att träningen utgår 
från elevernas behov. Av studierna framgår att elever med blindhet 
läser långsammare än fullt seende elever. De har också ofta lägre 
avkodningsförmåga. Det behöver undervisningen i punktskrift foku-
sera på. Lärare kan få bra underlag till att anpassa undervisningen 
genom att analysera elevernas avkodningsfel. Flera studier visar 
också att punktskriftsläsande elever läser snabbare tyst än högt,  
men att läsförståelsen är bättre vid högläsning. 

Både elever som läser punktskrift och elever som läser svartskrift, 
det vill säga tryckt, visuell text, kan välja bland olika läs- och 
skrivverktyg – till exempel digitala verktyg, förstorade material på 
papper, och så vidare. Valet bör utgå från vad eleven behöver och 
föredrar. Det finns olika för- och nackdelar med alla verktyg.

Ämnesmetodik
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Tabell 6. Studier som ingår i temat Läsa och skriva.

Författare 
Land

Deltagare 
(Antal, kön, ålder, 
 funktionsnedsättning)

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Argyropoulos et al.  
[28]

2019, Grekland

75 elever: 45 pojkar, 30 flickor 
10–15 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Elevenkäter

Argyropoulos och 
 Papadimitriou  
[29]

2015, Grekland

21 elever: 10 pojkar, 11 flickor 
Grundskola och gymnasium

Blindhet kategori 3–5, punktskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola och 
specialskola

Testresultat från 
läsförståelsetest

Argyropoulos et al.  
[30]

2008, Grekland

33 elever 
9–18 år 
24 lärare

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola och 
specialskola

Enkätstudie

Bickford och Falco  
[31]

2012, USA

9 elever: 3 pojkar, 6 flickor  
6–8 år 
4 lärare

Blindhet kategori 3–5, punktskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola och 
specialskola

Mäter kunskaps-
utveckling före 
och  efter insats, 
intervjuer, video-
observationer

Chen et al.  
[32]

2019, Kina

73 elever: 49 pojkar, 24 flickor 
10–19 år

Blindhet kategori 3–5, punktskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Specialskola Mätning av 
läshastig het och 
läsförståelse 
i förhållande till 
läsmönster

Gompel et al. 
[33]

2004, Nederländerna

60 elever: 29 pojkar, 31 flickor 
8–9 år
20 elever med synnedsättning
20 elever i samma ålder
20 elever på samma läsnivå som 
eleverna med synnedsättning 

Måttlig och svår synnedsättning, svart-
skrift som huvudsakligt  läsmedium. 

Ordinarie skola och 
specialskola

Test av läsförmåga

Koenig och Holbrook 
[34]

2000, USA och Kanada

40 lärare och experter

Blindhet kategori 3–5, punktskrift som 
huvudsakligt läsmedium hos eleverna.

Delphi- metoden: 
upprepade mätning-
ar av påstående till 
dess professionell 
konsensus uppnås



SPSM  Ämnesmetodik 75

Författare 
Land

Deltagare 
(Antal, kön, ålder, 
 funktionsnedsättning)

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

McLaughlin och  
Kamei-Hannan  
[35]

2018, USA

3 elever 
12–17 år

Måttlig och svår synnedsättning, svart-
skrift som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola Mätning av 
läshastig het och 
läsfel beroende 
på läsmedium

Nanneman et al. 
[36]

2017, USA

3 elever: 2 pojkar, 1 flicka 
13–14 år

Blindhet kategori 3-5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola Mäter avkodnings-
strategier och läsfel

Savaiano et al. 
[37]

2016, USA

3 elever: 2 pojkar, 1 flicka 
9–12 år

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium.  
Inkluderar elever med ytterligare  
funktionsnedsättning. 

Specialskola Intervention, 
 mätning av 
kunskaps resultat  
vid upp repade 
tillfällen

Savaiano et al. 
[38]

2017, USA

1 elev: pojke

Läser på årskurs 2-nivå men går 
någonstans runt årskurs 3–6

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Intervention, 
 mätning av 
kunskaps resultat  
vid upprepade 
tillfällen

Spooner 
[39]

2014, Nya Zeeland

12 elever 
13 stödpersoner (10 resurslärare,  
en vårdnadshavare, en assistent) 
Årskurs 7–10

Blandade synnivåer.

Intervjuer före  
och efter insats

Toussaint och Tiger  
[40]

2010, USA

4 elever: 3 pojkar, 1 flicka 
7–12 år

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Specialskola Intervention,  
mätning av  
resultat över tid

Vik och Lassen  
[41]

2010, Norge

11 elever 

10–15 år 
Lärare och vårdnadshavare

Måttlig och svår synnedsättning, svart-
skrift som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola Intervjuer



SPSM  Ämnesmetodik 76

Läs- och skrivundervisning

I detta avsnitt redovisar vi resultat om läs- och skrivundervisning 
för elever med synnedsättning. Det handlar om punktskrift och hur 
punktskriftsundervisning kan gå till (34), vilka förmågor som man 
bör fokusera på i undervisningen och de utmaningar som elever 
med synnedsättning har när de ska lära sig att läsa och skriva (29, 
32, 33, 36). Det handlar också om verktyg och metoder vid visuell 
läsning av svartskrift (40, 41). 

Riktlinjer för punktskriftsundervisning

En amerikansk studie samlade in erfarenheter från 40 lärare och 
experter på punktskrift och undervisning i punktskrift (34).  Studien 
resulterade i riktlinjer för att på bästa sätt utveckla läs- och skriv-
förmågor i undervisning av punktskrift. Enligt riktlinjerna är det 
nödvändigt att tidigt börja arbeta med elevens läs- och skriv-
förmågor. Korta och regelbundna pass rekommenderas. Lärarna 
och experterna var inte helt eniga om vem som ska lära ut tidiga 
läs- och skriv förmågor. Antingen ska det vara vårdnadshavare med 
stöd av experter, eller experter som arbetar direkt med barnet. Under 
förskole åldern handlar utvecklingen om förberedande punktskrifts-
inlärning. Då rekommenderas att barnen får under visning en halv-
timme till en timme om dagen. Lärarna och experterna anser att en 
synlärare75 ska vara involverad, så att inte hela ansvaret ligger på  
den ordinarie förskolläraren eller resurs personen. 

När eleven börjat skolan och kommit igång med sin läsning 
rekommenderar lärarna och experterna 1–2 timmars undervisning 
om dagen med en synlärare. Det är en viktig period för att eleven 
ska kunna komma vidare i läsutvecklingen, och kontinuitet är 
särskilt viktigt. Under den här perioden behöver eleven också börja 
lära sig att lyssna på talböcker och få träning i att använda tangent-
bord och andra tekniska hjälpmedel. Om eleven ska lära sig att läsa 
både punktskrift och svartskrift, behövs långa pass, men det får inte 
bli övermäktigt. Elever som redan kan läsa svartskrift, men ska lära 
sig läsa punktskrift, till exempel på grund av att synförmågan har 
försämrats, behöver daglig träning i punktskrift.

75 Synlärare avser en lärare som är särskilt utbildad om synnedsättning. I USA är det vanligt  
att sådana experter regelbundet besöker förskolor och skolor och arbetar med eleverna,  
till exempel med punktskriftsträning.
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När eleven utvecklar mer avancerade förmågor, i mellanstadiet, 
högstadiet och gymnasiet, behövs fortsatta insatser för att utveckla 
förmågorna. Lärarna och experterna i studien tycker att det är svårt 
att ge rekom mendationer om frekvensen på dessa insatser. Under-
visningen i att läsa och skriva punktskrift kommer att variera över  
tid och intensitet, beroende på vilka förmågor som ska läras ut. 
Skolan behöver främst fokusera på vilka specifika behov eleven har. 
Man behöver ta reda på vilket stöd eleven behöver och sträva efter  
att förverkliga det om förutsättningarna saknas. 

Resultatet i studien visar att de lärare som möter elever med syn-
nedsättning behöver delge sina kollegor information om elevens behov, 
så att alla lärare är förberedda på att bidra. Även skol administratörer, 
som till exempel schemaläggare, bör känna till elevens behov så att 
de kan planera på bästa sätt. Undervisningen ska bedrivas av lärare 
som har rätt kompetens. Om det finns en individuell studieplan bör 
vårdnadshavare ha kontakt med lärarna för att få reda på vilka 
rekommendationer som finns i planen.

Förmågor i läsningen

Läshastighet är viktigt i skolarbetet. Eftersom det ofta tar längre 
tid att läsa punktskrift än svartskrift behöver en punktskriftsläsare 
träna sin läshastighet. Ett sätt är att fokusera undervisningen på 
basförmågor, som till exempel avkodning (29). En studie med tre 
elever mellan 13–14 år visar att eleverna använder olika strategier 
för avkodning och att de kan behöva hjälp av läraren att utveckla 
sina strategier (36). Genom att analysera de misstag i avkodningen 
som eleven gör, kan läraren utforma undervisningen och förbättra 
elevens läsutveckling och läshastighet. En annan studie med 73 
elever mellan 10–19 år från en specialskola visar att de elever som 
läser punktskrift läser snabbare vid tyst läsning, däremot är deras 
läsförståelse bättre vid högläsning (32). Därför är det viktigt att 
uppmuntra eleverna att läsa högt. De snabbaste tysta läsarna visade 
sig finnas bland de deltagare som läste enbart med en hand, eller 
med båda händerna och använde en avancerad radskiftningsteknik 
enligt det författarna kallar antingen split- eller scissormönster76.  

76 Splitmönster innebär att läsaren använder båda händerna tillsammans till dess att raden är på 
väg att ta slut, då avslutar höger hand läsningen på raden, medan vänster rör sig ner till början 
av nästa rad och väntar tills höger hand är klar innan läsningen fortsätter. Scissor mönstret 
innebär att vänster hand påbörjar läsningen, och möter höger hand i mitten av raden, där 
höger avslutar raden och vänster hand flyttar ner till nästa rad. 
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De som läste med båda händerna och använde mindre effektiva 
tekniker läste långsammare. 

Läshastigheten är viktig även för elever med synnedsättning som 
läser svartskrift. En jämförelse mellan elever med måttlig och svår 
synnedsättning och elever utan synnedsättning, visade att synnedsätt-
ningen var den enda faktor som förklarade att eleverna med synned-
sättning hade långsammare avkodning än de fullt seende eleverna (33). 

I två studier med sammanlagt fyra deltagare undersöks en metod 
för ordinlärning för punktskriftsläsare (37, 38). I studierna användes 
en kombination av muntlig undervisning och ”flashcards”, det vill 
säga ett fråge- eller memoreringskort med punktskrift, för att lära 
in specifika ord och deras betydelse. Arbetssättet visade sig fungera 
bra för eleverna. I studierna skedde undervisningen i bestämda 
steg. I den ena studien (37), där tre elever deltog, skulle eleverna 
lära in 18 ord var. Sex ord delades upp i tre delar. Den ena delen 
presenterades via korten, den andra muntligen, medan den tredje 
var en kontrolldel. När uppdelningen bestämts, skapades meningar 
kopplade till varje ord. Alla meningar använde ordets grundform, 
satte ordet i ett sammanhang utan att avslöja ordets betydelse och 
bestod av tio eller färre ord. Vid varje träningstillfälle inkluderades 
både kort och muntlig återgivning. Studiens resultat visar att de 
tre eleverna lärde sig orden oavsett om undervisningen enbart var 
muntlig eller om korten kombinerades med muntlig undervisning. 
Eleverna lärde sig betydelsen av orden snabbast via den muntliga 
undervisningen, medan korten bidrog till inlärning av stavningen. 
I den andra studien (38) deltog en elev. Då justerades undervisnings-
metoden: målordet yttrades högt, användes i en mening, definierades 
samt presenterades på ett kort. Eleven lärde sig hur alla ord skulle 
definieras, och lärde sig stava 16 av 18 ord. 

Utmaningar med att kombinera punkt- och svartskrift

En interventionsstudie med 4 elever mellan 7–12 år lyfter fram att 
det kan vara en fördel för elever med en synnedsättning som försäm-
ras över tid, men som fortfarande har förmåga att läsa svartskrift, 
att börja träna punktskrift när en viss synförmåga fortfarande finns 
kvar (40). Detta kallas för att tillämpa ett ”stimulus- ekvivalens- 
arbetssätt”, som innebär att det kan uppstå en relation mellan 
tidigare icke-associerade stimuli, som hörsel, känsel och syn, vilket 
kan gynna lärandet av taktil läsning. Inlärningen i studien skedde 
genom att först låta eleven se bokstaven i svartskrift, och sedan 
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välja rätt bokstav i punktskrift, och vice versa i olika kombinatio-
ner: punktskrift till svartskrift, svartskrift till punktskrift, verbalt 
till punktskrift, punktskrift till verbalt och så vidare. I denna studie 
framkommer att upprepade övningar med instruktion via olika 
sinnen bidrog till att samtliga elever höjde sina resultat avseende  
att identifiera punktskrifts bokstäver.

I en norsk studie undersöktes hur 11 elever, som fått under-
visning i både svartskrift och punktskrift, upplever läsning (41). 
Eleverna beskriver genom intervjuer många utmaningar i skolsitua-
tionen. Det kan vara att hantera läsutrusning, att hinna läsa tillräck-
ligt mycket för att göra färdigt aktiviteterna, att orka hantera allt 
tryckt material, och att det finns en brist på tillgång till texter. 

Om jag bara använder tryckt text blir jag väldigt trött. (41, s. 287)

Elever i studien som hade mycket anpassad undervisning, på grund 
av synnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar, 
fick kämpa med sin läsning eller undvek den helt. 

Studien visar också att vissa elever som klarade att läsa både 
visuellt och taktilt aktivt valde bort att använda punktskrift, eftersom 
det tar för mycket tid. 

Det är bara slöseri med tid och jag tycker inte att vi ska fortsätta 
(öva på att läsa punktskrift). Jag har inget emot den där herr 
Braille, men det är inte rätt för mig – jag blir utmattad – och jag 
hoppas att jag inte blir tvungen att använda det! (41, s. 288)

I studien framkommer att eleverna utvecklade läs- och skrivförmågor 
bättre om de kunde välja mellan svartskrift och punktskrift (41). 
Men valmöjligheten riskerade också att skapa stress. Om eleverna 
hade begränsat eller inget professionellt stöd och därmed lämnades 
att klara sig själva, blev det svårt att välja läsmedium. Alla elever 
i studien blev stressade oavsett om de läste individuellt, hade under-
visning i helklass, grupparbete eller läste läxor. Minst stressande 
av dessa aktiviteter var arbete i helklass. Alla eleverna använde 
emotions fokuserade strategier i hög utsträckning. De emotions-
fokuserade strategierna innebar att eleverna baserade sin läsning  
på sina intressen. Detta arbetssätt fick också andra följder. Läsning 
om sport eller musik ökade både den sociala interaktionen och 
kommunikationen med klasskamraterna.
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Val av läs- och skrivverktyg 

I det här avsnittet beskrivs resultat om olika läs- och skrivverktyg 
som kan användas i undervisningen för elever med synnedsättning. 
Här görs jämförelser mellan olika verktyg, både sett till hur elever 
uppfattar verktygen (28, 31, 39) och hur de presterar när de använ-
der vissa av dem (35). 

En studie med nio punktskriftsläsande elever jämförde traditio-
nell användning av mekanisk punktskriftsmaskin och punktskrift 
på papper, med att använda ett digitalt anteckningshjälpmedel med 
punktskriftsskärm. Fyra av de sju elever som angav vilket verktyg 
de föredrog, valde punktskriftsskärmen framför att läsa på papper, 
medan en elev sade sig gilla båda alternativen lika mycket (31). 
Eleverna som föredrog punktskriftskärmen upplevde att punkterna 
var tydligare och lättare att läsa. De två elever som hellre läste på 
papper, tyckte att det fanns fördelar med att läsa från en hel sida 
eller i en bok. Men andra elever tyckte att det var negativt. De 
tyckte att det var överväldigande att ta sig an en hel sida åt gången. 
Sex av eleverna föredrog även punktskriftsskärmen för att skriva. 
Den kunde ge verbal återkoppling när de skrev fel, knapparna var 
lättare att hantera och felen var lättare att korrigera än när man 
skriver på mekanisk punktskriftsmaskin. 

Både tillgången till tekniska lärverktyg och lärarnas erfarenheter 
och inställning till teknologi och deras erfarenheter, kan påverka 
elevernas val av läs- och skrivverktyg (30). Ju mer erfarenhet läraren 
har av att undervisa i punktskrift, desto mer sannolikt är det att 
eleverna väljer att läsa mer taktilt i stället för att till exempel lyssna 
på text. Vad eleverna själva föredrar påverkar också valet av läs- 
och skrivverktyg. I en enkätstudie med 75 elever mellan 10–15 år 
om hur elever helst läser lyfts fram att eleverna med viss synförmåga 
föredrar att läsa förstorad text, medan elever med blindhet föredrar 
punktskrift, framför att lyssna på text (28). Samtidigt uppger de 
flesta av eleverna, oavsett grad av synnedsättning, att de får bäst för-
ståelse för innehållet genom att lyssna. Det kräver dock tillgång till 
teknik och digitalt anpassade läroböcker, och att lärarna är kunniga 
och villiga att använda sig av dessa. 

I en studie undersöktes läshastighet och läsförståelse hos tre 
elever med synnedsättning som läser svartskrift (35). De fick trä-
ning i att använda en läsplatta för läsning och resultaten visade att 
eleverna läste snabbare på läsplattan än på papper. Det gällde både 
när eleverna läste tyst och när de läste högt. Effekten av att läsa 



SPSM  Ämnesmetodik 81

på läsplatta istället för på papper var måttlig. Fördelen kan vara 
att eleven själv kan anpassa textens storlek och färg på läsplattan. 
Studien visade inte några skillnader på läsförståelse eller läsfel när 
papper och läsplatta jämfördes. 

I en studie fick eleverna träna på att använda sig av e-textböcker, 
i det här fallet i DAISY-format77, tillsammans med en resursperson 
under ett skolår (39). I studien ingick 12 högstadieelever som hade 
olika grader av synnedsättning och använde olika läsmedium – 
både punktskrift och svartskrift. Alla texter som eleverna skulle 
läsa under skolåret producerades som e-textböcker, för att göra 
materialet tillgängligt. De punktskriftsläsande elever som använde 
e-textböckerna genom mjukvaran i ett anteckningshjälpmedel med 
punktskriftsskärm, tyckte att det var lättare att använda, än de 
elever som använde e-textböckerna på sina bärbara datorer. Studien 
visade att DAISY som format har många fördelar. Till exempel är 
det bekvämare för eleverna att få materialet i ett usb-minne än att 
behöva bära skrymmande böcker. Det är lätt att hitta och navigera 
i texten. Ljudet är bra. Det är lätt för de elever som läser förstorad 
svartskrift att anpassa textstorleken. Men det tar lite tid att sätta 
upp systemet och det saknas taktila bilder. Resultaten visar också att 
användningen av DAISY förutsätter att lärare också får träning i att 
använda verktyget. De bör träna innan eleven använder verktyget, 
så att de ligger steget före. Sammantaget bidrog e-textböckerna 
till att tillgängliggöra undervisningsmaterialet för elever med olika 
grad av synnedsättning. Det gav dem möjlighet att följa med i texter 
i samma tempo som sina klasskamrater. 

77 Det finns flera olika format för att producera anpassade läromedel i form av e-textböcker. I den 
här specifika studien används DAISY, men bland de format som används i Sverige finns även 
HTML, EPUB3 och Textview. 

Matematik och naturvetenskap

Vi har valt att presentera resultaten från de 22 studierna om under-
visning i matematik och naturvetenskapliga ämnen gemensamt.  
Det beror på att det är vanligt att studierna hanterar matematik  
tillsammans med andra ämnen under paraplybegreppet STEM,  
Science, Technology, Engineering & Mathematics. Flera av de 
resultat som är relevanta för en lärare i matematik, kan också vara 
relevanta för en lärare i exempelvis fysik eller kemi och vice versa. 
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Bland lik het erna finns exempelvis användningen av taktila bilder, 
modeller och digitala verktyg. För en kortare beskrivning av varje 
studie som ingår i detta tema, se tabell 7. 

Studierna ger flera exempel på hur undervisningen i matematik 
och naturvetenskapliga ämnen kan göras tillgänglig för elever med 
synnedsättning. Resultaten visar att det finns vissa grundläggande 
förutsättningar som lärare behöver vara medvetna om. Det tar till 
exempel ofta längre tid för elever som läser punktskrift att ta till sig 
matematiska uttryck och att läsa och avkoda taktila bilder. Studierna 
visar också att det är nödvändigt att anpassa undervisningsmaterialet 
för att eleverna ska vara aktiva och delaktiga på lektionerna och  
för att de ska utvecklas och lära sig. Studierna ger flera exempel på 
hur sådana anpassningar kan göras. Det kan till exempel handla 
om att arbeta med taktila material, muntliga bildbeskrivningar eller 
ljudförstärkta föremål. Vilka anpassningar som behövs beror på 
elevens individuella behov, så eleven behöver få vara delaktig i att 
välja anpassningar. Man kan kombinera olika former av material  
för hela gruppen, så att eleverna själva kan välja vad som passar  
bäst för uppgiften. 

Tabell 7. Studier som ingår i temat Matematik och naturvetenskap.

Författare 
Land

Deltagare (antal, kön, ålder) 
 Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang Datainsamling

Bouck et al.  
[42]

2013, USA

3 elever: pojkar 
17–19 år

Måttlig och svår synnedsättning, svart-
skrift som huvudsakligt  läsmedium.

Specialskola 
Matematik

Elev- och 
lärar intervjuer, 
observationer och 
fältanteckningar

Bouck et al.  
[43]

2016, USA

5 elever: 2 pojkar, 3 flickor 
16–22 år

Blandade synnivåer. Inkluderar elever 
med ytterligare funktions nedsättning. 

Specialskola 
Matematik

Elevenkäter, 
observationer och 
fältanteckningar

Emerson och Anderson 
[44]

2018, USA

44 elever: 32 pojkar, 12 flickor 
10–21 år

Blandade synnivåer. 

Specialskola och 
ordinarie skola 
Matematik

Elevresultat från 
matematiktest 
Elevenkät med 
öppna frågor

Ferrell et al.  
[45]

2017, USA

295 elever 
8–14 år

117 elever med synnedsättning. 

Blandade synnivåer. 

Matematik, natur-
veten skap, engelska

Elevresultat från 
tester där elever 
använt muntliga 
bildbeskrivningar
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Författare 
Land

Deltagare (antal, kön, ålder) 
 Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang Datainsamling

Giesen et al.  
[46]

2012, USA

292 elever: 172 pojkar, 120 flickor 
6–15 år

Blandade synnivåer. Inkluderar elever 
med ytterligare funktions nedsättning, IF. 

Ordinarie skola och 
specialskola 
Matematik

Enkät- och elev-
resultat från tester

Hahn et al.  
[47]

2019, USA

17 elever 
13–22 år

Blandade synnivåer. 

Specialskola 
Lägerverksamhet 
Naturvetenskap

Elevresultat  
från tester

Isaacson et al.  
[48]

2016, USA

27 elever: 15 pojkar, 12 flickor 
13 junior high, 14 high school

Blandade synnivåer.

Specialskola 
Naturvetenskap

Enkät

Klingenberg 
[49]

2012, Norge

2 elever: pojkar 
10–11 år

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola 
Matematik

Video observationer, 
observations-
anteckningar, 
 diskussion med 
lärare

Leavitt et al.  
[50]

2018, USA

1 elev: flicka 
16 år

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Biologi Elevresultat från 
upprepade tester

Leo et al.  
[51]

2017, Italien

16 elever: 5 pojkar, 11 flickor
6–22 år

Blandade synnivåer. 

Matematik och 
naturvetenskap

Intervention, 
 elevresultat från 
tester, tidsmätning

Leo et al.  
[52]

2018, Italien

32 elever: 10 pojkar, 22 flickor 
6–18 år

16 med synnedsättning, blandade 
synnivåer. 
16 i seende kontrollgrupp.

Matematik och 
naturvetenskap, 
geometriska former. 

Intervention, 
 elev resultat från 
tester.

McDonnall et al.  
[53]

2012, USA

341 elever: 198 pojkar, 143 flickor 
Årskurs 1–8

Blandade synnivåer. 
Inkluderar elever med ytterligare 
 funktionsnedsättning.

Ordinarie skola 
Matematik

SEELS, databas-
studie med 
elevenkäter och 
elevresultat

Rosenblum och Herzberg. 
[54]

2015, USA

12 elever: 4 pojkar, 8 flickor 
Årskurs 6–12

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Matematik och 
naturvetenskap

Elevintervjuer och 
resultat från tester
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Författare 
Land

Deltagare (antal, kön, ålder) 
 Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang Datainsamling

Rosenblum et al. 
[55]

2018, USA

11 lärare: kvinnor

Blandade synnivåer hos eleverna.

Matematik och 
naturvetenskap

Fokusgrupps-
intervjuer med  
lärare

Rule  
[56]

2011, USA

12 elever: 9 pojkar, 3 flickor 
Årskurs 2–8

Blandade synnivåer. Inkluderar elever 
med ytterligare funktionsnedsättning.

Lägerverksamhet 
Geologi

Intervention,  
attityd undersökning

Rule et al. 
[57]

2011, USA

13 elever: 7 pojkar, 6 flickor 
13–18 år
15 lärare

Blandade synnivåer. 

Matematik och 
naturvetenskap

Intervention, 
attitydundersökning 
(lärares attityder)

Supalo et al. 
[58]

2016, USA

6 elever: 4 pojkar, 2 flickor 
Secondary school

Blandade synnivåer.

Kemi och fysik Intervention,  
observationer  
och intervjuer

Teke och Sozbilir 
[59]

2019, Turkiet

1 elev 
Årskurs 10

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola 
Kemi

Intervention,  
observationer  
och intervjuer

Van Leendert et al. 
[60]

2019, Nederländerna

3 elever 
2 i årskurs 9–10, 1 på universitet.  
6 elever utan synnedsättning.

Blindhet kategori 3–5, punktskrift  
som huvudsakligt läsmedium. 

Specialskola  
och universitet 
Matematik

Observation  
av elevers  
lässtrategier

Verver et al.  
[61]

2020, Nederländerna

37 elever
6–10 år
15 elever med synnedsättning 
22 elever utan synnedsättning

Blandade synnivåer. 

Biologi Kunskaps uppföljning 
via strukturerad 
enkät

Wild et al. 
[62]

2013, USA

15 elever: 7 pojkar, 8 flickor 
13–18 år

Blandade synnivåer. 

Lägerverksamhet 
Geologi

Intervjuer, 
 observationer och 
fältanteckningar

Wild och Trundle  
[63]

2010, USA

7 elever
13–15 år
4 elever med synnedsättning 
3 elever utan synnedsättning

Blindhet kategori 3–5, punktskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Årstidernas växling Intervention,  
elevernas  
kunskaps resultat 
mäts före och  
efter insats
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När punktskriftsläsaren läser matematiska uttryck

Det kan ta längre tid för elever som läser punktskrift att ta sig an 
texter som innehåller matematiska uttryck än för elever som läser 
visuellt. Observationer av tre punktskriftsläsande elever visade att 
det tog 3,5 gånger så lång tid (60). Studien visar att eleverna inte 
kunde använda samma typ av överblickande lässtrategi som de som 
läser svartskrift, utan avkodar ett tecken i taget och behöver ofta gå 
tillbaka och läsa om delar av texten. Det påverkar inte prestationen, 
men gör att de behöver längre tid för att utföra uppgiften. Studien 
framhåller att lärare behöver vara medvetna om de utmaningar 
som punktskrifts läsande elever möter när de ska läsa matematiska 
uttryck. 

Att göra undervisningen tillgänglig

Flera av de studier som berör undervisning i matematik och natur-
veten skap, handlar om hur olika anpassningar, verktyg och material 
kan bidra till att tillgängliggöra undervisningen för eleverna. 
Laborationer i de naturvetenskapliga ämnena är till exempel ofta 
otillgängliga för elever med synnedsättning. För att kunna delta 
fullt ut i undervisningen och både bli mer delaktiga och lära bättre, 
behöver eleverna särskilda anpassningar (56, 58). Det är avgörande 
att eleverna har tillgängligt material som är anpassat efter deras 
specifika behov. Det behövs både för att eleverna ska bli motiverade, 
ha självförtroende (48) och för att de ska lära sig (50). 

Taktila anpassningar

Ett sätt att göra material tillgängligt för elever med blindhet och 
svåra synnedsättningar är att arbeta med taktila anpassningar. I en 
single case-studie med en punktskriftsläsande elev i högstadieålder, 
användes tredimensionella taktila modeller av molekyler, tillsam-
mans med taktila bilder och informationsblad i punktskrift, för 
att lära ut komplexa kemiska strukturer (59). Eleven hade tidigare 
en begränsad förståelse av dessa strukturer, eftersom han främst 
hade fått lära sig genom att lyssna. När eleven hade arbetat med 
det taktila materialet, och fått pedagogisk vägledning, visade det 
sig att han förstod mer om kemiska begrepp och dess symboliska 
representationer. Efter interventionen kunde han identifiera samtliga 
molekylära strukturer i ett test. 
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Ytterligare ett par studier visar att användandet av taktila mate-
rial kan bidra till ökad begreppsförståelse i de naturvetenskapliga 
ämnena (50, 56). En av studierna genomfördes under ett sommar-
läger för elever med olika typer av synnedsättning (56). Roterande 
lek saker användes för att demonstrera hur himlakroppar rör sig 
och taktila topografiska miljöer var byggda av skumplast. Totalt 
12 elever ingick i studien. Undervisningen skedde i små grupper med 
fyra elever åt gången och lektionerna var 45 minuter långa. Lärandet 
pågick i fem dagar med två olika aktiviteter. Utöver lektionerna 
skapade eleverna taktila kartor och tredimensionella modeller av 
kratrar. På eftermiddagarna undersökte de modeller av solsystemet, 
besökte museum, genomförde experiment, tittade på videor med 
mera. Med hjälp av detta intensiva upplägg fick eleverna lära sig  
de nya begrepp som togs upp under lektionerna.

Författarna drar slutsatsen att taktila material är effektiva när 
elever med synnedsättning undervisas i naturvetenskap. Eleverna 
berättar i intervjuer att de tyckte att innehållet i undervisningen 
på lägret var betydligt mer givande, innehållsrikt och tillgängligt, 
i jämförelse med undervisningen i deras ordinarie skolor. Eleverna 
hade inte samma möjligheter att vara delaktiga i de naturvetenskap-
liga ämnena i sina ordinarie skolor, som sina seende klasskamrater. 
Det undervisningsupplägg som användes i studien, påminner om 
”inquiry-based” undervisning som testats även i andra studier 
och som tycks bidra till att skapa hög delaktighet, utveckling och 
lärande. ”Inquiry-based instruction” är en strukturerad metod med 
ett undersökande experimenterande arbetssätt, som ofta innehåller 
material som stimulerar flera sinnen – såsom taktila material och 
ljud. I två studier får 15 respektive sju elever pröva det under-
sökande arbetssättet i ämnet naturkunskap (62, 63). Efter under-
visningen hade eleverna förbättrat sin begreppsförståelse (62) och  
sin teoretiska förståelse inom det studerade ämnesområdet (63). 

Det är gemensamt för studierna ovan att de taktila materialen 
tycks vara särskilt gynnsamma när de kombineras med andra under-
visningsmetoder som är anpassade till elevens behov. Detta synliggörs 
också i en amerikansk studie med en tvåspråkig elev som inte hade 
engelska som förstaspråk (50). I den studien stärkte man elevens 
ordförståelse i naturvetenskap genom en särskild insats. Det var fram-
gångs rikt för inlärningen att kombinera olika undervisnings metoder. 
Undervisningen följde en specifik struktur, till exempel: läsa en text, 
diskutera betydelser av ord och presentera taktila represen tationer 
av orden. Sättet att kombinera undervisningsmaterial ledde till att 
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eleven utvecklade sitt ordförråd av naturvetenskapliga begrepp 
i engelska. 

Ytterligare en fördel med att använda en kombination av  
material, där taktila tredimensionella modeller är en del, är att alla 
elever i klassrummet kan arbeta med samma material. Det bidrar  
till självständighet och delaktighet för eleven med synnedsättning 
(57, 59).

En svårighet med taktila bildmaterial, är att de ibland är av 
dålig kvalitet (54, 55). Det är viktigt att taktila bilder och framställ-
ningar av till exempel grafer eller diagram innehåller den viktigaste 
informationen, utan överflödiga detaljer som kan röra till det. En 
bra taktil graf är tydlig, med alla viktiga delar utmärkta och olika 
texturer för olika delar. Den behöver vara distinkt, med olika typer 
av linjer som är tydligt åtskilda. 

En bra taktil graf har alla viktiga delar märkta tydligt,  
med olika texturer för varje del. Den ska vara lätt att förstå.  
Nyckeln är mycket central, där alla de olika texturerna är  
märkta. Se till att det är på robust papper av bra kvalitet…  
En dålig taktil graf har bräckligt papper, linjerna är inte  
tillräckligt upphöjda eller [det finns] inte tillräckligt med  
information om nyckeln. (54, s. 179)

Det är också viktigt att komma ihåg att eleverna behöver extra tid 
och instruktioner för att tolka taktila bilder. Man bör lära ut hur 
eleverna ska gå till väga för att söka efter information i bilden och 
låta dem träna på att avläsa taktila grafiska framställningar tidigt. 
Lär dem att hantera grafiken, inklusive att hitta titeln, att avgöra 
vilken typ av grafik det är, att söka efter nyckeln och att bestämma 
sig för vad de ska söka efter. 

Jag använder en specifik metod steg-för-steg för att låta eleven 
utforska grafen. Börja högst upp och läs titeln. Hitta märket 
för x-axeln. Hitta y-axeln till vänster. Sedan går vi in på skalan. 
”Låt oss titta på skalan och hitta siffrorna.” Peka ut de streckade 
linjerna däremellan. Se till att eleven verkligen förstår skalan 
nerifrån och upp och går sedan över från vänster till höger för  
att ta reda på vad som finns på grafen. (55, s. 482)

I dessa studier rekommenderas även att uppmuntra eleven att 
använda båda sina händer för att avläsa den grafiska framställningen 
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och texten. Till exempel kan en hand läsa frågan och den andra 
samtidigt utforska grafiken. 

Det kan också bidra till elevernas förmåga att känna igen och 
beskriva formernas egenskaper om de får chansen att arbeta med 
hela kroppen, inte bara med händer och fingrar. Det demonstreras 
i en norsk studie (49). Syftet var att eleverna skulle nå ett mål i läro-
planen för årskurs 4, att eleverna skulle känna igen och beskriva 
egenskaperna hos cirklar, sfärer, polygoner och andra former. 
Eleverna fick utforska geometriska former med hela kroppen genom 
att till exempel omfamna och krypa igenom stora, tredimensionella 
former. På så vis lärde sig eleverna strategier för att mäta och identi-
fiera former med hjälp av kroppen och dess rörelser. 

Ljudbeskrivningar, ljudförstärkningar  
och andra tekniska anpassningar

Ett annat sätt att tillgängliggöra undervisningen är att använda 
tekniska hjälpmedel. Det är till exempel effektivt för elever med 
synnedsättning att använda sig av stödjande digital text i matematik. 
Den stödjande digitala texten gör det möjligt att anpassa matematiska 
uppgifter till elevens behov, och det bidrar till att öka förståelsen (42). 

Denna [teknik] ger fler valmöjligheter och mer flexibilitet för per-
soner med olika funktionsnedsättningar. För personer med synned-
sättning är det effektfullt att kunna byta textstorlek. (42, s. 57)

I en interventionsstudie med sex elever användes elektroniska verk-
tyg och anpassad mjukvara som antingen spelade upp toner eller 
läste upp nummer (58). Verktygen bidrog till att eleverna blev mer 
aktiva, självständiga och delaktiga i det sociala samspelet i labora-
tiva övningar. 

Jag gillade verkligen att kunna vara med på labbövningarna. Med 
ILAB-verktygen kände jag att jag kunde delta bättre än jag skulle 
ha kunnat utan. Och jag gillade verkligen att få den praktiska upp-
levelsen. (…) De adaptiva verktygen gav mig mer frihet i labbet 
och bättre möjligheter att göra saker självständigt. (58, s. 1180)

Eleverna med synnedsättning, framförallt de med blindhet eller 
mycket begränsad syn, blev mer engagerade i undervisningen 
i kemi när de använde teknologi med ljudstöd. 
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Jag kunde göra många labbövningar som jag kanske inte hade 
kunnat göra tidigare... Det hjälpte mig verkligen att inse att jag 
kan delta i visuella ämnen som kemi om jag har rätt verktyg  
till hjälp. (58, s. 1180)

Ljudbeskrivningar bidrar också till att eleverna får bättre resultat 
på uppgifter och prov i språk, matematik och naturvetenskapliga 
ämnen, det visar en studie med totalt 295 elever varav 117 elever 
med synnedsättning (45). 

Muntliga bildbeskrivningar bidrar med viktig information för 
eleverna som läser punktskrift. Men en undersökning av muntliga 
beskrivningar av bilder i matematikböcker visar samtidigt att 
beskrivningarna inte alltid räcker till (44). I den studien efterfrågar 
eleverna en kombination av punktskrift, taktil grafik och ljud.  
Därför är det viktigt att erbjuda flera olika varianter av material, så 
att eleven kan ta till sig innehållet på ett sätt som passar eleven bäst. 
Men utifrån samma studie som ovan visade det sig att när muntliga 
bildbeskrivningar kompletterades med taktila bilder, svarade elever 
som läser punktskrift oftare fel på frågorna (45). Författarna  
diskuterar att detta kan bero på begränsad undervisning i att läsa  
av taktila bilder, alternativt att frågan tar längre tid att läsa och 
därmed uppfattas som mer komplex. 

Att arbeta med ljudförstärkta material och föremål kan också 
vara bra för barn och elever med synnedsättning. Det visar till exem-
pel en studie med 37 lågstadieelever med och utan synnedsättning 
(61). De fick undersöka en modell av en savann, där de kunde trycka 
på knappar för att lyssna på olika ljud och fakta om savannen. 
Resultaten visar att eleverna blev mer självständiga när de upptäckte 
modellen på egen hand. De kunde också använda modellen tillsam-
mans med andra elever, både med och utan synnedsättning, utan 
vuxna. Alla elever med synnedsättning och nästan alla fullt seende 
elever, tyckte att modellen var roligare än att bara få lyssna på berät-
telser om savannen. De flesta av eleverna med synnedsättning tyckte 
själva att de lärde sig mest av att leka med modellen, medan de flesta 
av de seende tyckte att de lärde sig mer av att lyssna på berättelsen. 
Resultaten visade dock att samtliga lärde sig allra mest när de 
både hade lekt med modellen och lyssnat på berättelsen. Det gällde 
i synnerhet eleverna med synnedsättning. Slutsatserna är att elever 
med synnedsättning kan dra nytta av spontan inlärning med hjälp 
av ljudanpassade föremål och leksaker. Ljudleksaker kan uppmuntra 
nyfikenhet och lärande, eftersom det möjliggör ökad interaktion 
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med föremålet och direkt återkoppling i ljudform. Ljudleksaker  
kan därför användas som ett kompletterande lärverktyg till mer 
traditionella metoder.

Det kan underlätta att använda digitala verktyg i undervis-
ningen. Det minskar mängden fysiskt material som eleven behöver 
ha tillgång till, och gör det lättare att söka i materialet (43). Flera 
studier visar att de nya tekniska hjälpmedlen oftast fungerar lika 
bra som tryckt punktskrift eller taktila bilder på papper (47, 51). 
En studie visar att elever med olika grad av synnedsättning svarade 
lika korrekt på uppgifter oavsett om de grafiska framställningarna 
presenterades på pekplatta eller som taktil bild på papper (47).  
En annan studie visar att programmerbara punktskriftsskärmar  
och taktila bilder på papper är jämbördiga verktyg i undervisningen 
för elever som läser punktskrift (51). Ytterligare en studie visar 
att de programmer bara punktskriftskärmarna är effektiva för 
att tillgänglig göra grafi ska framställningar, och att träning på att 
använda båda händerna för att läsa av och utforska skärmarna 
bidrar till att förbättra elevernas spatiala förmågor (52).

Både elever och lärare kan ha ett motstånd mot att använda 
tekniska hjälpmedel. Lärare kan tycka att de inte behärskar tekni-
ken tillräckligt väl. Elever kan tycka att de inte får tillräckligt stöd 
att använda utrustningen. De kan tycka att den är bökig och att de 
inte vill sticka ut. Det kan leda till att man återgår till traditionella 
läromedel på papper, även när det inte är det bästa valet (43).

Utmaningar med anpassningar samt övriga stödjande insatser 

Det här avsnittet har i hög utsträckning tagit upp konkreta anpass-
ningar som behövs och kan göras i undervisningen i matematik och 
naturvetenskap. Det har i huvudsak handlat om att tillgängliggöra 
undervisningen, ofta med hjälp av taktila material eller tekniska 
hjälpmedel. Den lärare som möter en elev med synnedsättning 
i undervisningen i matematik och naturvetenskap, behöver dock 
vara medveten om att många moment som ska utföras i dessa ämnen 
tar längre tid för eleven, även om anpassningar och hjälpmedel 
används (60, 54). 

Eleverna kan också ha ett motstånd mot hjälpmedel och anpass-
ningar, eftersom de vill smälta in och vara självständiga. Känslan av 
självständighet kan dock både hjälpas och stjälpas av att få många 
anpassningar (57). Därför kan det vara klokt att involvera eleven 
i att avgöra vilka anpassningar som behövs. Det kan också vara 



SPSM  Ämnesmetodik 91

klokt att involvera hela klassen i att använda det anpassade materi-
alet, så att det inte blir särskiljande för eleven med synnedsättning. 
I en studie beskrivs att eleverna gärna ville vara med och påverka 
och ha synpunkter på material och anpassningar, men att de alltför 
sällan fick den möjligheten (54). Det är också viktigt att lärarna får 
stöd och fortbildning om de anpassningar och verktyg som elever 
med synnedsättning använder, så att de kan användas effektivt och 
vara till hjälp i skolarbetet (57, 59). 

Men lämpliga hjälpmedel och anpassningar är inte det enda 
som är viktigt att tänka på i undervisningen i matematik och natur-
vetenskap. Dessa ämnen är, som beskrivits, krävande för elever med 
synnedsättning. Läxklubbar, handledning, mentorshjälp och annat 
stöd i skolan, har också visat sig öka lärandet och prestationen 
i mate matik och naturvetenskapliga ämnen för elever med synned-
sättning (46). Att vårdnadshavare engagerar sig i skolarbetet, har 
också positiv inverkan på elevernas prestationer i matematik fram-
kommer i en studie med 341 elever i årskurs 1–8 (53). I denna studie 
visade sig vårdnadshavares engagemang i matematikämnet hemma, 
vara särskilt positivt för de elever med synnedsättning som också 
hade en kognitiv funktionsnedsättning och var i behov av extra 
mycket stöd. 

Idrott och hälsa 

Detta avsnitt presenterar resultat från 12 studier som behandlar 
ämnet idrott och hälsa. Av dessa 12 studier baseras 11 på elevers 
perspektiv och en studie på lärares perspektiv. I tabell 8 finns en 
kortare beskrivning av varje studie som ingår i detta avsnitt. 

I resultaten lyfts vikten av goda relationer och bra kommunika-
tion i ämnet idrott och hälsa. Det gäller både mellan läraren och 
eleven och mellan eleven och klasskamraterna. Resultaten visar 
att det blir lättare för läraren att förstå vad det innebär att ha en 
synnedsättning när eleven och läraren pratar om hur undervisningen 
fungerar. Det gör att läraren lättare kan möta elevens behov och 
anpassa undervisningen så att den fungerar för eleven. Det är också 
viktigt att eleven känner en förståelse från klasskamraterna. Det 
stärker känslan av tillhörighet och delaktighet, och att aktiviteterna 
i ämnet känns meningsfulla. I resultaten från studierna framkommer 
att lärarna behöver kunskap och förutsättningar för att veta hur 
undervisning, instruktioner och aktiviteter kan göras mer tillgäng-
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liga. De behöver både teoretisk kunskap som kan omsättas till 
pedagogisk praktik och stöd för att utvecklas i sin roll. 

Studierna visar också att lärares attityder och förväntningar på 
eleven med synnedsättning i ämnet betyder mycket för att eleven 
ska känna sig sedd och medräknad. Det är dessutom viktigt att lärare 
har strategier för att göra undervisningen tillgänglig, så att alla elever 
kan delta och få en chans att lyckas. Det kan handla om att erbjuda 
olika varianter av en aktivitet, att anpassa regler och gruppstorlek 
eller att använda olika material. Det är viktigt med alternativ och 
anpassningar som utgår från elevernas intresse och behov. 

Tabell 8. Studier som ingår i temat Idrott och hälsa.

Studie och land
Deltagare (antal, kön, ålder)
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Brian et al.  
[64]

2020, USA och Lettland

94 elever: 49 pojkar, 45 flickor 
5–19 år 

Blandade synnivåer.

Specialskola, 
ordinarie skola och 
hemskola 

Intervention, video- 
observation och 
test av elevernas 
motoriska förmåga

Coffey et al. 
[65]

2020, USA

5 tidigare elever: 3 män, 2 kvinnor 
20–35 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola och 
specialskola

Intervjuer

Conroy  
[66]

2012, USA

25 lärare

24–62 år

Blandade synnivåer hos eleverna.

Ordinarie skola Intervjuer

Haegele och Buckley  
[67]

2019, USA

4 elever: 3 pojkar, 1 flicka

11–16 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer och 
 observationer

Haegele et al.  
[68]

2020, USA

10 tidigare elever: 4 män, 6 kvinnor

18–35 år

Blandade synnivåer.

Blandad: Ordinarie 
skola, egen träning 
på specialskola, 
hemundervisning

Intervjuer

Haegele och Kirk  
[69] 

2018, USA

6 tidigare elever: män

18–33 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer

Haegele et al.  
[70] 

2019, USA

9 tidigare elever: 1 man, 8 kvinnor

21–34 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola + 
erfarenhet av stöd-
person

Intervjuer
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Studie och land
Deltagare (antal, kön, ålder)
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Haegele et al.  
[71] 

2017, USA

4 tidigare elever: män

22–37 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer

Haegele et al.  
[72] 

2018, USA

8 tidigare elever: kvinnor

21–32 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer

Haegele et al.  
[73] 

2019, USA

11 tidigare elever: 4 män, 7 kvinnor

20–35 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer

Lieberman et al.  
[74] 

2006, USA

60 elever 

9–23 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer

Tanure Alves et al.  
[75] 

2018, Brasilien

8 elever: 3 pojkar, 5 flickor 
13–18 år

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer

Vikten av relationer och kommunikation

Flera studier inom ämnet idrott och hälsa lyfter fram vikten av rela-
tioner och kommunikation, både mellan lärare och elever och mellan 
eleverna och deras skolkamrater (68, 69, 71). I två retrospektiva 
studier reflekterar vuxna med synnedsättning över sina erfarenheter  
av undervisningen i idrott och hälsa under sin skolgång (69, 71).  
Studierna betonar relationen mellan elever och lärare och vad den 
betyder för undervisningen. I en av studierna beskrivs att lektionerna 
blev mer positiva när eleven och läraren hade en god relation (69). 
Deltagarna i en liknande retrospektiv studie återkommer till vikten 
av god kommunikation (68). Deltagarna beskriver att om lärarna 
kommunicerar med eleverna, och tar reda på hur de upplever under-
visningen, så förstår lärarna dem bättre och kan anpassa undervis-
ningen efter deras behov. Så här uttrycker en deltagare detta: 

Många tror att lärare inte bryr sig, men det enda läraren behöver 
göra är att prata med dem och göra enkla anpassningar. (68, s. 152). 
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Deltagarna i studien hade alla varit inkluderade i ordinarie skola 
med fullt seende klasskamrater. De trodde att lärarna hade en hel 
del att lära sig av att elever med synnedsättning var med i under-
visningen. Det kunde få lärarna att tänka till och ge dem nya idéer 
kring hur undervisningen kan anpassas. Vikten av goda relationer 
och förståelse från klasskamraterna beskrivs också i studien. Om 
kamraterna är medvetna om hur det kan vara att ha en synnedsätt-
ning skulle det kunna stärka elevens tillhörighet, acceptans och  
värde och därmed även relationen till kamraterna (68).

Jag tycker att [kommunikation] är mycket viktigt. Jag tycker att 
de andra eleverna, och särskilt lärarna, borde vara mer medvetna 
om saker, till exempel hur det fick mig att känna när jag behövde 
gå omkring. Problemet kanske inte är att man är tvungen att göra 
saker, utan snarare hur det får oss att känna eftersom vi sticker ut. 
(68, s. 152)

Lärares attityder och förväntningar

Relationer och kommunikation påverkas av attityder och värder-
ingar. Flera studier i ämnet idrott och hälsa tar upp värdet av 
lär arens attityd till, och intresse för, eleven med synnedsättning (65, 
67, 68, 69, 71, 72). Eleverna tycker att det är positivt när läraren 
är öppen för att de får prova på många olika aktiviteter, även när 
aktiviteterna verkar svåra för en elev som har begränsad eller ingen 
synförmåga (65, 71). Att få känna att man får vara med och prova 
på kan påverka både upplevelsen av själva lektionen (71) och 
känslan av likhet med kamraterna (65). Så här uttrycker sig en elev 
som känner sig uppmuntrad av läraren i undervisningen:

De [lärarna] försökte uppmuntra mig att spela basket. Jag tänkte 
att, jag tror inte det går, jag kommer att slå i huvudet. Men det 
gick, vilket var väldigt roligt och spännande. Det var väldigt coolt 
att jag faktiskt kunde delta. (65, s. 7)

Elever med synnedsättning vill att lärare i ämnet idrott och hälsa  
ska visa höga förväntningar på deras kapacitet. Men många upplever 
att lärarna har låga förväntningar på vad de kan klara av (68, 69, 
72). Eleverna vill bli sedda som individer. De vill få förutsättningar 
att lyckas och ha rimliga utmaningar (69). När eleverna tycker att 
relationen till läraren är bra och att det ställs rimliga krav och höga 
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förväntningar på dem, känner de att de får utvecklas och lära sig 
mycket i undervisningen (69). Eleverna vill bli utvalda och få visa 
sin duglighet, men upplever att vissa lärare inte betraktar elever med 
synnedsättning som fullvärdiga deltagare. Lärarna fokuserar mer på 
de elever som är fysiskt duktiga och atletiska. Ett sätt att lyfta en elev 
med synnedsättning kan vara att använda eleven som modell när olika 
uppgifter, som eleven är bra på, ska förklaras för gruppen, eller att 
eleven får vara ledare i aktiviteter som fungerar bra för eleven (68). 

I två retrospektiva studier reflekterar vuxna över sin skolgång 
(69, 72). Studierna undersöker uppfattningar om manligt och 
kvinnligt i ämnet idrott och hälsa. Resultaten visar att lärarnas låga 
förväntningar på elever med funktionsnedsättning, kan göra att 
både pojkar och flickor känner sig åsidosatta och exkluderade. Poj-
karnas upplevelser verkar skilja sig från flickornas. De tyckte att det 
fanns förväntningar på manlighet och fysisk aktivitet som var svåra 
att leva upp till. I den studien intervjuades sex stycken män (69). 
De berättade hur viktigt det var att få känna sig kompetent och att 
lärarna såg dem som individer i undervisningen. Men också att det 
finns ett ”tävlingsinriktat kulturellt glastak”. De upplevde att man 
som pojke med synnedsättning begränsades av låga förväntningar 
i ämnet idrott och hälsa, och att det gjorde att de inte rustades för att 
utmanas och tävla. Männen beskrev hur frustrerande det var att de 
bara uppmanades att delta i sådant som de redan klarade av under 
lektionen. De fick inte förutsättningar att delta i den tävlingsinrik-
tade kultur som de tyckte karaktäriserar fysisk aktivitet bland män. 

De åtta kvinnliga deltagarna i den andra studien (72) tyckte att 
lärarna och kamraterna hade behandlat dem som svaga och mindre 
kompetenta. Både för att de hade en synnedsättning och för att de 
var flickor. Funktionsnedsättningen och könet blev dubbla stigman. 
Lärarnas låga förväntningar signalerade till andra elever att elever 
med synnedsättning inte kan delta, och att om de ändå deltar är de 
inte tillräckligt kompetenta. Studien visar att deltagarna upplevde 
att om läraren behandlar eleven med synnedsättning annorlunda, 
så gör även de andra eleverna det. Kvinnorna mindes att lärarna 
verkade uppfatta pojkar som starkare och snabbare än flickor. Men 
även om kön hade betydelse för lärarnas inställning, så upplevde 
kvinnorna att lärarnas förväntningar på deras prestationer inom 
idrott och hälsa hade mer med synnedsättningen att göra. 

Sammantaget antyder resultaten att identiteten knuten till synned-
sättningen, snarare än till kön, hade större betydelse för upplevelsen av 
inkludering i ämnet idrott och hälsa. Båda studierna visar att synned-



SPSM  Ämnesmetodik 96

sättningen, snarare än elevernas kön, påverkade lärarnas förväntningar 
på deras deltagande och prestationer i undervisningen. Föreställningar 
om manligt och kvinnligt i ämnet idrott och hälsa, kan dock skapa 
ytterligare utmaningar, då pojkar förväntas vara fysiskt starka och 
duktiga i idrott, medan flickor förväntas vara fysiskt svagare. 

Att skapa förutsättningar för att delta och lyckas

Ämnet idrott och hälsa behöver göras tillgängligt så att alla elever 
kan delta och få chans att lyckas. Studiernas resultat visar att många 
elever med synnedsättning upplever att de inte tillåts delta i samma 
utsträckning eller i samma aktiviteter som sina kamrater (65, 67, 
68, 71, 72, 73, 74, 75). Elever kan också bli helt exkluderade från 
undervisning i ämnet på grund av sin synnedsättning (74). Det kan 
skapa ett avstånd mellan elever med funktionsnedsättning och deras 
klasskamrater (65). 

Det förekom mycket exkludering eftersom de [lärarna] inte 
utformat det för personer med funktionsnedsättningar eller 
personer som inte kunde se. Det var utformat för människor som 
var ”normala” och hade fullt fungerande kroppar. Det fanns barn 
i rullstol som inte kunde delta, barn som gick med kryckor och 
liknande, och de var tvungna att avstå varje gång. Det skapar 
avstånd mellan dig och dina kamrater när du försöker delta men 
du får inte tillräckligt med information för att lyckas. (65, s. 7)

Många elever med synnedsättning upplever att de blir exkluderade, 
både när de är fysiskt närvarande men inte känner sig medräknade, 
och när de är med men undervisningen inte är anpassad för dem, 
eller när de får göra helt andra saker än kamraterna vid sidan av. 

[...] Jag kände mig utanför när han ville inkludera mig i aktivi-
teterna, i lekarna och sådant, men att jag var tvungen att göra 
allt på samma sätt som de andra. Jag skulle förmodligen behöva 
kunna se för att göra det. [...] Jag kan göra vad de andra gör,  
men det måste finnas andra sätt. [...] För att man ska kunna delta 
måste vissa anpassningar göras och utan dem känner jag mig 
utanför. (75, s. 157)

Vissa elever med synnedsättning beskriver att de kände sig inklu-
derade i sina klasser tillsammans med sina klasskamrater, men att 
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de ändå blev exkluderade i ämnet idrott och hälsa (75). När elever 
utesluts och inte får förutsättning att delta eller lyckas inom ämnet 
kan det få vidare sociala konsekvenser. Det kan leda till social 
isolering och påverka resten av skoldagen (67). Elever med synned-
sättning berättar om fördomar och dålig attityd från fullt seende 
klasskamrater i ämnet (67, 72, 74, 75). Det kan göra att eleverna 
känner sig utanför både i ämnet idrott och hälsa och i andra aktivi-
teter i skolan.

I några studier tas säkerhetsaspekten upp som ett skäl till att 
eleverna inte kan delta fullt ut inom ämnet (69, 70, 72). En del 
lärare tror att det är farligt för elever med synnedsättning att delta 
i vissa fysiska aktiviteter, att de riskerar att ramla och skada sig. 

I en studie med fem tidigare elever med erfarenhet av både ordi-
narie skola och specialskola framkommer att stödet i special skolan 
var övervägande positiv (65). De tidigare eleverna berättar att de fick 
förståelse och individuellt stöd från lärarna och att känslan av likhet 
med klasskamraterna och det mindre sammanhanget var betydel-
sefullt. Trots utmaningar och negativa upplevelser av exkludering 
i undervisningen, finns det studier som framhåller att elever med 
synnedsättning är positiva till att ha undervisning med fullt seende 
kamrater i ämnet idrott och hälsa (68, 74). Men då är det nödvändigt 
att undervisningen görs tillgänglig så att alla elever kan och vill delta 
och får en chans att lyckas (68).

Exempel på undervisningsstrategier 

I översiktens ingående studier framkommer olika strategier för att 
ge förutsättningar för elever med synnedsättning att kunna vara 
delaktiga och lära sig i ämnet idrott och hälsa (64, 65, 66, 67, 69, 73, 
74). Framgångsrika undervisningsstrategier beskrivs bland annat i en 
studie, där 25 lärare i ämnet har intervjuats (66). Lärarna gav exem-
pel på olika sätt att stödja eleverna: muntliga beskrivningar, konkret 
fysisk vägledning och att upprepa riktningar och att ge förlängd tid 
till att slutföra aktiviteter. Lärarna tyckte också att eleverna var bra 
på att hjälpa varandra under lektionen. Till exempel om en klass-
kamrat hjälpte en elev med synnedsättning med verbala eller fysiska 
signaler under lekar och aktiviteter. En annan studie lyfter fram 
att lärare behöver experimentera med den utrustning som används 
i ämnet (74). Det kan vara olika storlek, färg, textur och ljud på 
utrustningen som passar, beroende på om eleven har viss synförmåga 
eller inte ser alls. För att underlätta för elever med synnedsättning att 
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vara delaktiga i bollspel kan ljudförstärkning, till exempel en pingla 
i bollen, göra det lättare (65, 66, 67, 74). 

Struktur i aktiviteter, anpassade regler, gruppstorlek och tillgäng-
liga instruktioner är också viktigt för elever med synnedsättning 
i ämnet idrott och hälsa. En studie med 60 elevintervjuer redovisar 
framgångsrika och mindre framgångsrika anpassningar för elever 
med lindrig, måttlig och svår synnedsättning, samt blindhet (74).  
En del elever lyfte att de kan behöva både fysisk och verbal assistans. 
Elever med blindhet beskrev bra anpassningar som till exempel att 
sänka höjden på basketkorgar. Flera elever vittnar om situationer  
när regler i en aktivitet modifieras för att underlätta. Det fungerar  
till exempel bra för elever med blindhet om klasskamraterna gör  
ljud när de slår bollen, eller när de får ledsagning av en seende elev 
som guide. För de elever som har viss synförmåga är det hjälpsamt 
att ändra någon eller några regler för klasskamraterna, till exempel 
att inte slå bollen för hårt, att utrustningen är på lägre höjd, att 
de får verbala ledtrådar och en-till-en-instruktioner. Elever med 
blindhet tycker att det är värdefullt att få mer tid, att inte kasta över 
midjehöjd, att bollar ges till eleven i stället för att kastas, eller att alla 
elever får ha ögonbindel när de gör aktiviteten (74). Sammantaget 
visar studien på att det finns skillnader i vilka anpassningar som 
behöver göras beroende på om eleven har viss synförmåga eller är 
helt blind.

Ett exempel på en tillgänglig instruktion kan vara att eleven får 
uppleva momenten i undervisningen taktilt, som att få känna hur 
en bra löpteknik fungerar, hur man springer med minsta möjliga 
muskel aktivitet i en specifik hastighet (73). Detta kan särskilt vara 
viktigt för elever med svår synnedsättning eller blindhet. I en inter-
ventionsstudie prövades ett riktat stöd med strukturerade aktiviteter 
utifrån en särskild lektionsmall för att stärka den motoriska utveck-
lingen hos elever med synnedsättning. I studien ingick elever i grund-
skolan och gymnasiet från två olika specialskolor, en grupp online 
och en kontrollgrupp, som inte fick interventionen (64). Eleverna var 
från USA och Lettland och av totalt 94 elever hade 44 elever blindhet 
och 50 elever hade olika grader av synnedsättning. 

Interventionen genomfördes främst under lektioner inom ämnet 
idrott och hälsa. Varje elev genomförde en individanpassad, sex 
veckor lång lektionsplan som innehöll förmågorna springa, studsa, 
skutta, galoppera, glida och hoppa. Resultatet visade att alla elever, 
utom kontrollgruppen, förbättrade sin motoriska utveckling. Elever 
med blindhet, samt flickor, hade lägre resultat innan interventionen, 
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än elever med viss synförmåga. Efter interventionen var skillnaderna 
mindre mellan pojkar och flickor. Resultatet visar att ett riktat stöd 
för elever med synnedsättning inom ämnet idrott och hälsa, kan 
förbättra elevernas motoriska utveckling. 

Även om anpassningar kan behövas, så är det viktigt att förstå 
hur extra tydlighet, stöd och instruktion under lektionerna kan 
kännas utpekande för eleven (73). Ambitionen bör vara att skapa 
en tillgänglig miljö med aktiviteter där alla elever kan delta på lika 
villkor. Ibland anpassas målen och innehållet i undervisningen, trots 
att eleverna inte tycker att det är bra. I en studie ändrades målen så 
att några av aktiviteterna var lättare, man fick till exempel gå i stäl-
let för att springa (69). Eleverna med synnedsättning tyckte att det 
visade att lärarna hade för låga förväntningar på dem. I stället för  
att göra anpassningar så att alla kunde vara med, inklusive eleven 
med synnedsättning, så sänkte läraren kraven för eleverna med 
synnedsättning. Eleverna tyckte att det var negativt, eftersom de  
ville delta i samma aktiviteter som kamraterna. 

För vissa elever med synnedsättning kan det vara positivt att 
undervisas i en mindre grupp (65). En extra vuxen, som en resurs-
person, kan också vara ett stöd för både lärare och elev under 
lektionerna (66, 67). Då är det viktigt att resurspersonen lyssnar  
på elevens behov och önskemål. Det finns exempel på när en 
stödperson gör att eleven med synnedsättning känner sig utpekad 
(70). Eleven kan uppleva att funktionsnedsättningen förstoras om 
resurspersonen till exempel ropar ”nu kommer bollen” fast eleven 
redan har upptäckt den. Sånt drar onödig uppmärksamhet till eleven. 
Resurspersonen kan också genom sin närvaro bidra till att kamrat-
erna undviker att komma fram. Det förstärker skillnaden mellan 
elever med och utan synnedsättning. Eleven med synnedsättning  
kan uppleva både oönskad social uppmärksamhet och isolering  
från kamraterna. 

Stöd till lärare 

Resultaten från flera studier framhåller att både teoretisk kunskap 
och stöd till lärare som kan omsättas till pedagogisk praktik är vik-
tigt, för att utvecklas i sin roll som lärare för elever med synnedsätt-
ning i ämnet idrott och hälsa (66, 67, 68, 70, 71, 74). Det är viktigt 
att läraren har en adekvat utbildning (71) och kunskap (68, 74).  
En elev uttryckte behovet av rätt kunskap hos läraren så här:
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Jag kunde inte delta eftersom saker och ting inte var anpassade. 
Jag tror inte lärarna visste tillräckligt mycket för att kunna göra 
anpassningar, så de planerade för barnen som kunde se. Jag blev 
ledsen, för jag ville känna att jag var en del av klassen. (68, s. 150)

Läraren behöver veta hur undervisningen och instruktioner kan 
göras tillgängliga och anpassas till elevens behov och specifika syn-
nedsättning. Behoven av anpassningar ser delvis olika ut för elever 
med lindrig, måttlig och svår synnedsättning samt blindhet (74). 
Lärarna kan också behöva testa olika utrustningar och instruktioner 
för att det ska passa just deras elev (74) samt få kunskap om väldigt 
små och enkla justeringar som kan göra stor skillnad (68). 

I en studie berättar 25 lärare om sina upplevelser av stöd i sin 
lärarroll och undervisning i ämnet idrott och hälsa. De behöver stöd 
från olika funktioner i skolan (66). Det kan vara från resurs personer, 
kollegor och även konsultation och erfarenhetsutbyte med andra 
lärare som arbetar med elever med synnedsättning. Lärarna berättar 
också att de behöver ha strategier för att hantera och balansera 
stödet till eleven. Många lärare tycker att det är en svår balansgång 
mellan det stöd läraren ska ge eleven, och det resurs personen ska ge. 
Lärarna behöver utbildning och träning i att planera och eventuellt 
differentiera läroplanen för elever med synnedsättning. Och de 
behöver ha kunskap om hur elever med synnedsättning kan lära sig 
på bästa sätt i ämnet idrott och hälsa. 

Estetiska ämnen

I det här avsnittet finns exempel på metoder för att göra under-
visningen i estetiska ämnen tillgänglig. Endast tre av översiktens 
78 studier berör undervisning i estetiska ämnen. Tabell 9 innehåller  
en kortare beskrivning av varje studie som ingår i detta avsnitt.

I musikundervisning beskrivs arbetssätt som handlar om att till 
exempel välja en repertoar som underlättar undervisning i grupp, 
som rock och pop, att arbeta med gehör och memorering och att 
tänka på hur man kompenserar för gester och icke-verbal kom-
munikation. I studien om undervisning om konstverk görs taktila 
anpassningar som i kombination med muntliga beskrivningar och 
ljudstöd gör att både elever med, och utan synnedsättning kan lära 
sig. Studien om det taktila ritprogrammet HIPP visar att verktyget 
bidrar till att en elev med blindhet kan utveckla sin förmåga att rita. 



SPSM  Ämnesmetodik 101

Tabell 9. Studier som ingår i temat Estetiska ämnen.

Författare 
Land

Deltagare (antal, kön, ålder) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
sammanhang Datainsamling

Abramo och Pierce  
[76]

2013, USA

55 barn och elever 
4–22 år 

1 lärare

Blandade synnivåer. Inkluderar 
elever med ytterligare funktions-
nedsättning.

Specialskola

Musik

Intervjuer och 
observationer

Carpio et al.  
[77]

2017, Spanien

28 elever

9–16 år

7 elever med synnedsättning 
21 elever utan synnedsättning

Blindhet kategori 3–5, punktskrift 
som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola

Estetisk 
 verksamhet, bild

Intervention, 
 mätning av 
kunskaps resultat

Szymczak et al.  
[78]

2019, Sverige

2 elever 

Grundskola
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som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola 

Alla ämnen  
där elever ritar

Intervention, 
 intervjuer, 
 observationer 
och video- 
observationer

Kommunikation och gehör i musikundervisningen

En studie handlar om musikundervisning för barn och elever med 
synnedsättning (76). Studien har genomförts vid en specialskola 
för barn och elever med synnedsättning. 55 barn och elever mellan 
4–22 år har observerats i 10 olika klasser. Av dessa valdes 10 barn 
och elever ut till en intervju tillsammans med en lärare. Graden av 
synnedsättning varierade i gruppen. Det fanns också barn och elever 
med ytterligare funktionsnedsättning, som rörelsenedsättning eller 
IF. Barnen och eleverna var indelade i olika klasser baserat på fysisk 
och kognitiv utvecklingsnivå. Studien visar hur noter, såväl i svart-
skrift som i punktskrift, är mödosamt och tidskrävande att använda. 
Klasserna spelade därför på gehör eller memorerade i stället. 

Punktskriftsnotation kräver en hand på noterna för att läsa,  
vilket gör det omöjligt att läsa noterna samtidigt som man ska spela, 
när instrumentet kräver två händer. Även i de fall barnen och eleverna 
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hade tillgång till noter, antingen i svartskrift eller i punktskrift, så 
strävade de efter att memorera styckena så fort som möjligt. Dessutom 
valde läraren oftare vissa genrer, som rock och pop. Lärarna tyckte 
att det var lättare att instruera flera samtidigt i rock och pop. Det är 
enklare att hålla takten i dessa genrer jämfört med klassisk musik. 
Barnen och eleverna kan dessutom ofta rock och pop bättre. De elever 
som tidigare hade gått inkluderade i ordinarie skolor, hade fått läsa 
noter utan anpassningar till deras synnedsättning där. Det gjorde att de 
antingen hamnade efter, eller var tvungna att försöka anpassa själva. 

Pam: De behandlade mig som alla andra på musiklektionerna 
och därför hamnade jag efter. De hade inget att erbjuda för att 
försöka hjälpa mig komma ikapp. De frågade inte vad som skulle 
kunna hjälpa mig och när jag försökte berätta så lyssnade de 
inte. Då blev jag retad.

Forskare: Bad du om att få extra stöd?

Pam: Ja det gjorde jag, men de lyssnade inte. (76, s. 17)

När barnen och eleverna i specialskolan undervisades i klassisk 
musik fick de ofta sin undervisning individuellt eller i par. Undervis-
ningen i mindre sammanhang möjliggjorde också användningen av 
informella musikaliska undervisningsformer som gehör och munt-
liga instruktioner. 

Instruktionerna behövde inte bara innebära att med ord säga ”en 
gång till”, utan kunde också innebära att spela en särskild rytm eller 
notkombination för att leda musikerna vidare. Trots ett starkt fokus 
på memorering, lyfter forskarna vikten av att arbeta med punkt-
skriftsnoter parallellt. För elever som inte läser noter kan kommu-
nikation via tal, rytm och toner, kombineras med kroppslig kontakt 
i undervisningen. Studien visar att hand-under-hand-metoden är ett 
vanligt arbetssätt. Metoden innebär att läraren, eller en annan elev, 
guidar barnets eller elevens hand med sin hand under för att hjälpa 
hen att utföra en uppgift som hen ännu inte lärt sig. I takt med att 
eleven lär sig, kan läraren flytta handen längre upp på armen, för 
att tillåta att hens rörelser blir mer självständiga efter hand. Denna 
metod går också att tillämpa i musikundervisningen när man till 
exempel ska visa hur olika instrument används.
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Taktil konstundervisning

I en studie jämfördes taktil och visuell undervisning av konstverk 
(77). Tre reproduktioner av målningar valdes ut till undervisningen 
av sju elever med synnedsättning och 21 elever utan synnedsättning 
i åldrarna 9 till 16 år. Målet var att bidra till elevernas kunskap 
och förmåga att uppskatta visuell konst. De seende eleverna fick 
ta del av konstverken visuellt, medan eleverna med synnedsättning 
fick konstverken presenterade via taktila bilder. Flera förklaringar 
till konstverken följde med: en muntlig beskrivning och förklaring 
av innehållet i bilderna, inklusive titel, karaktärer och vad som 
avbildas, ämne och stil, idé och syfte, teknik, historisk period och 
artistisk stil, samt konstnärens namn och livshistoria. Dessutom fick 
eleverna ljudstöd med ljudfiler innehållande musik från tidsperioden 
och de element som representerades i konstverken. 

Elevernas kunskapsutveckling undersöktes med ett test med tio 
frågor per tavla. Elevernas svar i de öppna kvalitativa frågorna om 
hur de förstod målningen och vad de tyckte om den, var likvärdiga 
oavsett om de hade synnedsättning eller inte. Den kvantitativa 
analysen visade inga signifikanta skillnader mellan eleverna. 
Gällande ett av konstverken visade sig dock eleverna med synned-
sättning minnas mindre om innehållet. Både faktakunskaperna och 
den estetiska upplevelsen var stabila över tid. Slutsatsen blev att 
ett arbetssätt där eleverna får information via flera sinnen är bra 
för att tillgängliggöra undervisningen om konstverk för elever med 
synnedsättning. Ett sådant arbetssätt är dessutom inkluderande och 
fungerar för både elever med och utan synnedsättning. 

Tekniskt stöd för att rita

I en svensk studie undersöktes om ett interaktivt taktilt ritprogram, 
HIPP, som används med en särskild penna, kan bidra till att elever 
med blindhet kan rita själva. I studien ingick två elever i grundskolan 
och elevernas klasslärare, assistenter och specialpedagoger. Program-
met fungerar så att eleverna och lärarna kan känna vad eleven ritar, 
och programmet innehåller även ljud. Systemet introducerades för 
eleverna gradvis, till en början utan tangentbord, för att matcha 
elevernas förmågor. Med tiden blev eleverna allt mer intresserade  
av tekniken, och det gjorde att de ritade mer. 
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Pedagogerna frågade Sam om hen ville rita men hen svarade:  
”Då måste jag säga nej, jag kan inte rita för jag kan inte se.”  
Efter lite övertalning och försök med HIPP sa Sam: ”Jag är bäst 
i världen på att rita!” Sam hade ritat 18 teckningar och peda-
gogerna noterade att ingen annan gjort så många teckningar på 
skolan den dagen. (78, s. 89)

Systemet som användes hade både för- och nackdelar. Till nack-
delarna hörde att det inte alltid var tillgängligt: det tar plats och 
kräver tillgång till en dator. En risk som identifierades var att 
verktyget blir ytterligare en sak som pedagoger och elever behöver 
lära sig. Till styrkorna med verktyget hör att det är portabelt, och 
att teckningarna går att skriva ut på svällpapper. Det som ritas kan 
också delas direkt och kan kännas och förstås oavsett synförmåga. 
Användningen möjliggör för eleven att vara mer självständig och 
stöttar elevens förmågor (78).
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Detta avsnitt bidrar till att besvara översiktens övergripande fråga: 
Hur kan lärmiljön utformas i förskolan och skolan för barn och 
elever med olika grader av synnedsättning, för att ge de bästa förut-
sättningar för delaktighet och lärande. Huvudresultaten diskuteras 
i relation till frågeställningen, främst utifrån de gemensamma möns-
ter som identifierats i studierna. Avsnittet innehåller också metodo-
logiska och etiska reflektioner, samt förslag på fortsatt forskning om 
barn och elever med synnedsättning i förskola och skola. Avsnittet 
avslutas med att presentera översiktens slutsatser.

Undervisning utifrån individuella behov

Utifrån studiernas resultat blir det tydligt att lärmiljön och under-
visningen för barn och elever med synnedsättning inte alltid håller 
tillräckligt god kvalitet. I många av studierna återkommer budskapet 
att lärmiljön i stort, och undervisningen i synnerhet, behöver tillgäng-
liggöras utifrån de specifika behov och villkor som barn och elever 
med synnedsättning har (se till exempel 4, 5, 6, 8, 9, 11, 65, 67, 70). 

Många elever i studierna vittnar om att lärare inte förstår vilka 
utmaningar de har. Lärare verkar ibland vara omedvetna om elever-
nas behov och har ofta för låga förväntningar på deras förmåga (se 
till exempel 8, 11, 21, 68, 69, 72, 73, 75, 76). Otillräcklig förståelse 
för elevernas utmaningar och behov kan leda till att de inte får rätt 
stöd och anpassningar och att de inte kan delta i samma utsträckning 
som sina kamrater. Lärares låga förväntningar och förutfattade 
meningar om eleven kan även sprida sig till de andra eleverna 
i klassen. Det kan leda till negativ särbehandling och kan skapa ett 
avstånd till klasskamraterna. Lärarnas attityd och förhållningssätt 
har alltså stor betydelse för att eleverna ska få positiva erfarenheter 
av skolan (se till exempel 65, 67, 72). 

I många av översiktens studier, särskilt inom ämnet idrott och 
hälsa, beskrivs anpassningar som möjliggör undervisning utifrån  

Diskussion
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de aktiviteter som är vanligt förekommande på lektionerna. Det kan 
till exempel handla om att använda bollar med ljud eller stark färg, 
att förändra reglerna eller målet och målområdet i bollspel. Sådana 
anpassningar kan bidra till att eleven får förutsättningar att kunna 
delta tillsammans med sina klasskamrater. Men om läraren inte har 
kunskap om hur man gör lärmiljön tillgänglig eller har strategier 
för inkludering, riskerar problemen och svårigheterna att läggas på 
eleven. I likhet med denna översikt pekar även en norsk kunskaps-
översikt78 på vikten av att elever med synnedsättning ska ha tillgång 
till samma lärmiljö som resten av klassen och få förutsättningar att 
vara fullvärdiga deltagare i gruppgemenskapen. Undervisningen ska 
utgå från syfte och lärandemål i de olika skolämnena. Om under-
visningen planeras utifrån syfte och mål, kan hänsyn lättare tas till 
elevernas olika förutsättningar när man väljer aktiviteter. Då kan 
lämpliga aktiviteter planeras, där alla elever har möjlighet att uppnå 
målen, i stället för att man utgår ifrån att alla elever måste klara av 
en viss förutbestämd aktivitet, som till exempel bollspel.

78 Klingenberg et al., 2015

Självständighet och stöd

Ett flertal studier lyfter fram vikten av att arbeta för att stärka 
självständigheten hos barn och elever med synnedsättning (se till 
exempel 1, 2, 6, 17, 57). Många elever uttrycker att de inte vill 
känna sig annorlunda och inte vill vara beroende av vare sig vuxna 
eller kamrater. Stöd i att bemästra olika färdigheter kan stärka själv-
ständigheten. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att elever 
i skolan kan vara ovilliga att ta emot och använda sig av stöd, anpass-
ningar och särskilda lärverktyg, om verktygen upplevs fungera dåligt, 
tar mycket plats eller upplevs peka ut eleven som annorlunda (se till 
exempel 4, 5, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 57). Det är viktigt att eleverna 
får vara delaktiga i val och utformning av stöd och anpassningar. 
Läraren behöver dock vara uppmärksam på att de alternativ som 
eleven väljer själv kanske gör att hen smälter in i gruppen, men de 
är kanske inte alltid de mest optimala för lärandet (se till exempel 
5, 45). Detta dilemma behöver läraren vara beredd på att hantera 
i dialog med eleven, så att eleven kan få det stöd som behövs för att 
kunna delta och prestera så bra som möjligt, men samtidigt känna 
sig bekväm med stödets utformning.
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Ett sätt att hantera detta dilemma kan vara att erbjuda olika 
alternativ och en mångfald av material till hela gruppen, så alla 
har en möjlighet att välja utifrån sina individuella önskemål och 
behov. Då gynnas lärandet för alla och ingen behöver känna sig 
utpekad. Digitaliseringen och utvecklingen av tekniska hjälpmedel, 
bidrar sannolikt till bättre och mindre utpekande anpassningar för 
elever med synnedsättning (se till exempel 42, 45, 58). Men detta 
förutsätter att den tekniska utvecklingen sker utifrån faktiska behov. 
Det är dessutom nödvändigt att både lärare och elever behärskar de 
tekniska hjälpmedlen för att de ska kunna användas effektivt och 
bidra till lärandet. 

Ett annat sätt att stärka självständigheten än att erbjuda olika 
typer av stöd och anpassningar, är att lära ut så kallade tillgångs-
förmågor. Det innebär att barnet eller eleven lär sig hur hen själv  
ska få tillgång till materialen. Att erbjuda tillgängliga material utgår 
från det som är viktigt i stunden, medan att lära ut tillgångsförmågor 
i stället handlar om att utveckla elevens självständighet på längre 
sikt. En tidigare litteraturstudie om skolsituationen för barn och 
elever med synnedsättning, drar slutsatsen att båda strategierna 
behöver kombineras och att det är bra på lång sikt att tillgångs-
förmågorna är väl utvecklade79.

79 Douglas et al., 2011

Vikten av specifik kompetens och resurser

En grundläggande förutsättning för att förskollärare och lärare 
ska veta hur lärmiljön ska anpassas och göras tillgänglig, är att de 
behöver förstå de konsekvenser som en synnedsättning kan ha för 
delaktighet och lärande (se till exempel 4, 19, 26, 74). De behöver 
få information om barnets eller elevens synnedsättning, vad den 
innebär och vilka synfunktioner som är påverkade. Det är också 
viktigt att veta om synförmågan kan förändras, till exempel om 
barnet eller eleven har en ögonsjukdom som kan leda till att synen 
försämras eller helt försvinner. De behöver kunskap om pedagogiska 
konsekvenser av olika typer av synnedsättningar, och om specifika 
undervisningsmetoder. Om eleven har ytterligare funktionsnedsätt-
ning behöver de kunskap om hur de olika funktionsnedsättningarna 
samspelar.
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Kunskap och förståelse är nödvändigt för att förskollärare och 
lärare ska kunna identifiera vilka undervisningsstrategier och, eller 
vilka materialanpassningar som behövs (se till exempel 11, 56, 75). 
Detta lyfts också fram i tidigare översikter80. En förskollärare eller 
lärare behöver vara medveten om de utmaningar som finns för barn 
och elever med synnedsättning gällande både den sociala delaktig-
heten och skolarbetet. De missar icke-verbal information, och det 
tar längre tid att läsa, oavsett om det som ska läsas är svartskrift 
eller punktskrift, matematiska uppställningar eller taktila bilder. 
Problem och svårigheter bör inte läggas på eleven, utan fokus bör 
vara på att hitta lösningar så att aktiviteterna, undervisningen och 
miljön blir tillgänglig. 

Undervisningen för en elev med synnedsättning är en komplex 
situation. Att få den pedagogiska ekvationen i det inkluderande 
samman hanget att gå ihop är ofta en utmaning. Eleven ska hinna 
med att delta i ordinarie undervisning, klara av skolarbetet på 
samma tid som de fullt seende kamraterna och behöver dessutom 
lära sig flera andra specifika färdigheter. Bland annat behöver eleven 
lära sig behärska tekniker för orientering och förflyttning, bemästra 
hjälpmedel, klara av att hantera utmaningar i socialt samspel och 
lära sig färdigheter för att bli självständig i vardagen. När det gäller 
elever som läser punktskrift tillkommer en ytterligare aspekt, då 
eleven har ett annat läsmedium än klasskamraterna. Flera studier 
i översikten betonar behovet av mycket tid, kunskap och resurser 
för att eleven ska kunna lära sig punktskrift och samtidigt kunna 
vara fullt delaktig i klassens aktiviteter (se till exempel 29, 34, 36, 
40). Det är viktigt att eleven får regelbunden kvalificerad träning,  
för att bli en funktionell och effektiv punktskriftsanvändare. 

I vissa andra länder, till exempel USA, har elever med synnedsätt-
ning en utökad kursplan med utrymme för synspecifika färdigheter 
och träning i punktskrift. Även i Sverige fanns mer tidsmässigt 
utrymme i den tidigare specialskolans kursplan. Ett tionde skolår 
gjorde det möjligt för eleverna att hinna med både det ordinarie 
skolarbetet och de synspecifika färdigheterna. I dagens inkluderande 
undervisning ska eleven med synnedsättning följa samma kursplan 
som övriga elever, på samma tid. Detta är en utmaning både för 
eleven och för undervisande lärare. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att se till att enskilda 

80 Klingenberg et al., 2015; Klingenberg et al., 2020
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förskol lärare och lärare inte lämnas ensamma i att ta ansvar för 
undervisningen. Som vi har lyft fram tidigare i översikten, så är 
synnedsättning hos barn och elever ovanligt och i svenska förskolor 
och skolor saknas ofta tidigare erfarenhet av att möta dessa barn. 
Därför behövs tillgång till stöd för personalen. Studierna i översik-
ten belyser att lärare behöver omges av en stöttande organisation 
som planerar och prioriterar för att verksamheten ska bli så bra 
som möjligt för barnet eller eleven (se till exempel 3, 5, 12, 67, 70). 
Lärare och förskollärare behöver också ha möjlighet till kollegiala 
samarbeten för utbyte av erfarenheter och kunskap, och en funge-
rande samverkan med vårdnadshavare och stödfunktioner utanför 
den egna verksamheten. 

Det är mycket viktigt att personalen får möjlighet att delta i fort-
bildning om metodik för barn och elever med synnedsättning, samt 
lära sig punktskrift om det är barnets eller elevens läsmedium. Utan 
rätt kompetens kan arbetssätt, material och sociala sammanhang 
bli exkluderande. Detta betonas i flera av studierna i översikten. 
I Sverige erbjuds sådan fortbildning av SPSM och Resurscenter syn. 
Det är bra om inte bara de som arbetar närmast barnet eller eleven 
tar del av fortbildningen, utan även andra i arbetslaget, elevhälso-
personal och skolledning. Det är hela styrkedjans ansvar, det vill 
säga huvudman, rektor och undervisande lärare, att ge det stöd som 
behövs för att personalen närmast barnet och eleven ska kunna ge 
förutsättningar för delaktighet och lärande81. Rektor har ett ansvar 
för att säkra att målet med utbildningen nås och elevhälsan ansvarar 
för att vara ett stöd både till lärare och elev. En utredning om elev-
hälsoarbete visar att samarbetet mellan elevhälsan och lärare ofta 
brister. Den visar också, i likhet med resultatet i översikten, att lärare 
ofta saknar tillräcklig kompetens att ge ett gott stöd82. 

Utöver specifik kompetens i arbetslaget, kan resursförstärkning 
i gruppen behövas. Att ha en extra vuxen, en resursperson, i verk-
samheten kan vara nödvändigt för att stötta lärarens arbete på olika 
sätt och även stötta barnet eller eleven direkt (se till exempel 66, 67). 
Men en resursperson kan också upplevas som ett hinder i kontakten 
med kamraterna (se till exempel 4, 10, 70). Resurspersonens roll och 
funktion behöver därför vara tydligt definierad, i samråd med barnet 
eller eleven själv, och med läraren. Det är viktigt att barnet eller 
eleven undervisas av förskollärare och lärare med adekvat kompe-

81 Skolinspektionen, 2014
82 SOU 2021:11
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tens. Resurspersonen kan hjälpa till att anpassa material och stötta 
i skolarbetet. Resurspersonen ska dock aldrig ha det pedagogiska 
ansvaret, eller till exempel lämnas att ta ansvar för elevens punkt-
skriftsinlärning. 

Anpassningar utifrån graden av synnedsättning 

I översikten återkommer vi till vikten av att ha förståelse för barnets 
eller elevens individuella behov och de pedagogiska konsekvenserna 
av synnedsättningen. I materialet finns en mindre andel studier som 
fokuserar specifikt på en viss grupp; elever med antingen blind-
het, måttlig till svår synnedsättning eller CVI. De flesta studierna 
innehåller dock undersökningsgrupper med deltagare som har olika 
grader av synnedsättning, där resultaten inte tydligt kopplas till 
 graden av synnedsättning utan framställs som giltiga för barn  
och elever med alla typer av synnedsättningar. Samtidigt finns det 
i praktiken förstås skillnader i hur anpassningar behöver utformas 
för en elev som inte ser alls och läser punktskrift, jämfört med en 
elev med viss synförmåga som läser svartskrift. 

De resultat som kan sägas gälla för alla barn och elever med 
synnedsättning, oavsett synförmåga, handlar framförallt om 
över  gripande organisatoriska faktorer, lärares attityder och för-
väntningar, samt förståelse för funktionsnedsättningen och vikten 
av att prata med eleven för att ta reda på hens behov. Dessutom är 
det viktigt att göra lärmiljön tillgänglig till exempel med muntliga 
beskrivningar och material i lämplig form och i god tid. Medvetenhet 
hos  om givningen om utmaningar gällande den sociala delaktigheten  
är också viktigt för hela gruppen.

Specifika faktorer som har identifierats i studierna för elever 
med olika grader av synnedsättning, berör framförallt konkreta 
 anpassningar av aktiviteter och material, samt stöd i läs- och 
skrivsammanhang. När det gäller elever med måttliga till svåra 
synnedsättningar behöver man kunskap om elevens synförmåga 
och hur olika synfunktioner fungerar, för att kunna ge rätt stöd 
och  anpassningar (se till exempel 8, 18, 19, 20, 22). Exempelvis 
handlar det för dessa elever om att utforma den fysiska miljön med 
anpassningar utifrån hur eleven ser, och till exempel hitta en lämplig 
placering i klass rummet för att se så bra som möjligt. Studierna 
lyfter också behovet av att få tillgång till adekvata hjälpmedel  
som förstorar, och bilder och text i lämplig storlek och layout.  
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För elever med blindhet betonas i resultaten särskilt behovet av 
lärares  kompetens om punktskrift. Därutöver behövs olika typer av 
taktila eller auditiva anpassningar av både undervisningsmaterial 
och miljö (se till exempel 49, 50, 56, 59, 77). Det är också särskilt 
viktigt att elever som inte ser alls får stöd för att utveckla sina sociala 
färdig heter och att aktiviteter och miljö utformas på ett sätt som 
underlättar del aktig het (se till exempel 12, 14). Vad gäller elever med 
CVI  betonar den studie som rör denna elevgrupp (se 15), att det är 
extra viktigt att lärmiljön är fri från störande synintryck.

Metodologiska reflektioner

Översiktens frågeställning är bred. Ett stort antal studier har under-
sökt området med olika metoder och ur olika aspekter. Materialet 
i översikten har varit omfattande. Omfattningen, liksom bredden 
i tillvägagångssätt, anser vi är en tillgång som ökar översiktens 
relevans. Hade vi till exempel valt att fokusera endast på ett ämne 
inom skolan hade risken varit att översiktens användbarhet hade 
begränsats. Kombinationen av studier som använder sig av enkäter, 
intervjuer, observationer eller tester möjliggör en bred och omfat-
tande bild av hur barn och elevers lärmiljö kan utformas för att ge 
bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande. Det finns 
en samstämmighet i de resultat som översiktens studier presenterar, 
trots att sättet att organisera och tillgången till verktyg och anpas-
sade material skiljer sig åt mellan olika länder. För den svenska 
förskole- och skolverksamheten är det framförallt förhållningssätt, 
kompetens och specifika metoder för att främja elevernas delaktig-
het, lärande och utveckling som är relevant.

Resultatens användbarhet påverkas dock av en mängd faktorer.  
Till exempel deltagarnas grad av synnedsättning, ytterligare 
funktions nedsättning, åldersgrupp och skolform, studiernas geo -
grafiska fördelning och forskningsmetod. Man behöver vara för siktig 
med att dra slutsatsen att alla resultat är giltiga för alla elever med 
synnedsättning. Undervisning i en specifik fysisk miljö och en viss 
social kontext kan fungera väl för vissa barn och elever men inte  
för alla. Barns och elevers upplevelser kan påverkas av de olika 
för ut sättningar som representeras i de olika studierna. Många av 
studi erna handlar också om en begränsad grupp, ibland bara en 
ensam individ, i specifika sammanhang. Sammanhangen är ofta 
beskrivna så att det blir svårt att avgöra vilken kompetens personerna 
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runt eleven egentligen har. Elevernas grad av synnedsättning eller 
ytterligare funktionsnedsättning beskrivs på olika sätt i studierna och 
studierna tar inte alltid tillräcklig hänsyn till olika synnivåer. Olika 
miljöer och förutsättningar, ofta begränsade undersökningsgrupper, 
med begränsade beskrivningar av förutsättningarna, gör att resultaten 
från studierna är svåra att föra över och generalisera. Deltagarna 
består dessutom ofta av ett bekvämlighetsurval, vilket medför en risk 
för att urvalet kan bli skevt och inte nödvändigtvis representativt för 
hela gruppen barn och, eller elever med synnedsättning. Det försvårar 
dessutom möjligheten att i översikten ge specifika råd om arbetssätt 
kopplade till elever med olika synnivåer eller olika kombinationer av 
funktionsnedsättningar. 
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Etiska reflektioner

Majoriteten av studierna som ingår är enligt författarna av studien 
etikprövade i det land där studien genomförts. Därtill finns redo-
visningar om samtycke från elever, vårdnadshavare eller lärare. 
Några studier, 12 stycken, framförallt något äldre, redovisar inga 
etiska resonemang eller om studien har etikprövats. Projektgruppen 
ansåg att det var viktigare att ta med de studier som fanns, än att 
exkludera studier för att det inte framgår av artikeln om de är 
etikprövade eller om det saknas etiska resonemang. Det är skillnad 
mellan studier som är publicerade tidigt 2000-tal jämfört med dem 
som är publicerade mot slutet av 2010-talet. De senare innehåller 
mer utvecklade etiska resonemang. Det beror förmodligen dels på 
att frågan om etisk prövning tagits upp inom forskningen generellt, 
dels att vetenskapliga tidskrifter i högre utsträckning ställer krav  
på etiska resonemang. 

Men det behöver inte betyda att forskarna verkligen tagit hänsyn 
till känsligheten i de data som samlats in eller hur de samlats in. Det 
finns studier i översikten vars etiska resonemang inte stämmer med 
dagens svenska mått över vad som kan anses vara etiskt rimligt83. 
I studierna kan deltagarna beskrivas ingående. Synnedsättning är en 
ovanlig funktionsnedsättning och i kombination med information 
om geografisk plats, ålder och familjeförhållanden finns risken att 
deltagarna kan identifieras. Det är viktigt att genomföra forskning 
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som bidrar till att möjliggöra delaktighet och lärande för barn och 
elever med synnedsättning, men det får inte ske på bekostnad av 
elevernas rättigheter84. 

84 SFS 2003:460

Behov av vidare forskning

Som diskuterats ovan, finns en del brister i den forskning som ingår 
i denna översikt. Bristerna synliggör kunskapsluckor inom flera 
områden som vi tycker är särskilt angelägna och som är relevanta 
för det pedagogiska arbetet med barn och elever med synnedsättning. 
Det behövs till exempel fler interventionsstudier som undersöker 
olika arbetssätt och metoder för att främja social delaktighet och 
kunskapsutveckling i skolämnen för elever med synnedsättning.  
Det behövs också forskning om hur lärande och delaktighet skiljer 
sig åt vid olika grader av synnedsättning och medfödd eller senare 
inträffad synnedsättning. 

Bara ett fåtal studier i översikten behandlade synnedsättning 
i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. En stor  
andel av gruppen barn och elever med synnedsättning har en eller 
flera andra funktionsnedsättningar, men den forskning som finns 
speglar inte detta faktum. Det finns därför ett stort behov av forsk-
ning om pedagogiska metoder för barn som har en synnedsättning 
och ytterligare funktionsnedsättning, till exempel autism, IF eller 
rörelse nedsättning. Det finns också ett behov av forskning om 
metodik för barn och elever med CVI, med och utan ytterligare 
 funktionsnedsättning. 

Vi ser även behov av studier om lärande och delaktighet för elever 
som har en annan språklig bakgrund än svenska, vars skolerfarenhet 
och tillgång till punktskrift och hjälpmedel kan ha varit begränsad. 

Inga av studierna i översikten handlar om fritidshems verksamhet. 
Även om översiktens resultat i flera fall kan vara relevanta för fritids-
hemmen, till exempel förhållnings- och arbetssätt i sociala  situationer, 
så finns det ett behov av studier om lärande och delaktighet för elever 
med synnedsättning i fritidshem. Det behövs också forskning om barn 
i förskoleåldern. Till exempel om metoder som stärker sociala färdig-
heter och sätt att arbeta med förberedande läsning.

Översiktens studier behandlar främst vissa skolämnen. Läsning, 



SPSM  Diskussion 114

skrivning och matematik är mer vanligt förekommande, liksom idrott 
och hälsa. Andra ämnen, som slöjd och hem- och konsument kunskap, 
är inte representerade i studierna. Just hem- och konsument kunskap 
är viktigt för att lära sig de färdigheter som behövs för ett själv-
ständigt liv. Vi ser därmed ett behov av forskning om sådana ämnen. 

Vi ser också ett behov av studier om hur elever med synned-
sättning får tillgång till, och påverkas av de digitala verktyg som 
används allt mer i skolan. Både den här översikten och en översikt 
som genomförts tidigare85, ser att det finns ett behov av att kunna 
mäta effekterna av assisterande teknik för läsning och utbildnings-
resultat hos barn och elever med synnedsättning.

85 Thomas et al., 2015
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Förskolan och skolan är en viktig plats på många sätt och alla barn 
och elever har rätt att få lära sig och utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Barn och elever med synnedsättning, med eller utan 
ytterligare funktionsnedsättning, är en heterogen grupp med varie-
rande och specifika behov. De har ett stort behov av en tillgänglig 
och inkluderande lärmiljö. Erfarenheten av att möta dessa barn och 
elever i förskolor och skolor är oftast begränsad och undervisnings-
situationen är komplex. Man behöver ta hänsyn till många faktorer 
för att barnen och eleverna ska få en likvärdig utbildning och 
möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling i ett livsperspektiv.

Mot bakgrund av den forskning som redovisas i översikten drar 
vi följande slutsatser:

• Alla former av stöd och anpassningar behöver utgå från kunskap 
om barnets eller elevens individuella behov, typ och grad av 
synnedsättning, synfunktioner och om synförmågan kan komma 
att förändras över tid, samt om det finns ytterligare funktions-
nedsättning att ta hänsyn till. 

• Förskollärare och lärare behöver tillgodose barnens och elever-
nas behov av stöd som gynnar självständighet, delaktighet och 
lärande, men utan att de känner sig särbehandlade eller utpekade. 
En lösning kan vara att erbjuda olika alternativ och en mångfald 
av material till hela gruppen, så alla får möjlighet att välja utifrån 
sina individuella önskemål och behov.

• Den fysiska miljön, både inne och ute, behöver ses över och 
anpassas om det börjar ett barn eller elev med synnedsättning i en 
förskola eller skola. Ljud- och ljusmiljön och fysisk tillgänglighet 
är viktigt.

• Förskole- och skolpersonal behöver prioritera arbetet med den 
sociala inkluderingen. I detta arbete kan man använda sig av 
strategier, som exempelvis kamratstödjande aktiviteter, för att 

Slutsatser 
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gynna social delaktighet och underlätta samspelet mellan barn 
och elever med synnedsättning och deras kamrater. 

• Förskollärare och lärare behöver ha specifik kompetens och 
förståelse för vilka pedagogiska konsekvenser en synnedsättning 
kan ha för delaktighet och lärande, både i specifika ämnen och 
generellt i undervisningssammanhang. Om barnet eller eleven är, 
eller ska bli, punktskriftsläsare behöver pedagogerna kunskap och 
färdigheter i punktskrift. Genom rätt kompetens och förståelse 
kan förskollärare och lärare få insikt i hur den fysiska, sociala 
och pedagogiska miljön behöver utformas för att vara tillgänglig 
för barn och elever med synnedsättning.

• För att möjliggöra för förskollärare och lärare att kunna fullgöra 
sitt uppdrag, behöver de omges av en stöttande organisation. 
Organisationen bör möjliggöra kollegiala samarbeten för 
erfarenhets utbyte, erbjuda fortbildningsmöjligheter, ha rutiner för 
samverkan med vårdnadshavare, samt uppmuntra till regelbun-
den kontakt med stödfunktioner utanför den egna verksamheten. 
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Referenserna är uppdelade i två delar. Först kommer en alfa betisk 
sorterad lista över de referenser som ingår i översikten där de in gå-
ende 78 studierna inte har inkluderats. Därefter följer en referens-
lista över de 78 ingående studierna. Dessa referenser är sorterande 
alfabetiskt utifrån respektive tema och kategori i den ordning de 
kommer i översikten. Varje studie har en unik numrering.
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