
BILAGA 2

Beskrivning av de  
ingående studierna

Det här är en övergripande beskrivning av syfte 
och frågeställningar och resultat av de 78 ingående 
studierna. Innehållet visar också på den metod var 
och en av studierna innehåller. Det är en beskrivning 
av deltagare utifrån antal, ålder, kön och funktions
nedsättning, skolform och sammanhang samt studie
design. I de fall information kring exempelvis kön 
saknas har det inte gått att utläsa den informationen  
i artikeln.

Övergripande förutsättningar – 27 artiklar

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Aasen och 
 Naerland 
[1]

2014,  
Norge

Syftet med studien är att undersöka  
om taktila symboler för barn och elever 
med blindhet och autism ökar utförandet 
av  aktiviteter som de ombeds göra. 
Hypoteser:

Användandet av symboler ökar sannolik
heten att barn med blindhet, intellektuell 
funktionsnedsättning och autism följer 
instruktioner

Användandet av symboler leder till mer 
självständiga aktiviteter bland barnen.

7 barn och elever: 

4 pojkar, 3 flickor 
3–17 år

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium.

Inkluderar elever med ytter
ligare funktions nedsättning, 
autism, IF.

Förskola och 
 ordinarie skola

Intervention, 
 observationer

Eleverna använde både inlärda och egna strategier för att läsa av  
schemat. Hur självständiga de var i sin användning av schemat 
varierade. Förutsägbarhet kopplat till den aktivitet schemat handlade  
om uppnåddes helt för fyra av sju elever. För övriga tre var detta svårt 
att bedöma på grund av svårigheter att tolka elevernas kommunikation.  
Alla elever utom en blev mer aktiva i relation till schemat, och använde 
verbal kommunikation kring schemat. I ett fall ökade elevens verbala 
kommunikation även kring ämnen utanför schemat. Användningen 
av taktila scheman har alltså viss potential att skapa tydlig struktur i 
skoldagen, att öka självständighet och förutsägbarhet och bidra till att 
utveckla kommunikation mellan lärare och elev. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Aasen och 
 Naerland 
[2]

2014,  
Norge

Målet med studien är att beskriva 
 beteendet hos barn och elever med  
blindhet och varierande grad av andra 
funktionsnedsättningar när de använder 
taktila scheman. Studien vill visa  
beteenden som tyder på att man uppnår  
de mål som är vanligt förknippade med 
användandet av taktila scheman, och 
observera hur taktila scheman påverkar 
samspel mellan elev och lärare.

6 barn och elever: 

4 pojkar, 2 flickor 
5–17 år

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Inkluderar elever med ytter
ligare funktions nedsättning, 
autism, IF.

Förskola och 
ordinarie skola

Observationer Studien visar att taktila symboler kan bidra till att eleverna utför 
instruktionerna, och kan öka självständigheten hos eleverna. Alla elever 
såg den taktila symbolen som en uppmaning till aktivitet, alla ökade sin 
aktivitet i någon omfattning. Alla barn rörde vid symbolerna, vilket kan 
ses som en aktivitet i sig. De följde i större utsträckning taktila upp
maningar via schemat än muntliga uppmaningar. De elever som hade 
högre språklig förmåga hade större nytta av symbolerna än elever på 
lägre nivå. Studien pekar på nyttan med taktilt stöd för elever även på 
högre nivå, inte bara elever med svår intellektuell funktionsnedsättning 
och begränsad kommunikation. Enkla aktiviteter utfördes oftare än 
aktiviteter i flera steg. Eleverna genomförde hellre aktiviteter som de 
kände sig motiverade till, så det är viktigt att utgå från elevens intressen. 

Brambring 
[3]

2001,  
Tyskland

Syftet med studien är att undersöka 
erfarenheter av förskollärare som  
arbetar med barn med synnedsättning  
i sitt arbete. Studien täcker in barnens  
beteende och förändringar i förskol
lärarnas arbets uppgifter. De ombads  
också rapportera förutsedda och 
oförutsedda svårigheter med att  
inkludera barnen med  synnedsättning.

72 förskollärare. 

40 barn med blandade 
 synnivåer.

Förskola Enkätstudie I början av barnens förskoletid upplevde förskollärarna att svårigheterna 
för barnen med synnedsättning var relativt små och lätta att hantera. 
Barn med blindhet hade små till måttliga svårigheter. Förskollärarna 
är positivt inställda till att inkludera barnen i ordinarie verksamhet, 
samtidigt som det är viktigt att förskollärare får en realistisk bild av vad 
som väntar.

Förskollärarna fick skatta hur det såg ut vid tidpunkten för studien, vilket 
visade att man upplevde att svårigheterna hade minskat något i båda 
grupper. Barn med blindhet upplevdes dock ha något större svårigheter 
än barnen med synnedsättning. Det skilde sig mest i aktiviteter kopplade 
till orientering, mobilitet och kognitivamanuella aktiviteter. Minst skillnad 
mellan grupperna var det i vuxenstyrda, strukturerade aktiviteter. 

För 25 procent av barnen med blindhet fanns påtagliga svårigheter 
med bland annat finmotorik, orientering utomhus, stereotypa rörelser, 
ändamålsenlig sysselsättning, läsa bilderböcker, pussla och leka med 
kompisar. För barnen med synnedsättning var det främst aktiviteter 
kopplade till finmotorik, pussel och att läsa bilderböcker som var 
svåra. Förskollärare till barn med blindhet såg flera större förändringar 
kopplade till deras arbetssätt. Det handlade om nya utmaningar och 
idéer, mer övervakning och ansvar, mer samverkan med vårdnadshava
re, mer planering av aktiviteter och sociala interaktioner och mer stress. 
Förskollärare till barn med synnedsättning angav en stor förändring: 
ökat ansvar. Förskollärarna uttryckte generellt ett stort behov av stöd, 
framförallt de som jobbade med barn med blindhet. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Datta och Palmer  
[4]

2015,   
Australien

Målet med studien var att studera om  
eleverna själva, deras vårdnads havare  
och deras lärare upplevde att de 
stöd funktioner som erbjöds påverkade 
elevernas problem lösnings förmåga, 
familje förhållanden, sociala förhållanden 
och kunskapsutveckling.

14 elever: 
8 ungdomar, 15–18 år 
6 vuxna, 19–25 år

4 lärare, 5 vårdnadshavare

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola och 
specialskola

Intervjuer De allra flesta av både elever, vårdnadshavare och lärare tyckte att det 
stöd som erbjöds hade positiv inverkan på elevernas möjligheter att lösa 
problem, både i deras akademiska utveckling och sociala liv. Vård
nadshavarna kunde se positiv inverkan på familjelivet, men det gjorde 
inte eleverna. Lärarna tyckte också att det var positivt att få information 
om elevernas synnedsättning, vilket hjälpte dem i arbetet. Det lyftes 
några problem kopplade till det stöd som erbjöds eleverna. Ibland ville 
eleverna inte använda stödet då de skämdes inför sina kompisar och 
ibland fick de inte stöd vid rätt tidpunkt. Lärarna i sin tur fick inte alltid 
tillräckligt med stöd och utbildning kring tekniska hjälpmedel.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

de Verdier  
[5] 

2016,  
Sverige

Syftet är att ur ett longitudinellt pers
pektiv beskriva aspekter av psyko logiskt 
väl befinnande och social inkludering 
i skolan för ett urval av svenska elever 
med syn nedsättning.

7 elever: 3 pojkar, 4 flickor 

20 lärare, 6 vårdnadshavare

Blandade synnivåer. 
Inkluderar elever med ytter
ligare funktionsnedsättning, 
adhd, IF, autism.

Ordinarie skola och 
specialskola

Intervjuer och enkäter 
(SDQ mätning)

Materialet i studien presenteras i fyra huvudteman: att få tillgång  
till kamratgruppen; personliga egenskaper och förmågor; identitet –  
vem vill jag vara och pedagogiska strategier för social inkludering.

För eleverna var det viktigt att vara en del av kamratgruppen, men  
det var inte lätt att bli en fullvärdig medlem. Det var lättare i början 
av skolgången, men blev svårare med tiden. Om man blev en del av 
gruppen tidigt skapades trygghet och en positiv känsla, men om man 
istället började med att vara lite utanför var det svårt att förändra den 
 situationen. Klasskamraterna verkade se eleven med synnedsättning 
som lite av en börda, någon som är långsam och behöver hjälp. 
Generellt verkade det vara lättare att inkluderas i det strukturerade 
klassrummet, än på de ostrukturerade rasterna. Rasterna blev lättare  
att hantera när eleverna blev äldre och slutade leka. 

Interaktion med kamrater ställer höga krav på elevernas sociala  
kompetens. Elever med ytterligare funktionsnedsättningar hade större 
problem än eleverna utan, och svårare att bli accepterade. I yngre års
kurser var elevernas status ofta kopplade till deras unika förmågor, som 
att kunna läsa punktskrift. Det blev dock mindre viktig över tid. Känslan 
av att ibland begränsas och vara beroende uttrycktes av samtliga.

Eleverna kämpade på olika vis mellan att ses som ”normal” och ”avvikan
de”. Identitet som synnedsatt i en seende omgivning. Detta verkar vara 
särskilt tydligt bland elever som hade viss syn kvar, de ville framstå som 
alla andra – trots att det innebar svårigheter. Eleverna villa gärna dölja  
sitt behov av hjälp eller stöd, och att så långt som möjligt göra samma 
saker som sina klasskamrater. Flera uttrycker stress kring studieresultat, 
och pluggar mycket för att hålla samma tempo som sina klasskamrater. 

De elever som beskrevs som mer socialt inkluderade gick alla på skolor 
där detta varit högt prioriterat. Pedagogiska strategier användes för 
social inkludering. På högstadiet var den sociala situationen mycket 
svårare att påverka, och de strategier som lyckades i yngre åldrar 
fungerade inte längre. Lärarna tyckte det var svårt att påverka, och 
vårdnadshavarna önskade fler aktiva åtgärder för att påverka de sociala 
strukturerna och relationerna mellan eleverna. 

I SDQmätningen av elevernas psykiska hälsa fanns inga större  
skillnader mellan eleverna med eller utan synnedsättning. De elever som 
fick resultat som indikerade fler svårigheter hade alla ytterligare funktions
nedsättning. En närmare titt på resultaten visar dock att alla utom en elev 
var orolig för sin skolsituation och upplevde sig stressad. Fyra elever 
rapporterade känslor av ensamhet och psykosomatiska symptom som 
huvud och magvärk. Alla uppgav att de hade minst en vän, men i vissa 
fall var det en vän utanför skolan, till exempel en annan person med 
synnedsättning som de träffat i något annat sammanhang än skolan. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

de Verdier et al.  
[6]

2018,  
Sverige

Syftet är att beskriva upplevelsen av 
skolsituation och stöd för elever med 
synnedsättning och autism.

6 elever: 

3 pojkar, 3 
flickor 
9–15 år 

7 lärare, 8 vårdnadshavare

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

Ordinarie skola och 
specialskola

Intervjuer och 
pedagogiska 
dokumentationer

Resultatet delas in i två teman: Svårigheter och utmaningar i skol arbetet 
samt Framgångsrika strategier i skolarbetet. Elevernas erfarenheter  
om svårigheter och utmaningar under skoldagen synliggörs i två teman: 
Förvirring handlar om situationer där eleverna inte fick tillgång till all 
information i vissa situationer, då de saknar den visuella informationen. 
Ostrukturerade uppgifter och för stort personligt ansvar och högt  
tempo lyftes också som problematiskt. Att hantera stimuli i omgivningen 
handlade främst om svårigheter med koncentration på grund av 
distraherande ljud och att bli störd av klasskamrater. Det var inte ett  
lika stort problem för de elever som gick i mindre grupper. 

Lärarna upplevde att det kunde vara svårt att få eleverna att testa nya 
aktiviteter och att de är känsliga för förändringar. Eleverna behövde 
nära stöd från en vuxen, men samtidigt vara en del av klassen. Lärarna 
upplevde också att det kunde vara svårt att motivera och få fram 
elevernas fulla kapacitet. 

Vårdnadshavare såg svårigheter kopplade till elevernas möjligheter  
att göra sitt bästa och svårigheter med att hitta den bästa skolmiljön  
för barnet. 

Bland framgångsrika strategier nämns lugn och ro i små sammanhang 
och flexibilitet. Undervisning som är baserad på styrkor och intressen, 
och med hänsyn till individens behov och egenskaper. Aktiviteter och 
uppgifter som organiseras på ett sätt som gör det möjligt för eleven att 
förstå vad som händer och vad som förväntas. Eleverna ville inte bli 
utpekade som i behov av stöd. De vill vara självständiga och en del av 
kamratgruppen. 

Lärarna lyfte planering, struktur och kontroll i hög utsträckning. Ett antal 
exempel på pedagogiska idéer lyftes fram, så som att ta reda på vilken 
sensorisk kanal som fungerar bäst för eleven att ta in information, att 
begränsa mängden intryck, låta eleven utforska material på egen hand, 
tydliggöra strukturen och instruktionerna i lektionerna och att upprepa 
saker vid behov. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Freeland et al. 
[7]

2010,  
USA

Studiens mål är att utforska i vilken 
utsträckning ungdomar med synned
sättning använder assisterande teknik, 
samt förhållandet mellan tidpunkten för 
användningen och ungdomarnas presta
tioner på standardiserade tester. Studien 
utgår från följande frågor: Hur många 
använder assisterande teknik och finns 
det skillnad utifrån demografiska faktorer? 
Vad finns det för förutsägbart förhållande 
mellan graden av synförlust, användningen 
av assisterande teknik och ungdomarnas 
prestationer på sex fristående prov?

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

Blandade synnivåer.

Enkätstudie och 
kunskapsresultat 
på standardiserade 
tester

När den statistiska analysen genomfördes, visade det sig att använ
dandet av assisterande teknik hade begränsad påverkan på presta
tionen i testuppgifterna. De signifikanta skillnaderna var få, och när 
sådana skillnader fanns var de statistiska modellernas förklaringsgrad 
förhållande vis liten. 

Eleverna med blindhet som endast använde assisterande teknik under 
en period av datainsamlingen, hade statistiskt signifikant lägre resultat 
på flera av deltesten än ungdomarna med synnedsättning som inte 
använde assisterande teknik alls.

George och 
Duquette 
[8]

2006,  
Kanada

Vad bidrar till sociala framgångar i skolan 
och i samhället för en pojke med synned
sättning? Frågor: hur uppfattar pojken sina 
framgångar i skolan och samhället, och hur 
skiljer sig dessa uppfattningar från andra 
betydande individer i hans närhet? Vilka 
element bidrar till pojkens nivå av social 
framgång?

1 elev: pojke 
11 år

Lärare och vårdnadshavare

Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium.

Intervjuer Eleven var omtyckt, men statusen varierade beroende på kontext. Han 
hade hög status i klassrummet, men det var svårare i ämnet idrott och 
hälsa och på idrottsliga aktiviteter på fritiden. Pojken hade vänner och 
beskrev två kategorier av kompisar: de som förstod honom och hans 
synnedsättning, och de som delade idrottsintresset med honom. Ämnet 
idrott och hälsa spelade en viktig roll, även om det inte alltid var enkelt, 
och pojken till exempel inte blev vald först. Han var motiverad att delta 
i ämnet i skola och att delta i idrott på fritiden.

Lärarna hade samma förväntningar på pojken som på övriga elever,  
och hade ett inkluderande arbetssätt. I början var de osäkra på hur de 
skulle undervisa men det gick snabbt över när de lärde sig vilka anpass
ningar som behövdes. De var måna om att stödja både socioemotio
nell, fysisk och akademisk utveckling, och underlättade socialt utbyte 
genom kooperativa lärandestrategier.

Pojkens föräldrar stödjande och engagerade, framförallt mamma.  
Mamman var involverad i pojkens dagliga erfarenheter och arbetade 
nära hans lärare för att uppmuntra en positiv relation mellan hem och 
skola. Mamman såg en del sociala utmaningar och situationer där 
pojken var exkluderad. Viktigt att ge pojken samma möjligheter som 
andra barn och att uppmuntra honom att pröva saker.

Haakma et al.  
[9]

2018, 
 Nederländerna

Studiens syfte är att samla in vilket stöd 
som lärarna tillhandahåller till elever med 
synnedsättning, elevernas upplevda behov 
av stöd och elevernas beteendemässiga 
och emotionella engagemang.

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

7 lärare

Blandade synnivåer. 
Inkluderar elever med ytter
ligare funktionsnedsättning.

Ordinarie skola  
och specialskola

Språkklasser  
och modersmål

Enkät Lärarna var i stort sett positiva kring mängden stöd de kunde erbjuda 
och eleverna var positiva kring det stöd de fick. Eleverna var generellt 
sett engagerade i klassrumsaktiviteter. Det fanns dock stora individuella 
skillnader gällande elevernas behov av struktur, självständighet och 
involvering. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Harris  
[10]

2011,  
USA

Syftet är att undersöka effekterna av den 
fysiska närheten av en resursperson och 
hur det påverkar olika typer av interaktio
ner. Vem tar initiativ till interaktion, både 
mellan elev och resursperson, elev och 
lärare samt elev och klasskamrater?

4 elever 
7–13 år

4 resurspersoner

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium.

Inkluderar elever  
med ytter ligare  
funktionsnedsättning.

Ordinarie skola Observationer Det fanns ett samband mellan hur nära resurspersonen befann sig 
fysiskt, och hur mycket eleverna med synnedsättning samspelade  
med lärare och seende kompisar i klassrummet. I de fall då resurs
personen var på ett större avstånd, interagerade eleven mer med  
övriga i klassrummet. Den typ av interaktion som förekom var till  
exem pel anvisningar eller kommentarer, frågor och olika former av 
social interaktion. Eleverna bad inte resurspersonerna om någon hjälp, 
utan det var främst resurspersonerna som tog initiativ till interaktion.  
Det var större chans att läraren vände sig direkt till eleven när resurs
personen inte var så nära eleven. Detsamma gällde för klasskamrater.

Jessup et al. 
[11]

2018 
Australien

Studien undersöker hur högstadieelever 
med synnedsättning uppfattar och 
upplever social inkludering i skolan och 
vad som påverkar dessa erfarenheter. 

12 elever 
13–17 år 

Blandade synnivåer.  
Inkluderar elever  
med ytterligare  
funktionsnedsättning.

Ordinarie skola Intervjuer och 
självskattnings enkät

På gruppnivå upplevde sig eleverna inkluderade. De beskriver inklude
ring som att bli sedd och accepterad för den du är av både lärare och 
elever. Inkludering är också att det finns en förståelse för att man kan 
behöva något annat än andra elever när man har en synnedsättning.

I intervjuerna framkommer att det är viktigt att framhålla sig själv och att 
ta många initiativ för att få bli socialt delaktig. Det finns också en önskan 
att andra ska vilja närma sig och lära känna en. Eleverna kände sig 
inkluderade när personal anpassade stöd efter deras behov. Lärarna 
behöver veta hur det är att ha en synnedsättning, så det förstår och 
kan stödja på rätt sätt. En elev tar upp hur viktigt det är att ”skrika” tills 
läraren lyssnar. Vissa lärare kunde ta över och exempelvis svara åt 
eleverna, vilket underminerar eleverna. Men en annan elev tyckte att 
läraren stöttade genom att ”kontrollera”. 

Lärarna hade inte rätt undervisningsstrategier, eleverna fick inte 
sitt arbetsmaterial i tid, de tittar på film, använder whiteboard eller 
powerpoints, utan att använda förstoringar. Även ämnet idrott och hälsa 
tas upp som utmanande. 

Det är viktigt för eleverna att hitta områden där de är duktiga och kan få 
erkännande i. De tre eleverna som hade högt på inkluderingsmätningen 
hade antingen områden att få visa sig duktig på eller tillgång till stora 
mängder anpassat material.

En del elever hade svåra upplevelser av mobbning och att bli avvisad 
från kompisar. Det var särskilt jobbigt för de elever med ytterligare 
funktionsnedsättning.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Kern et al. 
[12]

2001,  
USA

Denna studie utvärderar effekterna av att 
anpassa en förskolas lekplats för en pojke 
med synnedsättning. Anpassningarna ba
serades på två antaganden: att lekplatsen 
borde inkludera stationer med musikinstru
ment som kan användas självständigt av 
alla barn, samt en permanent ”väg” som 
kopplar samman de olika stationerna så 
att barnet med synnedsättning kan röra 
sig självständigt mellan dem. Studien 
undersöker hur anpassningarna påverkar 
interaktioner, engagemang, rörelse och 
stereotypa beteenden.

1 barn: pojke 
40 månader 

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium.

Förskola, 
 utomhusmiljö

Intervention, 
 observationer

Innan anpassningen av lekplatsen var pojken inte delaktig i meningsfull 
lek med föremål eller med kompisar. Efter anpassningen deltog han 
vid fler tillfällen av meningsfull lek med föremål och uppvisade färre 
stereotypa beteenden. Han deltog fortfarande inte i social interaktion 
med kompisar eller vuxna. När förskolepersonalen fick kunskap om hur 
de skulle använda anpassningarna för att engagera pojken, ökade hans 
interaktion med både barn och vuxna, hans engagemang i meningsfull 
lek med föremål ökade ännu lite mer och de stereotypa beteendena 
minskade ytterligare något. Anpassningen av lekplatsen föll väl ut – men 
först när anpassning kombinerades med utbildning för personalen.

Khadka et al.  
[13]

2012, 
 Stor britannien

Syftet är att identifiera sådant som är 
viktigt för unga vad gäller utbildning, 
sociala sammanhang och fritid. Studien 
vill också undersöka vilka aktiviteter som 
unga med synnedsättning kämpar med, 
och jämföra livsstilen mellan unga med 
och utan synnedsättning.

81 elever:  
46 pojkar, 35 flickor 
5–18 år

34 elever med  
synnedsättning

47 elever utan 
 synnedsättning.

Blandade synnivåer.

Fokusgrupps
intervjuer

Elever med och utan synnedsättning har många gemensamma intres
sen, men får kämpa med vissa aktiviteter. De unga vill vara oberoende, 
men överbeskyddande vårdnadshavare kan försvåra. 

Ämnena idrott och hälsa samt drama var de mest populära aktiviteterna 
i skolan för båda elevgrupperna. Lektioner i matematik, engelska och 
naturvetenskap var minst populära. Eleverna med synnedsättning 
kämpade med vissa specifika aktiviteter, exempelvis undvek många av 
dem att läsa. Geografi, främst att läsa kartor, var de svåraste lektionerna 
och bollspel var den svåraste aktiviteten att delta i under lektionerna i 
ämnet idrott och hälsa. 

Det fanns ett generellt motstånd bland elever med synnedsättning att 
använda stödverktyg, som förstoringsglas. Att använda verktyg gjorde 
att de kände sig annorlunda och gav oönskad uppmärksamhet, det 
var vanligare bland äldre elever. Hemma upplevdes det mer okej att 
använda förstoringsglas. Andra skäl att inte använda förstoringsglasen 
var att de var klumpiga, hade tråkig färg, dålig hållbarhet, gav dålig 
arbetsställning och att det gjorde att de jobbade långsamt. De flesta 
elever föredrog att använda digitala förstoringar framför förstoringsglas. 
Eleverna upplevde att stödfunktionerna begränsade dem, exempelvis 
genom att de behöver sitta på en specifik plats, och att stödet fick dem 
att sticka ut. Upplevelsen av diskriminering från lärare uppstod främst i 
ämnet idrott och hälsa, när man inte tilläts delta fullt ut.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Kristiansen  
[14] 

2013,  
Norge

Målet med studien är att öka och stimulera 
språkutveckling hos barn med blindhet 
genom handledning av vårdnadshavare 
och förskolepersonal. 

1. I vilken grad främjas initiativ och tidig 
dialogutveckling genom samspel, aktivitet 
och begreppsförståels?

2. Vad är förekomsten av ett specifikt tema 
för hela gruppen eller ett specifikt tema för 
de enskilda barnen? 

5 barn 
1–4 år

10 vårdnadshavare,  
5 förskolelärare, 
4 assistenter,  
4 specialpedagoger

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium.

Förskola Dokumentation från 
handledningsmöten

Dokumentationen från handledningsmötena resulterade i 24 olika 
specifika teman fördelade på tre överordnade områden med:  
1) Främja barnens initiativ och tidig dialogutvecklig genom samspel: 
Utgångspunkter i barnets uppmärksamhet och kommunikativa uttryck; 
Få svar på initiativ, använda interjektioner; Strukturer för att barnet kan 
komma med självständiga bidrag och strukturer för att förstå och följa 
barnets initiativ i lek; Bekräfta och utöka ämnen utifrån barnets intresse 
och uppmärksamhet; Bekräfta ämnet genom att fokusera på barnet; De 
vuxnas medvetenhet och förståelse för vad som främjar dialog. 
2) Främja barnens aktivitet: Kartlägga barnets intresse; Tillrättalägga 
sammansatta lekaktiviteter med utgångspunkt i barnets intresse; Vuxna 
gör väntan begriplig; Utveckla självständighet och självständig förflytt
ning och vuxnas insikt att behov av självständighet finns; Rollekars 
innehåll och de vuxnas förståelse för lekens innebörd; Vuxna kan främja 
barnets deltagande i leken genom att sprida information genom att vara 
”radioreporter”, begränsa antalet barn, anpassa takten efter barnet, 
träna rollspel; Vuxnas insikt om barnets behov och ordning; Underlätta 
överblick och förutsägbarhet genom ramstruktur; Underlätta överblick 
och förutsägbarhet genom situationsstruktur; Underlätta överblick och 
förutsägbarhet i den fysiska miljön.  
3) Främja barnens begreppsförståelse: Förstå begrepp genom konkreta 
erfarenheter av aktiviteter och saker samt förklara innebörden av 
konkreta upplevelser för att förstå; Att namnge saker, upplevelser, 
känslor och sensoriska upplevelser; Namnge när man har uppmärksam
het på samma aktivitet; Samtala om personliga upplevelse i det förflutna 
och framtiden; Förklara generalisering, objektkonstans och personliga 
pronomen; Holistisk språkutveckling, karaktärer och språklig ram.

Främja aktivitet var det tema som togs upp flest gånger, därefter att 
främja initiativ och tidig dialogutveckling genom samspel. Minst frekvent 
togs främja begreppsförståelse upp. Områdena representerade olika 
perspektiv på aktivitet, men i stort handlar det om att få barnet till att ta 
initiativ själv för att få viktiga erfarenheter.

Kunskapen kan bidra till att personal och vårdnadshavare till små barn 
med blindhet kan utveckla sitt samspel till barnen. Det främjar barnens 
aktivitet, deras initiativ och tidig dialogutveckling samt deras begrepps
förståelse. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

McDowell  
och Budd 
[15]

2018,  
Nya Zeeland

Syftet är att undersöka effekten av en 
belamrad klassrumsmiljö på elevers 
erfarenheter och beteende. Hur kan 
klassrum planeras för att bättre stötta 
elevernas behov?

8 elever  
5–17 år

3 lärare, 3 resurspersoner 
som observerade

6 elever med synnedsättning, 
CVI

2 elever utan synnedsättning

Inkluderar elever med ytter
ligare funktionsnedsättning.

Specialskola Intervention, 
Intervjuer med lärare 
och resurspersoner, 
före och efter insats

Till en början trodde lärarna att elevernas synnedsättning skulle göra 
så att de inte märkte skillnaden i klassrumsmiljön. Men det blev snabbt 
tydligt att eleverna märkte stor skillnad. Det märktes förändringar i 
både lärande och beteende när miljön var mer avskalad utan störande 
synintryck. Elevernas fokus ökade, de fick bättre visuell medvetenhet 
och uppmärksamhet, bättre koncentration och mindre distraktion. 
Eleverna verkade också mer avslappnade och det var mindre spänning 
i klassrummet. Särskilt eleverna med CVI lyftes fram där lärarna kunde 
se förbättringar i elevernas lärande och beteende, samt fokus och 
uppmärksamhet. Förändringarna i klassrumsmiljön hjälpte eleverna 
då de hade mindre information att bearbeta, vilket resulterade i mindre 
sensorisk överbelastning och minskad frustration. Vissa specifika 
anpassningar lyftes fram, bland annat att täcka för öppna hyllor och 
glaspartier och ta bort överflödiga föremål. De vuxna upplevde också 
själva att miljön blev lugnare och hade en positiv effekt på deras 
sinnesstämning. De beskrev att de fick bättre överblick eftersom det  
var mindre rörigt och de kunde ha bättre fokus och blev mindre distra
herade. De utmaningar som kvarstod efter den visuella anpassningen 
var olika typer av störande ljud och rörelser, både i det egna och det 
närliggande klassrummet.

McGaha  
och Farran  
[16] 

2001,  
USA

Syftet är att jämföra interaktionerna  
hos barn med synnedsättning med 
interaktionerna hos seende barn, både 
inomhus i klassrummet och utomhus  
på skolgården. 

20 barn: 

10 pojkar, 10 
flickor 
2,5–6 år

9 barn med synnedsättning, 
11 barn utan synnedsättning

Blandade synnivåer. 
Inkluderar elever med ytter
ligare funktionsnedsättning.

Förskola Videoobservationer Båda grupperna av barn betedde sig liknande i både klassrum och 
utomhusmiljöer. Större delen av tiden var de tillsammans med andra 
barn, och lite tid spenderades ensam. Barnen var mer runt andra barn 
utomhus än inomhus, och de var närmare lärare inomhus än utomhus. 
Inga direkta skillnader sågs mellan sätt att leka kunde ses mellan 
barn med och utan synnedsättning. En annan likhet mellan de två 
grupperna av barn var att alla var mer i närheten av seende barn. Fem 
av de  seende barnen var mindre än 20 procent av sin tid i närheten 
av barn med synnedsättning. Bara två av barnen med synnedsättning 
ägnade lika lite tid med seende barn, och dessa två var bästa vänner 
och ägnade all lektid tillsammans. Det tyder på att vissa seende barn 
undviker barn med synnedsättning, medan andra är bekväma med att 
vara med alla.

Lek i samspel bland seende barn ökade utomhus, men minskade 
för barn med synnedsättning. Barnen med synnedsättning lekte mer 
parallellt och mindre tillsammans med andra utomhus. Barnen med 
synnedsättning var lika ofta nära någon inne som ute. De seende 
barnen var oftare nära någon ute än inne, och deltog mer i samspel  
ute, än barnen med synnedsättning. Det finns alltså tecken på att 
deltagande genom samspel med andra skiljer sig åt mellan elever  
med och utan synnedsättning, särskilt utomhus.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Opie  
[17]

2018,  
Australien

Syftet är att lyssna på elevernas berät
telser om sina erfarenheter av utbildning. 
Här undersöks särskilt om teknik möjliggör 
för eleverna med synnedsättning att få 
tillgång till inkluderande utbildning, som är 
rättvis, och ger tillgång och möjligheter. 

7 elever: 

4 pojkar, 3 
flickor 
17–19 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer Eleverna använde en blandning av tekniker för att försöka få tillgång 
till arbetet i klassrummet. Det var i princip omöjligt att få tillgång till 
informationen som skrevs på tavlan, ingen av eleverna hade lyckats 
hitta en teknisk lösning som gjorde att de kunde ta anteckningar från 
tavlan. Vissa lärare var bättre än andra på att diktera det som de skrev 
på tavlan. Eleverna blev beroende av att övriga elever berättade för 
dem vad som stod på tavlan.

Användningen av datorer i klassrummet var låg, och eleverna med 
synnedsättning ville inte sticka ut. De uppskattade inte känslan av att 
vara beroende av andra elever. Eleverna ville vara, och uppfattas som, 
självständiga och kompetenta och inte vara till besvär inför lärarna. 

Assisterande teknik uppfattades av eleverna som att det tog lång tid 
att sätta upp. Lärarnas stöd behövdes också för att kunna använda 
utrustningen. Lärare och elever behöver träning i hur utrustningen ska 
sättas upp och användas. Eleverna saknade professionellt tekniskt stöd, 
eftersom lärarna hade begränsad kunskap. Eleverna önskade ny teknik 
som kan bidra till självständighet. Lärarna behöver få ökad förståelse 
för att göra material tillgängligt, och eleverna behöver ha tillgång till 
uppdaterad och relevant teknik.

Opie et al.  
[18]

2017,  
Australien

I studien undersöks erfarenheter av skol
gången för en elev med synnedsättning.

1 elev, pojke 
19 år

Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium.

Ordinarie skola Intervjuer Pojken beskriver att han känt sig väldigt isolerad. Han såg varken 
ansiktsuttryck eller särskilt mycket från sin omgivning. Varken hans 
assisten eller lärare verkade förstå det, då de inte syntolkade. För 
pojken var det också viktigt att framstå som kompetent. Han ville inte 
framstå som i behov av stöd, så han bad heller inte om det. Inte ens i 
situationer när han inte kunde göra det som förväntades, bad han om 
hjälp. Kommunikationen mellan elev och lärare var dålig och det fanns 
ingen tillit. I studien tas flera exempel upp på hur han lämnades utanför  
i skolan. Han vill ha en ledarposition i skolan, då han tror att det ska 
vara till hjälp för hans sociala delaktighet.

Skolan har misslyckats med att inkludera pojken. Han vill vara i  
ledar position för att visa att han kan saker. Han frågar inte om hjälp,  
vill inte anses som behövande. Ibland säger han till men får inget gehör. 
Det finns ingen kommunikation mellan pojken och hans lärare. Lärarna 
verkar inte kunna tillgodose att pojken får samma kvalitet på utbild
ningen som andra elever. Vad gäller ämnet idrott och hälsa har skolan 
försökt att tillgodose hans behov. De köpte in utrustning för att kunna 
anpassa lektionerna till honom, men det gjordes ingen anpassning av 
aktiviteterna. Skolan hade inte kommunicerat med honom innan kring 
hans behov.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Opie och 
Southcott  
[19]

2018,  
Australien

Studien undersöker erfarenheten hos 
en elev med synnedsättning i en skola i 
Australien, och om eleven upplever att 
utbildningen är inkluderande. 

1 elev, pojke 
16 år

Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium.

Ordinarie skola Intervjuer Studien beskriver vilket stöd eleven haft tillgång till och till viss del  
hur olika stödfunktioner samverkat. Pojken vill framstå som alla andra, 
att kunna ”passera” som seende om han anstränger sig. Han önskar 
att han kunde köra bil själv, för att inte vara lika beroende av sina 
vårdnadshavare för att bli skjutsad. Annars har han en stor tilltro till  
sin egen förmåga.

Han upplever att besökande synpedagoger har väldigt bestämda före
ställningar om hur man ska hantera synnedsättning och vilka hjälpmedel 
som ska användas. Upplevelsen för eleven blir att de inte utgår från de 
individuella förutsättningarna, eller lyssnar på eleven. Han beskriver hur 
lärare ofta glömde att anpassa material, men hanterar det med humor. 
Bra lärare var de som var organiserade, där allt material alltid fanns 
tillgängligt, ofta på förhand.

Eleven har få nära vänner, han sitter längst fram i klassrummet och 
förklarar att ingen vill sitta där. Det har också varit svårt för kamrater att 
få plats bredvid honom då han har behövt ha så mycket stora papper 
på sitt skrivbord. Han har inte känt sig ensam och har varit engagerad 
i många aktiviteter.

Ralejoe 
[20]

2019,  
Lesotho

Syftet är att undersöka hur lärare ser på 
inkludering av elever med synnedsättning i 
ordinarie skola. 

8 lärare, varav 4 stödlärare

Tre av lärarna kvalificerade 
att undervisa i punktskrift

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium.

Ordinarie skola Fokusgrupps
intervjuer

Lärarna såg både fördelar och utmaningar med att inkludera eleverna 
i ordinarie skola. De var positiva till att eleverna placeras i ordinarie 
 skolor, att inte göra det skulle vara diskriminerande. Men en lärare 
 menade samtidigt att specialskola kunde vara ett bättre alternativ 
om den ordinarie skolan saknade förutsättningar för att möta eleven. 
 Lärarna lyfte fram elevcentrerade metoder som diskussion och 
presentation som mest framgångsrika för undervisning i klassrum 
med blandade funktionsförmågor. Beroende på ämne tog de med sig 
lärmaterial som kunde engagera alla elever, inklusive eleverna med 
synnedsättning. Eleverna fick också ta med sig sin lärutrustning. Ofta 
användes lärmaterial som stimulerade till att använda flera sinnen,  
och som kunde användas av alla elever. Lärarna anpassade material  
åt eleverna, och såg till att punktskriftstexter gavs ut till dem dagen 
innan undervisningstillfället. Det underlättade för eleverna med 
synnedsättning, eftersom det tar mer tid att läsa punktskrift.  
Eleverna med synnedsättning fick sitta långt fram i klassrummet. 

De utmaningar som lärarna såg för eleverna de mötte var att det fanns 
hinder i organisering, brist på resurser och en stel, centralt skapad 
läroplan som inte tar hänsyn till olika elevers förutsättningar. Lärarna 
hade ofta för mycket att göra, och eleverna med synnedsättning 
behövde ofta extra stöd.



SPSM  Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning Bilaga 2 – Beskrivning av de ingående studierna 13

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Rosenblum 
[21]

2000,  
USA

Studien undersöker hur synnedsättning 
påverkar livet för ungdomar inom fem 
områden: 

1. Känslor rörande synnedsättning  
och funktionsförmåga

2. Familjeerfarenheter 

3. Påverkan från lärare och 
 skolerfarenheter 

4. Att hitta sin plats i kamratkulturen

5. Vänskap

20 elever  
13–18 år

10 elever med 
 synnedsättning, 

10 elever utan 
 synnedsättning. 

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer De flesta av eleverna hade negativa känslor kring sin synnedsättning 
och önskade att de var seende, oavsett när synnedsättningen hade 
inträffat. Hur starka de negativa känslorna var varierade, några ville 
dölja sin synnedsättning, medan det för andra var mer odramatiskt. 

Flera elever uttryckte att de fick stöd av sin familj gällande utmaningar 
kopplade till synnedsättningen. De flesta kände sig dock inte fullt ut 
förstådda av sina vårdnadshavare, och tyckte att de behandlades 
annorlunda än sina syskon. 

De flesta hade bytt skoldistrikt under sin skolgång, och upplevt förbätt
ringar efter bytet. Många beskrev bra stöd från synspecialister, sämre 
stöd och förståelse, och ibland dåligt bemötande, från den ordinarie 
klassläraren.

Ungdomarnas upplevelser av kamratkulturen på sina skolor varierade 
mycket. Flera upplevde sig själva som lite utanför, några hade blivit 
retade. De seende kamraternas osäkerhet kring hur de skulle bemöta 
sin klasskamrat med synnedsättning lyftes fram. Alla ungdomarna 
med synnedsättning upplevde att de hade åtminstone en nära vän, 
ofta någon med gemensamma intressen. De seende kompisarna 
som intervjuades upplevde synnedsättningen som odramatisk, som 
ett personlighetsdrag, men flera uttryckte att det hade varit skönt 
om kompisen hade varit seende eftersom synnedsättningen ofta var 
opraktisk. Vänskaperna framstod som ömsesidiga och genuina, några 
av de seende kompisarna beskrev att det var svårare att vara kompis 
med någon med synnedsättning, men alla uttryckte att deras vänskap 
ändå var värt det.

Southcott  
och Opie 
[22]

2016,  
Australien

Syftet är att undersöka skolgången med 
perspektiv från en elev med synnedsätt
ning.

1 elev, pojke 
Årskurs 12 
 
Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium.

Ordinarie skola Intervjuer Eleven upplevde osäkerhet kring orientering och förflyttning under hela 
skoltiden. Han kom för sent för att slippa krocka i fulla korridorer. Ibland 
fick han ingen information om förändringar. Ämnet idrott och hälsa var 
ofta svårt. 

Eleven fick inte alltid likvärdiga förutsättningar, exempelvis genom att 
han ibland inte fick de anpassningar han behövde i lärmaterial. Han fick 
heller ingen extra tid för att göra uppgifter, därför blev han ofta inte klar. 
Skolan kunde inte erbjuda en bra lösning för eleven att kunna ta an
teckningar från tavlan. Eleven hade även ett motstånd mot hjälpmedel, 
på grund av en önskan att inte avvika. Det fanns olika problem med att 
använda tekniska hjälpmedel. Många verktyg upplevdes som otympliga 
och tog tid att sätta upp, särskilt utan tillräckligt stöd och förståelse från 
lärarna att det krävdes mer tid.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Thurston 
[23]

2012,  
Storbritannien

Syftet är att undersöka och förstå hur två 
elever med synnedsättning och albinism 
upplever inkludering och stöd i högstadiet.

2 elever 
Pojke: 15 år 
Flicka: 16 år 
Albinism 
 
Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola Intervjuer Att ha en synnedsättning ledde till olika funktionella svårigheter i skolan. 
Att inte se tavlan eller att behöva sitta längst fram. Eleverna kände 
sig annorlunda, både inuti och utanpå, då deras utseende även är 
särpräglat på grund av albinism. Det gjorde det svårt för dem att smälta 
in. Eleverna hade negativa förväntningar på skolan, de förväntade 
sig att bli dåligt behandlade. Däremot skulle riktiga vänner accepterar 
en som man är. Deras upplevelse av att vara synnedsatt i skolan var 
kopplade till såväl fysiska som sociala och känslomässiga konsekvenser 
och påverkade deras deltagande. 

När det kom till extra stöd beskrevs nackdelar med att använda vissa 
hjälpmedel, då de upplevdes som jobbiga att släpa runt på och hade 
bristande funktionalitet. Dessutom bidrog de till bilden av eleverna som 
annorlunda. Det fanns en känslomässig laddning runt hjälpmedlen, 
då de var till nytta, men kändes jobbiga att använda. Att de hela tiden 
behövde förhålla sig till en expertröst, en vuxen som talade om vad som 
var bäst för eleven, var jobbigt. Om de inte använde sina hjälpmedel 
upplevde de att vuxna blev arga eller bestraffade dem. Expertrösten 
ledde till en känsla av att bli tystad, det var svårt att uttrycka sina behov 
av ett mer stöd och hjälpmedel som inte var lika synliga och utpekande. 
Att få stöd från en annan person med synnedsättning skulle ha varit 
värdefullt.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Verver et al.  
[24] 

2020,  
Nederländerna

Syftet är att undersöka effekten av 
leksaker förstärka med ljud i leksitua
tioner i grupper av elever med och utan 
synnedsättning. Sociala och kognitiva 
lekbeteenden jämförs. Hypotesen är att 
social lek ökar och att högre nivåer av 
kognitiv lek borde uppstå när deltagarna 
använder de ljudförstärkta leksakerna  
vid upprepade tillfällen. 

36 elever:  
17 pojkar, 19 flickor 
4–11 år

18 elever med synned
sättning, 18 elever utan 
synnedsättning

Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium.  

Ordinarie skola Observationer Lek jämfördes med den anpassade leksaken med ljud och en icke 
anpassad leksak. Under den första veckan ägnade sig eleverna mer åt 
parallell lek och ensamlek med den anpassade leksaken med ljud än 
med den icke anpassade. Med den ickeanpassade leksaken skedde 
mer samarbetslek. Under den andra veckan minskade parallell lek och 
ensamlek medan samarbetslek ökade, med den anpassade leksaken. 
Det syntes ingen effekt av visuell förmåga. Däremot syntes en skillnad 
beroende på ålder när det kom till samarbetslek och att tappa intresset. 
Den yngsta åldersgruppen hade mindre samarbetslek än den äldsta 
gruppen, och de yngsta tappade oftare intresset än de två äldre 
grupperna.

Barnen lekte mer manipulativ lek (utforskar objektet) och mindre funk
tionell (leksaken används som den är tänkt att användas) och symbolisk 
lek (leksaken används som om den vore en annan sak) när de först 
använde den anpassade leksaken i jämförelse med den icke anpassade 
leksaken. Framförallt var det ljuden som undersöktes. Detta minskade 
under vecka två, men fortfarande var det vanligare med manipulativ 
lek med den anpassade, och funktionell lek med den icke anpassade. 
Den tid som ägnades åt symbolisk lek skilde sig inte längre åt under 
vecka två, på grund av att detta ökade med den anpassade leksaken. 
De kognitiva aspekterna av leken skiljde sig inte åt mellan barnen med 
och utan synnedsättning, även om det fanns en trend att barnen med 
synnedsättning ägnade sig mer åt manipulativ lek. En tydlig skillnad 
när det kom till ålder vad gällde funktionell lek visade sig. Den yngsta 
gruppen ägnade sig mer åt funktionell lek än den äldsta. 

Det fanns inga skillnader mellan lek med anpassad eller icke  
anpassad leksak, vare sig för kompisriktade initiativ eller respons på 
andras initiativ. De seende barnen tog oftare föremål från kompisen  
med synnedsättning när de lekte med den icke anpassade leksaken  
än den anpassade. Där fanns det ingen skillnad hos barnen med 
synnedsättning.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

West et al. 
[25]

2004,  
Singapore

Syftet är att bidra med elevperspektiv på 
inkludering av elever med synnedsättning 
i Singapore. 

9 elever: 

3 pojkar, 6 
flickor 
13–17 år

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer, dagboks
anteckningar, 
observationer

När elever med synnedsättning kommer nya till en skola behöver de 
få sina känslor och förmågor bekräftade av andra, för eleven viktiga, 
personer. Eleverna såg sig själva som ”annorlunda” och deras nya 
klasskamrater som ”normala”. Det var svårt att anpassa sig och upp
levdes stressfyllt i den nya skolmiljön. En tredjedel av eleverna föredrog, 
till en början, att gå i specialskola då ”alla elever är samma som mig”. 
Efter en tid verkade deras initiala oro försvinna. Vissa elever kände 
sig ledsna och utanför, men de allra flesta tyckte att deras förtroende 
hade ökat i och med inkluderingen. De ville inte prata med sina lärare 
om problemen med kamraterna, för att inte verka gnälliga. De ville 
heller inte fråga lärarna om stöd eftersom de ansåg att lärarna hade en 
osympatisk attityd till deras särskilda behov. Lärarna ansåg till exempel 
att eleverna skulle genomföra samma uppgifter som andra elever utan 
att exempelvis förstora materialet. De kunde också skriva uppgifter på 
tavlan utan att presentera dem muntligt.

Eleverna med synnedsättning måste göra stora justeringar för att 
anpassa sig till sin nya lärmiljö. Det kan underlättas genom stöd och 
assistans från klasskamrater. Exempelvis genom att para ihop dem med 
tillförlitliga elever som lärarna vet har en förståelse för deras särskilda 
behov. Elever med synnedsättning såg positivt på att få stöd och hjälp 
från sina kamrater. När kamraterna själva erbjuder hjälp blir det lättare 
att känna sig accepterad. Det ger eleverna självförtroende och det blir 
lättare att själv be om hjälp. 

Eleverna med synnedsättning tror att lärarna spelar en central roll för 
deras integration genom att initiera ”kamratpartnerskap” i klassen. 
Lärarna behöver organisera och främja positiva relationer mellan dem 
själva och kamrater. Lärarna kan också organisera och möblera klass
rummet på ett sådant sätt som underlättar kamratskap. Eleverna med 
synnedsättning upplevde att de hade svårt med den höga ljudnivån. De 
var vana vid gruppstorlekar på 5–10 elever, men gick nu i klasser med 
cirka 40 elever. En stor förändring för eleverna var att lärarna saknade 
kunskaper om synnedsättning. Det är viktigt att höja elevernas position i 
klassen. För att göra det kan lärarna ge enskild hjälp, upprepa och läsa 
långsammare samt erbjuda förstoringar av papper så att eleverna med 
synnedsättning kan komma på samma nivå som de seende eleverna.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Whitburn 
[26]

2014,  
Australien

Syftet är att utforska erfarenheter av 
inkluderande undervisning för elever med 
synnedsättning. Fokus ligger på lärarnas 
inkluderande pedagogik. 

5 elever 
13–17 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer

Eleverna behövde tillåtas vara självständiga. Det kunde stöttas av lärar
na på olika sätt, exempelvis genom att använda kommunikation på rätt 
sätt. Det kan vara att ge muntliga instruktioner av den information som 
läraren skrev eller visade på tavlan. Att få samma tillgång till information 
gjorde att eleverna med synnedsättning blev behandlade likvärdigt som 
sina seende kamrater. 

Eleverna behövde få tillgång till studiematerial i god tid och i anpassad 
form för att kunna ta till sig det. Om studiematerialet var mer avancerat, 
eller om det behövde översättas till punktskrift eller taktilt format, 
förväntade sig eleverna att lärarna såg till att de fick materialet i god tid 
före lektionen. På så vis kände sig eleverna mer inkluderade i lektionens 
sociala sammanhang. Eleverna kände också att detta möjliggjorde att 
de kunde hålla samma tempo som sina kamrater.

Lärare som tänker utanför boxen kommer på kreativa lösningar för att 
till exempel göra visuella material tillgängliga. Till exempel är det svårt 
för elever med synnedsättning att se detaljer i diagram. Där kan lärarna 
behöva hjälpa till att beskriva detaljerna. Taktila modeller uppskattades 
av eleverna. 

Lärare bör vara tillgängliga även utanför klassrummet så att eleven kan 
söka stöd. Eleverna uttryckte också att förmågan att självständigt kunna 
kommunicera med lärare utanför lektionerna var viktigt, då det stärkte 
den viktiga livskunskapen. Detta var särskilt viktigt i de fall eleven inte 
fått tillgängligt material i tid till en lektion.

Zhang  
[27]

2021,  
Kina

Studien syftar till att undersöka kopplingen 
mellan klassrumsmiljön för elever med 
synnedsättning och utvecklingen av 
elevernas kreativa förmågor. 

1. Hur upplever eleverna sin klassrums
miljö under lektioner i kinesiska, matte 
och engelska? 

2. Vilka kreativa egenskaper har 
eleverna med synnedsättning, utifrån 
utveckling av kreativ potential?

3. Finns det samband mellan upp
levelsen av klassrumsmiljön och 
utvecklingen av kreativitet?

32 elever 
9–12 år 

Blandade synnivåer.

Specialskola 
Matematik, engelska 
och kinesiska

Enkät Eleverna tyckte att klassrumsmiljön var bra, men engelska hade något 
sämre resultat än de övriga ämnena. 

När det kom till potential för de kreativa förmågorna fanns inga skill
nader mellan elever i olika årskurser eller med olika kön. Däremot fanns 
det en skillnad beroende på nivå av synnedsättning när det kom till diver
gent tänkande, det vill säga förmågan att generera och utveckla möjliga 
lösningar i kreativ problemlösning. Punktskriftsläsande elever hade en 
högre nivå av divergent tänkande än eleverna som läser svarttext.

Studien visade också ett samband mellan studentrelationer och 
konvergent tänkande, det vill säga analytiskt tänkande och logik.  
Bra relationer mellan eleverna verkade gynna en positiv utveckling  
av elevernas kreativa konvergenta tänkande.

Med andra ord bör resultaten leda till slutsatsen att det, för att utveckla 
elevernas kreativitet, är viktigt att arbeta för goda relationer mellan 
eleverna. 
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Läsa och skriva – 14 artiklar

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Argyropoulos 
et al.  
[28]

2019,  
Grekland

Syftet är att undersöka vilka läsmedium 
elever med synnedsättning föredrar, och 
vad som ger bäst resultat. 

Finns det samband vad eleven föredrar 
kopplat till ålder och typ av synnedsättning 
och när den debuterade?

75 elever: 

45 pojkar, 30 flickor 
10–15 år

Blandade synnivåer.

Ordinarie skola Elevenkäter Eleverna med synnedsättning föredrog förstorad text, medan eleverna 
med blindhet föredrog punktskrift. De allra flesta elever menade att  
det bästa mediet för deras studier, och som skapar bäst förståelse,  
var att kunna lyssna. Vad de föredrog varierade till viss del utifrån ålder 
och, framförallt, typ av synnedsättning, elever med synnedsättning 
uppskattade i större utsträckning att lyssna. Endast elever med blindhet 
från den äldre åldersgruppen ansåg att en kombination av medium 
gav bäst möjligheter till förståelse. Eleverna valde traditionella medier, 
svartskrift eller punktskrift, före assisterande teknik. En förklaring var 
att tillhandahållandet av assisterande teknik leder till olika problem 
för dessa elever. Lärarna fokuserar mer på att lära ut punktskrift och 
svartskrift. Alla har inte heller råd med assisterande teknik hemma. De 
flesta eleverna tyckte att de lärde sig bäst genom att lyssna. Det fanns 
alltså en kontrast  mellan vad de föredrog för läsmedium i under vis
ningen och vad de tyckte fungerade bäst för att lära sig, oavsett ålder 
och typ av synnedsättning. Det kan bero på att det är mindre tröttande 
och tidskrävande att lyssna. Punktskrift blir då, trots att det är viktigt, 
bortprioriterat. 

Argyropoulos och 
Papadimitriou  
[29]

2015,  
Grekland

Målet är att beskriva vilka typer av  
fel punktskriftsläsande elever gör när  
de läser, och om det är möjligt att se  
en korrelation mellan felen, typ av  
synnedsättning och årskurs. 

1. Bedöma korrekthet i läsning  
baserat på kön, ålder vid  
synförlust, utbildningsnivå, och

2. Hitta potentiella korrelationer  
mellan felkategorier och kön, ålder  
vid synförlust och utbildningsnivå.

21 elever: 

10 pojkar, 11 flickor

Grundskola och gymnasium. 

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 
 

Ordinarie skola Testresultat från 
läsförståelsetest

Eleverna utförde ett test bestående av tre skalor från ett standardiserat 
instrument för att mäta läsförståelse. Flickor, elever som inte var födda 
med sin synnedsättning och grundskoleelever gjorde fler fel än pojkar, 
elever med medfödd synnedsättning och gymnasieelever. Resultaten 
motsäger tidigare forskning som har visat att punktskriftsläsare läser 
meningsfulla ord mer rätt än nonsensord. Resultaten antyder att elever 
som tidigt lär sig effektiva avkodningsstrategier har god nytta av dem 
senare. Gymnasieeleverna gjorde sannolikt färre fel på meningsfulla 
ord eftersom de har ett större ordförråd och mer läserfarenhet. Elever 
som hade en förvärvad synnedsättning i lägre år gjorde fler fel. Det kan 
förklaras med att deras första inlärda sätt att läsa inte var punktskrift. 
De har därför inte hunnit få tillräckligt bra och effektiva lässtrategier. 
Slutsatsen är att punktskriftsundervisningen bör fokusera på avkodning, 
för att lära elever med blindhet att utveckla en god läshastighet så de 
hänger med.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Argyropoulos 
et al.  
[30]

2008,  
Grekland

Syftet är att förstå hur lärare och 
vårdnads havare påverkar val av läs
medium för elever med synnedsättning. 

1. Kan lärares val av teknik förutsäga 
elevers val av auditiv läsning  
(ljudband och tal) eller haptiskt 
läsande (läsa och skriva punktskrift)?

2. Kan lärares kvalifikationer förutsäga 
elevers val av auditiv eller haptisk 
läsning?

3. Kan vårdnadshavare och vänners 
kunskap om punktskrift förutsäga 
elevers val av auditiv eller haptisk 
läsning?

33 elever 
9–18 år 
24 lärare

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola och 
specialskola

Enkäter Lärarnas val av teknik hade ingen tydlig påverkan på elevernas  
punkt skrifts läsande. Lärarnas användande av teknologi var ytligt och  
påverkade bara elevernas val av att använda traditionella ljudband. 
I lägre stadier verkade lärarna mer vana att använda assisterande 
teknik, vilket kan ha haft betydelse för elevernas egna val. Lärares 
peda go g iska erfaren het i kombination med deras kunskap om  
punktskrift spelade roll för elevernas val att lyssna med talsyntes.  
Ju mer erfarenhet och kunskap läraren hade i punktskrift, desto mer 
sällan valde eleverna att studera genom att lyssna. Vårdnadshavarnas 
kunskap om punktskrift påverkade också elevernas benägenhet att  
välja punktskriftsläsning för självstudier. Om vårdnadshavarna själva  
var duktiga på punktskrift är det sannolikt att de i högre grad upp
muntrade sina barn att bli goda punktskriftsläsare eftersom skriftlig 
kommunikation är viktigt för delaktigheten i familjelivet och samhället.

Bickford  
och Falco 
[31]

2012,  
USA

Syftet är att jämföra effektiviteten i 
tidig punktskriftsundervisning genom att 
använda en traditionell punktskriftsläsare 
och papper, och undervisning med en 
elektronisk anteckningsbok och upp
daterings bar punktskriftsskärm. 

1. Är det skillnader i elevernas 
 lärande resultat?

2. Är det skillnader i hur lärarna  
ser på undervisningen?

3. Är det skillnader i hur eleverna  
ser på undervisningen?

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 med  
lärare och elever, 
videoobservationer

Inga tydliga skillnader mellan traditionell punktskriftsläsare och punkt
skriftsskärm kunde ses i studien. Eleverna kunde undervisas enligt  
båda teknikerna och det fanns fördelar och nackdelar med båda. Sex  
av sju elever föredrog att använda punktskriftsskärmen för att skriva, 
fyra av eleverna föredrog skärmen för att läsa. Resultat på före och 
eftermätning visade att alla gjorde framsteg under studieperioden. 
Lärarna föredrog den traditionella punktskriftsläsaren och papper för 
inledande instruktioner. De tyckte att papper var mer praktiskt exempel
vis för att skapa helhetsbilder och grafiska framställningar. Elevernas 
upplevelser varierade, flera gillade punktskriftsskärmen på grund av 
tydligare punkter, och att det var roligt med ny teknik. Inga tydliga 
trender kunde ses i vilken metod som gav bäst resultat, men det fanns 
individuella skillnader.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Chen et al.  
[32]

2019,  
Kina

Syftet är att undersöka effekten av  
tyst och högläsning och läsmönster  
på läshastighet och läsförståelse. 

73 elever: 

49 pojkar, 24 flickor 
10–19 år 
 
Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Specialskola Mätning av  
läs hastighet  
och läs förståelse  
i förhållande  
till läsmönster

Både läshastighet och läsförståelse påverkades av vilket sätt som 
eleverna läste på. Även om eleven läste snabbare tyst än högt, så  
hade de bättre läsförståelse när de läste högt. Det fanns en tydlig effekt 
sett till kombinationen mellan läsmetod och läsmönster i punktskrift  
och läshastighet. Deltagare som använde kooperativa läsmönster och 
som läste med en hand, läste snabbare än de som använde andra  
läsmönster när de läste tyst. Samma skillnad fanns inte i högläsningen. 
Det fanns ingen skillnad mellan indikatorerna beroende på typ av 
synnedsättning. Studien bekräftar att tyst läsning, med hänsyn bara till 
läshastighet och kooperativt läsmönster där båda händerna används, 
är effektivt. De rekommenderar dock inte att elever ska sluta läsa med 
en hand. Lärare bör låta eleverna läsa högt så mycket som möjligt, 
eftersom det ger bättre förståelse för innehållet i texten. 

Gompel et al. 
[33]

2004,  
Nederländerna

Studiens syfte var att

1. undersöka om sämre läsförmåga 
hos elever med synnedsättning kan 
förklaras enbart utifrån den nedsatta 
synförmågan, eller om andra faktorer, 
som ortografisk kunskap, påverkar 
läsförmågan (enbart avkodning).

2. ta reda på om sämre läsförmåga hos 
elever med synnedsättning handlar 
om långsammare läshastighet, eller 
om de också gör fler fel. 

3. undersöka om elever med synned
sättning, i likhet med elever utan 
synnedsättning, läser ord som 
före kommer ofta snabbare än ord  
som förekommer mer sällan, trots att 
de har mer begränsad läs erfarenhet 
än elever utan synnedsättning. 

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, svartskrift 
som huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola  
och specialskola

Test av läsförmåga Eleverna med synnedsättning var sämre läsare än elever utan synned
sättning vad gällde avkodning av enstaka ord. Det fanns gruppskillnader 
vad gällde ordbenämning, men när man kontrollerade för skillnaderna 
i bildbedömning, fann man att skillnaderna mellan synnedsatta och 
seendes prestation i benämning förklarades enbart av skillnaderna i 
hastighet vid bildbenämning. Elever med synnedsättning gjorde inte fler 
fel än elever utan synnedsättning. När bilderna var tillräckligt stora var 
det ingen skillnad. Det innebär att synnedsättningen var den enda faktor 
som förklarade den sämre avkodningen hos elever med synnedsättning. 
Slutsatsen är att lärare behöver se till att materialet är anpassat utifrån 
elevens synförmåga och jobba med att träna läshastigheten.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Koenig och 
Holbrook 
[34]

2000,  
USA och  
Kanada

Syftet var att nå professionell konsensus 
rörande nivåerna av undervisningstjänster 
som behövs för att säkerställa att elever 
får högkvalitativ punktskriftsundervisning. 

40 lärare, erfarna och skickli
ga i att lära ut punktskrift

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

Delphimetoden: 
upprepade mätningar 
av påstående till 
dess professionell 
konsensus uppnås

I studien framkommer att det är nödvändigt att börja arbeta tidigt med 
elevernas tidiga förmågor att läsa punktskrift. Regelbundna, måttliga 
till korta sessioner rekommenderades enhälligt för att lära ut tidig 
läskunnighet till små barn. Det fanns viss oenighet gällande vem som 
skulle lära barnen: antingen att vårdnadshavare får stöd att lära sina 
barn, eller att en expert jobbar direkt med eleven. 

För att etablera punktskriftsfärdighet: Det krävs daglig instruktion i 
30–60 minuter, under hela förskoletiden. En synpedagog bör vara 
involverad, hela ansvaret ska inte ligga på den ordinarie förskolläraren 
eller resursen. 

För tidig punktskriftsfärdighet: Från förskola och upp till årskurs 3 
behövs daglig kontakt med 1–2 timmars instruktion av synpedagog. 
Detta är en kritisk period för att komma igång där kontinuitet är viktigt. 
Om eleven ska lära sig både punkt och svartskrift, behövs regelbundna 
och långa sessioner, utan att bli övermäktigt. Om eleven redan kan  
läsa svartskrift, och sen ska lära sig punktskrift, behövs daglig träning  
i punktskrift.

Mot mer avancerade färdigheter: I mellan och högstadiet och gymna
siet behövs fortsatta insatser för att utveckla elevens färdigheter, även 
om det är svårt att ge rekommendation om specifik frekvens. 

Eleverna behöver också lära sig att lyssningsläsa, detta behöver 
finnas med som ett parallellt spår genom hela skoltiden. Färdigheter i 
tekniska hjälpmedel, inklusive tangentbordsträning är också nödvändigt. 
Detta bör påbörjas i lågstadiet, med kontinuitet och måttlig intensitet. 
Skrivverktyg för punktskrift, Reglett, bör introduceras under lågstadiet 
och med träning antingen koncentrerat över till exempel en termin eller 
mer utspritt under ett år. Att lära sig skriva sin namnteckning bör tränas  
i korta pass en till tre dagar i veckan, med början under mellanstadiet.

Undervisningen i punktskriftsliteracitet kommer att variera över tid och  
i intensitet, beroende på vilka förmågor som ska läras ut.

McLaughlin 
KameiHannan  
[35]

2018,  
USA

Syftet är att undersöka skillnader i läshas
tighet, läsförståelse och läsfel, vid tyst och 
högläsning på papper respektive läsplatta, 
för elever med synnedsättning.  
Är läsflyt och läsförståelse jämförbara 
vid användandet av papper respektive 
läsplatta? Uppvisar eleverna skillnader i 
antal och typ av läsfel, vid användandet av 
läsplatta jämfört med papper?

3 elever 
12–17 år 

Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Mätning av  
läshastighet och 
läsfel beroende  
på läsmedium

Överlag var läshastigheten något högre för alla tre eleverna när de 
använde läsplattan än när de läste på papper, vid både tyst läsning och 
högläsning. Detta resultat var konstant över tid. När det gäller läsför
ståelse och läsfel, var det ingen tydlig skillnad mellan vare sig medietyp 
eller mellan tyst och högläsning för någon av eleverna. En av eleverna 
gjorde egna anpassningar av inställningar på läsplattan. Effekten av att 
läsa på läsplatta har en moderat effekt.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Nannemann 
et al. 
[36]

2017,  
USA

Vilka avkodningsstrategier använder sig 
punktskriftsläsarna av? Hur undervisar 
lärare för att möta upp läsfel eller fel i 
strategierna? Vilka typer av läsfel gör 
eleverna? 

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

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Mäter avkodnings
strategier och läsfel

Resultaten redovisas per elev, där typer av fel, vilka ord de missar på 
och vilka eventuella strategier de använder räknas upp. Det är många 
punktskriftsfel för alla elever, men varierar mellan eleverna. Vissa 
uttryck, som till exempel ”of” verkar svårare än andra. 

Justine hade många avkodningsfel som var ett resultat av punktskrifts
fel. Hon läste ofta om texten eller använde ordlista för att avkoda ord 
som hon tidigare hade läst fel. Hon hade också en egen avkodnings
strategi som var att diskutera möjliga betydelser med läraren innan hon 
konsulterade en ordbok.

John hade också avkodningsfel som på grund av punktskriftsfel. Hans 
vanligaste avkodningsstrategier, båda textbaserade, var att bryta ord i 
stavelser och ljuda ord. Han hade också två egna avkodningsstrategier: 
lärarassistent för att fastställa tillämpbar ordboksdefinition, läsar baserad, 
och fonetisk stavning som tillhandhålls av texten, textbaserad. Johns 
lärare gav också instruktioner på punktskrift. John och hans lärare 
använde ibland flera avkodnings och instruktionsstrategier för  
ett enstaka felläst ord. 

Bill hade också fel på grund av punktskriftsfel. Bill mottog mest 
instruktioner kring punktskrift. Hans vanligaste strategi var att säga 
ordet, en textbaserad strategi. Ett antal instruktionsstrategier användes 
som inte ingick i listan. De gick igenom ljudning av braillesymboler med 
hjälp av en magnetisk tavla. Bill och hans lärare använde ibland flera 
avkodnings och instruktionsstrategier för ett enstaka felläst ord.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Savaiano et al. 
[37]

2016,  
USA

Syftet är att undersöka om förekomsten 
av ett målord i punktskrift bidrar till att 
utveckla ordförrådet. 

1. Lär sig elever med blindhet

a) betydelsen av ord på färre 
sessioner, samt att

b) stava ord mer korrekt 
med hjälp av undervisning med 
flashcards, memoreringskort, 
jämfört med muntlig undervisning? 

3 elever: 

2 pojkar, 1 flicka 
9–12 år

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Inkluderar elever med ytterli
gare funktionsnedsättning. 

Specialskola Intervention, mätning 
av kunskapsresultat 
vid upprepade 
tillfällen

Eleverna skulle lära sig 18 ord var, som var indelade i tre ordset med 
sex ord i varje. Varje ordset undervisades via ordkort, flashcards – 
memoreringskort med punktskrift, enbart muntligt och i ett kontrollset. 
När ordseten var bestämda, skapades meningar kopplade till varje ord. 
Alla meningar använde ordets exakta form, gav extra kontext för ordet, 
återgav inte ordets definition och hade 10 eller färre ord i sig. Varje 
tillfälle inkluderade undervisning i båda ordseten för memoreringskort 
och muntlig återgivning. Ordningen bestämdes slumpvis före varje 
tillfälle. 

Best aloneläget definierades utifrån vilket av de två övriga ordseten 
som krävde minst antal tillfällen för att eleverna skulle bemästra det. 
Att bemästra det innebar att eleverna hade 12 rätt tre tillfällen i rad. Då 
uteslöts de övriga två ordseten och undervisning skedde enbart utifrån 
kontrollorden. När den fasen var över så fortsatte man kontrollera alla 
tre ordseten en gång i veckan i åtminstone 2 veckor för att underhålla 
kunskapen. 

Alla eleverna lärde sig orden oavsett vilken typ av undervisning som 
användes, men det krävdes olika många tillfällen för de olika eleverna. 
Definition och förståelse av orden lärde de sig fortare med muntliga 
instruktioner än med memoreringskort, medan de lärde sig ordens 
stavning snabbare med memoreringskort.

Savaiano et al. 
[38]

2017,  
USA

Syftet är att undersöka om flashcards, 
memoreringskort, bidrar till stavnings

kunskaper. 

1. Är memoreringskort i kombination 
med muntlig undervisning effektivt 
för att lära punktskriftsläsande elever 
betydelsen av ord?

2. Kan punktskriftsläsande elever lära 
sig att stava ord rätt med hjälp av 
memoreringskort?

1 elev: Pojke

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

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Intervention, mätning 
av kunskapsresultat 
vid upprepade 
tillfällen

Eleven lärde sig definitionen av alla 18 ord och den korrekta  
stavningen på 16 ord. Studien pågick i två månader och det krävdes  
4 till 6 tillfällen för att bemästra orden. Slutsatsen är att undervisning 
med memoreringskort är effektiv i att lära eleven både betydelsen av 
ord och stavning utan att specifikt instruera eleven i stavning. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Spooner 
[39]

2014,  
Nya Zeeland

Syftet är att undersöka för och nack delar 
med DAISYböcker jämfört med tradi
tio nella tillgängliga format (punkt skrift, 
för storad text och ljud) så som det upplevs 
av elever och deras resurser. Studien 
behandlar även vilket stöd som behövs för 
framgångsrik implementering av DAISY. 

12 elever 
Årskurs 7–10

13 stödpersoner  
(10 resurslärare,  
en vårdnadshavare,  
en assistent)

Blandade synnivåer. 

Intervention, 
 intervjuer före  
och efter

Överlag var eleverna nöjda med träningen. Elever som använde DAISY 
genom mjukvara i punktskriftsanteckningshjälpmedel, tyckte att det var 
lättare att lära sig och att använda, än de som använde bärbar dator. 
Det är många fördelar med DAISY i kombination med punktskrift och 
förstorad text. Det är få nackdelar som tas upp. Fördelar är exempelvis 
att det är bekvämt, ett usbminne i stället för att bära runt på skrym
mande volymer, lätt att hitta och navigera i text, bra ljud, lätt att anpassa 
textstorlek. Bland nackdelarna nämns att det tar lite tid att sätta upp och 
att det inte finns taktila diagram. 

Vad gäller stöd och kunskap som behövs för att effektivt kunna använda 
DAISY, framkommer att det är en fördel om lärare får träning före 
eleven, så de kan ligga steget före. Träningen behöver vara tydligt 
strukturerad och att den sker kontinuerligt, för att kunskaperna ska 
bibehållas.

Toussaint  
och Tiger  
[40]

2010,  
USA

Studien utvärderar en procedur för att 
undervisa tidiga punktskriftsläsförmågor.

4 elever: 

3 pojkar, 1 flicka 
7–12 år

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Specialskola Intervention, mätning 
av resultat över tid

Eleverna fick bokstäver presenterade via olika sinnen. 26 svartskrifts
bokstäver, 72 punkter, presenterades som visuellt stimulus, och kort 
med 26 punktskriftsbokstäver presenterades som taktilt stimulus. Som 
auditivt stimuli läste läraren upp namnen på bokstäverna. Eleverna 
fick sedan i olika testsessioner namnge rätt bokstav på ett läsmedium, 
utifrån att ha fått prov på övriga medium. Eleven fick till exempel se 
bokstaven i svartskrift för att sedan välja rätt bokstav i punktskrift – och 
vice versa i olika kombinationer: punktskrift till tryck, tryck till punktskrift, 
namn till punktskrift och punktskrift till namn. Övningarna med använd
ning av olika sinnen verkade bidra till att samtliga elever höjde sina 
resultat i att identifiera bokstäver. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Vik och Lassen  
[41]

2010,  
Norge

Målet är att beskriva hur elever som fått 
undervisning i både svartskrift och punkt
skrift upplever och hanterar läsaktiviteter 
i inkluderande undervisning. 

11 elever

10–15 år 
Lärare och vårdnadshavare 

Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Ordinarie skola Intervjuer Elevernas upplevelse av stress varierade med läsaktiviteter i form av 
individuellt arbete, helklassinstruktion, grupparbete och läxor. De allra 
flesta upplevde stress vid mindre än hälften av de olika läsaktiviteterna. 
Minst stressande var helklassarbete.

Det stöd som lyftes fram både av elever, lärare och vårdnadshavare,  
var lärarnas olika resurser. Till detta räknades anpassning av skrivet 
material, individuell undervisning och hjälp med läsning. Vårdnads
havarna tyckte att det kunde vara svårt att hjälpa till med läxorna.  
De hade inte tillräcklig kompetens i att använda elevernas verktyg  
för läsning.

Resultaten visar på att alla elever använde känslofokuserade strate
gier utifrån sina individuella intressen och fritidsaktiviteter. Det gjorde 
dem både avslappnade och gav dem energi, men det hade också en 
sekundär effekt. Sport och musikaktiviteter gav erfarenheter av social 
interaktion och kommunikation som var viktiga för att utveckla den 
sociala kompetensen. Detta underlättade deras deltagande i inklu
derande klassrum.
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Matematik och naturvetenskap – 12 artiklar

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Bouck et al.  
[42]

2013,  
USA

Studien undersöker hur elever med 
synnedsättning förstår algebra som 
presenteras via digital text. 

3 elever: pojkar 
17–19 år

Måttlig och svår synned
sättning, svartskrift som 
huvudsakligt läsmedium. 

Specialskola

Matematik

Elev och 
lärar intervjuer, 
observationer och 
fältanteckningar

För de deltagande eleverna bedrevs matematikundervisningen för  
det mesta utan avancerad teknologi. När eleverna använde stödjande 
etext för att förstå uttryck i algebra, blev det tydligt att detta var ett 
mer effektivt arbetssätt än de traditionella metoder med böcker eller 
förstorad text som eleverna tidigare hade använt. ReadHear var ett 
effektivt sätt att ta till sig matematiken, och hade inte någon negativ 
effekt på förståelsen. Resultaten visade att eleverna fick bra resultat 
när de använde ReadHear. ReadHear gav också möjlighet att anpassa 
arbetet till individens behov. 

Bouck et al.  
[43]

2016,  
USA

Studien syfte är att förstå upplevelser och 
erfarenheter från elever som får tillgång till 
algebra via digitala läroböcker. 

5 elever: 

2 pojkar, 3 flickor 
16–22 år

Blandade synnivåer. 
Inkluderar elever med ytter
ligare funktionsnedsättning. 

Specialskola

Matematik

Elevenkäter, 
observationer och 
fältanteckningar

Alla elever utom en uttryckte att de föredrog sina vanliga böcker och 
gick även tillbaka till dem även då de skulle använda ReadHear. En 
elev var mer positiv till ReadHear. Läraren verkade uppmuntra att 
eleverna gick tillbaka till sin vanliga bok, trots att hon varit initialt positiv 
till att använda ReadHear. Hon slutade uppmana eleverna att ta fram 
ReadHear. Fördelar med ReadHear som nämndes av eleverna var att 
det var bra att slippa bära mycket material och att det var lätt att hitta 
i den digitala boken.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Emerson och 
Anderson  
[44]

2018,  
USA

Syftet är att beskriva olika typer av bilder 
som används i läroböcker i matematik, 
samt att utforska vad som händer när olika 
nivåer av beskrivningar används istället 
för bilder. 

44 elever: 

32 pojkar, 12 flickor 
10–21 år

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola  
och specialskola 

Matematik

Elevresultat från 
matematiktest 
Elevenkät med  
öppna frågor

Elevernas inställning till matematik var förhållandevis positiv, där endast 
11 var negativa till ämnet. 32 av 44 elever uppgav sig vara bra på 
matematik. 40 procent av eleverna uppgav att de inte har några problem 
att ta till sig matematiska texter. Problem kunde bland annat vara 
punktskriftsfel, förvirrande grafer eller taktila grafer. De flesta eleverna 
uppgav att de inte hade problem vid matematikprov. De problem som 
beskrevs var nervositet, brist på tid eller att testet var svårt, snarare än 
faktiska hinder i testen. 

Forskarna valde ut figurer som sorterades in i olika kategorier: 
frågespecifika bilder, ekvationer, former, tabeller eller diagram och så 
vidare. Det fanns tydliga skillnader mellan hur rätt eleverna svarade på 
frågor kopplade till de olika kategorierna. Eleverna svarade mest rätt 
i frågor om nummerlinjer, 41 procent rätt, och mellan 20–33 procent 
rätt kopplat till figurer i kategorier som former, tabeller, grafer. Eleverna 
svarade mer rätt på innehållsfrågor med utförligare beskrivning. Men 
genom de fyra beskrivningstyperna med olika grad av beskrivning, var 
högsta resultatnivån ändå låg.

Elevernas upplevelse av en dålig beskrivning var både att den kunde 
innehålla för mycket, eller för lite information. Men de ville oftare ha 
mer information än mindre. Flera elever störde sig också på rösten som 
användes för att läsa upp beskrivningen i programmet som användes. 
Eleverna reagerade också på att de bara hade tillgång till ljudbeskriv
ning. De hade gärna önskat en kombination av punktskrift och taktil 
grafik som komplement, och som kan ge ökad förståelse av innehållet. 

Ferrell et al.  
[45]

2017,  
USA

Hur påverkar elevers förståelse av 
bildbeskrivning via ljud, när de svarar på 
frågor om matematik, naturvetenskap och 
engelska? 

295 elever

8–14 år

117 elever med  
synnedsättning.

Blandade synnivåer. 

Matematik, naturve
tenskap, engelska

Elevresultat från 
tester där elever 
använt muntliga 
bildbeskrivningar

Studien visar att bildbeskrivning inte påverkade sannolikheten för att 
svara rätt på innehållsfrågorna för elever med läsnedsättning, eller 
elever med synnedsättning som läste svartskrift. För punktskriftsläsande 
elever hade bildbeskrivningen en tydligt positiv effekt på sannolikheten 
att svara rätt på innehållsfrågorna. När taktila grafer kompletterade 
 frågor i matematik, naturvetenskap och engelska var punktskrifts
läsande elever mindre benägna att svara rätt på frågorna. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Giesen et al.  
[46]

2012,  
USA

Är en lärmiljö med mer akademiskt stöd 
mer hjälpsamt för elever med synnedsätt
ning? 

Är mer tillgängligt akademiskt stöd 
förknippat med högre prestation inom 
matematik? I vilken utsträckning finns det 
något samband mellan akademiskt stöd 
och prestation i matematik som påverkas 
av kognitiv funktionsnedsättning, kön, eller 
familjens socioekonomiska status?

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

Mängden akademiskt stöd i skolan hade ett positivt samband med 
prestationer i matematik för elever med synnedsättning utan intellektuell 
funktionsnedsättning, men inte för dem med intellektuell funktions
nedsättning. Över tid följde de med intellektuell funktionsnedsättning 
”sin kurva” av prestationer, det vill säga utvecklingskurvan i matematik 
saktade inte ner. Kön och socioekonomisk status hade inget samband 
med prestationsnivån. Resultaten visar på samband, men inte 
orsaks samband. Troligtvis är det så att elever med synnedsättning och 
intellektuell funktionsnedsättning behöver mer riktat stöd.

Hahn et al.  
[47]

2019,  
USA

Syftet var att undersöka effektiviteten hos 
en multimodal pekskärm för att förmedla 
kunskap inom naturvetenskap, teknik och 
matematik, och jämför det med liknande 
grafik som presenteras i taktilt pappers
format.

17 elever 
13–22 år

Blandade synnivåer. 

Specialskola 
Lägerverksamhet 
Naturvetenskap

Elevresultat från 
tester

Det fanns ingen tydlig skillnad i hur korrekt eleverna svarade på frågor 
om grafiska framställningar, oavsett om de presenterades i svällpapper 
eller på pekskärm. Pekskärmen kan alltså anses vara lika bra som 
svällpappersbilder.

Isaacson et al. 
[48]

2016,  
USA

Studien undersökte det möjliga förhål
landet mellan tillgängliga vetenskapliga 
aktiviteter, självförtroende att lyckas med 
vetenskap, och benägenheten att övervä
ga högre studier inom naturvetenskap. 

27 elever: 

15 pojkar, 12 flickor

13 junior high, 14 high school

Blandade synnivåer. 

Specialskola 

Naturvetenskap

Elevenkät Efter att ha fått prova de tillgängliga laborationerna svarade eleverna 
mer positivt på frågor om självförtroende i naturvetenskap och möjlig
heter att studera vidare inom detta område, än de gjorde innan. Dock 
svarade endast 8 procent av eleverna att de ville ha naturvetenskap 
som huvudämne när de skulle läsa vidare.

Klingenberg 
[49]

2012,  
Norge

Studien undersöker hur punktskriftsläsan
de elever genomför geometriska uppgifter, 
och hur de konstruerar inre bilder av ett 
objekts former. 

2 elever: pojkar 
10–11 år

 
Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Ordinarie skola 

Matematik

Intervention, 
videoobservationer, 
observationsanteck
ningar, diskussion 
med lärare

Studien visar hur kroppsliga rörelser kompletterar manuella utforskningar 
av form och rymd. Eleverna använde hela kroppen för att uppleva de 
geometriska begreppen. Båda eleverna använde händerna – handflator, 
fingrar och fingertoppar. De kompletterade även med att använda hela 
kroppen. Det gjordes genom kroppsrörelser och kroppshållningar som 
motsvarade tydliga drag hos de former som de undersökte. Dessutom 
uppmärksammade eleverna olika egenskaper som längd, area och 
volym hos objekten, som en del i sitt undersökande. De behövde ofta 
inte undersöka hela objektet för att veta vad det var för form, utan gick 
på tydliga särdrag. De använde olika kroppsdelar för att mäta objekt, 
och ibland använde de andra saker för att mäta eller jämföra något, 
exempelvis ”det här papperet är lika stort som det här”. Eleverna 
använde även riktningar, så som ”uppåt” för att beskriva objekt. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Leavitt et al. 
[50]

2018,  
USA

Syftet med studien är att designa, 
införa och utvärdera en intervention för en 
andraspråkselev med synnedsättning

1 elev: flicka 
16 år

 
Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Biologi Intervention, 
elev resultat från 
upprepade tester

Interventionen ägde rum två gånger i veckan, 20–30 minuter åt  
gången, vid totalt 12 tillfällen. Vid vartannat tillfälle genomfördes ett  
flervalstest. 36 ord lärdes ut, indelade i tre kategorier – celler och 
genetik, djur, människokroppen. Tre ord per vecka, med samma  
upplägg vid varje lektion:

1. Upprepa tidigare ord

2. Läsa en text från en lärobok, transkriberad  
i punktskrift, som innehåller de tre orden. 

3. Diskutera kontextuella ledtrådar och hur  
de bidrar till att berätta vad ordet betyder

4. Läsa ordboksdefinitionen av ordet

5. Diskutera morfologiska eller strukturella ledtrådar

6. Utforska taktila representationer

7. Utvärdera läsandet och kontrollera kunskaper genom  
att be eleven förklara de nya orden med sina egna ord  
och använda dem i en mening. 

Vid den sista datainsamlingen hade eleven rätt på 88 procent av  
orden: 83 procent cell och genetik, 100 procent djur, 83 procent 
människokroppen. Resultaten ändrades dock något över tid, vilket  
ger en viss osäkerhet över hur stabila kunskaperna egentligen är.  
Vid uppföljningen hade eleven 83 procent rätt. Resultaten visar på 
en tydlig förbättring, men analysen är beskrivande och visuell och 
innehåller ingen signifikans testning. Under det följande skolåret  
kunde eleven läsa en generell biologikurs, och klarade av denna 
med gott betyg. Slutsatsen blir därmed att för den här eleven ökade 
ordförrådet, genom kombinationen av taktila representationer av natur
vetenskapliga koncept, diskussion om vokabulär i ett sammanhang,  
och undervisning i morfologi och ordstruktur. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Leo et al. 
[51]

2017,  
Italien

Målet är att undersöka om elever med 
synnedsättning kan förstå och dra fördel 
av taktil grafik som presenteras av en 
programmer bar taktil skärm. Effektiviteten 
ska jämföras mellan taktil skärm och 
ritningar med upphöjda linjer, reliefbilder. 
Varierar läreffekterna beroende på 
synförmåga eller ålder?

16 elever: 

5 pojkar, 11 flickor

6–22 år 

Blandade synnivåer. 

Matematik och 
naturvetenskap, 
geometriska former

Intervention, 
elevresultat från 
tester, tidmätning

Resultaten för både eleverna med synnedsättning och eleverna med 
blindhet höjdes vid användandet av reliefbilder. Störst tycktes effekten 
vara när det gällde rumsligt minne. Skillnaderna var inte entydiga, vilket 
förklaras av liten studiestorlek. Förbättring av resultaten syntes på 
samma sätt vid användandet av den programmerbara skärmen, dock 
inte lika stor ökning som med reliefbilderna. Det fanns även viss grupp
skillnad, eleverna med synnedsättning hade större inlärningseffekt. Vid 
en jämförande analys för att testa om den programmerbara skärmen 
var lika effektiv som reliefbilder, hittades ingen statistiskt tydlig skillnad. 
Elever med blindhet underskattade svårighetsgraden och hur mycket 
ansträngning som krävdes för de olika uppgifterna, mer än eleverna 
med synnedsättning. Deras skattning av sin egen förmåga stämde inte 
så väl överens med faktiska resultat.

Huvudslutsatsen blir att elever med synnedsättning, oavsett grad av 
synnedsättning, kan ha nytta av taktila skärmar. De inlärningseffekterna 
som syns i studien är jämförbara med när man använder reliefbilder. Det 
finns ingen tydlig skillnad mellan de olika graderna av synnedsättning, 
men eleverna med måttlig synnedsättning har något bättre resultat. 

Leo et al.  
[52] 

2018,  
Italien

Studien undersöker om fyra veckor 
schemalagda träningstillfällen på en  
taktil skärm, i syfte att träna rumsligt 
arbets minne, kan bidra till att förbättra 
prestationer för elever med synned
sättning, i både enkla och komplexa 
rumsliga uppgifter. 

32 elever:  
10 pojkar, 22 flickor

6–18 år 

16 elever med  
synnedsättning,  
blandade synnivåer. 

16 elever i seende  
kontrollgrupp

Matematik och 
naturvetenskap, 
geometriska former

Intervention,  
elevresultat  
från tester

Eleverna delades upp i tre olika grupper, en grupp med blinda elever, 
en grupp med måttlig och svår synnedsättning och en seende 
 kontrollgrupp. 

Alla grupper förbättrades i den enklare uppgiften. Det var ingen tydlig 
skillnad mellan grupperna. I den mer komplexa uppgiften uppstod inte 
samma inlärningseffekt för grupperna med synnedsättning, medan 
förbättringen var densamma i den seende kontrollgruppen. De seende 
använde framförallt känselminnet, med andra ord en proprioceptiv 
ansats, i sin undersökningsstrategi. Det gav bra resultat i den mer 
komplexa uppgiften, medan enhandsstrategi inte gav lika bra resultat  
i den uppgiften. 

Slutsatsen är att träning inom rehabilitering för att använda båda 
händerna för avläsning, och proprioceptiva ansatser för taktilt  
utforskande, kan bidra till att förbättra rumsliga förmågor. Taktila 
skärmar kan användas för att tillgängliggöra rumsliga och grafiska 
framställningar för unga med synnedsättning.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

McDonnall et al.  
[53]

2012,  
USA

Syftet är att undersöka effekten av 
vårdnadshavares engagemang i hemmet 
respektive i skolan, och hur det påverkar 
prestationen i matematik för elever med 
synnedsättning, med och utan intellektuell 
funktionsnedsättning. 

1. Är vårdnadshavares engage mang 
i skolan kopplat med matematik
prestationer för ungdomar med 
synnedsättning i grundskolan?

2. Är vårdnadshavares engagemang 
i hemmet kopplat till matematik
prestationer för ungdomar med 
synnedsättning i grundskolan?

3. Varierar effekten av engagemang från 
vårdnadshavare på skolprestation 
beroende på 

a) årskurs, 

b) förekomst av en kognitiv 
funktionsnedsättning?

341 elever:

198 pojkar, 143 flickor

Årskurs 1–8

Blandade synnivåer.  
Inkluderar elever  
med ytterligare  
funktionsnedsättning. 

Ordinarie skola

Matematik

Databasstudie  
med elevenkäter  
och elevresultat

Studien visar att nivån av engagemang från vårdnadshavare i skolan var 
låg för de flesta av eleverna, medan nivån av engagemang i hemmet var 
hög för de flesta. Elevens kön, punktskrift och nivå av synnedsättning 
hade ingen effekt och togs bort från slutmodellen. Skolengagemang 
av vårdnadshavare hade en positiv effekt på matematikprestationerna 
över tid, men bara för de elever som gick i grundskolan under den 
första perioden av insamling till studien. Variablerna i modellen förklarar 
56 procent av variationen i matematikprestationer och 43 procent av 
ökningen i matematikprestationer. Effekten av skolengagemang av 
vårdnadshavare skiljer sig inte beroende på om eleven har en kognitiv 
funktionsnedsättning. 

Vårdnadshavares engagemang i hemmet har en tydlig effekt på 
elevernas matematikprestationer, men om relationen är positiv eller 
negativ verkar bero på om eleven har en kognitiv funktionsnedsättning 
eller inte. Relationen är negativ utan kognitiv funktionsnedsättning och 
positiv med. Modellen förklarar 59 procent av variationen. 

Rosenblum et al. 
[54]

2015,  
USA

Syftet var att samla in punktskriftsläsande 
elevers erfarenheter med taktil grafik och 
de punktskriftsmaterial de får i matematik 
och naturvetenskapsklasserna.

1. Har punktskriftsläsarna tillgång  
till taktil grafik?

2. Har punktskriftsläsarna möjlighet  
att påverka förberedelserna av  
den taktila grafik de får?

3. Enligt eleverna, vad är en ”bra”  
taktil grafik?

4. Kan punktskriftsläsande elever 
lokalisera och identifiera önskad 
information i den taktila grafiken? 

12 elever: 

4 pojkar, 8 flickor  
Årskurs 6–12  

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium.

Ordinarie skola 
(11 elever) och 
specialskola (1 elev)

Matematik och 
naturvetenskap

Elevintervjuer och 
resultat från tester

Alla elever i studien beskrev att de fick taktila material på lektionerna, 
men ibland var materialen i dålig kvalitet. Eleverna poängterade att 
det var viktigt att taktila bilder och grafiska framställningar innehöll 
den viktigaste informationen, samtidigt som en del detaljer kunde vara 
överflödiga och röra till det. Eleverna fick sällan vara med och påverka 
eller ge förslag till materialen som de fick. Om en taktil framställning 
var oklar frågade de flesta en seende kompis. Att ibland inte få något 
taktilt material alls till en uppgift väckte många negativa känslor. 
Eleverna  ansåg att en bra taktil grafisk framställning var tydlig, med 
alla viktiga delar tydligt utmärkta, och med olika texturer för olika delar. 
Den behövde vara taktilt distinkt med olika typer av linjer som är tydligt 
åtskilda, tydlig figurtext och vara fri från onödiga detaljer. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Rosenblum et al.  
[55]

2018,  
USA

Studien undersöker hur lärare stödjer sina 
elever i att lära sig förstå grafiskt material. 

11 lärare: kvinnor 

Blandade synnivåer  
hos eleverna.

Matematik och 
naturvetenskap

Fokusgrupps
intervjuer

Studien identifierade olika viktiga delar i stödet till eleverna när det 
kommer till att förstå grafiskt material.

Det handlar om att tolka visuella attribut och innehåll, att använda 
hjälpmedel och att systematiskt gå igenom materialet på ett användbart 
sätt som går att generalisera. De behöver också få lära sig att förenkla 
och förtydliga grafiken, exempelvis med linjal och färg. Det är också 
viktigt att eleverna får stöd i att kunna koppla grafiken till verkligheten. 
Genom att använda samma begrepp som den ordinarie matteläraren 
använder, och att använda flera sinnen i lärandet med eleven, blir det 
lättare för eleven att tolka grafiken. Det är överlag viktigt att lära ut 
förståelsen för grafiskt material på ett lekfullt sätt, med möjlighet att 
träna och få återkoppling.

Exempel gavs på olika strategier i arbetet med eleverna. Det kunde 
handla om att lära ut hur eleverna skulle söka efter information: topp 
till botten, vänster till höger, hela eller delar. Eleverna behöver få börja 
träna tidigt, vid 3–6 års ålder, på att läsa av grafik. Eleverna behöver 
lära sig att utveckla hållbara strategier för att hantera grafik, inklusive att 
hitta titeln, avgöra vilken typ av grafik det är, söka efter en nyckel och 
bestämma sig för vad de ska titta efter. De behöver också lära sig att 
använda båda händerna, till exempel använda ena handen för att läsa 
frågan och den andra för att utforska grafiken. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Rule  
[56]

2011,  
USA

Studien dokumenterar test av nytt material 
för att lära ut geovetenskapliga koncept till 
elever med synnedsättning. 

12 elever:

9 pojkar, 3 flickor

Årskurs 2–8 

 
Blandade synnivåer. Inklu
derar elever med ytterligare 
funktionsnedsättning. 

Lägerverksamhet

Matematik och 
naturvetenskap, 
geovetenskap

Intervention, attityd
undersökning

Undervisningen ägde rum på ett läger, i små undervisningsgrupper 
med fyra elever åt gången. Varje lektion varade i 45 minuter. Lärandet 
sträckte sig över fem dagar med två aktiviteter utöver lektionerna, där 
eleverna arbetade med taktila kartor och med att bygga modeller. På 
eftermiddagarna deltog eleverna i olika aktiviteter där de bland annat 
undersökte modeller av solsystemet, besökte museum, genomförde 
experiment och tittade på video. Innehållet i fyra lektioner beskrivs 
detaljerat i studien, inklusive hur materialet till lektionerna skapades. 
Lektionerna handlade exempelvis om att visa hur himlakroppar rör sig 
med hjälp av roterande leksaker, och förklara topografi med hjälp av 
taktila konturkartor som byggdes av skumplast. 

Deltagarna uppskattade lägret mer än lektionerna i sina ordinarie skolor. 
De tyckte att det naturvetenskapliga innehållet på lägret var betydligt 
mer givande, innehållsrikt och tillgängligt än i deras ordinarie skolor. 
Eleverna upplevde en tydlig högre nivå av glädje med att deltaga i 
naturvetenskapliga lektioner på lägret, jämfört med i skolan. Eleverna 
med synnedsättning upplevde inte att de hade samma möjligheter att 
vara delaktiga i skolans lektioner som de seende klasskompisarna. Det 
fanns ingen tydlig skillnad i elevernas upplevelse av att lektionerna i 
skolan respektive på lägret hjälpte dem att förstå naturvetenskap på 
djupet. Detta förklaras med att tre elever med intellektuell funktions
nedsättning skilde ut sig på lägret gällande att de hade svårt att förstå. 
Överlag visade attitydenkäten att rymdlägret var en positiv och effektiv 
upplevelse för eleverna. 

Elevernas kunskap och inlärning av nya begrepp ökade i lektions
uppläggen med det nya, taktila materialet.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Rule et al.  
[57]

2011,  
USA

Syftet är att undersöka lärares attityder 
före och efter att de följt ett finansierings
program som gett tillgång till anpassad 
utrustning och läromedel. 

13 elever:

7 pojkar, 6 flickor

13–18 år

 
15 lärare

 
Blandade synnivåer. 

 
 
 

Matematik och 
 naturvetenskap

Intervention, 
attityd undersökning 
(lärares attityder)

Enkätundersökningen som genomfördes före och efter projektet visar 
att lärarnas attityd förbättrades. Detta gällde både deras syn på, och 
att arbeta med elever med synnedsättning, samt hur de upplevde sin 
egen arbetsprestation i relation till eleverna. Inte heller deras farhågor 
inför att undervisa en elev med synnedsättning besannades. En allmän 
uppfattning verkar vara att det inte var så svårt som de trodde. De 
bedömde att med rätt anpassningar så lyckades deras elever med 
synnedsättning lika bra som övriga elever. 

De anpassningar som använts beskrivs till viss del, däribland fanns 
mätverktyg med ljud, elektroniska förstoringshjälpmedel, förstorings
glas, förstorade saker såsom förstorad periodisk tabell och förstorad 
kalkylator, skärmläsare, punktskriftsmaterial och taktila material.  
Utöver verktygen skapade lärarna egna anpassningar, till exempel 
genom att skapa modeller med punktskriftsetiketter, att ge eleverna 
tillgång till formler i punktskrift, göra förstoringar, anpassa uppgifter 
utifrån elevernas förutsättningar, att ge extra tid, att skapa skarpare 
kontraster på utskrifter med mera.

Stora utmaningar var exempelvis elevers motstånd mot hjälpmedel  
och anpassningar, elevers önskan om att vara självständiga, och svårig
heten att hitta tillräckligt med taktila material till elever med blindhet. 
Lösningsstrategier som lärarna betonade var att erbjuda anpassningar 
till hela klassen, att övertyga eleven om behovet av anpassning och  
att involvera klassen i att acceptera elevens synnedsättning genom att 
som lärare visa på förståelse och respekt.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Supalo et al. 
[58]

2016,  
USA

Studien undersöker om en samling anpas
sade teknologier med ljud ökar det aktiva 
deltagandet för gymnasieelever med syn
nedsättning i kemi och fysikundervisning 
tillsammans med seende klasskamrater. 
Aktivt deltagande avser att eleverna gör 
olika typer av fysiska ageranden, för att 
på så vis få information med hjälp av sina 
tillgängliga sinnen. Det sker ofta, men inte 
nödvändigtvis, med hjälp av anpassade 
verktyg. Särskilt fokus i studien ligger på 
hypoteserna att när eleverna använder 
den anpassade tekniken, så bidrar de mer 
till diskussionerna i labbgruppen jämfört 
med vad de skulle gjort utan tekniken.  
De förutsägs också bli mer socialt accep
terade i gruppen än utan teknik. Detta 
påverkar deras attityder till och intresse 
för de naturvetenskapliga ämnena, vilket 
gör dem mer intresserade av att studera 
naturvetenskap i framtiden.

6 elever: 
4 pojkar, 2 flickor 
Secondary school

 
Blandade synnivåer. 

Kemi och fysik Intervention, 
observationer  
och intervjuer

Studien visar att eleverna med synnedsättning, framför allt de med 
blindhet eller mycket begränsad syn, visade mer aktivt engagemang  
och aktivitet under laborationerna när de använde teknologin med 
ljudstöd, än när de inte gjorde det. Skillnaden var tydlig när det gällde 
kemi, men inte fysik. Den kvalitativa videoanalysen visade olika exem
pel på hur eleverna var hjälpta av teknologin – alla eleverna var hjälpta 
på åtminstone något sätt. Observationerna visade att de inte bara var 
mer aktiva, utan att de också var aktiva på flera olika sätt. Intervjuerna 
bekräftade de positiva erfarenheterna. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Teke och Sozbilir 
[59]

2019,  
Turkiet

Syftet är att identifiera behoven hos en 
blind elev i ett inkluderande kemiklassrum, 
och att utveckla taktila material för att lära 
ut ett specifikt moment, med särskilt fokus 
på det symboliska språket i kemi. Vilka är 
de individuella lärbehoven hos eleven i 
detta sammanhang? Vilka egenskaper ska 
undervisningsmaterialen ha för att ta hän
syn till lärbehoven? Bidrar de utvecklade 
materialen till att eleven lär sig ämnet? 

1 elev 
Årskurs 10 

 
Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Ordinarie skola

Kemi

Intervention, 
 observationer  
och intervjuer

En inledande intervju visade att eleven inte hade fått träna upp 
matematiska färdigheter. Han kunde inte lösa algoritmer och hade inte 
fått lära sig symboliska representationer i kemi. Han var bra på att ta 
till sig information och instruktioner muntligt, men hans lärare hade inte 
kunskapen som behövdes för att lära ut detta till en blind elev. Det var 
svårt i klassrummet med många elever, eleven fick förlita sig på att 
lyssna. Eleven hade memorerat en del kunskap utantill men saknade 
djupare förståelse. Han visste inte hur molekyler såg ut. Han hade låga 
förväntningar på sin egen förmåga att lära sig i kemi.

Behovet av anpassat material var stort för att eleven skulle kunna lära 
sig kemiska strukturer. Tre material togs fram för att stödja instruktionen: 
3Dtaktila modeller av molekyler, gjorda av pärlor, 2Dtaktila sväll
pappers bilder och informationsblad i punktskrift. Efter att eleven hade 
fått använda materialen, med pedagogisk vägledning, visade det att 
hans förståelse av de kemiska begreppen och de symboliska represen
tationerna hade ökat. När han testades i sina kunskaper om molekylära 
strukturer kände han igen alla.

Forskarna drar slutsatsen att elevens behov ignoreras i den aktuella 
inkluderande klassrumsmiljön, vilket ledde till att han inte fick möjlighet 
att lära sig symboliska representationer i kemi. Med ett anpassat 
material som tagits fram utifrån hans behov, ökade förståelsen av 
molekylära strukturer. 

van Leendert 
et al.  
[60]

2019, 
 Nederländerna

Syftet är att utforska elever som läser 
punktskrift och deras prestationer och 
strategier för att läsa matematik genom 
att spåra fingrets rörelser. Detta jämförs 
med seende elever. Hur utför och löser 
punkt och svartskriftsläsare matematiska 
uttryck? Vilka strategier använder de sig 
av för att läsa matematiska uttryck?

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

Studiens resultat visade att de taktila och de visuella läsarna presterade 
lika bra i uppgifterna, men att de taktila läsarna tog 3,5 gånger mer 
tid på sig. När det gäller strategier började de taktila läsarna läsa från 
början, och var tvungna att gå tillbaka och läsa om delar av texten, för 
att få en överblick, vilket tog tid. Två av de mer erfarna punktskrifts
läsarna använde mer personliga lässtrategier. Båda började med en 
mer sammanhängande lässtrategi och slutade med en mer ojämn. Den 
mindre erfarna punktskriftsläsaren visade inte så effektiva strategier.  
De visuella läsarna fick ganska snabbt en överblick, och skummade 
snabbt förbi avsnitt som inte var så viktiga.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Verver et al.  
[61]

2020,  
Nederländerna

Studien undersöker om ett ljudförstärkt 
savannlandskap uppmuntrade elever med 
synnedsättning, i jämförelse med seende 
barn, att lära om savannens djur. Hur 
effektiva är ljudförstärkta leksaker i att ge 
kunskap till eleverna?

37 elever

6–10 år

 
15 elever med  
synnedsättning,

22 utan synnedsättning 

 
Blandade synnivåer. 

Biologi Kunskapsuppföljning 
via strukturerad enkät

Eleverna fick lyssna på en berättelse och leka med ljudförstärkta djur  
i ett savannlandskap i syfte att lära sig mer om savannens djur. En del 
elever fick börja med att leka med modellen, andra fick börja med att 
lyssna på berättelsen. 

Elevernas kunskapsnivå om savannens djur var högre efter att ha 
provat den första delen av insatsen, vare sig det var att lyssna på 
berättelsen eller leka med landskapet. Det fanns ingen skillnad när man 
jämförde de elever som hade börjat med att leka med modellen, med de 
som hade börjat med att lyssna på berättelsen. Elever med synnedsätt
ning höjde sin kunskapsnivå mer än de seende eleverna när de lekte 
med modellen, jämfört med den mätning av kunskap som gjordes innan 
insatsen. Den höjda kunskapen efter att de hade lyssnat på berättelsen 
skilde sig inte åt mellan elever med och utan synnedsättning. När man 
analyserade hur eleverna hade använt modellen så fann man att de 
svarade mest rätt på frågor som hängde ihop med ljudfunktioner som 
de hade tryckt på många gånger, det vill säga att repetition hade gynnat 
inlärningen.

Verbal förmåga hade ett tydligt samband med den ökade kunskapen 
hos alla elever, men hos elever med synnedsättning bara när de 
använde den anpassade modellen, men inte berättelsen. Ju högre 
verbal förmåga desto mer ökade kunskapen, men bara med modellen. 

Alla elever med synnedsättning och nästan alla seende tyckte att 
modellen vara roligare än berättelsen. De flesta elever med synnedsätt
ning tyckte att de hade lärt sig mest av att leka med modellen, medan 
de flesta av de seende eleverna tyckte att de lärde sig mer av att lyssna 
på berättelsen. De lärde sig mest när de hade lekt med både leksaken 
och lyssnat på berättelsen, detta gäller särskilt för elever med synned
sättning. De seende elever som föredrog berättelsen som inlärning av 
kunskap om savannens djur menade på att den innehöll mer faktabase
rad kunskap eftersom de inte hörde viss fakta när de lekte.

Wild et al. 
[62]

2013,  
USA

Syftet är att beskriva och förstå den  
konceptuella förståelsen för olika 
geologiska koncept hos elever med 
synnedsättning. Det jämförs före och  
efter en veckas intensivundervisning  
under ett sommarläger. 

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

Blandade synnivåer. 

Lägerverksamhet

Geologi

Intervjuer, 
 observationer, 
 fältanteckningar

Elevernas konceptuella förmågor förbättras under lägret, där eleverna 
arbetade utifrån inquirybased lektioner. Inquirybased är en strukture
rad metod med ett undersökande experimenterande arbetssätt, som 
ofta innehåller material som stimulerar flera sinnen – så som taktila 
material och ljud. Eleverna fick viss vetenskaplig kunskap men inte 
tillräckligt för att eliminera felaktig förståelse. En vecka var inte tillräckligt 
stöd eller tid för eleverna att tillägna sig nytt lärande som tillägg på sin 
befintliga kunskap.



SPSM  Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning Bilaga 2 – Beskrivning av de ingående studierna 38

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Wild och Trundle  
[63]

2010,  
USA

Förstå och beskriva de missförstånd 
elever med synnedsättning har gällande 
årstider. Jämför två grupper av elever som 
får traditionell undervisning kontra de som 
arbetar med ett undersökande experimen
terande arbetssätt, inquiry based.

7 elever

13–15 år

 
4 elever med synnedsättning

3 elever utan synnedsättning 

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Årstidernas växling Intervention, elever
nas kunskapsresultat 
mäts före och efter 
insats

Studien utgick från ett inquirybased arbetssätt som jämfördes  
med ett mer traditionellt arbetssätt. Inquirybased är en strukturerad 
metod med ett undersökande experimenterande arbetssätt, som  
ofta innehåller material som stimulerar flera sinnen – så som taktila 
material och ljud.

Efter undervisningen tycktes eleverna som fått inquirybased under
visning att ha mer vetenskaplig korrekt förståelse för växling mellan 
årstider, medan jämförelsegruppen fortfarande hade en alternativ 
förståelse av koncepten.
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Idrott och hälsa – 12 artiklar

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Brian et al.  
[64]

2020,  
USA och  
Lettland

Syftet är att undersöka hur motoriken hos 
elever med synnedsättning påverkades 
av en intervention som genomfördes av 
vårdnadshavare eller lärare i ämnet idrott 
och hälsa. Hypoteser: 

1. många elever med synnedsättning, 
oberoende av ålder, kön eller grad av 
synnedsättning, kommer att uppvisa 
motoriska svårigheter 

2. interventionen kommer att ge 
förbättringar för elever med synned
sättning i högre grad än för elever i 
kontrollgrupp 

3. de med svårare synnedsättning 
kommer att ha större motoriska svårig
heter än de med lindrigare nedsättning 

4. det kommer inte att finnas signifikanta 
könsskillnader gällande motorik 

5. de elever som går i specialskola 
kommer att uppvisa större förbättring 
än de som deltar online (elever i 
ordinarie skola eller hemskolning)  
och de i kontrollgrupp.

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

Eleverna i studien visade sämre motoriska färdigheter i jämförelse  
med normativa referenser av seende barn i samma ålder. 

Resultatet visade att alla elever, utom kontrollgruppen, förbättrade  
sin motoriska utveckling. Elever med blindhet, samt flickor, hade lägre 
resultat innan interventionen, än elever med viss synförmåga. Efter 
interventionen var skillnaderna mindre mellan pojkar och flickor. 
Resultatet tyder på att om interventionen genomförs av lärare i ämnet 
idrott och hälsa, i jämförelse med om vårdnadshavare guidat sitt barn, 
ökar chansen till ökad motoriska utveckling. 

Denna typ av valida interventioner kan vara användbar för att träna 
motorik hos elever med synnedsättning och blindhet. Arbetssättet,  
att följa lektionsplaneringen, bidrog alltså till bättre motorik. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Coffey et al.  
[65]

2020,  
USA

Syftet är att undersöka hur individer som 
fått undervisning i både specialskola och 
ordinarie skola upplevde undervisning i 
ämnet idrott och hälsa.

5 tidigare elever:

3 män, 2 kvinnor 
20–35 år 

 
Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola och 
specialskola

Intervjuer Två sammanlänkade teman identifierades: 

1. känslor kring att vara inkluderad och exkluderad, och 

2. känslor rörande stödet i olika skolformer. 

Övervägande beskrevs negativa känslor av att vara exkluderad 
i integrerade klasser och positiva känslor av att vara inkluderad i 
specialskolan, där undervisningen var utformad utifrån elevens villkor. 
Lärarens attityd viktig, tillåtande, att få prova på. 

Det var en övervägande positiv beskrivning av stödet i ämnet idrott  
och hälsa i specialskolan. Känslan av likhet med klasskompisar, 
mindre sammanhang och förståelse och individuellt stöd från lärare 
var betydelse fullt. Ämnet i specialskolan upplevdes mer positivt av 
informanterna än av de som gick integrerade i ordinarie skola. 

Conroy  
[66]

2012,  
USA

Syftet är att utforska hur lärare i ämnet 
idrott och hälsa stödjer inkluderingen  
av elever med synnedsättning, samt 
identifiera strategier som möter de 
undervisnings behov eleverna möter  
i ordinarie undervisning. 

25 lärare: 
24–62 år

 
Blandade synnivåer  
hos eleverna. 

Ordinarie skola Intervjuer Tre huvudområden identifierades: framgång, utmaningar och behov. 

Framgång – framgångsrika undervisningsstrategier inkluderar  
användningen av muntliga beskrivningar och fysisk vägledning.  
Även samverkan med vårdnadshavare var framgångsrikt då de 
uppmuntrade fysisk aktivitet hemma. 

Det fanns utmaningar i att planera och strukturera klassen för  
att inkludera eleven med synnedsättning som en aktiv deltagare.  
Lärarna hade ett begränsat antal strategier att använda sig av för  
direkt undervisning. Det krävde effektiv användning av kollegor  
och resurspersoner som stöd, och konsultation med andra i  
utbildningsteamet inklusive lärare för elever med synnedsättning. 

Lärarna såg behov av utbildning och träning i att planera och skapa  
variation i läroplanen för elever med synnedsättning, samt mer  
kunskap i hur elever med synnedsättning lär sig. Lärarna behöver  
också strategier för att hantera kollegor och resurspersoner och  
för att samverka med vårdnadshavare. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Haegele  
och Buckley  
[67]

2019,  
USA

Syftet är att undersöka upplevelser av 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa 
hos elever med synnedsättning i Alaska.

4 elever: 
3 pojkar, 1 flicka 
11–16 år 

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer och 
observationer

Två sammanhängande teman togs fram ur intervjumaterialet: behov  
av anpassning och skadliga kamratrelationer.

De flesta beskrev positiva erfarenheter av att få sina behov av anpass
ningar tillgodosedda. En elev beskrev att hans lärare gjorde det lättare 
för honom att delta genom att till exempel använda en färgad boll. Det 
var bra att få stöd av en lärare med specifik kunskap, som kunde hjälpa 
till genom att exempelvis ordna fram utrustning. En elev beskrev att 
initiativet behövde komma från honom själv för att få anpassningar. 
Någon fick, mot sin vilja, ha egen undervisning och bara göra samma 
sak. Läraren gjorde inte de anpassningar som krävdes för att eleven 
skulle kunna vara med. Lärarens attityd till eleven med synnedsättning 
är viktig. 

Den vanligaste negativa upplevelsen kring skadliga kamratrelationer var 
social isolering, det vill säga begränsat med möjligheter till interaktion 
med kamrater under lektionerna. Exempelvis uttrycker sig eleverna att 
de inte hade aktiviteter med andra personer, eller att det är konstigt att 
leka med andra personer. De fick ibland inte ens tillåtas att försöka och 
de önskade att klasskamraterna var snällare och att bli retad förekom 
också. Att inte få delta kunde påverka resten av skoldagen negativt.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Haegele et al. 
[68]

2020,  
USA

Syftet är att undersöka perspektiv på 
inkludering och upplevelsen av att vara 
inkluderad i integrerad undervisning i 
ämnet idrott och hälsa, hos vuxna med 
synnedsättning.

10 tidigare elever:  
4 män, 6 kvinnor  
18–35 år

 
Blandade synnivåer. 

Blandad: Ordinarie 
skola, egen träning 
på specialskola, 
hem undervisning

Intervjuer Tre sammanhängande teman identifierades: 

1. Att känna sig missanpassad: Det fanns en avsaknad av känsla av 
tillhörighet, att vara accepterad och ha ett egenvärde. De upplevde 
oro, att vara obekväm i gruppen och att sticka ut. Lektionerna 
förknippades inte med upplevelsen av att vara inkluderad. Lärarna 
fokuserade främst på de elever som var fysiskt passande, och 
värderade inte eleverna med synnedsättning. Lärarna fick eleverna 
att känna sig som om de var i vägen, och att det krävdes att en 
massa anpassningar måste göras kring dem. Lärarna lämnade dem 
någonstans, eller lämpade över dem till någon kamrat eller bad 
dem att sitta bredvid. För att bättre se eleven med synnedsättning 
kan lärarna använda eleven när de demonstrerar uppgifter, eller att 
de får vara teamledare vid väl valda tillfällen. Eleven vill känna sig 
duktig.

2. Att känna sig exkluderad och åsidosatt: Aktiviteter var inte tillgäng
liga eller anpassade. Ofta plockades eleverna ut och fick göra något 
annat. Exempelvis kasta boll ensam med läraren. 

3. Negativt, men ändå positivt med integrerad undervisning: Trots 
många utmaningar och negativa upplevelser var de tidigare eleverna 
för integrerade miljöer. Det upplevdes som positivt att lära sig att 
vara med seende samtidigt som det är bra för de seende att få mer 
kunskap om synnedsättning. De trodde att även lärarna lärde sig 
av att elever med synnedsättning var integrerade i undervisningen. 
Att lärarna tänkte till och fick uppleva att elever med synnedsättning 
kunde delta, och eventuellt fick nya idéer kring hur undervisningen 
kunder anpassas. En tydlig strategi som lyfts av eleverna är att 
lärarna behöver kommunicera med eleverna för att kunna göra 
undervisningen mer inkluderande. Upplevelsen av att inkludering 
bara var ett tomt ord uttrycktes. 



SPSM  Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning Bilaga 2 – Beskrivning av de ingående studierna 43
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Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Haegele och Kirk  
[69] 

2018,  
USA

Syftet är att utifrån ett intersektionellt 
perspektiv undersöka förkroppsligade 
upplevelser av ämnet idrott och hälsa hos 
tidigare elever, män, med synnedsättning.

6 tidigare elever: 
6 män 
18–33 år

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer  Tre sammanhängande teman identifierades: 

1. Jag känner mig inte särskilt integrerad: ickeinkluderande upp
levelser baserat på att ha synnedsättning, till exempel att få göra 
något annat än övriga elever, eller att få vara med, men helt utan 
anpassningar. Svårigheter kopplades till synnedsättningen snarare 
än kön av alla utom en. En nära relation till läraren beskrevs av en 
elev som väldigt positivt. 

2. Oh toppen, var är nu min käpp?: mobbning, blindhet och manlighet, 
mobbningsupplevelser kopplade till synnedsättning uppstod i miljöer 
eller aktiviteter som var traditionellt manliga och ”tuffa”. 

3. Ok, gör bara det du klarar: tävlingsinriktat kulturellt glastak, upplev
else av låga förväntningar, att begränsas, inte rustas för att kunna 
tävla och utmanas. Det fanns en tydlig koppling till förväntningar på 
manlighet som spelade in. Deltagarna uppskattade att lärarna såg 
dem som individer i undervisningen, men de var frustrerade över att 
inte kunna delta i den tävlingsinriktade kulturen som karaktäriserar 
ämnet bland män. 

Haegele et al.  
[70] 

2019,  
USA

Syftet var att undersöka reflektioner från 
vuxna med synnedsättning gällande stödet 
från stödpersoner under integrerade 
lektioner i ämnet idrott och hälsa i skolan. 

9 tidigare elever: 
1 man, 8 kvinnor 
21–34 år

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola, 
erfarenhet av 
stödperson

Intervjuer Tre sammanhängande teman identifierades: 

1. Att inte få delta. Deltagarna upplevde begränsningar utifrån  
säkerhet, de begränsades eller uteslöts från vissa aktiviteter.  
En elev fick sitta på sidan och ibland komma fram och sparka  
på bollen. Stödpersonerna upplevdes som hindrande i deras 
delaktighet, utveckling och lärande.

2. Att sticka ut. Oönskad social uppmärksamhet och isolering från 
kamrater som de tidigare eleverna beskrev kunde bero på att de  
har en stödperson. 

3. Outbildad personal. Stödpersonen upplevdes inte som engagerad 
och saknade tillräckliga kunskaper. De tidigare eleverna blev bort
kopplade från aktiviteter. Deltagarna upplevde att stödpersonerna 
behövde vidareutbildning för att bättre möta elevernas behov.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Haegele et al.  
[71] 

2017,  
USA

Syftet är att undersöka tidigare erfaren
heter av undervisning av ämnet idrott 
och hälsa i skolan för elitidrottare med 
synnedsättning. 

4 tidigare elever: 
4 män 
22–37 år

 
Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer Fyra sammanhängande teman identifierades: 

1. Lärare i ämnet är viktiga för upplevelsen: lärares attityd är viktig,  
det upplevdes positivt när de erbjöd många olika fysiska erfaren
heter, och såg till att eleven kunde vara med. Viktigt att läraren  
hade relevant utbildning. 

2. Internaliserad exkludering: trots övervägande positiva erfarenheter 
fanns också upplevelser av exkludering. Dessa upplevelser 
härleddes dock snarare till egna egenskaper som synnedsättning 
och personlighet, än till yttre faktorer. 

3. Atletisk identitetskamp: Tre deltagare upplevde sig själva som 
atletiska under skoltiden, vilket bidrog till positiva erfarenheter på 
lektioner och i kompisrelationer. En deltagare beskrev en konflikt 
mellan att vara tävlingsinriktad och att inte kunna delta fullt ut,  
vilket påverkade kompisrelationer negativt. 

4. Möjligheter utanför läroplanen: Upplevelsen av undervisning i  
ämnet idrott och hälsa i skolan var viktig, men än viktigare var 
erfarenheter av fysisk aktivitet utanför skolan.

Haegele et al.  
[72] 

2018,  
USA

Syftet är att, utifrån ett intersektionellt 
perspektiv, undersöka de förkroppsligade 
upplevelserna av ämnet idrott och hälsa  
i skolan, hos kvinnor med synnedsättning.

8 tidigare elever:

8 kvinnor 
21–32 år

 
Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer Tre teman identifierades: 

1. Tjejer gillar ändå inte gympa: Det fanns en begränsad delaktighet 
 utifrån ett kvinnligt perspektiv. Flera upplevelser av exkludering 
 beskrevs, den dubbla identiteten flicka och synnedsatt hade  
betyd else för hur de tyckte att de uppfattades som svagare och  
mindre kompetenta av andra. Det kunde också vara en fördel att  
vara flicka i undervisningen, det tog fokuset från synnedsättningen,  
då pojkar ändå upplevdes tycka att flickor generellt var dåliga. 

2. Hon kan inte göra det som andra barn kan: Det fanns förutfattade 
förväntningar hos lärare om vad eleven klarade av. Förväntningar 
på flickor med funktionsnedsättning blev även här ett dubbelt 
stigma. 

3. Det var verkligen obekvämt: De upplevda negativa kompis 
interaktioner. Mobbning förekom, framförallt från pojkar. Lärarnas 
attityder mot elever med synnedsättning spred sig ner till eleverna, 
om lärare behandlade eleven annorlunda gjorde de andra eleverna 
det också.
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Haegele et al. 
[73] 

2019,  
USA

Syftet är att beskriva tidigare upplevelser 
av konditionstestning i integrerad under
visning i ämnet idrott och hälsa i ordinarie 
skolan, hos vuxna med synnedsättning

11 tidigare elever: 
4 män, 7 kvinnor 
20–35 år

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer Tre teman identifierades: 

1. Upplevelse av sin egen prestation. Det fanns blandade känslor  
kring sin egen prestation. Vissa övningar var svårare. Det var  
generellt lättare för deltagare med måttlig synnedsättning än 
blindhet. Konditionstest ansågs som helt okej, särskilt av dem  
med synnedsättning. Där upplevde de inte behov av något  
visuellt stöd, till skillnad från exempelvis basket som är mer  
visuellt. Svårare var test där löpning ingick. Vissa deltagare 
behövde visuellt stöd i konditionstesten och andra fick inte delta. 

2. Upplevelse av att inte nå sin fulla potential. Det fanns en påtvingad 
exkludering eller inkludering. Ofta var förväntningarna låga och 
vissa övningar fick inte göras då läraren inte visste hur de skulle 
göra. 

3. Upplevelse av utanförskap. Det var svårt att navigera i oönskad 
social uppmärksamhet. Det upplevdes som jobbigt att andra 
tittade när man blev bedömd, och att behöva skylta med tillkorta
kommanden.

Lieberman et al. 
[74] 

2006,  
USA

Studien fokuserar på de olika variabler 
som kan påverka upplevelser av under
visning i ämnet idrott och hälsa för elever 
med synnedsättning inom ordinarie skola. 

1. Vilka anpassningar av utrustning och 
regler var framgångsrika respektive 
icke framgångsrika? 

2. Vilka av de aktiviteter som erbjöds var 
mest respektive minst omtyckta?

3. I vilken utsträckning var eleverna 
medvetna om sina egna mål i den 
individuella utbildningsplanen?

60 elever: 
9–23 år

 
Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer I resultaten redovisas anpassningar och om det upplevdes som 
framgångsrika eller inte, utifrån nivå av synnedsättning. Alla elever 
uppger att det är bra om bollarna är större. Elever med blindhet eller 
som har ledsyn menar att ljudsatta bollar kan hjälpa. Även färgade 
bollar fungerar bra för vissa. En del elever lyfter att de kan behöva  
fysisk och verbal assistans. Elever med blindhet talar om anpassningar 
som att sänka basketkorgar. Flera elever vittnar om situationer när 
regler modifieras, men många talar också om att de inte får delta alls. 
Några uppger att de är exkluderade från undervisningen helt och andra 
från vissa delar. Vissa uppger att de blir retade och inte inkluderade. 

Bland framgångsrika modifieringar nämns att det fungerar för elever 
med blindhet om klasskamraterna gör ljud när de slår bollen eller att få 
hålla en seende elev i handen som guide. För de med ledsyn fungerar 
det med särskilda regler för seende, till exempel att inte slå bollen så 
hårt, lägre höjd, verbala ledtrådar, entillen instruktioner. För elever med 
blindhet kan det fungera med att få mer tid, att bollar inte blir kastade 
över midjan, att bollar ges till eleven, alla är ”blinda”. 
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Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Tanure Alves 
et al.  
[75] 

2018,  
Brasilien

Studien undersöker subjektiva upplevelser 
av lektioner i ämnet idrott och hälsa, för 
elever med synnedsättning.

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

Blandade synnivåer. 

Ordinarie skola Intervjuer Två huvudteman identifierades: 

1. Delaktighet, där fyra typer av situationer beskrevs: 

a) Exkludering: de var fysiskt närvarande, men kände sig  
inte inkluderade.

b) Integrering: stunder beskrevs då de bjöds in att vara med,  
men utan att aktiviteten hade anpassats. 

c) Segregering: de fick ofta göra helt andra saker än 
 klasskompisarna.

d) Begränsat deltagande: de fick vara med bara i vissa,  
specifika aktiviteter, men inte i alla. 

2. social interaktion, där två typer av interaktioner beskrevs: 

a) Positiva interaktioner: trots att de kände sig exkluderade  
från undervisningen, kände de sig generellt inkluderade  
i sina klasser när de upplevde positivt samspel med  
kompisarna. Detta behövde inte vara knutet till deltagande  
i skolaktiviteter, utan kunde handla om ”snack”. 

b) Negativa interaktioner: Eleverna gav också exempel på 
negativa erfarenheter av interaktion, i form av fördomar  
och dålig attityd från kompisarna. De upplevde att detta  
bidrog till upplevelsen av utanförskap i undervisningen,  
då de hade erfarenheter av att ha blivit förlöjligade. 
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Estetiska ämnen – 3 artiklar

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Abramo  
och Pierce 
[76]

2013,  
USA

Vilka strategier för lärande och under
visning tillämpas av lärare och elever i 
utbildning för elever med synnedsättning?  
Vilket perspektiv har elever med synned
sättning på sitt lärande av musik?  
Vilka implikationer har resultaten dels  
på forskning och dels i praktiken för  
under visning av elever med synned
sättning i special och ordinarie skola?

55 elever

4–22 år 

1 lärare

Blandade synnivåer.  
Inkluderar elever  
med ytterligare  
funktionsnedsättning. 

Specialskola

Musik

Intervjuer och 
observationer

När eleverna tidigare gått inkluderade i ordinarie skola fick de för få 
anpassningar i musikundervisning. Förutom att det inte gav dem bra 
förutsättningar för att delta påverkade det även relationer till klass
kamrater negativt. Lärarna uppfattades som omedvetna kring hur de 
skulle anpassa undervisningen, samt att de var ointresserade för att 
förstå och tillgodose elevernas behov. Att använda noter var svårt och 
tidskrävande oavsett om de var i tryckt eller i punktskrift. Eleverna 
spelade istället på gehör eller memorerade styckena de skulle spela. 

I specialskolan användes andra sätt för att kommunicera och undervisa. 
Auditiv kommunikation och gester var nödvändigt för att instruera när 
eleverna inte läste noter. Även repertoaren anpassades. I grupp
undervisning valdes oftare rock och pop på grund av att det är lättare 
att instruera flera samtidigt i dessa genrer. Klassisk musik undervisades 
framför allt individuellt eller i par. Klassisk musik eller annan musik som 
är beroende av notation kan skapa en barriär för delaktighet. Det är 
bättre att välja genrer där andra undervisningssätt fungerar som pop 
eller improvisation. Det är viktigt att försöka tillämpa informella musika
liska processer vid undervisning av klassisk musik. Att jobba med gehör 
och auditiv instruktion i första hand med elever med synnedsättning, 
men utan att glömma bort vikten av att lära ut punktskriftsnoter parallellt.

Carpio et al. 
[77]

2017,  
Spanien

Syftet är att undersöka effektiviteten  
hos ett interventionsprogram i studiet  
av målningar, genom att använda  
taktila och muntliga medel. 

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 kunskapsresultat

Studien visade inga direkta skillnader mellan elever med blindhet och 
elever utan synnedsättning. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna vare sig gällande faktakunskap eller estetisk upplevelse och 
hur det bibehölls över tid. Både de seende och de med blindhet lärde 
sig innehållet i konstverken och kunde uttrycka estetisk uppskattning. 
Kunskapen bibehölls hos båda grupper över tid. Den tillämpade metoden, 
med samma innehåll för både de seende och de med blindhet, kan med 
fördel användas i inkluderande undervisning.



SPSM  Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning Bilaga 2 – Beskrivning av de ingående studierna 48

Syfte, mål, frågeställningar Metod Resultat

Deltagare (antal, ålder, kön) 
Funktionsnedsättning

Skolform och 
 sammanhang

Studie design

Szymczak et al. 
[78]

2019,  
Sverige

Studien fokuserar på att undersöka hur ett 
taktilt ritverktyg kan stödja ritutvecklingen 
hos elever med synnedsättning.

2 elever

Grundskola

Deras närmsta lärare: 
klasslärare, specialpedagog, 
assistenter

Blindhet kategori 3–5, 
punktskrift som huvudsakligt 
läsmedium. 

Ordinarie skola,  
alla ämnen där  
elever ritar

Intervention, 
inter vjuer, obser
vationer och 
video  observationer

Eleverna fick använda ett taktilt ritverktyg, HIPP, för att kunna göra 
teckningar. Verktyget introducerades gradvis för att matcha elevernas 
förmågor. 

Verktyget bidrog till att eleverna kände att de kunde rita och det med
förde att eleverna ritade mer. Studien visar också vikten av att lärarna 
var förberedda inför lektionen. Användningen av verktyget ledde till att 
deltagarna blev mer intresserad av både tekniken och av att rita. 
Det finns vissa nackdelar med verktyget. Det är inte helt igenom 
tillgängligt, det tar stor plats och kräver dator och att ställas fram och 
förberedas. Det kan finnas en risk att verktyget är ytterligare en teknisk 
produkt som pedagoger och elever behöver lära sig. Styrkorna med 
verktyget är att det är portabelt, om än fortfarande bundet till plats till 
viss del, och att det går att skriva ut på svällpapper. Verktyget bidrar till 
elevens självständighet och stöttade elevens förmågor. Verktyget gav 
också möjligheten att dela det som eleverna ritat direkt.  
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