Elever med punktskrift
som läsmedium
Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

^allmänna råd

SKOLHUVUDMÄN OCH REKTORER

Det här materialet riktar sig till
skolhuvudmän och rektorer som
har en punktskriftsläsande elev i
sin verksamhet. Det är utformat
som allmänna råd och ger
vägledning kring lagar, regler och
arbetssätt. De allmänna råden är
rekommendationer och bör följas
om inte skolan uppfyller kraven i
bestämmelserna på annat sätt.
Skriftens titel
Skriftens undertitel
© Specialpedagogiska skolmyndigheten, 20XX
Ansvarig på SPSM: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Text/författare: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Redaktion: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Styrgrupp: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Omslagsbild: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Produktion: Tullbergs kommunikationsbyrå
Illustration/foto: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Tryck: DanagårdLiTHO, Tryckort 20XX
ISBN: 978-00-00-00000-0, tryckt
978-00-00000-0, pdf
Best.nr: 00000

Skrifter, rapporter och metodmaterial kan hämtas som pdf-dokument och
beställas på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats www.spsm.se.
Du kan också beställa dessa i tryckt version eller i alternativt format från order@spsm.se.

Elever med punktskrift
som läsmedium
Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

Elever med punktskrift som läsmedium
Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer
© Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2014
Ansvarig på SPSM: Elisabeth Sepúlveda
Text: Kia Johansson, Anders Rönnbäck och Ingegerd Viktorin, SPSM Resurscenter syn
Redaktör: Annika Wallin, Blira Konsult AB
Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög 2016, andra upplagan, första tryckningen.
ISBN: 978-91-28-00690-3, tryckt
978-91-28-00691-0, pdf
Best.nr: 00558

Skrifter, rapporter och metodmaterial kan hämtas som pdf-dokument och
beställas på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats www.spsm.se.
Du kan också beställa dessa i tryckt version eller i alternativt format från order@spsm.se.

Innehåll
Förord

7

Inledning

9

1

Synnedsättning och blindhet

11

2

Punktskrift och taktil läsning

13
13
13
15
15

Läsutveckling hos seende barn och hos barn med blindhet
Så fungerar punktskrift
Likheter och skillnader mellan punktskrift och svartskrift
Taktil bildtolkning

3

Bestämmelser för undervisningen
Funktionshinderspolitik i skolsektorn
Punktskrift som rättighet
Barns rättigheter på utbildningsområdet
Skollagen om en likvärdig utbildning
Elevers arbetsmiljö
Tillgängligheten stärkt i lag
Elevhälsans roll och ansvar

4

En tillgänglig lärmiljö för elev med blindhet
Aktuella bestämmelser
Allmänna råd
Kommentarer

Inför skolstart
Tillgänglighet på flera områden
		 Fysisk tillgänglighet
		 Social tillgänglighet
		 Pedagogisk tillgänglighet
Dokumentation för tillgänglighet
Lärarnas kompetens
Extra lärarresurs
Stödinsatser
Vägledning för studie- och yrkesval

5

Stöd till skolhuvudmän och rektorer

17
17
17
18
19
19
20
20
23
23
23
24
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29

Kommunen och skolan
Syncentralen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Skolverket
Myndigheten för tillgängliga medier

33
33
33
33
34
34

Referenser

35

Specialpedagogiska skolmyndigheten

•

Elever med punktskrift som läsmedium

5

Aktuell kapitelnamn

Denna sida har avsiktligen lämnats blank.

6

Elever med punktskrift som läsmedium

•

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Förord

Fram till mitten av 1980-talet fick elever med blindhet sin undervisning i en tioårig specialskola med särskild kompetens inom
synområdet. Där gick eleverna ett extra år eftersom inlärning
utan syn är både komplex och tidskrävande. I dag får en elev med
blindhet och med punktskrift som läsmedium sin undervisning i
skola i hemkommunen. Elevgruppen är liten, och generellt sett är
kompetensen om taktil läsning och pedagogiska konsekvenser av
blindhet låg i kommuner och skolor. Detta innebär att eleverna
riskerar att inte få den undervisning som de har rätt till, vilket kan
försvåra deras möjligheter att uppnå kunskapsmålen.
I regleringsbrevet för 2014 fick Specialpedagogiska skolmyndigheten i uppdrag att utarbeta ett stödmaterial för huvudmän
och skolor i syfte att elever med blindhet, som använder punktskrift som läsmedium, ska ges möjlighet att höja sina kunskapsresultat.
Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutade därför att utarbeta allmänna råd för att ge vägledning till skolhuvudmän och
rektorer kring lagar, andra bestämmelser och arbetssätt. De allmänna råden är rekommendationer och bör följas om inte skolan
uppfyller kraven i bestämmelserna på annat sätt.
Min förhoppning är att dessa allmänna råd ska bidra till att
alla elever med blindhet får tillgång till en likvärdig undervisning
och därmed möjlighet att öka sina kunskaper och uppnå målen
för sina studier.

Greger Bååth
Generaldirektör
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

•

Elever med punktskrift som läsmedium

7

Aktuell kapitelnamn

Denna sida har avsiktligen lämnats blank.

Dellorer uptus, to tem ad que
dolupta sin porrum aut iduntusda et
la que ipici cum solupta voluptatem
quiam dolupta nest et a id eosanis
cipisti oratum, con cullorrum ipsam
quamet audae liqui volo modis
exernat emquiam quia qui doloriae
venducimus, conest ligentiam quas
dolupid quuntio. Apicia dolupta
vent, occae eumet volutem et.
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Inledning

De allmänna råden syftar till att ge huvudmän och rektorer stöd
i arbetet med att göra undervisningen tillgänglig för elever med
blindhet och med punktskrift som läsmedium. Råden grundar sig
i skollagen (SFS 2010:800), och gäller för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Skriften inleds med en bakgrundsdel som ger information om
blindhet och taktil läsning. Därefter följer ett avsnitt om lagar,
föreskrifter och konventioner, som berör undervisningen av elever
med blindhet. Under rubriken En tillgänglig lärmiljö följer de
allmänna råden. Materialet avslutas med texter som syftar till att
underlätta förståelsen av råden.
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Synnedsättning och blindhet

Många personer har nedsatt syn och behöver glasögon för att
läsa eller se på långt håll. En synnedsättning däremot innebär att
det trots glasögon är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift och
att orientera sig i omgivningen. Graden av synnedsättning och
hur den tar sig uttryck kan variera stort mellan olika individer.
Begreppet synnedsättning omfattar enligt Världshälsoorganisationen, WHO,1 sex olika kategorier från lindrig synnedsättning
till total blindhet. Kategorin blindhet omfattar i sig tre nivåer från
några procents syn till total blindhet. Barn och ungdomar med
punktskrift som läsmedium finns inom kategorin blindhet.
I Sverige är det ungefär tio elever per årskurs som läser punktskrift.
Synen är det klart dominerande sinnet för mottagande av information. Eleven med blindhet upplever sin omvärld med hjälp av
andra sinnen. Känseln används för att läsa punktskrift och tolka
taktila bilder, undersöka föremål och för att orientera och förflytta
sig. Via hörseln får eleven, förutom verbal information, bland
annat uppfattning om läge och avstånd i rummet, upplevelser av
känsla och ton i kommunikationen, intryck av ljud i miljön som
förklarar tillstånd och skeenden. Lukt och smak ger också intryck
och användbar information. Sammantaget innebär dessa förutsättningar att en elev med blindhet måste behärska fler och andra
färdigheter än seende kamrater för att kunna tillgodogöra sig
läroplanens innehåll.

1 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem: (ICD-10-SE).
Socialstyrelsen (2010).
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Dellorer uptus, to tem ad que
dolupta sin porrum aut iduntusda et
la que ipici cum solupta voluptatem
quiam dolupta nest et a id eosanis
cipisti oratum, con cullorrum ipsam
quamet audae liqui volo modis
exernat emquiam quia qui doloriae
venducimus, conest ligentiam quas
dolupid quuntio. Apicia dolupta
vent, occae eumet volutem et.
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Aktuell kapitelnamn

Punktskrift och taktil läsning

Alla barn måste få möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna.
Dessa färdigheter bidrar till intellektuell frihet, kunskapsutveckling, självständighet och delaktighet – förutsättningar för ett aktivt
medborgarskap och för demokrati. Punktskrift ger barn med
blindhet tillgång till skriftspråket.

Läsutveckling hos seende barn och hos barn med blindhet
Att läsa och skriva handlar om tekniska färdigheter, som att
avkoda tecken och ord. Dessutom krävs läsförståelse och att utifrån texten kunna dra slutsatser, göra associationer och att kunna
koppla det man läser till egna erfarenheter. Detta gäller för såväl
seende barn som för barn med blindhet. En skillnad är emellertid
att seende barns läsutveckling börjar stimuleras långt före skolstart av den mångfald av bokstäver och ord, som finns naturligt i
miljön. Så är det inte för barn med blindhet. Därför behöver personer i barnets närhet ge språkliga upplevelser både verbalt och
taktilt. Högläsning, berättande och syntolkning blir extra betydelsefullt, liksom kontakten med punktskrift och taktila bilder.

Så fungerar punktskrift
Punktskrift är en taktil kod för skriftspråket och motsvarar vanlig
tryckt text. Ett annat ord för vanlig tryckt text är svartskrift.
Punktskriften är uppbyggd av punkter som läses taktilt med
fingrarna. En så kallad punktskriftscell har plats för sex upphöjda punkter. Punkterna kombineras på olika sätt för att bilda
bokstäver, skiljetecken och specialtecken, exempelvis & @ > = §.
De 63 möjliga kombinationerna av punkter räcker inte för att
representera alla tecken som finns i svartskriften. Därför måste
man i många fall kombinera flera punktskriftstecken. Till exempel
utläses en bokstav som siffra om den föregås av ett förtecken. Vid
läsning av digital text representeras punktskriften av åtta punkter
som möjliggör 255 kombinationer. På det viset minskar behovet
av förtecken. Åttapunktsskrift läser eleven på en så kallad punktskriftsskärm.2

2

Svenska skrivregler för punktskrift, Punktskriftsnämnden, Talboks- och punktskriftsbiblioteket
(2009).
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Punktskrift och taktil läsning

Likheter och skillnader mellan punktskrift och svartskrift
Den främsta likheten mellan punktskrift och svartskrift handlar
om själva läsprocessen, där ord och meningar avkodas, tolkas
och förstås. Den största skillnaden ligger på det sensoriska planet
eftersom punktskrift avkodas taktilt med fingrarna. Vid visuell
läsning uppfattar läsaren hela ord och flera ord samtidigt och får
snabbt översikt över hela textsidan. Vid taktil läsning avkodas
texten sekventiellt med fingertopparna, huvudsakligen tecken för
tecken, innan de sätts samman till ord och meningar.
En annan skillnad är att det i svartskrift finns många möjligheter att variera text med hjälp av stilsorter, färger, bilder, spalter
med mera för att stimulera till läsning och öka förståelsen. Att
överföra all sådan layout till punktskrift skulle göra texten svårläst. Jämfört med svartskrift är punktskrift ett mer tidskrävande
läsmedium.
I de flesta fall uppnår seende elever funktionell läsning under
de första skolåren. Punktskriftsläsaren däremot behöver färdighetsträning under längre tid för att uppnå flyt i sin läsning.

Taktil bildtolkning
I undervisningen möter eleverna bilder som fördjupar och
utvecklar textens innehåll. Elever med blindhet använder taktila
bilder. Skillnaden mellan att titta på en bild och att avläsa den
med fingrarna är stor. Det tar mycket längre tid att tolka bilden
taktilt jämfört med att titta på den, och ofta behövs kompletterande information av en seende person. Taktil bildtolkning kräver
inlärning i flera steg, från att tolka grundläggande, enkla former
och olika texturer (materials ytor) till att förstå komplicerade
figurer som exempelvis kartor och matematiska grafer.
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Dellorer uptus, to tem ad que
dolupta sin porrum aut iduntusda et
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Bestämmelser för
undervisningen

Skolhuvudmän och rektorer behöver känna till lagar, konventioner och andra viktiga dokument som styr funktionshinderspolitik och utbildningspolitik i Sverige. I detta avsnitt finns information om bestämmelser som har betydelse för skolor där elever med
blindhet får sin utbildning.

Funktionshinderspolitik i skolsektorn
Regeringen har fastställt en strategi för det funktionshinderspolitiska arbetet för åren 2011–2016.3 Den strategin beskriver tre
mål för utbildningspolitiken. Det första är att varje elev ska ges
förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt.
Det andra handlar om förbättrad tillgänglighet för eleverna. Det
tredje målet handlar om förbättrade kunskaper om funktionsnedsättningar och om hur undervisningen kan utformas efter
varje elevs behov. Särskilt fokus läggs på undervisningens kvalitet,
lärarnas kompetens och en stärkt rätt till stödinsatser. Skolverket,
Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har
regeringens uppdrag att arbeta enligt dessa mål.4 En ny strategi för
det funktionshinderspolitiska arbetet gäller från 2017.

Punktskrift som rättighet
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör en utgångspunkt för den svenska funktionshinderspolitiken. Artikel 24 i konventionen handlar om utbildning.5 Där
definieras punktskrift som ett av flera medier för kommunikation.

3 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (S2010/4319/FST).
4 Slutredovisning av uppdrag om slutrapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken
åren 2011–2016 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten
(S2011/8810/FST).
5 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26), sid 20.
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Bestämmelser för undervisningen

Konventionen säger att för att uppnå ett likvärdigt deltagande i
utbildning ska undervisning i punktskrift erbjudas. Denna rättighet ska säkerställas genom att undervisningen ges av lärare som
är kunniga i punktskrift. En konvention är det starkaste av FN:s
alla normativa instrument och blir juridiskt bindande i de länder
som undertecknar den. Sverige åtog sig att följa konventionen
2008.6

Barns rättigheter på utbildningsområdet
Barnkonventionen och Salamancadeklarationen är särskilt inriktade
på barn och uttrycker alla barns rätt till utbildning, delaktighet och
jämlikhet.7, 8 Sverige åtog sig att följa Barnkonventionen år 1990.9
Konventionen handlar bland annat om alla barns rätt att bli respekterade, att få komma till tals och bli lyssnade på. Alla har samma
rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Ett barn med
funktionsnedsättning har rätt till utbildning på alla nivåer. Utbildningen ska utveckla barnets personlighet och anlag optimalt, samt
förbereda barnet för arbetslivet.10 Barnets bästa ska vara i fokus vid
alla beslut som rör barnet, något som skollagen har tagit fasta på i
första kapitlet, tionde paragrafen.
Salamancadeklarationen har särskilt fokus på specialpedagogik. Genom den fick begreppet inclusive education genomslag
inom utbildningsområdet. I en inkluderande undervisningssituation
ställs stora krav på verksamheten. Det handlar om att se elevernas
olikheter som berikande, att arbeta med gruppen som en helhet och
skapa förutsättningar för alla elevers delaktighet. Ett inkluderande
arbetssätt kan se olika ut i olika situationer och betyder inte att
man helt och hållet ska avstå från enskild undervisning eller mindre
grupper. Ibland kan sådana lösningar vara det bästa utifrån elevens
behov. Det viktiga är att undvika särlösningar som systematiskt utestänger en elev från pedagogiska och sociala sammanhang i skolan.

6 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, prop. 2008/09:28.
7 Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, UNICEF Sverige, (2009).
8 Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Svenska Unescorådet (2006).
9 om godkännande av FN:s konvention om barnets rättigheter, prop. 1989/90:107.
10 art. 23, 29, Barnkonventionen. UNICEF Sverige, (2009).
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Bestämmelser för undervisningen

Skollagen om en likvärdig utbildning
I skollagen finns övergripande bestämmelser för en likvärdig
utbildning i hela landet.11 Det är skolhuvudmannen som ansvarar
för att all utbildning genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser.12 Alla barn och elever ska ges ledning och stimulans för att
utifrån sina förutsättningar och behov kunna utvecklas optimalt
enligt utbildningsmålen.13 En elev med funktionsnedsättning ska
ges stöd som så långt som möjligt kompenserar för funktionsnedsättningens konsekvenser.14 Det är skolhuvudmans och rektors
ansvar att fördela resurser efter elevernas olika behov i enlighet
med skolans kompensatoriska uppdrag.15,16
Skolhuvudmannen ansvarar för att läraren har adekvat
utbildning och att personal vid skolenheterna ges möjlighet till
kompetensutveckling.17 Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet på skolenheten och ger lärarna förutsättningar för
arbetet med olika stödinsatser.18,19

Elevers arbetsmiljö
Skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero.20 Skollagen hänvisar till arbetsmiljölagen som uttrycker att miljön i skolan ska
vara anpassad till elevers olika förutsättningar och behov.21 Det
handlar både om den fysiska och den psykosociala miljön.
Det är skolans ansvar att förebygga och förhindra att någon
elev utsätts för kränkande behandling, som har samband med
bland annat en funktionsnedsättning.22 En lärare eller annan personal är skyldig att anmäla till rektor om en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling.23 Här har skollagens skrivning
stöd i diskrimineringslagen.24

11 1 kap. 9§ skollagen (SFS 2010:800).
12 2 kap. 8§ skollagen (SFS 2010:800).
13 1 kap. 4§ skollagen (SFS 2010:800).
14 3 kap. 3§ skollagen (SFS 2010:800).
15 2 kap. 8a§ skollagen (SFS 2010:800).
16 2 kap. 10§ skollagen (SFS 2010:800).
17 2 kap. 13, 34§§ skollagen (SFS 2010:800).
18 2 kap. 9§ skollagen (SFS 2010:800).
19 Vissa skollagsfrågor, prop. 2013/14:148, sid. 21.
20 5 kap. 3§ skollagen (SFS 2010:800).
21 2 kap. 1§ arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).
22 6 kap. 6, 7, 8§§ skollagen (SFS 2010:800).
23 6 kap. 10§ skollagen (SFS 2010:800).
24 1 kap. 4§ diskrimineringslagen (SFS 2008:567).
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Aktuell
kapitelnamn
Bestämmelser
för undervisningen

Tillgängligheten stärkt i lag
Diskrimineringslagen har som syfte att främja lika möjligheter
och rättigheter. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör grund för diskriminering. En elev med
blindhet ska alltså så långt som möjligt vara i jämförbar situation
med elever utan denna funktionsnedsättning i skolans hela verksamhet.25 Det betyder bland annat att skolans fysiska miljö och
lärarnas undervisning bör utformas så att det passar alla elever.
En enskild individ, som upplever diskriminering i form av otillgänglighet, kan få sitt ärende prövat av Diskrimineringsombudsmannen.26

Elevhälsans roll och ansvar
Elevhälsan ska tillsammans med rektor och lärare sträva efter att
göra utbildningen tillgänglig och likvärdig för en elev med blindhet.27 Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande
samt stödja elevens utveckling mot utbildningsmålen. Insatserna
kan ha fokus på organisations-, grupp- och individnivå och ska
kunna väga in medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska perspektiv i bedömningen av elevens behov av
stöd.28

25 1 kap. 4§ diskrimineringslagen (SFS 2008:567).
26 4 kap. diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
27 Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen. Skolverket (2014), sid 24.
28 2 kap. 25§ skollagen (SFS 2010:800).
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3 § ” … Elever som till följd av funktionsnedsättning
har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som
möjligt motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser. …”
Utdrag ur skollagen, 3 kap. 3 §

”Konventionsstaterna är överens om att barnets
utbildning skall syfta till att (a) utveckla barnets fulla
möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk
och psykisk förmåga …”
Utdrag ur barnkonventionen, artikel 29

”För att säkerställa rätten till utbildning för personer
med funktionsnedsättning ”ska konventionsstaterna
vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa lärare,
även lärare med funktionsnedsättning, som är
kunniga i teckenspråk och/eller punktskrift, och för
att utbilda yrkeskunniga personer och personal som
är verksamma på alla utbildningsnivåer. Denna
utbildning ska omfatta kunskap om funktionshinder
och användning av lämpliga förstorande och
alternativa former, medel och format för
kommunikation, utbildningstekniker och material för
att stödja personer med funktionsnedsättning.”
Utdrag ur konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, artikel 24
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Aktuella bestämmelser
De allmänna råden utgår från bestämmelser i skollagen och avser
faktorer som har betydelse för undervisningen av elev med
blindhet och med punktskrift som läsmedium. Inom vissa
områden refererar skollagen i sin tur vidare till diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Allmänna råd
Huvudmannen bör
1. tillse att resurser fördelas till skolenheterna efter elevernas
olika förutsättningar och behov.
2. tillse att undervisande lärare har adekvat utbildning och ges
möjlighet till kompetensutveckling.
3. tillse att inom- och utomhusmiljöer är tillgängliga.
4. tillse att en plan finns med åtgärder för att förebygga och
förhindra kränkande behandling av elever.
Rektor bör
5. tillse att resurser fördelas inom skolenheten efter elevernas
olika förutsättningar och behov.
6. tillse att lärarresurser finns, som motsvarar behoven i
undervisningen för elev med blindhet.
7. tillse att undervisande lärare anpassar undervisningen så att
en elev med blindhet kan delta på lika villkor som övriga
elever.
8. säkerställa att elev med blindhet får stöd som syftar till att
så långt som möjligt motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen.
9. tillse att behovet av särskilt stöd skyndsamt utreds om det
kan befaras att elev med blindhet inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås.
10. tillse att elev med blindhet har möjlighet att delta i samspel
och kommunikation på lika villkor som andra elever under
hela skoldagen.
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11. tillse att kompetens finns för att tillgodose elevens behov av
studie- och yrkesvägledning.
12. tillse att elevhälsan kontinuerligt följer elevens skolgång
och ansvarar för dokumentation av insatser.
13. anmäla till huvudmannen om det framkommer att elev med
blindhet anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

Kommentarer
Inför skolstart

God framförhållning hos skolhuvudman och rektor är en framgångsfaktor i skapandet av en likvärdig utbildning för elever med
funktionsnedsättning.29 Innan en elev med blindhet ska börja på
skolan behöver en inventering av relevant specialkompetens göras
i kommunen. Tjänstetillsättningen behöver tidigareläggas för att
undervisande lärare ska hinna fortbildas, och övrig personal på
skolan behöver information om funktionsnedsättningens konsekvenser. Hemklassrum, grupprum och övriga lärmiljöer behöver
eventuellt anpassas. Vid schemaläggning behöver hänsyn tas till
lärares behov av tid för egen planering, samplanering i arbetslaget och för anpassning av studiematerial. Rektor har ett särskilt
ansvar för att en effektiv samverkan kan ske mellan olika aktörer i
undervisningen.30
Tillgänglighet på flera områden (allmänna råd 3, 4, 10 och 13)

Tillgänglighet i lärmiljön omfattar den fysiska omgivningen, den
sociala situationen och pedagogiken.31, 32, 33 Fysisk tillgänglighet
innebär att skolans inom- och utomhusmiljöer är tillgängliga. Den
sociala tillgängligheten innebär att eleven har möjlighet att delta
i samspel och kommunikation med andra under hela skoldagen.
Pedagogisk tillgänglighet handlar om att eleven fullt ut kan ta del
av undervisningen.
God tillgänglighet inom de olika områdena ökar möjligheterna
för elevens delaktighet. Att uppleva delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Elever med funktionsnedsättning

29 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan. Rapport 2009:6.
Skolinspektionen (2009), sid. 10.
30 Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Svenska Unescorådet (2006), sid. 26.
31 5 kap. 3, 4§§ skollagen (SFS 2010:800).
32 2 kap. 1§ arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).
33 1 kap. 4§ diskrimineringslagen (SFS 2008:567).
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upplever ofta hinder för sin delaktighet. Hinder kan finnas fysiskt
i miljön men också i normer och värderingar. Att arbeta främjande med detta innebär en stor utmaning för hela skolan och alla
ansvariga.34, 35
Brist på tillgänglighet och delaktighet innebär en ökad risk för
kränkande behandling. Det kan gälla en elev som upplever sig
exkluderad i en undervisningssituation för att studiematerialet
saknas i läsbart format. En annan elev saknar möjlighet att själv
förflytta sig till idrottssalen. Det kan också handla om en upplevelse av att stå utanför den sociala gemenskapen bland kamraterna. All skolpersonal måste vara observant, eftersom det kan
vara svårt för en enskild elev att själv sätta ord på en obehaglig
upplevelse.36, 37
Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett värderingsverktyg för att underlätta det praktiska arbetet med att göra
lärmiljön tillgänglig och för att utvärdera verksamheten på organisations-, grupp- och individnivå.38
Fysisk tillgänglighet
En del av den fysiska tillgängligheten handlar om ljudmiljön.
Val av material får betydelse för ljudkvalitet och ljudnivå och
påverkar elevens möjlighet att ta del av det som kommuniceras
verbalt i undervisning och i annat samspel. Antalet individer i
lokalen har betydelse för ljudmiljön och det är en fördel om storleken på elevgruppen begränsas.39
För att eleven ska kunna orientera sig i lokalerna kan taktila
och akustiska orienteringsmärken, ledstråk och uppmärkning med
punktskrift vara nödvändiga. Eleven måste få lära sig att orientera
och förflytta sig i lärmiljön. Målet är att eleven ska kunna röra sig
självständigt i skolans alla lokaler och ute på skolgården, vilket
bidrar till aktivitet och delaktighet.40 Av landstingets syncentral
kan skolan få råd om hur miljön kan anpassas och eleven kan få
utbildning i orientering och förflyttning.

34 Szönyi & Söderqvist Dunkers (2012).
35 Szönyi & Söderqvist Dunkers (2015).
36 1 kap. 5§ skollagen (SFS 2010:800).
37 6 kap. skollagen (SFS 2010:800).
38 Tufvesson (2015).
39 Backström Lindeberg (2016), sid. 88.
40 Szönyi & Söderqvist Dunkers (2012), sid. 37.
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Social tillgänglighet
Ett lugnt undervisningsklimat underlättar för eleven att delta i
den kommunikation som sker i klassrummet. Eleven behöver
ofta ha flera auditiva fokus aktiva samtidigt. Det kan handla om
att lyssna på läraren, anteckna med stöd av datorns talsyntes, få
syntolkning av sådant som visas, och därutöver försöka uppfatta
vad som pågår mellan klasskamraterna.41 Därför är det gynnsamt
särskilt för eleven med blindhet om lärmiljön har tydlig struktur
och en dämpad ljudnivå.
En stor del av kommunikationen mellan seende elever sker
via kroppsspråk, gester och mimik. Blindhet omöjliggör eller
begränsar möjligheterna att uppfatta sådana signaler. En medvetenhet hos både lärare och klasskamrater om betydelsen av att
verbalt tolka denna ordlösa kommunikation ökar möjligheterna
till samspel.42
Pedagogisk tillgänglighet
En elev med blindhet behöver ha tillgång till pedagogiskt anpassade läromedel och vara utrustad med lämpliga lärverktyg. Vissa
undervisningsmoment kräver att läraren använder en alternativ
metodik och ett annat inlärningsmaterial för eleven med blindhet.
Det kan till exempel gälla läsinlärning, no-undervisningens laborationer och olika moment i de praktisk-estetiska ämnena. I många
aktiviteter behöver eleven med blindhet mer tid för att tillgodogöra sig undervisningen och ibland måste eleven få genomföra ett
moment enskilt med läraren.
Information som förekommer i skolans lokaler, på lektioner, i
möten och i andra sociala situationer, behöver vara tillgänglig och
begriplig. Detta gäller även digital information på lärplattformar,
webbsidor och i appar, som används i undervisningen och i kommunikation med elev och vårdnadshavare.43
För en elev med blindhet kan det vara gynnsamt att aktiviteter
med fokus på samspel genomförs som pararbete eller i mindre
grupper. Då ökar elevens möjlighet att vara aktiv och delaktig.44

41 Backström Lindeberg (2016), sid. 48.
42 Szönyi & Söderqvist Dunkers (2012), sid. 50.
43 Riktlinjer för tillgänglig information. IKT för informationstillgänglighet i undervisningen
(ICT4IAL), European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2015).
44 Rönnbäck, de Verdier & Winberg (2013), sid. 108.
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Dokumentation för tillgänglighet (allmänt råd 12)

Anpassningar av lärmiljön ska säkerställa en tillgänglig och likvärdig undervisning för eleven med blindhet. Åtgärder kan bli
aktuella inom flera områden på individ-, grupp- och skolnivå.
Exempel på det är
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fysisk anpassning av lärmiljön
val av lämpliga undervisningslokaler
planering av klassens sammansättning och storlek
tillsättning av extra lärarresurs
fortbildning för undervisande lärare
schemaläggning av planeringstid för undervisande lärare
ansvar för elevens lärverktyg
tillgång till pedagogiskt anpassade och tillgängliga läromedel
självständighetsträning (orientering och förflyttning, ADL)
information till skolans personal.

Rektor kan uppdra till elevhälsan att ansvara för dokumentationen av ovannämnda insatser.45, 46 Behov, åtgärd och vem som
är ansvarig för genomförande, uppföljning och utvärdering bör
framgå. Dokumentationen rekommenderas att gälla för den aktuella skolenheten, och bör användas som informationsunderlag vid
byte av skola eller stadium.
Lärarnas kompetens (allmänna råd 2, 7 och 8)

Seendet är det klart dominerande sinnet vid mottagande av
information och det visuella perspektivet genomsyrar lärarens
undervisning. En elev med blindhet måste få likvärdig kunskap
genom andra sinnen än synen.47 Detta förutsätter en särskild specialpedagogisk insikt och kompetens hos undervisande lärare.48
Förutom sin ämneskunskap behöver läraren ha förståelse för vilka
pedagogiska konsekvenser som följer av blindhet i den aktuella
undervisningssituationen. Läraren behöver använda ett beskrivande språk och ta tillvara andra upplevelser än enbart visuella i
teoretiska såväl som praktisk-estetiska ämnen. Beroende på ämne
och stadium behöver läraren bland annat kunna
• punktskriftskoden och förstå det specifika med taktil läsning
• planera och anpassa alternativa undervisningsmoment i sitt ämne

45 Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen. Skolverket (2014) sid. 24.
46 2 kap. 25§ skollagen (SFS 2010:800).
47 3 kap. 3§ skollagen (SFS 2010:800).
48 2 kap. 34§ skollagen (SFS 2010:800).
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•
•
•
•
•

anpassa och tillgängliggöra text och bild
bedöma elevens kunskapsutveckling och betygsätta49
hantera elevens lärverktyg
verbalisera och syntolka visuella förhållanden50
främja samspel och delaktighet i elevgruppen.

Extra lärarresurs (allmänna råd 1, 5, 6 och 8)

En lärmiljö med så utmanande förutsättningar – både för elev
och lärare – måste bygga på en väl genomtänkt organisation.
Det specialpedagogiska stödet till en elev med blindhet handlar
alltid om undervisning. En extra lärarresurs ökar möjligheten
att göra undervisningen tillgänglig och begriplig utifrån den
punktskriftsläsande elevens behov och förutsättningar.51, 52, 53 I ett
tvålärarsystem planerar, genomför och utvärderar lärarna lektionerna tillsammans och får på så sätt möjlighet att kontinuerligt
fördjupa sina kunskaper kring de pedagogiska konsekvenserna av
blindhet. I den konkreta undervisningssituationen kan den ena ha
sitt huvudsakliga fokus på punktskriftsläsaren, medan den andra
läraren ansvarar för hela elevgruppen. Vid ett annat tillfälle är rollerna ombytta.54 Under årskurserna 7–9 och på gymnasienivå kan
tvålärarsystemet se annorlunda ut. Här ger den extra lärarresursen
huvudsakligen stöd till undervisande ämneslärare vid planering
och anpassning av undervisningen. Oavsett stadium måste tid
även avsättas för nödvändiga externa kontakter med till exempel
syncentral, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Stödinsatser (allmänna råd 8, 9 och 12)

Precis som för alla elever ska behovet av stöd för en elev med
punktskrift som läsmedium bedömas utifrån hur eleven utvecklas
mot kunskapsmål och kunskapskrav. Blindhet medför ofta komplexa inlärningssituationer med specifika stödbehov. Till exempel
kan punktskriftsläsaren behöva extra lästräning kontinuerligt
under de tidiga skolåren, liksom fortlöpande inlärning av särskild
studieteknik. Vidare kan eleven behöva kompletterande undervis-

49 10 kap. 21§ (grundskolan), 11 kap. 23 a§ (grundsärskolan), 12 kap. 21§ (specialskolan), 13
kap. 21 a§ (sameskolan), 15 kap. 26§ (gymnasieskolan) skollagen (SFS 2010:800).
50 Backström Lindeberg (2016), sid. 62–75.
51 2 kap. 8a§ skollagen (SFS 2010:800).
52 2 kap. 10§ skollagen (SFS 2010:800).
53 3 kap. 3§ skollagen (SFS 2010:800).
54 Rönnbäck, de Verdier & Winberg (2013), sid. 105, 106.
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ning i taktil bildtolkning och i laborativt arbete inom matematik
och naturorienterande ämnen.55
Om det trots detta grundläggande stöd kan befaras att eleven
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska
stödbehovet omgående utredas. Omfattningen och varaktigheten
av stödinsatserna blir avgörande för om de kan genomföras som
extra anpassningar eller särskilt stöd.56, 57 Lärare eller annan personal kan även göra en anmälan till rektor i de fall man bedömer
att särskilt stöd behöver sättas in omgående utan att föregås av
extra anpassningar.58 Vid bedömningen av elevens behov av stöd
är det av vikt att elevhälsan involveras. Även extern specialistkompetens kan behöva konsulteras.59 Extra anpassningar dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan. I årskurser där elever
får betyg avgör rektor hur de extra anpassningarna ska redovisas.
Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram.60
Det är huvudmannens ansvar att ge skolorna tillräckliga
resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om olika
former av stöd. Rektor ansvarar för att ge lärarna förutsättningar
i arbetet med dessa stödinsatser. Det är också rektor som fördelar
och säkerställer resurser utifrån elevernas olika förutsättningar
och behov. I första hand ska befintliga resurser omprioriteras. Om
detta inte är tillräckligt kan rektor hos huvudmannen begära extra
resurstilldelning.61
Vägledning för studie- och yrkesval (allmänt råd 11)

För en elev med blindhet finns både möjligheter och begränsningar vid val av studier och yrke. Eleven behöver studie- och
yrkesvägledning under hela sin skoltid för att kunna fatta välgrundade och genomtänkta beslut. Skolan behöver därför kunskap
om funktionsnedsättningens konsekvenser för att kunna ge eleven
adekvat vägledning. Det innebär att dels se möjligheter, och dels
förstå att eventuella hinder i elevens framtida studier och yrkesliv

55 3 kap. 3§ skollagen (SFS 2010:800).
56 3 kap. 5a, 6, 7, 8, 9§§ skollagen (SFS 2010:800).
57 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram, sid. 11.
58 Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, prop.
2013/14:160, sid. 24.
59 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram, sid. 23, 24.
60 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram, sid. 31, 32.
61 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram, sid. 19.
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kan undanröjas. Detta förutsätter bland annat uppdaterad kunskap om aktuell hjälpmedelsutveckling.62, 63 Skolhuvudmannen
ansvarar för att personalen har kompetens som svarar mot
behoven hos eleven med blindhet.64

62 2 kap. 29§ skollagen (SFS 2010:800).
63 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:180), Arbete med studie- och yrkesvägledning, sid.
23.
64 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:180), Arbete med studie- och yrkesvägledning, sid.
16.
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”Alla elever har rätt till en tillgänglig lärmiljö. En
förutsättning är att eleverna har tillgång till skolans
olika aktiviteter och att de kan delta i dem. Elevers
behov är olika – det är skolans ansvar och utmaning
att ta hänsyn till det.”
Utdrag ur Delaktighet – ett arbetssätt i skolan

”… det finns stora vinster med att pedagogerna i
klassrummet har liknande utbildningsbakgrund. Det
ges då möjlighet till ett arbetssätt där båda lärarna
känner ansvar för alla elever i gruppen, inklusive den
punktskriftsläsande eleven. En flexibilitet kan också
skapas i arbetet och därigenom undviks att
rollfördelningen mellan lärarna blir så uppdelad.”
Utdrag ur Att delta på lika villkor?

”Det är via ljudet som eleverna uppfattar vad som sker
och har möjlighet att vara delaktiga. Det handlar inte
bara om ljudmiljöns betydelse för rumsliga
förhållanden, utan också om att uppfatta sociala
sammanhang och undervisningsmoment.”
Utdrag ur Med ljudet som omvärld
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Stöd till skolhuvudmän
och rektorer

De flesta skolor har aldrig haft någon elev som använder punktskrift. Därför saknar huvudmän och skolpersonal ofta erfarenhet
av att göra undervisningen tillgänglig för dessa elever. Nedan finns
en redogörelse för vilka enheter och myndigheter som kan vara
huvudmän och rektorer till hjälp.

Kommunen och skolan
I vissa kommuner finns resursteam som har kompetens bland
annat inom området synnedsättning. Resursteamen har ofta en
central roll vid skolstart och stadieövergångar. Rektor och skolans
elevhälsoteam kan begära stöd från resursteamet vid planering
och kartläggning av elevens behov.

Syncentralen
Sveriges syncentraler med särskilt ansvar för bland annat hjälpmedel för personer med synnedsättning är organiserade inom
landsting eller regioner. Syncentralerna förskriver hjälpmedel,
exempelvis anpassningar till datorer och ger grundläggande
utbildning till elever i att använda utrustningarna samt fortlöpande teknisk support. Av syncentralen får den punktskriftsläsande eleven också utbildning i orientering och förflyttning samt i
färdigheter för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Därutöver har syncentralen möjlighet att bistå skolan med anpassning
av den fysiska miljön.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har som uppdrag
att arbeta för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga
ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Detta gör
myndigheten genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Stödet som SPSM
erbjuder ska komplettera kommunernas och skolornas egna
resurser.
När det gäller den aktuella barn- och elevgruppen ges stödet i
form av kompetensutveckling för förskollärare i arbetet med barn
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med blindhet och för lärare som undervisar punktskriftsläsande
elever i teoretiska och praktisk-estetiska ämnen. Fortbildningen
kan ses som en förutsättning för förskolornas och skolornas arbete.
Kurserna genomförs vid Resurscenter syn som är ett av SPSM:s
nationella resurscenter. Anmälan till kurserna görs på myndighetens
webbplats www.spsm.se.
SPSM ger också specialpedagogiskt stöd utifrån förskolans och
skolans egna frågeställningar. Det kan röra sig om hur undervisningen ska organiseras eller hur man metodiskt kan arbeta med
ett moment i något skolämne. Det kan också handla om att utreda
vilket läsmedium som är det mest lämpliga för barnet. Lärare eller
rektor söker stöd genom att beskriva behovet i formuläret Förfrågan om specialpedagogiskt stöd på myndighetens webbplats.
SPSM har också ansvar för att pedagogiskt anpassa förlagsutgivna läromedel och utveckla särskilda läromedel till format som är
tillgängliga för elevgruppen. För den grundläggande läs-, skriv- och
matematikundervisningen finns speciellt framtagna läromedel för
den punktskriftsläsande eleven. I övrigt använder punktskriftsläsaren samma läroböcker som klasskamraterna, men pedagogiskt
anpassade och i andra format såsom tryckt punktskrift och i
digital form. För att få de anpassade böckerna till starten av läsåret
behöver skolan göra en ansökan hos SPSM redan i början av vårterminen. I de fall ett läromedel redan finns i anpassad version, blir
leveranstiden kortare.

Skolverket
Skolverket har i uppdrag att främja alla barns och elevers tillgång
till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling
och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever. Skolverket formulerar bland annat måldokument, kunskapskrav och
allmänna råd samt utarbetar nationella prov. De nationella proven
anpassas pedagogiskt för elever med punktskrift som läsmedium
och överförs till tillgängliga format.

Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har i uppdrag att
göra litteratur och dagstidningar tillgängliga för bland annat personer med synnedsättning. I verksamheten ingår att vara lånecentral för de svenska biblioteken avseende talböcker, e-böcker och
punktskriftsböcker. MTM har ett särskilt uppdrag att ge studerande på universitet och högskola tillgång till anpassad studielitteratur. Inom MTM finns Punktskriftsnämnden, som har till uppgift
att utarbeta riktlinjer för den svenska punktskriften och utveckla
taktil läsning av text och bild.
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Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna
oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi
genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och
statsbidrag. Myndigheten har fyra nationella resurscenter varav ett har fördjupad kunskap
om synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättningar. Den kompetens vi
erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.
Läs mer på vår webbplats www.spsm.se

De flesta skolor har aldrig haft någon elev som läser
punktskrift. Därför saknas i allmänhet kunskap om
hur undervisningen kan göras tillgänglig för dessa
elever. Om punktskriftsläsande elever ska kunna
uppnå kunskapsmålen måste de få rätt stöd och
nödvändiga anpassningar. Det här materialet riktar
sig till skolhuvudmän och rektorer som har en
punktskriftsläsande elev i sin verksamhet.
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