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Abstrakt 

Författarens namn: Agneta Spetz 

 

Titel: Elever med synnedsättningar i skolan. 

 

Engelsk titel: Students with visual impairment in school. 

 

Syftet med arbetet är att beskriva synnedsättning i skolan och hur den kan underlättas 

och stöttas. Detta på grund av att elever med funktionsnedsättningar kan vara mer 

utsatta och utelämnade i skolan. Jag har intervjuat lärare och rektor på högstadiet om 

hur de har möjlighet och kunskap att hjälpa elever med synnedsättning. Lärarna 

undervisar i teoretiska och praktiska ämne i skolan. Efter att intervjuerna har bearbetats 

och analyserats kom det fram att skolans lärare och rektor är medveten om svårigheter 

för elever med ett funktionsnedsättning. Lärarna arbetar med att anpassa lektioner efter 

alla elevers behov och förutsättningar. De lägger ner tid på att planera bra lektioner och 

menar att tiden är ett större problem än att anpassa lektioner. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion   

Jag har intresserat mig för synnedsättningar i skolan och vill belysa  och beskriva att det 

är viktig att det uppmärksammas och stöttas. En anledning till att jag blivit intresserad 

av synnedsättningar är att jag har läst specialpedagogik och insett 

funktionsnedsättningens problematik. 

 

Alla elever i skolan har rätt till en likvärdig utbildning enligt skollagen (Lgr 11) och 

undervisningen i skolan ska vara så att alla kan tillgodogöra sig den. Förutsättningar och 

behov ska vägas in i lektionen och eleven ska respekteras som person och i sitt arbete i 

skolan. Detta står skrivet i skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket 2011). 

Det är en då rättighet för alla elever i Sverige. Enligt Synskadades Riksförbund, SRF 

(2013) går de allra flesta med en synnedsättning i skola på sin hemort och behöver 

hjälpmedel för att klara sin skolgång. 

 

I ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund från förbundsordföranden i 

Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson beskrivs svårigheter i skolan. Detta öppna 

brev är en (inledande) anledning varför det är viktigt att uppmärksamma 

synnedsättningar i skolan. Thomsson (2012) påpekar i sitt brev att den svenska skolan 

ska vara för alla och att alla har rätt till utveckling och lärande. Men Thomsson menar 

att synskadade elever inte får den möjligheten. 

Detta på grund av: 

 Försenade böcker och felaktig upplaga. 

 Långa väntetider innan hjälpmedel lagas. 

 Nationella prov som inte anpassas, besvärande för läraren och elevens kunskaper 

framkommer inte. 

 Lektioner som inte anpassas (ex, slöjd, bild) detta gäller även friluftsdagar och 

utflykter. 

Det påpekas vikten av åtgärder för att synskadade ska kunna delta på bästa sätt och ha 

samma möjligheter som alla andra. Thomsson hänvisar till att Björklund ofta har 

uttryckt vikten av en hög kvalitet inom skolan och att skolan ska ge likvärdig kunskap 

och utvecklingsmöjligheter till alla i skolan. Men synskadade elever sätts på undantag 

enligt förbundsordföranden. 
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1.2 Bakgrund 

WHO:s definition på synskadad är ”synskadad är den som har svårt eller omöjligt att 

läsa vanlig skrift eller med synens hjälp orientera sig eller har motsvarande svårigheter i 

den dagliga livsföringen”(SRF1981:5). 

Synskadade har egna intresseorganisationer, Synskadades Riksförbund (SRF) och 

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) som arbetar för att alla med synskador ska 

ha möjlighet att leva aktivt och likställt i samhället. US är för ungdomar i ålder 12-30 

med synnedsättningar.  

SRF skriver att det finns synskadade som har olika styrkor av synnedsättningar. Det 

finns de som inte ser något alls, som är helt blinda. Några kan se skillnad mellan ljus 

och mörker, några har ett litet synfält som bara fungerar när det är ljust. Det finns ca 

2750 barn i ålder 1-18 år med en synskada i Sverige (2007) och det tillkommer varje år 

ca 150 barn. Enligt SRF (2013) är det svårt för en synskadad att beskriva sin 

nedsättning och förklara hur man ser.  

 

Specialpedagogiska myndigheten, SPSM (2013) klassificerar och delar in 

synnedsättningar enligt WHO och Socialstyrelsen. Dessa indelningar gäller från 1 

januari 2010. 

Tabell: Kategorier av synnedsättning.    (SPSM 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synnedsättning med kategorier 

Synskärpa med befintlig  

korrektion (egna glas),  

lika med eller bättre än 

Synnedsättning 0,3 

Måttlig synnedsättning 0,1 

Svår synnedsättning 0,05 

Blindhet 0,02 

Blindhet Ljusperception 

Blindhet Ingen ljusperception 
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Det finns också ögonsjukdomar som påverkar vår syn och vår förmåga att se. När man 

är synskadad innebär det att personen är tvungen att avstå från en del sysselsättningar. 

Detta beror inte enbart på synnedsättningen utan också på miljön man befinner sig i och 

på hur sysselsättningarna är utformade (SRF1981). 

 

All personal i skolan ska ”uppmärksamma och stödja elever i behov av särkilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”(Skolverket 

2011:14). 

 

Viktiga råd till rektorer som får ansvar för elever med funktionshinder 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2008). 

 Lärare intresserad och positiv till elev med funktionshinder 

 Lärare får utbildning i god tid 

 Information till nya lärare.(överlämnande) 

 Lärare får träffa kollegor i samma arbetssituation. 

 Att det finns behov av särskilt undervisningsmaterial. 

 Att resursfrågor är ointressant vid elevvårdskonferenser. 

Forskning som har sammanställts har enligt Skolinspektionen (2012) kommit fram till 

att för att undervisning ska bli framgångsrik måste bland annat finnas en tilltro till varje 

elevs förmåga och att skolan anpassar undervisningen efter varje elev. 

Hur ett stöd till en elev ska se ut, är lämpligt att skriva in i åtgärdsprogram för varje 

enskild elev. Enligt skolverket är det brukligt att varje åtgärdsprogram innehåller, hur 

behoven ska se ut, hur de ska tillfredsställas och hur de ska följas upp och utvärderas. 

Det bör framgå av åtgärdsprogrammet att undervisningen är anpassad för att undvika 

enskild verksamhet (SRF 2013). 

 

Rättighet och en skyldighet? 

Vi har i Sverige skolplikt för alla barn mellan 7 år och fram till eleven har slutat nionde 

året i grundskolan.  Skolplikten är en menad som en rättighet till utbildning. Rektorns 

ansvar är att anpassning i skolan ska göras efter en elevs förutsättning och behov 

.(Riksdagen2010) 

I den nya Skollagen (2010) finns det en undantagsbestämmelse som muntligt kallas 

”PYS-paragrafen” i kapitel 10, 21§ där man kan bortse från enstaka kunskapskrav i år 9 

när det finns funktionsnedsättning ”som inte är av tillfällig natur och som utgör ett 
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direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav”. Skolan ska gynna 

lärandet där eleven inspireras och förkovrar sina lärdomar och värden. Detta är skolans 

uppdrag och står i skollagen. När det gäller kommunen har den kostnadsansvar för 

personal, fortbildning, läromedel, hjälpmedel, resor och miljö. Detta är deras ansvar 

enlig Hjälpmedelsinstitutet (2008) I Salamancadeklarationen (1994) står det hur skolan 

ska anordna undervisningen till elever med särskilda behov. Salamancadeklarationen 

bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

 

Undervisning av elever med behov av särkilt stöd bygger på den sunda 

pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn till godo. Den 

utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och inlärningen 

följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i 

enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningens takt och natur 

(Svenska Unescorådet 1996, s.15 i Person 2007:54). 

 

Jag har valt att skriva om elever i en vanlig kommunal skola och inte någon 

specialskola. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att beskriva och belysa synnedsättningar i skolan och hur de kan 

underlättas/stöttas i skolan. Detta med anledning av att de flesta med synnedsättning 

finns i skolorna i hemorten. I Lgr 11 står det att elever i skolan har rätt till en likvärdig 

utbildning och undervisningen ska anpassas efter eleverna. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Vad innebär en  synnedsättning enligt litteraturen? 

 Hur hjälper man som lärare elever med synnedsättning i skolan? 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
 

Litteraturen är vald för att kopplas till mitt syfte och frågeställningar. Den är vald för ge 

en större kunskap hur elever med synnedsättning påverkas och kan underlätta. Detta 

mot en bakgrund att elever sedan 1960 – talet går i skolan i sin hemkommun i en skola 

för alla. Eleverna är barn med olika egenskaper och förutsättningar och barn ska oavsett 

behov ha en given plats i samhället (Sjöblom & Jönsson 2001). 

Kapitlet inleds med synskadades undervisning från 1800-talet och framåt. En 

redogörelse som utreder skolans ansvar genom tiderna. Hjälpmedel, omgivningen och 

skolan och funktionshinder klargör i dessa stycken redovisas varför elever kan vara 

utsatta och beroende av sin omgivning för att klara sig på bästa sätt. En redogörelse om 

samhällets stöd till synnedsatta och vem som har ansvaret klargörs. Därefter följer 

specialpedagogik och en förklaring om vad som behövs när elever ser dåligt och vilka  

förväntningar kan man ha på elever i skolan? Skiljer sig dessa förväntningarna på om 

man ser mycket eller lite? Vidare redovisas att alla barn har samma behov men det är 

olika hur mycket de behöver för att få det tillgodosett och hur viktigt det är med 

delaktighet för elever i skolan. Till sist en redogörelse för hur synnedsättning påverkar 

utvecklingen och vad det innebär att inte ha ett naturligt samspel med andra i sin 

omgivning. 

 

 

2.1 Synskadades undervisning 

På 1850-talet förstod man att handikappade människor kunde få ett bättre liv om de 

kunde få utbildning och olika typer av hjälpmedel. Under mitten av 1800-talet började 

det byggas institutioner för att hjälpa barn med olika handikapp. När det gäller 

undervisning av blinda barn startade Pär Aron Borg redan 1807 undervisning för dessa. 

Detta fortsatte fortlöpande genom åren på övre Manilla på Djurgården och då rörde det 

sig om samundervisning med döva. 1888 uppfördes en enskild skola för blinda i 

Tomteboda i Solna socken. Tomtebodaskolan hade undervisning för 100 elever, 50 

pojkar och 50 flickor. Läsundervisningen var 10-årig och förutom den så fick barnen en 

yrkesutbildning, exempelvis borstbindning, vävning eller pianostämning. För barnen på 

skolan var alla dagar likadana och de var enhetligt klädda och det fanns en tydlig gräns 
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mellan omvärlden och skolan. Någon gång gjordes det en utflykt och det kunde vara till 

Hagaparken om våren 

.  

1896 blev blindundervisning obligatorisk och man hade sedan även undervisning för 

yngre barn. På 1960-talet börjades det att integrera barn med synnedsättningar i vanlig 

skola och all undervisning avslutades i Tomtebodaskolan 1986. Tomtebodaskolan var/är 

en välkänd byggnad och den skulle avspegla den tidens verksamhet och idealistiska 

syften; ”stort och ädelt ändamål, värdighet, moralisk styrka och tillflykt”(Solna 2013). 

SRF (2013) menar att för att barn med synskador ska ha möjlighet att följa med i 

undervisningen måste skolan ta hänsyn till deras funktionsnedsättning. Ett av skolans 

syften är att överföra information och att en synskada är ett hinder vid 

informationsutbyte. De menar vidare att en lärare måste tänka på att sätta ord på allt i 

undervisningen och inte bara använda bilder och gester. Det vill säga att det behövs 

kompetenta pedagoger som vet hur elevernas funktionsnedsättning påverkar inlärningen 

(SRF 2013). Eleverna måste enligt SRF (2013) ha tillgång till media de kan använda för 

att förbättra sin inlärning. 

 

SPSM (2013) anser att det händer att elever med en synnedsättning sedan tidigare har 

kompenserat sin förlorade syn med hörseln. Och detta medför ett rikt ordförråd och ett 

avancerat språk. Detta medför dock inte alltid att de förstår ordets innebörd, detta 

eftersom fysiska och praktiska lärdomar kan saknas och då haltar begreppsbildningen. 

Enligt SPSM (2013) är en viktig grund för allt lärande att ta efter och efterlikna, när en 

elev har en synnedsättning så försvinner den möjligheten. 

 
 

2.2 Hjälpmedel 
 

Åström (2009) skriver i sin avhandling att ett begrepp som ofta upprepas inom 

habilitering är att kompensera. Habilitering syftar på utveckling för barnet och den är 

inte statisk utan föränderlig efter barnets ålder. En viktig del i det har syncentralerna 

eftersom de förmedlar hjälpmedel till barn som har en synnedsättning. Detta menar 

författaren innebär att barnen ska få hjälpinsatser från många olika områden för att 

vardagen ska fungera. Barnen ska kunna använda sina hjälpmedel i skolan och i 

vardagen i hemmet. Syncentralen utbildar brukaren så att den klarar att använda sitt 

hjälpmedel, de lär sig att testa olika hjälpmedel och ett stort arbete läggs ner på att hitta 
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det bästa tänkbara för brukaren. Det är deras ansvar att lära ut till brukaren hur 

hjälpmedlet fungerar men det är inte deras sak att utveckla pedagogiska hjälpmedel. 

Här finns ett glapp påpekar Åström  eftersom hjälpmedel inte kan användas fullt ut 

pågrund av kunskapsbrist. Detta ska efterfrågas av rektorer och lärarlag på skolorna och 

det framkommer vidare att hjälpmedel ska betraktas som en tillgång och behövs för att 

personer ska klara av sin vardag på bästa sätt. 

 

Hjälpmedel fungerar genom att avlägsna hinder och inskränkningar. Detta sker genom 

kompensation för att man har en nedsatt förmåga. Åström menar vidare att ”tillgång till 

hjälpmedel kan därför ses som en grundläggande förutsättning för att personer med 

funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv, och på lika villkor 

kunna delta i samhällslivet”(Åström 2009:77). 

Det påpekas att när det gäller skolbarn vet man när elever byter skolor och kan därmed 

planera utgifter och uppgradera hjälpmedel. Hjälpmedel till personer med 

synnedsättningar är förstoringshjälpmedel, orienteringshjälpmedel, (punktklockor, 

punktskrivmaskin,) fickminne, förstorade tv-system (CCTV), Daisyspelare, scanners 

och datortekniska hjälpmedel (Åström2009).  

 

 

2.3 Omgivningen 
 

Holmegard (1989) påpekar att synskadade barn är en utsatt grupp och att deras 

självkänsla påverkas av deras handikapp. Det påpekas risker för social isolering och 

ensamhet, dåligt självförtroende och att ha låga anspråk. Författaren menar att ofta blir 

synskadade barn beskrivna utifrån vad de inte kan och detta påverkar deras självbild. 

Holmegard menar också att de är utlämnade till vad deras omgivning förmedlar 

eftersom de inte kan skaffa all kunskap på egen hand. 

Teknik kan då enligt Tideman (1996) innebära en frigörelse för personer med ett 

funktionshinder. Teknik som kan vara såväl gammal som ny men den löser inte alla 

problem för alltid men, menar Tideman, många och viktiga problem. 

Elever som har en synnedsättning har svårigheter att finna sin roll och behöver hjälp 

med att utveckla en själständighet, Kamratskap, självförtroende och självkänslan 

vacklar (Jansson 1996). 
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SPSM (2013) skriver att delaktighetsaspekter är viktiga faktorer i segregerade 

skolklasser. Dessa är tillhörighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. 

Detta menar SPSM erbjuder och skapar delaktighet som är viktiga i en inkluderande 

undervisning. 

 

 

2.4 Skolan och funktionshindret 
 

En händelse i livet som är självklar är att börja skolan men för familjer med 

handikappade barn är det annorlunda. I en familj med barn med funktionsnedsättning är 

skolstarten ett större steg än i en ”vanlig” familj. Ett barn med funktionsnedsättning har 

inte alltid samma villkor när det gäller inlärningsförmåga eller att bli självständiga som 

andra barn i skolan. Familjen måste överväga vilken skola som barnet ska gå i och om 

det är nödvändigt med en assistent i skolan (Jarkman 1996). 

Hur lokaler är tillgängliga, framkomlighet i klassrum, korridorer och toaletter är något 

som är nödvändigt att beakta. Ett orosmoment för föräldrar är också hur deras barn 

kommer att kunna knyta egna kontakter. När föräldrarna står i en valsituation kommer 

deras värderingar av situationen, tidigare upplevelser och förhoppningar och därtill även 

vilka hjälpmedel som finns att få att påverka vilken strategi de bestämmer sig för 

(Jarkman1996). 

 

Att effekten av en händelse på den fortsatta livsbanan endast kan värderas om man 

betraktar händelsens art och natur, vilka resurser, vilka erfarenheter och vilka 

förväntningar de berörda personerna har; hur händelsen definieras av dem och 

andra; samt vilka strategier eller sätt att anpassa sig som de väljer utifrån 

tillgängliga alternativ (Elder i Jarkman1996:216). 

 

2.5 Samhällets stöd till elever med synskada i samhället 

 

 

2.5.1 Kommunens ansvar 

Det yttersta ansvaret för en elevs synskada har kommunen där eleven är bosatt. 

Ansvaret består i att den som är synskadad ska få en likvärdig utbildning som den som 

ser. Detta innebär att det är den lokala skolan, rektorn och den enskilde läraren som har 

ett ansvar när det gäller att anpassa undervisningen efter behovet. Resurslärare finns 



  
 

12 

oftast att tillgå i grundskolan och i högre klasser en elevassistent i kombination med 

stöd från specialpedagog (Spsm 2010). 

 

I skollagen kapitel 1 § 4 står det att: ” I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 

elevers olika behov.” (Riksdagen 2013) I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo11) står det att skolan ska se till att varje elev finner sin egenart och att 

utbildningen ska stimulera, handleda och ge särkilt stöd till elever som har svårigheter 

(Skolverket 2011:13,14) Personal i skolorna har rätt till kompetensutveckling 

(Skollagen 2 kap.7§) och att skolornas lokaler anpassas åligger det på skolorna att 

fullfölja (SPSM 2010).  

 

 

2.5.2 Landstingets ansvar 

Det är landstingets syncentral som har ansvaret för habilitering och rehabilitering av 

människor med synnedsättning. ”Stödet ska ges tvärprofessionellt inom medicinska, 

pedagogiska, psykosociala och tekniska kompetensområden.” (Spsm2010:17). För att 

hjälpa till i vardagen och i skolarbetet för eleverna ser syncentralerna till att eleverna 

förses med tekniska och optiska resurser. (skrivhjälpmedel, datoranpassning). 

Syncentralen utbildar också eleverna så att de kan använda sina hjälpmedel i 

undervisningen. Syncentralen har inte ansvar för att utbilda några lärare i hjälpmedlet. 

Däremot kan skolan få hjälp med miljöanpassning av lokaler, det vill säga färgsättning, 

belysning eller uppmärkning (SPSM2010). 

 

 

2.5.3 Statens ansvar 

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) som har all statens ansvar rörande 

frågor om specialpedagogiska frågor i allmänna skolväsenden och friskolor. De finns i 

fem geografiska områden. Det finns rådgivare i specialpedagogiska frågor i varje 

område och de har även kunskaper inom något funktionsnedsättningsområde. I deras 

arbete ingår också att erbjuda kompetensutveckling och att ge information till föräldrar 

och rektorer. 

I SPSM (2010) ingår det tre nationella, fem regionala och fem nationella resurscentra. I 

resurscentret finns det möjlighet att få specialpedagogiska utlåtanden av barn i alla 

åldrar och det finns också möjlighet att skolans personal och föräldrar kan få 
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vidareutbildning. Resurscenter syn finns i Stockholm och Örebro. I Stockholm ger det 

främst stöd till elever i förskolan, grund- och gymnasieskolan. I Örebro arbetar man 

främst mot elever som har syn- och ytterligare funktionsnedsättningar. 

Det finns hos SPSM (2010) en läromedelsenhet som tar fram och säljer läromedel till 

funktionsnedsatta.  Här utvecklas också läromedel till synskadade till samma pris som 

läromedel i svartskrift. 

 

 

2.6 Vad är specialpedagogik? 

 

Det som man är inte är van vid kan ge ångest och oro. För pedagoger i skolan kommer 

en elev med funktionshämningar ofta att få utgöra exempel på något obekant. Det är det 

”vanliga” barnet som pedagogen är van vid och som utgör läroplanens avsikt. En 

pedagog som möter en elev med funktionsnedsättning kan känna sig osäker inför en 

sådan situation och känna att kunskaperna inte räcker till enligt Asmervik (2010). Detta 

kan bero på att det som är synligt och osynligt frångår det som är normalt hos eleven. 

Det finns i alla barn oavsett svårighet en kärna av varierad storlek som kan kallas 

allmänmänsklig. Och vi kan vardagligt påstå att elev med en funktionshämning är  

en vanlig person med en eller flera svårigheter/problem. Om det ställs normala krav 

innebär det oftast att det finns normal förväntning på eleven. Och desto fler normala 

förväntningar det finns på eleven desto mer klarar eleven och följden blir att eleven mår 

allt bättre. När en pedagog har normala förväntningar på en elev innebär det inte 

automatiskt att de levs upp till. Detta kan ha att göra med att många med 

funktionsnedsättning kan ha känslomässiga låsningar, problem som inte syns och kan 

vara i behov av mer tid. Detta måste en pedagog försöka förstå och försöka skapa en 

annan infallsvinkel för eleven (Asmervik 2001). 

 

 

2.7 Alla barn har samma behov  

Alla människor och barn har samma behov men det är olika hur mycket de måste få för 

att deras behov ska bli uppfyllda. Ett behov är här ett något grundläggande mänskligt 

behov som alla har. Det kan verka som om behoven är en rad olika mål och att det som 

leder dit är det som barnet behöver för att det ska bli tillfredsställt. Alla barn har ett 

behov av att vara delaktiga i en socialgemenskap, exempelvis en lek med jämnåriga. I 
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en ålder innebär det att barnet, för att få det uppfyllt, på egen hand vill ta sig till en 

lekplats. De allra flesta barn klarar det själva men ett barn med synskada kanske måste 

lära sig vägen dit och sedan även veta hur lekplatsen ser ut.  Hur olika barn än är har de 

samma behov men det är olika hur mycket de behöver för att få det tillgodosett. Det är 

inte ett funktionshinder som skapar ett behov utan det finns bara för att det är ett barn. 

Och ett funktionshinder gör att det är svårare för barnet att få sitt behov uppfyllt. Det 

har visat sig att det behov som är svårast att uppfylla för barn med synnedsättning är : 

behovet av vänner 

relationer till jämnåriga 

social gemenskap 

grupptillhörighet i vardagen 

Det första och besvärligaste målet för en synskadad är möjligheten till självständighet 

och att vara lagom beroende. Detta är något som helt ger förutsättningar för att få ett bra 

liv på sikt. Självständigheten gör att barnet blir mindre påverkat av sitt funktionshinder. 

Och är barnet osjälvständigt blir det mer påverkat av sitt hinder (Sjöblom & Jönsson 

2001). 

 

Ett andra mål för en synskadad är att försöka åstadkomma att få delaktighet. En 

delaktighet i allt som livet kan erbjuda. Det finns en social gemenskap överallt där barn 

befinner sig, exempelvis hem, skola och fritid och det är barnets rättighet att vara 

delaktig och lagom självständigt och beroende av andra(Sjöblom & Jönsson 2001). 

En gemenskap och delaktighet stämmer överens med Lev Vygotskijs (I SPSM 2010) 

tankar om interaktionens betydelse för allt lärande. Enligt Vygotskijs sker en personlig 

utveckling i relationer mellan barn och vuxna. De som är mest viktiga är mötet med 

föräldrarna och lärarna för att få en förståelse för vardagen. Det krävs också att barnen 

undervisas och har goda relationer till lärarna och andra vuxna för att internalisera 

insikter och uppfattningar. Vygotskij tankar om lärandet är också att det är viktigt att 

barnet själv med hjälp från vuxen är aktiv i sitt kunskapsletande (Säljö, 2000 i SPSM 

2010).  

När man har en synskada behöver man mer hjälp och ledsagning i skolans undervisning. 

Det är då viktigt att vuxna inte allt för mycket anpassar och underlättar undervisningen 

utan är lyhörda för vad det verkliga behovet finns. Detta för att ge barnet möjlighet att 

själv upptäcka och lösa problem som uppstår och därigenom utvecklas (Webster& Roe, 

1998 i SPSM2010). 
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Fellenius (1999) har genomfört en vetenskaplig studie som visar att elever i skolan i de 

lägre åren när det gäller läsning är likvärdigt för elever med syn eller med en 

synnedsättning. Det fanns en större skillnad i hemmet där man inte utsätts lika mycket 

för läsning. Fellenius har kommit fram till att på grund av sin synnedsättning har dessa 

elever inte samma möjlighet att utsättas för oavsiktlig läsning som seende elever. Detta 

gäller speciellt hemma. Det är då viktigt att skolan ger utrymme för att läsa och skapa 

eller att se till att läsningen blir ett intresse som håller i sig. Detta bör ske i en 

samverkan mellan skolan, hemmet och eleven. Författaren menar att en synedsättning 

inte bör vara en begränsning när det gäller läsutveckling. Detta kräver mycket energi 

även för de goda läsarna och en elev med synnedsättning måste därför ges samma 

möjlighet som andra för att utvecklas optimalt när det gäller sin läsning. Detta är 

nödvändigt för att de ska kunna vara självständiga som vuxna och samspela – interagera 

med människor i sin omgivning (Fellenius1999). 

 

 

2.8 Synskadans följder på utvecklingen  

 

Den som är synskadad klarar av det allra mesta som andra elever gör och oftast med ett 

gott resultat. Men när det gäller elever med funktionshämningar kan det finnas stora 

individuella skillnader och därför måste man vara försiktig med att generalisera enligt 

Asmervik (2001). Trots att det finns få elever med synnedsättning kan dessa elever 

påvisa en skillnad sinsemellan, som det gör mellan vanliga barn. Det finns barn som är 

mycket intelligenta medan andra är mindre eller som andra vanliga barn. En del är 

utåtriktade medan andra är blyga. Det finns alltså ingen typisk synskadad elev utan det 

finns många olika kategorier av dessa elever. Ett barns utveckling påverkas av flera 

faktorer. ”Synen är viktig för omvärldsuppfattning, kroppsuppfattning, grov- och 

finmotorik samt socialt samspel” (Asmervik 2001:229). 

När synen saknas helt eller delvis blir barnen mer beroende av vuxna. Ett synskadat 

barn kan utvecklas helt normalt men det finns också en avvikelse framför allt hos blinda 

barn. Det är genom vår syn som vi får den mesta av kunskapen om vår omgivning. Vi 

får perspektiv och ser ett sammanhang. Vår syn ger oss information vad som finns i vår 

närhet och i periferin och vi kan jämföra den informationen. Synen ger en snabb och 

exakt information om man jämför med våra andra sinnen (lukt, hörsel mm) Genom 

observation får man en inlärning och ett barn med syn lär sig genom att iaktta, efterlikna 
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och känn igen utan bekymmer och detta saknas hos ett synskadat barn. Detta innebär en 

svårighet och därför är vuxna viktiga för ett förklara sammanhang och användning. Den 

synskadade har svårigheter med uppfattningar som storlek och form och lättare med 

abstrakta begrepp som framför och bakom. Barnets motoriska utveckling påverkas av 

synnedsättning och den har att göra med begreppsutveckling och sociala förhållanden. 

Synen är viktig för rörelser och ger motivation att nå fram mot något. Ett barn som inte 

ser har inte den motivationen (Asmervik 2001). 

 

När man har en synnedsättning påveras samspelet och kontakterna med andra i vår 

omgivning. I vår kommunikation ingår det förutom talet även kroppshållning, mimik 

och rörelser. Ett barn som är synnedsatt har inte det naturliga samspelet. I en relation 

mellan seende och synskadade blir ofta den synskadade utsatt för medlidande istället för 

ett jämställt förhållande. Ett medlidande kan innebära för barnet att arbetet med att få en 

positiv självbild påverkas. För att barnen ska utvecklas är barnen helt beroende av sina 

föräldrar eller andra vuxna. Det är vanligt att barnen utvecklas olika fort och kan på ett 

område vara långt framme medan inom något annat kan ligga långt efter. Barnet blir 

ofta duktigt på det barnet får beröm för och det gäller att ha i åtanke vid träning. Vi lär 

oss genom att titta på andra och ett barn med synnedsättning måste visas i det som vi 

alla tar för givet, exempelvis skriva med en penna och äta med en sked. Hur duktiga 

barnets omgivning än är att lära ut saker kommer det alltid att finnas kunskaper som 

barnet inte kan eller vet. Detta ska inte betyda för en lärare att när eleven inte har 

kunskaper eller inte klarar av att göra något inte kan fortsätta sysselsättningen utan att 

det kan innebära att barnet inte har lärt sig det eller behöver hjälp för att klara av det 

(Asmervik 2001). 

 

 

Våra elever i skolan ska ha samma förutsättningar för att klara sin skolgång på bästa 

möjliga sätt. Det gäller också att alla elever får en möjlighet att vara elever på samma 

villkor. 

 

Det gäller för skolan och all skolpersonal att hjälpa elever och ta hjälp av kunnig 

expertis så att vi får känna att vi har en skola för alla – alltid.  
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3 Metod 

I mitt metodkapitel redogörs för val av metod, urval av informanter och genomförande. 

Därefter följer en beskrivning av bearbetning och analys, etiska aspekter, tillförlitlighet 

och metodkritik. Avsnittet avslutas med metodkritik. 
 

3.1 Val av metod 

 

Jag har valt kvalitativ undersökning eftersom ett syfte med  kvalitativ intervju är ”att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex den intervjuades 

livsvärld” (Patel & Davidson 2009:78) och detta motsvara mitt syfte angående 

synnedsättning i skolan. Det som talar för kvalitativ undersökning istället för kvantitativ 

är att det finns en skillnad i vem som styr forskningen och mitt mål är att undersöka 

skolans lärare och rektors åsikter i mitt forskningsärende. Bryman (2011) menar att i 

den kvalitativa undersökningen är det i motsats till de kvantitativa deltagarnas 

perspektiv och uppfattningar som är det centrala. Detta känns som viktigt för mig 

eftersom jag har bakgrundsfakta från litteraturen. Det är viktigt att ha deltagarnas 

uppfattning och inte ett generellt antagande i forskning. 

Inom hermeneutisk ansats har forskaren en förförståelse och kunskap. Detta ses som en 

tillgång och inte något hindrande i forskningen (Patel & Davidson).  Detta ser jag som 

en tillgång eftersom det underlättar vid intervjun, dess utformning och följdfrågor. 

Mina intervjufrågor är semistrukturerade och utgår från en intervjuguide och det ger 

respondenterna en större möjlighet att formulera sina svar efter eget bevåg. Frågorna 

kan kastas om i ordningen och andra frågor kan formuleras för att återknyta till ett 

framkommet svar (se bilagor). Intervjuprocessen ska kännetecknas som flexibel och 

dess vikt ska vara på intervjupersonernas uppfattning av vad som är viktigt att förklaras 

och ges en förståelse om (Bryman 2011). 

Mina intervjufrågor är olika till lärare och rektor. Detta beror på deras olika 

arbetsuppgifter. 

Jag vill få en större förståelse för de intervjuades upplevelser och tankar om 

synnedsättning.  Då genom tolkning av delar och en helhet om de intervjuades svar. 
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3.2 Urval 

 

Jag har intervjuat tre lärare och en rektor vilka alla jobbar på högstadiet. Respondenter 

jobbar på två olika skolor, vilka finns i en och samma kommun. Jag valde dessa skolor 

eftersom de ligger närmast min hemort och det kortast resor dit. 

Respondenterna är två män och två kvinnor. Respondenterna är målinriktat urval, 

eftersom jag som forskare vill intervjua personer som är väsentliga för min 

forskningsfråga  (Bryman 2011). Dessa fyra personer valdes också för att de har varit 

arbetskamrater till mig och jag anser att de är professionella i sina yrken. 

Alla respondenter har varit verksamma i över tio år i skolan och lärarna undervisar i 

samhällsorienterade ämnen, SO, hem – och konsumentkunskap, Hkk och som resurs i 

ett flertal ämnen.  

 

 

3.3 Genomförande 

 

Jag tog kontakt med de berörda genom telefon eller via mejl. Mejl skickades med 

förfrågan till lärarna för att jag vet av erfarenhet att det är svårt att komma i kontakt med 

dem på arbetstid och jag vill undvika att kontakta personer på kvällstid. Vi avtalade tid 

via mejl och detta fungerade bra. Rektorn kontaktades via telefon och vi gjorde upp om 

en tid att träffas. Jag informerade alla om att det beräknades att ta omkring en kvart att 

svara på frågorna. Alla intervjuer gjordes vid olika tillfällen under en veckas tid. Inga av 

mina respondenter fick frågorna i förväg.  

Vid intervjuerna påtalade jag mitt syfte och samtalen skedde i klassrum eller andra 

lokaler på skolorna. Jag hade en vilja att spela in mina samtal, vilket alla godkände. 

Detta för att jag vill undvika att jag förvränger respondenternas svar och därigenom 

skapar en felaktighet vid min sammanställning (Bryman, 2011). 

 

 

3.4 Bearbetning och analys 

 

När jag genomfört en intervju transkriberade jag dem ordagrant. Detta skedde  

omedelbart efter varje intervju, detta för att säkerhetsställa innehållet. När alla 

intervjuerna var nerskriva läste jag igenom dessa och delade in dem i olika avsnitt. 

Svaren sammanställdes och analyserades efter litteraturen och den tidigare forskningen. 

Belysande citat utsågs och markerades. Det finns ingen tid i skolan, vi får skapa tid och 
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det är ju mitt ansvar att skapa den tiden är ett exempel som påverkar i skolans situation 

om synnedsättning och det kan ställas i relation till Lgr 11. Där det framkommer att det 

är den lokala skolan, rektorn och den enskilde läraren som har ansvar för att anpassa 

undervisningen efter behov. Analysen påvisar vikten av tid vid anpassning. När jag 

tolkade svaren hade jag möjlighet att återgå till mitt inspelade material för att vid 

tveksamheter återgå till ursprungs material. 

 

 

3.5 Etiska aspekter 

 

Enligt vetenskapsrådet (2013) finns det fyra etiska principer som skall tillgodoses vid en 

vetenskaplig studie. Detta har jag tagit hänsyn till genom att uppmärksamma: 

Informationskravet: informera om syftet med undersökningen och upplysa om 

frivilligheten när det gäller deltagande. Samtyckeskravet: efter en förfrågan finns 

möjlighet att avstå Konfidentialitetskravet: allt som framkommer vid intervjuerna är 

anonymt. Nyttjandekravet: allt insamlat material kommer att enbart användas i 

forskningens syfte. 

Informationskravet och samtyckeskravet uppmärksammades vid första kontakten med 

mina respondenterna. Jag förklarade vad min forsknings syfte och frågade om de ville 

delta. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tillgodoser jag genom anonymitet i 

och att allt material bara är tillgängligt för mig och min forskning (Bryman 2011). 

 

3.6 Tillförlitlighet  

 

Det som styr tillförlitligheten är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styra och konfirmera (Bryman 2011). Detta måste jag som forskare ansvara för att 

säkerställa. Jag menar att jag har följt regler och framställt resultatet som framkommit, 

svaret kan tillstor del överföras till annan verksamhet, full redogörelse lämnas av hela 

processen och jag har inte lagt någon personlig värdering i svaren (Bryman 2011). Jag 

anser att min undersökning är tillförlitlig. 

 

 

3.7 Metodkritik  

 

Med tanke på mitt forskningsområde och mitt syfte kan jag inte inse att någon annan 

metod än kvalitativa intervjuer var möjligt. De formulerade frågorna som framtagits 
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efter mitt syfte och att ställa följdfrågor som kompletterade svaren. Detta val av metod 

är riktigt med tanke om att tiden är begränsad och allt material ska nedskrivas. Jag är 

medveten om att mitt resultat bygger på mina intervjupersoner och att det är svårt att dra 

några generella slutsatser från mitt resultat. Mitt svar ”går helt enkelt ut på att det är 

representativt för den population som ligger till grund för urvalsprocessen” (Bryman 

2011:169).  

 

 

4 Resultat och analys 

Jag har gjort intervju med tre lärare och en rektor på högstadiet. Lärarna undervisar i 

samhällsorienterade ämnen (So), Hem- och konsumentkunskap (Hkk), och undervisning 

i alla ämnen som resurs. Jag valde högstadiet på grund av att det är min 

utbildningsinriktning och att jag har valt att välja en Hkk - lärare beror på att det är mitt 

huvudämne. 

När jag sedan bearbetat frågorna gjordes en indelning i grupper efter de olika svaren 

från personalen på skolan och det synliggör lärarnas och rektorns möjligheter, synsätt 

och arbetssätt i skolan när det gäller synnedsättning. Detta redovisas genom indelning i 

förutsättningar i skolan, undervisning, lärare och elev för att avslutas med elevavsnitt ur 

skolperspektiv. 

Jag har valt att efter varje styckeindelning skriva min analys. 

Det är ingen jämförande studie mellan skolans personal så jag har valt att skriva det i 

löpande text.   

 

 

Förutsättning i skolan 

Alla lärarna som jag intervjuat talar om att förstora texter i Times New Roman nr 18-20, 

använda vissa färger på whiteboardtavla, svart på gul eller röd botten, alltid svart text 

för att skapa konturer. Dagens teknik i form av projektorer (”kanoner”) underlättar för 

att det är mycket lätt att förstora upp texter och bilder vid behov. Lutande bänkskiva 

med lampa för att se bättre är något som kan underlätta menar en lärare. 

Att tala in på telefon i Hkk var någon som användes när behovet fanns, detta eftersom 

det är ett rörligt ämne som består av mycket självständigt arbete. Då sker inläsningen 

med korta instruktioner och noggranna instruktioner exempelvis ”häll i vattnet” och vid 

skrivna instruktioner är de också korta och distinkta.  
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I klassrummet vid teoretiskt ämne så sitter eleven oftast långt fram men inte alltid, det 

gäller att fråga eleven hur den vill ha det. En del elever är trygga i sig själva och vill det, 

andra har ett behov av att mer ”smälta in” och vill sitta överallt. När elever börjar på 

högstadiet sker en överlämning och de får information om vad de behöver av dessa 

lärare.  

 

De har ju gått sju år innan de kommer hit och de flesta hjälpmedel är redan utprovade  

 

Rektorn anser att i en skola för alla ska vi anpassa så mycket vi kan. Framför allt ta 

hjälp av specialister som syncentralen och SPSM. Rektorn menar att det kan vara så 

enkla saker som teckensnitt, ljus eller färg på tavlan som man måste få information om. 

 

Det är viktigt att få en förståelse för dessa elever säger rektorn. 

 

Detta stämmer med vad Åström (2009) skriver i sin avhandling att man vet när elever 

byter skola och detta borde inte vara ett problem och att hjälpmedel ska ses som en 

tillgång och en nödvändighet för självständighet och jämställdhet. 

I skollagen (Riksdagen 2010) står det att skolan ska gynna lärandet och inspirera eleven. 

För att där det är möjligt måste skolan anpassas så mycket den kan. Det är viktigt att 

förstå att alla barn har samma behov men det är olika hur mycket som behövs för att 

uppfylla behovet enligt Sjöblom& Jönsson (2001).  

 

 

Undervisning  

Hkk- läraren ser inget problem i sin undervisning när det gäller synnedsättning.  Läraren 

redogör för rent praktiska saker som behövs för att underlätta dessa saker: karamellfärg 

i vattnet för att se vattnet, särskild kniv, flaskor som doserar droppar. 

 

Svårt att veta när vatten kokar, svårt att veta när en gryta står rätt på en platta och det 

är svårigheter att se in i en ugn eftersom det är helt svart. Vet inte var det är varmt eller 

var de ska ta i formen 

 

Lärare skulle begära handledning av SPSM och hjälp av syncentralen om det är teknisk 

utrustning eller kontakta den överlämnande läraren för information. Kontakta 
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syncentralen om hjälpmedel inte räcker till. För att underlätta skulle lärare kunna läsa in 

böcker på ett USB – minne (Universal Serial Bus) så att eleven kan lyssna på texten och 

sedan ha muntliga prov. Detta är ingen stor sak menar man för det görs redan för att 

underlätta för dem som har lässvårigheter. 

Om man ser till att talet måste ersätta rörelse vid en synnedsättning så har lärarna olika 

strategier och menar att genom att tala lugnt så ökar det förståelsen och att han inte är en 

yvig människa och förmedlar inget genom rörelse  

 

Jag tror på att tala lugnt och inte vara forcerad för att öka förståelsen. 

 

En lärare menar att allt i ämnet är abstrakt så det är inte nödvändigt för någon att se och 

den rörelse som förmedlas i klassrummet är inget som är ett krav för ämnet.  De kunde 

egentligen bara sitta still allihop och alla kunde blunda, det är inget krav på att se. Det 

finns en jordglob som man kan känna på för att öka en förståelse och menar att 

möjligheten finns att bygga upp modeller för att förstärka en förståelse. Hkk – läraren 

talar in allt på telefon istället för en rörelse som beskriver. 

 

Att inte anpassa allt för mycket och att vara lyhörd för barnet, och verka för 

självständighet, detta kan stämma in i ett abstrakt ämne som innebär att alla har samma 

förutsättning (Webster& Roe1998 i SPSM 2010). Det behövs i skolan  kompetenta 

pedagoger som vet hur en funktionsnedsättning påverkar inlärningen enligt SRF (2013) 

Detta eftersom lärare är mer van vid det ”vanliga” och kan vara osäkra om deras 

kunskaper räcker till skriver Asmervik (2001). Det är viktigt att elever är delaktiga i 

undervisningen enligt SPSM (2013) också för att undervika en social isolering och 

ensamhet som Holmegard (1989) menar är viktig att uppmärksamma. Fellenius (1999) 

anser att skolan är viktig när det gäller läsning eftersom elever med en synnedsättning 

inte har samma förutsättning till ofrivillig läsning som seende elever och då speciellt i 

hemmet. Det är viktigt enligt Fellenius (1999) att tänka på detta. 

 

 

Lärare och lektion 

Rektorn och Hkk - läraren har varit på utbildning på Tomtebodaskolan på 1990-talet 

och rektorn säger att det var för att få en förståelse och lära oss om synnedsättningar. 
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Läraren påtalar att de fick gå ute med speciella glasögon med annan synskärpa för att 

öka förståelsen för hur det är att ha en synnedsättning. 

Lärarna menar att en anpassning i lektionen tar mycket tid men en god planerad lektion 

ger bättre resultat, det gäller att utveckla eleven och då lär sig eleven bättre.  De får ta 

sig den tiden som behövs för att planera lektioner och det får man ingen ersättning för. 

 

Mer tänkande i förväg hur det kommer att se ut 

 

Lärarna menar att man lär sig i arbetet att hitta utvägar och strategier och menar att det 

tar tid men det underlättar om man är erfaren. Det är en vana eftersom de anpassar för 

svaga elever allaredan. Lärarna kan tänka sig en kurs för det är alltid bra att lära sig nya 

saker. Att inte se är inte ett problem för allt går att anpassa om det finns tid men menar 

att tiden är problemet. 

 

Det finns massor att göra men jag tror inte att det skulle bli av. Tiden skulle inte räcka 

till 

 

De känner inte att något är omöjligt fast i mycket förstärker man ett lärande genom film. 

Det finns många praktiska saker som är svårt att vara rättvis i exempelvis film, praktiskt 

i idrott och utflykter. Lärarna menar att bygga olika modeller för att förstärka ett lärande 

skulle bara vara möjligt någon enstaka gång men om det är möjligt kan man använda 

kamrater för att hjälpa andra. 

Rektorn menar att skolan skulle kunna bli bättre när det gäller utbildning, inskolning 

och extratid för planering. 

 

Det finns ingen tid i skolan, vi får skapa tid och det är ju mitt ansvar att skapa den 

tiden. 

 

SPSM finns för att hjälpa, då både skriftligt och muntligt. Det sker också alltid en 

överlämning av elever från föregående skola och deras lärares erfarenhet enligt rektorn. 

Det är också viktigt att all personal i skolan ska ha förståelse för att alla elever ska vara 

integrerade i skolan.  
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Enligt Lgr 11 är det den lokala skolan, rektorn och den enskilde läraren som har ansvar 

för att anpassa undervisningen efter behov. Det är SPSM (2010) som är en statlig 

myndighet som arbetar med frågor och kompetensutveckling inom 

funktionsnedsättning. Hjälpmedel ska ses som något som kan avlägsna hinder och 

inskränkningar menar Åström (2009) och skriver att det kan finnas ett glapp mellan 

brukarens kunskap och pedagogerna och att det är viktigt med att det finns kunskap för 

att hjälpmedel ska kunnas användas fullt ut i skolan. 

 

 

Elev 

När det gäller elever med funktionsnedsättning finns det en undantagsbestämmelse en 

så kallad ”PYS -paragraf” i skollagen (Kapitel 10,§2). som gör att man kan bortse från 

vissa kunskapskrav i år 9.  

Det visade sig att en lärare skulle behöva använda paragrafen när man läser texter. Två 

av lärarna menar att är inget problem med betygssättning, det finns andra möjligheter. 

 

Analysera, värdera kunna föra ett resonemang. Abstrakta begrepp. Inget problem att 

betygsätta.  

 

Om det skulle uppstå svårigheter i skolan med en elev skulle två lärare vända sig till 

föräldrarna eftersom de känner sina barn bäst. Rektorn har bara hand om pengar, 

personal eller utrustning anser de. En av lärarna skulle oavsett vad svårigheten handlar 

om, vända sig till rektorn. 

Rektorn menar att det är ett problem med resurser och att det behövs att man tänker till 

för att få det att fungera för eleven för det är mycket med text och bild i skolan. Det är 

viktigt att eleven inte diskrimineras, alla ska få en möjlighet men man kan inte göra 

precis allting om man har en synnedsättning.  

 

Men vi måste försöka att eleven är med eller att det finns alternativ.  

 

SRF (2013) menar att skolans syfte är att överföra information och en synskada är ett 

hinder i informationsutbytet och att det då är viktigt att sätta ord på allt SPSM (2013) 

påpekar att dessa elever kan få ett rikt ordförråd och ett avancerat språk utan att förstå 

ordets innebörd vilket kan  innebära svårigheter. Och därför är det bra att 
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undervisningen ska bygga på en sund pedagogik som kan komma alla barn till godo och 

innebär att anpassa efter barns behov (Svenska Unescorådet 1996). Rektorn har ett 

ansvar att göra en anpassning efter  elevers behov enligt Lgr 11. 

 

5 Resultatdiskussion 

När jag ser till mitt resultat i min empiriska studie kopplat till min analys finns det 

lärare i skolan som anpassar mycket efter elevers förutsättningar. Det är lärare som vet 

att lyssna på eleverna, göra dem delaktiga och ta hjälp av tidigare lärare i skolan som 

har erfarenhet av eleven. Detta stämmer med vad Åström (2009) skriver att skolan vet 

när en elev byter skola så där borde det inte finnas ett problem. Att använda teknik i 

klassrummet är numera en självklarhet och det underlättar för elever och lärare vilket 

ses som en tillgång för lärarna och Åström (2009) anser att det bidrar till självständighet 

och jämställdhet. Lärarna ser att ett behov som behövs är redan tillgodosett eftersom det 

är ett högstadium. Rektorn anser att det är viktigt med en förståelse för dessa elever och 

indirekt uppfylla deras behov och olikheter enlig Sjöblom& Jönsson (2001).  

 

I ett praktiskt ämne som Hkk upplever lärare att det finns hjälpmedel som underlättar 

och att det mesta går att lösa. Genom att använda lugn röst och anse att synen inte har 

någon större betydelse i sitt ämne blir det inget problem upplever lärarna. Det är som 

SRF (2013) önskar att det behövs kompetenta pedagoger i skolan som också därför kan 

undvika känslan av osäkerhet som påpekas av Asmervik (2001).  

När det gäller att planera lektioner försöker både lärare och rektor göra så att tiden ska 

finnas fullt ut. Men skolan upplever att tid är en bristvara. Det är tiden som gör att en 

anpassning som ska göras enligt Lgr 11 inte skulle ske fullt ut. Utbildning eller 

handledning genom SPSM för funktionsnedsättning kan hjälpa och hjälpmedel ska 

underlätta enligt Åström (2009). 

 

Det finns en undantagsregel i skollagen (kapitel10§2) som gör att lärare kan bortse från 

vissa kunskapskrav i sin betygssättning och det enda som kändes nödvändigt att tänka 

på var i samband med läsning enligt en lärare. Och det är som SRF (2013) säger att det 

är viktigt att sätta ord på allt i skolan och att undervisningen kan komma alla elever 

tillgodo (Svenska Unescorådet 1996). 
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5.1 Metoddiskussion 

 

Mina respondenter har lång erfarenhet av skolan och för få in en annan synvinkel 

kanske jag borde ha haft en respondent med mindre erfarenhet i skolan. Detta kunde 

inneburit att andra tankar och svar hade framkommit. ”Kvalitativa metoder syftar till att 

fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation”(Holme & 

Solvang 1997:82). Tiden har känts som en brist vara vid intervjutillfällena, både från 

respondenterna och för mig. Samtliga respondenter hade en tid att passa efter min 

intervju och för mig tog de relativt långa resorna mycket tid.  

Det kunde varit lättare med att skicka ut enkäter till skolorna men detta hade troligen 

inneburit att jag hade fått kortare svar och ingen möjlighet till att ställa följdfrågor. En 

svårighet med enkäter hade också varit att det är svårt att förutse hur många som svarar  

men det hade blivit en annan bredd på gruppens svar.  

 

 

5.2 Fortsatta forskningsfrågor 

 

När jag ser till vad mina respondenter ansåg om arbetet med elever med synnedsättning/ 

funktionsnedsättning i skolan skulle det vara intressant att undersöka hur elever 

upplever sin situation i skolan. Finns alla resurser och möjligheter för dem att delta? 

Och hur fungerar det med hjälpmedel och en funktionsnedsättning? Är det så att det 

finns ett glapp mellan brukare och pedagogen som påtalas av SRF?   

 

6 Slutdiskussion 
Anledningen till att jag valde att skriva om synnedsättning i skolan är för att jag läste 

specialpedagogik en termin. Detta gjorde att jag började fundera på en synnedsättning i 

hem – och konsumentkunskap och i andra ämnen i övrigt i skolan.  Och hur ser skolan 

på detta med synnedsättning? 

 

I min inledning finns ett öppet brev från SRF förbundsordförande till 

utbildningsministern där det påtalas en problematik i skolan (Thomsson 2012). Och den 

fanns med mig i tankarna. När jag sedan läste vidare i litteraturen hittade jag att enligt 

SRF (2013). 
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• Hänsyn måste tas till dessa elever  

• Synskada är ett hinder vid informationsutbyte  

• Kompetenta pedagoger behövs  

När jag sedan gjorde mina intervjuer kändes det som om synnedsättning inte är ett 

problem och att personalen gör allt de kan för att ta hänsyn till elever i skolan. Det som 

också kom fram är att lärare försöker alltid att använda hjälpmedel för att tillgodose sina 

elever och om det inte fungerar söker de en lösning. Skolan är medveten om det är 

viktigt att underlätta för elever. Åström (2009) påpekar nödvändigheten av hjälpmedel 

för att elever ska kunna vara självständiga och delaktiga. Jag upplever att förståelsen 

finns hos personalen i skolan. Om detta har att göra med att mina skolor finns i mindre 

tätorter och har en mindre antal elever vet jag inte. Men det borde inte ha någon 

betydelse för allt som ska gälla elever och skolor står fastställt i Lgr 11. 

Holmegard (1989) påpekar att elever med synnedsättning är utsatta och lider av dåligt 

självförtroende och är utlämnade till andras välvilja.  Ja, ser en elev sämre är den mer 

utlämnad till andra och mer beroende av alla. Min lilla intervjugrupp gjorde enligt 

svaren allt de hade möjlighet och tid för att få till en bra lektion. Tiden räckte inte till för 

att få den bästa möjliga lektionen.  

 

Hur elever med en synnedsättning knyter egna kontakter i skolan är en oro hos föräldrar 

enligt Jarkman (1996). Det är så att alla barn har samma behov på grund av att de är 

barn och det som är svårast är  relationer till jämnåriga, social gemenskap och ett behov 

av vänner (Sjöblom& Jönsson 2001). Det är en oro som jag som vuxen kan förstå 

eftersom på lektioner är det vuxna med men inte utanför lektionerna. Det är då elever 

kan bli mer utsatta. Det framkom, tycker jag att skolan  är medveten om att det är viktigt 

att alla är delaktiga. Rektorn påtalade undet intevjuen att alla elever ska få en möjlighet 

men man kan inte göra precis allting när det finns en synnedsättning.  Jag kan hoppas att 

elever med funktionsnedsättning också inser det. 

 

Delaktighet är viktigt också enligt Vygotskijs (SPSM 2010) tankar om interaktionens 

betydelse för lärandet. Alla elever utvecklas i sitt möte i en relation med vuxna menar 

Vygotskij (SPSM 2010) och detta försvåras om en elev har en synnedsättning. Detta 

sätter lärarna på prov i de teoretiska ämnena eftersom det är en ”sittande” lektion medan 
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som jag ser det i det praktiska hkk finns det många tillfällen till möten och utbyta 

åsikter. En lärare i hkk rör sig hela tiden i köket under det praktiska arbetet. 

 

Jag trodde när började med min uppgift att det skulle vara en stor svårighet att vara 

synnedsatt i köket men det visade sig vara helt fel. Det som jag trodde var stora 

svårigheter och en omöjlighet visades att det fanns lösningar i form av olika hjälpmedel. 

Att då tala in instruktioner i telefon för att underlätta i köket är ett ”lätt” hjälpmedel.  

Det är en lösning som blev självklar när jag fick den påtalad,  det hade jag aldrig tänkt 

på innan. 

Läraren i hkk och rektorn har fått utbildning på Tomteboda skola där de synnedsattas 

undervisning startade på 1850-talet (Solna 2013) och det innebar att de nu  har stor 

förståelse och mycket kunskap för att hjälpa dessa elever. De fick sin utbildning på 

1990-talet och den finns inte längre att få. 

I dag finns det en rättighet för personal i skolan att få en kompetensutveckling enligt 

skollagen (2kap.7§) och det visade sig i min intervju att det skulle efterfrågas vid behov. 

 

Den så kallade i folkmun ”PYS - paragrafen” eller det som enligt skolans författning är 

undantagsbestämmelsen 10 kap.21§ i skollagen tänkte jag att lärare var tvungen att 

använda i samband med kunskapskrav i år 9. Och  när det gäller att läsa kan jag förstå 

att det kan uppstå en svårighet och att det kan vara svårt att bedöma som  det framkom i 

min intervju. Men att ett ämne kan anses som abstrakt och att det som utvärderas är att 

analysera, värdera och att kunna föra ett resonemang förstår jag nu att det behöver en 

elev inte kunna se för att göra. Jag trodde också att det skulle vara nödvändigt i ämnet 

hkk att ta till paragrafen men det visade sig att det fanns andra lösningar för att nå 

kunskapskraven enligt läraren. Det som jag trodde skulle framkomma  som ett problem 

visade sig inte finnas, i alla fall inte hos ”min” hkk-lärare. 

 

Asmervik (2001) skriver att den som är synskadad klara det mesta som alla andra i 

vardagen och det bland funktionsnedsatta finns individuella skillnader likväl som hos 

alla andra barn.  Det finns enligt SRF (2013) stora skillnader mellan vad som de kan se 

och hur man ser och det finns en svårighet för synnedsatta att förklara och beskriva hur 

man ser. Detta sätter krav på skolan att vara lyhörd och inte anpassa för mycket. Detta 

för att en elev ska utvecklas genom att själva lösa problem (Webster & Roe 1998 i 

SPSM 2010). 
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I Lgr 11 står det 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevers bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper. 
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Bilaga 1 

 

 Intervju med rektor. 

1. Vad ingår i ”en skola för alla” när skolan får en elev med 

funktionsnedsättning/synnedsättning? 

2. En elev med funktionsnedsättning har inte rätt att välja skola utan kommunen 

har rätt att välja pga ekonomiska skäl. Vilket kan på landsbygden innebär ex. 

långa resor. Hur ser du på det? 

3. Hur är det för lärare som jobbar med elever med 

funktionsnedsättning/synnedsättning. ”inskolning, utbildning och extratid för 

merplanering”? 

4. I skolan är det viktigt att ta hänsyn till alla elevers förutsättningar och behov. 

Hur löser skolan det (ekonomiskt)? 

5. Hur mycket skulle du kräva av andra elever i klassen/skolan för att ”anpassa” sig 

efter elev med synnedsättning? (Friluftsdagar, film, idrott) 

6. Det är viktigt att elever får särkilt undervisnings material i tid, Skolan har fått 

kritik för att elever står utan material av Srf. Hur ser du på kritiken? 

7. Det är önskvärt med en pedagogisk metodutveckling för att en lärare och annan 

personal på en skola ska kunna integrera elever med särkilt stöd. Detta för att 

personal på skolan ska veta vilka särskilda behov det finns för elever med 

synnedsättningar och att de inte ska hamna vid sidan av. Hur viktigt/nödvändigt 

är det ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Bilaga 2 

Intervju med lärare 

1. Vad behöver du göra för att anpassa ämnet? Åtgärder? 

2. Vad skulle du behöva/kräva för att känna dig säker i din ”nya” 

undervisningssituation? 

3. När synen är begränsad så måste talet ersätta rörelse som förstärker vid 

undervisning, hur känner du inför det? 

4. Det är viktigt att ta till vara på det en elev har möjlighet och klarar av men det är 

också viktigt att utveckla och ta till vara på det eleven kan. Hur ser du på det? 

5. Hur skulle detta påverka din situation som lärare? Tidsmässigt, professionellt? 

6. Vad känns mest omöjligt? 

7. Vem skulle du vända dig till vid svårigheter? Rektor, SPSM, Föräldrar, SRF? 

8. Det finns en sk ”Pys-paragraf” där man kan bortse från enstaka kunskapskrav i 

år 9. När/om skulle du behöva ta till den i din undervisning/bedömning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Bilaga 3 

Intervju med hem – och konsumentkunskapslärare. 

1. Vad behöver du göra för att anpassa ämnet? Åtgärder? 

2. Arbetssituationen i kök är speciella om man tänker på en synnedsättning. Hur 

skulle du anpassa ämnet till eleven?  

3. Vad skulle du behöva/kräva för att känna dig säker i din nya 

undervisningssituation? 

4. När synen är begränsad så måste talet ersätta rörelse som förstärker vid 

undervisning, hur känner du inför det? Rita på tavlan. 

5. Hur skulle detta påverka din situation som lärare? Tidsmässigt, professionellt? 

6. I syftet för hkk står det ”hantera och lösa praktiska situationer i hemmet” Hur 

gör man då? (mat, måltider och hälsa) 

7. Det finns en sk ”Pys-paragraf” där man kan bortse från enstaka kunskapskrav i 

år 9. När/om du skulle behöva ta till den i din undervisning? 

8. Vem skulle du vända dig till vid svårigheter? Rektor, SPSM, Föräldrar, SRF? 

 


