
Att tillgängliggöra 

matematikundervisningen för 

elever med blindhet 
En studie av resurspedagogers arbete av anpassningar i 

matematik  

Ulrika Vanhoenacker 

 

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Specialpedagogik 

Speciallärarprogrammet med inriktning synskada (90 hp, AN) 

Vårterminen 2016 

Handledare: Ulla Ek 

English title: Making Mathematical Education Accessible to Pupils 

with Blindness. A study of how paraeducators work with adaptions in 

mathematics 



 

 

Att tillgängliggöra 

matematikundervisningen för 
elever med blindhet 

En studie av resurspedagogers arbete av anpassningar i matematik 

Ulrika Vanhoenacker 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att belysa resurspedagogers arbete av anpassningar i matematiken för 

lågstadieelever i grundskolan med punktskrift som läsmedium. Frågeställningarna var på vilka sätt 

matematikundervisningen strukturerades samt hur anpassningarna i matematikundervisningen var 

utformade.  

Studien var en kvalitativ studie och data samlades in genom videoobservationer, fältanteckningar och 

”stimulated recall interviews”, vilket är en metod där sekvenser från det filmade materialet används 

som underlag vid intervjuerna. Materialet omfattade sex videoobservationer och tre intervjuer med 

resurspedagoger.  

I videoobservationerna framkom att det på samtliga tre skolor förekom parallellt arbete under de 

gemensamma genomgångarna i och med att resurspedagogerna visade taktilt material eller viskade till 

eleven parallellt med klasslärarens genomgång. Anledningarna som resurspedagogerna uppgav till 

detta fenomen var dåligt planerad lektion, tidsaspekten och att eleven ville veta vad klasskompisarna 

arbetade med. Vissa av situationerna med parallellt arbete hade lätt avhjälpts om klassläraren hade 

verbaliserat matematikundervisningen, alltså benämnt objekten, istället för att använda uttryck som 

”den här”. God planering påtalade alla tre respondenter som en förutsättning för att kunna anpassa 

lektionerna så att eleven var inkluderad. Planering krävdes både av själva undervisningen och hur det 

taktila materialet skulle framställas. Eleverna hann inte göra alla matematikuppgifterna och därför 

behövdes en prioritering av matematikuppgifterna göras i förväg utifrån elevens kunnande. Detta 

utfördes systematiskt endast av resurspedagog 3, som hade en grundskollärarutbildning.  

Skolor där en elev med blindhet går bör uppfylla vissa krav som att all berörd personal, genom 

kompetensutveckling, ska förstå de pedagogiska konsekvenserna utifrån synnedsättningen och att 

resurspedagogen är en utbildad lärare. Undervisande lärare ska verbalisera matematiken och 

lektionerna ska vara väl planerade tillsammans med resurspedagogen.  
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Förord 

Ett stort tack till eleverna, resurspedagogerna och lärarna för att jag fick besöka er i skolan. Utan er 

hade det inte blivit någon uppsats. Särskilt tack till resurspedagogerna som delade med sig av sina 

erfarenheter och tankar om arbetet med anpassningar.  

Tack till min handledare Ulla Ek, som har lotsat mig igenom det här arbetet. Utan henne hade jag 

fortfarande stått och stampat på ruta ett.  

Till min arbetsgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten vill jag rikta ett tack till för att jag har fått 

genomföra studien på arbetstid.  

På arbetet har jag haft ett stort stöd av kollegor. Tack till er alla och ett speciellt tack till Anders 

Rönnbäck och Tina Björk som har varit fantastiska samtalspartners under skrivandet. Tack även till 

Anneli Embe, kollega och studiekamrat. Möjligheten att kunna skicka ett meddelande i lätt desperat 

ton var ibland ovärderligt.  

De som har visat mest tålamod under denna skrivprocess är mina barn. Tack, ni är bäst!  

Till sist, tack Moster, var du än är. Utan dig hade jag aldrig befunnit mig här.  

Inledning 

Alla elever med synnedsättning eller blindhet är inkluderade i den svenska grundskolan. Elever med 

synnedsättning ska uppnå kunskapskraven i matematik precis som de andra eleverna i klassen 

(Skolverket, 2011). För att uppnå kunskapskraven krävs det att matematikundervisningen anpassas för 

att den ska bli tillgänglig för eleven med blindhet. I mitt arbete som rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM), Resurscenter syn (RC Syn) träffar jag resurspedagoger och klasslärare på 

lågstadiet som undervisar elever med synnedsättning. De tar ofta upp att de tycker att det är svårt att 

anpassa matematikundervisningen för elever med punktskrift som läsmedium så att eleven kan vara 

inkluderad i klassens matematikundervisning. Ändå så löser resurspedagogerna och klasslärarna denna 

utmaning på något sätt. Frågan är hur resurspedagogerna och klasslärarna anpassar 

matematikundervisningen för elever med blindhet. Det är ett viktigt område att studera, eftersom det är 

genom anpassningarna som matematikundervisningen görs tillgänglig för elever med blindhet och i 

och med det ges eleven förutsättningar för att nå kunskapskraven. Skollagen stadgar att stöd ska ges 

för att elever med funktionsnedsättningar ska utveckla sin fulla potential inom undervisningen (SFS 

2010:800, 3 kap. 3 §).  
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Definitioner 

För att underlätta läsningen, ges här några definitioner. 

 När endast orden elev eller barn används, avser det elev eller barn som har punktskrift som 

läsmedium.  

 Resurspedagog är den personal som arbetar närmast eleven med blindhet. I denna studie har 

de olika utbildningsbakgrund.  

 Klasslärare eller matematiklärare är den personen som ansvarar för hela klassens 

undervisning.  

Bakgrund  

I bakgrunden ges en överblick av styrdokumenten som gäller skolan, samt de olika kategorierna av 

synnedsättning, en historisk bakgrund, en presentation av punktskriften som läsmedium, tidigare 

forskning kring matematik och synnedsättning samt en beskrivning av den teoretiska utgångspunkten.  

Styrdokument  

I Salamancadeklarationen beskrivs hur den inkluderande undervisningen bör utformas (Svenska 

Unescorådet, 2006). Elever ska undervisas tillsammans, oberoende av funktionsnedsättningar, om det 

inte har visat sig tydligt att undervisning i grundskolan inte leder till avsedda mål (Svenska 

Unescorådet, 2006). Skolan ska erbjuda en flexibel undervisning, som kan möta elever med 

funktionsnedsättningar. Undervisningen ska anpassas utifrån elevens förutsättningar, genom till 

exempel särskild metodik utformad för eleven. Dessutom ska skolan fördela och organisera resurser 

som kan möta elevens behov (Svenska Unescorådet, 2006). Skollagen stadgar att elever med 

funktionsnedsättning ska få stöd, som motverkar följderna av funktionsnedsättningen och leder till att 

eleven kan utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §). I Sverige finns idag inte någon 

specialskola för elever med synnedsättning, det finns dock en specialskola, Ekeskolan i Örebro, för 

elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar (SFS 2010:800, 7 

kap. 6 §).  

Synnedsättning 

Sedan den 1 januari 2010 används följande kategorisering av synnedsättning (Socialstyrelsen, 2010). 

När synnedsättning beskrivs utifrån dessa tal, så utgår man från att normal syn är 1,0, 0,05 motsvarar 

alltså cirka 5 % av normal synskärpa.  
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Benämning Kategori Mindre än Lika med eller bättre än 

Måttlig synnedsättning  1 0,3 0,1 

Svår synnedsättning 2 0,1 0,05 

Blindhet 3 0,05 0,02 

Blindhet 4 0,02 Ljusperception 

Blindhet 5 Ingen ljusperception 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Få barn föds med blindhet i vårt land, under åren 1988-2008 har i genomsnitt sju barn med blindhet 

fötts per år. Av dessa barn har 72 % minst en ytterligare diagnosticerad funktionsnedsättning. Den 

vanligaste av de ytterligare funktionsnedsättningarna var intellektuell funktionsnedsättning och den 

näst vanligaste var autismspektrumdiagnos. Av den totala gruppen hade 54 % mer än en ytterligare 

funktionsnedsättning. De vanligaste kombinationerna var intellektuell funktionsnedsättning och 

rörelsehinder eller autismspektrumdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning. Gruppen barn med 

blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar är följaktligen väldigt liten (K. de Verdier, personlig 

kommunikation, 4 april, 2016).  

Skolsystemet från då till nu 

I början av 1800-talet undervisades den första eleven med blindhet i Sverige av Pär Aron Borg, som 

sedan kom att undervisa framförallt döva elever. År 1808 examinerades den första eleven med 

blindhet. Under en 30-årsperiod på 1800-talet bedrevs inte någon formell undervisning av elever med 

blindhet vilket Fellenius (1999a) beskriver i sin doktorsavhandling. På 1840-talet undervisades elever 

med blindhet återigen tillsammans med elever med hörselnedsättning (Fellenius, 1999a). Först 1878 

etablerades ett särskilt institut för elever med blindhet på Nybrogatan i Stockholm. Lokalerna var 

bristfälliga och temporära. Undervisning bedrevs där i tio år för att sedan förflyttas till Solna och den 

nybyggda Tomtebodaskolan. Tomtebodaskolan, eller Kongliga Institutet för blinda å Tomteboda, som 

specialskolan hette öppnades den 1 september 1888 i Solna (Tomtebodaskolans resurscenter, 1997). 

Elevernas läs- och skrivmedium var punktskrift, 1925 introducerades skrivmaskinsträning på schemat, 

för att eleverna på så sätt skulle ha möjligheten att kommunicera skriftligt med seende personer 

(Fellenius, 1999a).  

På 1950-talet kom tankar kring att integrera de äldre eleverna på sina hemskolor och i slutet av 1950-

talet utvecklades ett system med reselärare, som stöttade eleverna i deras undervisning 

(Tomtebodaskolans resurscenter, 1997). Under 1960-talet började teoretiskt duktiga elever, som hade 

avklarat den åttonde eller nionde året på Tomtebodaskolan flytta hem och fortsätta sin utbildning på 

sina hemskolor. De ansågs vara så kunniga på sitt läs- och skrivmedium att de klarade sig på egen 

hand och uppgifterna till lärarna utförde de på skrivmaskin (Fellenius, 1999a). Undervisning bedrevs 

fortfarande på Tomtebodaskolan och från mitten av 1960-talet var det en 10-årig grundskoleutbildning 

där, till skillnad från den 9-åriga grundskolan för seende elever. Det tionde året och även den utökade 

timplanen per vecka var för att undervisa eleverna i de kompensatoriska ämnena (Fellenius, 1999a). 

Eleverna undervisades, förutom i de ordinarie skolämnena i grundskolan, alltså även i de 

kompensatoriska ämnena, vilka var aktiviteter i dagligt liv (ADL), punktskrift, orientering och 
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förflyttning samt räkna med abakus (Tomtebodaskolans resurscenter, 1997). Abakus är ett slags 

kulram, som används även av seende personer bland annat i Japan. Kulramen som används av elever 

med blindhet är 15,5 cm x 8 cm. Kulorna ligger mot ett mjukt filttyg, som gör att kulorna ligger still. 

Fem kulor sitter på varje stålpinne och på abakusen sitter det 13 stycken stålpinnar. Tvärs över 

abakusen löper en plastbom. Kulorna får ett värde när de skjuts mot bommen. På det sättet kan man 

sätta upp tal och sedan utföra räkneoperationer (Eng, 2010).  

De kompensatoriska ämnena var viktiga för att eleverna senare i livet skulle kunna delta och verka i 

samhället. I slutet av 1970-talet hade elevantalet sjunkit på Tomtebodaskolan till 40 elever, från att ha 

varit drygt 200 elever på 1930-talet. Tidigare gick även elever som hade en synnedsättning och kunde 

läsa tryckt text på Tomtebodaskolan. De eleverna gick sedan slutet av 1950-talet i sina hemskolor eller 

i synklasser som fanns de tre största städerna (Fellenius, 1999a). Optiken och hjälpmedel, såsom till 

exempel läskamera, som förstorar texten på en skärm (Low Vision International, u.å.), utvecklades och 

elever med måttlig och svår synnedsättning kunde gå inkluderade i grundskolan.  

Utveckling av det specialpedagogiska stödet 

I och med att integreringen av elever med blindhet fortsatte och specialskolan blev allt mindre, 

bildades 1978 Tomtebodaskolans resurscenter (TRC) för att behålla kompetensen som fanns på 

Tomtebodaskolan (Tomtebodaskolans resurscenter, 1997). I Salamancadeklarationen beskrivs att på 

en befintlig specialskola där hög kompetens finns kring aktuell funktionsnedsättning, kan ett 

resurscentra utvecklas, som ger stöd till grundskolan där elever med funktionsnedsättningar är 

inkluderade (Svenska Unescorådet, 2006). På Tomtebodaskolans resurscenter byggdes en 

kursverksamhet upp, som vände sig till barn och ungdomar med synnedsättning, deras föräldrar och 

förskolepersonal samt skolpersonal. Skoldelen stängdes 1986 på Tomtebodaskolan, då fanns det 

endast sju elever kvar. Tomtebodaskolans resurscenter fortsatte sin verksamhet i samma lokaler, som 

specialskolan varit i (Tomtebodaskolans resurscenter, 1997). År 2001 slogs Tomtebodaskolans 

resurscenter ihop med andra stödverksamheter på statlig nivå och Specialpedagogiska institutet (SIT) 

bildades. I och med att Specialpedagogiska institutet bildades gick Tomtebodaskolans resurscenter upp 

i Resurscenter syn. Resurscenter syn lokaliserades på två orter, Stockholm och Örebro. I Örebro ges 

stöd till elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Sju år senare bildades 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) av Specialskolemyndigheten (SPM), Statens institut för 

särskilt utbildningsstöd (SISUS) och Specialpedagogiska institutet (Rönnbäck, de Verdier, Winberg & 

Baraldi, 2010).  

Stödet idag 

På Resurscenter syn ges det kurser för barn, föräldrar och personal i förskola och skola. Kursutbudet 

sträcker sig från förskola till gymnasiet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). De klasslärare 

på låg- och mellanstadiet och resurspedagoger, som undervisar en elev som har punktskrift som 

läsmedium, erbjuds tre kurser som bygger på varandra. Innehållet i första kursen är ett inkluderande 

arbetssätt, metodik som utgår från eleven och kompensatoriska ämnen som punktskrift, aktiviteter i 

dagligt liv, orientering och förflyttning samt bildtolkning. Den andra kursen utförs på elevens 

hemskola, där tyngdpunkten ligger på metodik och de kompensatoriska ämnena som punktskrift och 

abakusräkning just för det aktuella barnet. Knappt ett år efter första kursen, bjuds deltagarna in till den 

tredje kursen, som fokuserar på erfarenhetsutbyte och metodik (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2016a). I och med att alla elever är inkluderade i grundskolan, är stödet till eleverna uppbyggt i två 

steg. Resurscenter syn utbildar först lärarna och resurspedagogerna, som sedan i sin tur undervisar och 
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utbildar eleven i dess hemskola. Resurspedagogernas utbildningsbakgrund skiljer sig åt. I en 

longitudinell studie av de Verdier och Ek (2014) framkommer att de sex deltagande eleverna hade 

resurspedagoger under låg- och mellanstadiet, varav majoriteten var lärare. Resurspedagogernas 

uppgifter var bland annat att tillgängliggöra undervisningen för eleverna genom att anpassa 

skolmaterial. Fyra av eleverna hade inte någon ljusperception, en elev hade synskärpa 0,07 och en elev 

hade synskärpa 0,04. Eleven med synskärpa 0,07 lämnade punkskriften redan i tredje klass och eleven 

med synskärpa 0,04 lämnade punktskriften i sjunde klass.  

Att upptäcka världen taktilt 

Till skillnad från seende barn behöver barn med blindhet ta in information taktilt (Withagen, 2013). 

För barn med blindhet tar det längre tid att undersöka och få en uppfattning av ett föremål genom att 

känna på det, än vad det gör för seende barn att undersöka samma föremål. Withagen (2013) menar att 

elever med blindhet bör få lära sig effektiva tillvägagångsätt för att bli bättre på att inhämta 

information taktilt, eftersom de är hänvisade till det taktila sinnet i mycket större utsträckning än 

seende barn. Våra fem sinnen kan delas upp i fjärrsinnen och närsinnen. Fjärrsinnena är synen och 

hörseln. Närsinnena är lukt, smak och känsel (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, u.å.). För 

att få en uppfattning om ett föremål taktilt, krävs det att få uppleva det i handen (Withagen, 2013) eller 

uppfatta det på något annat sätt med kroppen (Klingenberg, 2013). Även skriftspråket är taktilt i och 

med att punktskrift läses med fingrarna. Fingrarna rör sig över papperet för att kunna uppfatta 

punktskriftsbokstäverna och all text måste finnas i direkt anslutning till läsaren (Millar, 1997), till 

skillnad från svartskrift som kan avläsas på avstånd. 

Punktskriftens uppkomst 

Punktskrift är en taktil kod för skriftspråket (Millar, 1997; Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

Punktskriftsnämnden, 2010). Louis Braille som skapade punktskriftsalfabetet föddes 1809 i en by 

utanför Paris (Christensen Sköld, 2005). Genom en olyckshändelse i faderns sadelmakarverkstad blev 

han blind när han var tre år. Louis Braille slant med en syl och fick den i ena ögat, infektionen spred 

sig till det andra ögat och därför förlorade han synen på båda ögonen. Det visade sig att Louis Braille 

var en intelligent pojke och fick börja i byskolan, trots att han var blind. Han var en skicklig skolelev 

som sedan fortsatte sina studier i Paris vid blindinstitutet när han var 10 år. Där fanns böcker tryckta 

med reliefbokstäver och Louis Braille lärde sig läsa med dessa bokstäver. Reliefbokstäver är latinska 

bokstäver som är upphöjda och går att uppfatta via känseln. Vid 19 års ålder blev han lärare på 

blindinstitutet och undervisade i en rad olika ämnen bland annat i matematik. På den här tiden fanns 

inte någon matematikbok för barn med blindhet (Christensen Sköld, 2005). År 1821 kom Louis Braille 

i kontakt med ett militärt skriftsystem, som skulle kunna läsas i mörker genom känseln och bestod av 

punkter. Den stora vinsten med det nya systemet var att de blinda själva kunde skriva texter. Det var 

även lättare att uppfatta punkter taktilt än linjer, som reliefbokstäverna bestod av. Louis Braille 

modifierade det militära skriftsystemet och reducerade antalet punkter från tolv till sex i två lodräta 

kolumner. År 1825 var punktskriftsalfabetet färdigt. Louis Braille dog 1852 i sviterna av tuberkulos 

(Christensen Sköld, 2005).  

Att läsa punktskrift 

Punktskriftcellen är uppbyggd av två lodräta kolumner med tre punkter i varje kolumn (Millar, 1997; 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden Språkrådet, 2009). Punkterna är numrerade 



6 

 

uppifrån och ned med 1-3 i den vänstra kolumnen och 4-6 i den högra kolumnen. Bokstaven a består 

av punkt 1, bokstaven b består av punkterna 1 och 2, bokstaven c består av 1 och 4.  (Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden. Språkrådet, 2009).  

 

➊ ➍ 

➋ ➎ 

➌ ➏ 

Bilden på punktskriftscellen är hämtad från Svenska skrivregler för punktskrift, s. 15 utgiven av Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden. Språkrådet (2009).  

Utifrån dessa sex punkter skapas det 63 olika kombinationer, bland annat bokstäver, 

interpunktionstecken och matematiska tecken (Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

Punktskriftsnämnden. Språkrådet, 2009).  

 
Här står det: hej på dig!  

Siffror skrivs med ett förtecken. Genom att använda förtecken, även kallat siffertecken, framför de tio 

första bokstäverna a-j bildas siffrorna (Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden. 

Språkrådet, 2009).  

 
Siffertecken 

 
1 2 3  

Siffrorna 1-3.  

Att läsa punktskrift är tidskrävande bland annat för att det är svårt att uppfatta de små variationerna 

inom punktskriftscellen, som utgör de olika punktskriftstecknen. För att kunna uppfatta 

punktskriftstecknen måste fingrarna röra sig över punkterna med ett jämnt tryck. Vid läsning används 

fingerblomman, som är den känsligaste delen av fingertoppen (Millar, 1997). Fellenius (1999a) 

beskriver att eleven inte har någon översikt av boksidan, utan aktivt måste söka av sidan med handen 

för att på så sätt få en uppfattning av innehållets omfång, vilket också medför att läsningen blir 

långsammare. En punktskriftsläsande elev använder sig inte av ortografisk läsning, eftersom eleven 

inte kan få en uppfattning av långa ord, såsom seende kan. För nybörjarläsare krävs det först att förstå 

punkternas relation inom punktskriftscellen och lära sig var en bokstav börjar och slutar. Utöver dessa 

aspekter så är också läshastigheten lägre gentemot att läsa svartskrift (Fellenius, 1999a). I tioårsåldern 

ökar glappet mellan de punktskriftsläsande eleverna och de seende eleverna angående läshastigheten. 

En punktskriftsläsande elev med god läshastighet läser mellan 100-150 ord per minut på högstadiet 

(K. Johansson, personlig kommunikation, 3 april, 2016). I den longitudinella studien av de Verdier 

och Ek (2014) framgår att av de fyra eleverna, som inte lämnat punkskriften var två goda 

punktskriftsläsare. De läste 120 ord/minut respektive 155 ord/minut i sjunde klass. Den tredje eleven 

läste 50 ord/minut i sjunde klass. Den eleven diagnostiserades under skoltiden med Aspergers 

syndrom. Den fjärde eleven lärde sig läsa några korta ord i punktskrift och fick diagnosen 

utvecklingsstörning under sin skolgång (de Verdier & Ek, 2014). 
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Punktskrift läses på papper som beskrivs ovan, men kan också läsas på dator. Datorn utrustas då med 

en punktskriftsskärm, där små plastpiggar kommer upp och bildar punktskriftsbokstäver och ett 

tangentbord, där varje tangent motsvarar en av punkterna i punkskriftscellen. Till datorn kopplas även 

en punktskriftsskrivare, som används för att skriva ut punktskrift på papper (Polar print, u.å.a). Eleven 

har datorn med de tekniska lärverktygen vid sin arbetsplats i skolan. Lärare, klasskamrater och eleven 

kan samtidigt läsa samma text. Eleven har texten i punktskrift på punktskriftsskärmen och läraren och 

klasskamrater läser på datorskärmen. Eleven kan samarbeta med en klasskamrat direkt i ett dokument, 

genom att klasskamraten skriver på det vanliga tangentbordet och eleven skriver på sitt tangentbord. 

Under mellanstadiet börjar eleven gå över till att skriva på det vanliga tangentbordet med hjälp av ett 

tangentbordsträningsprogram, som är auditivt instruerande (Polar Print, u.å.b).  

I Fellenius (1999b) studie deltog 17 skolor i ett datorprojekt som pågick i tre år. Eleverna fick tillgång 

till en anpassad dator i skolan och alla elever var i början av sin läsutveckling. Det visade sig att datorn 

var ett nödvändigt verktyg i skolan och motsvarade de seende elevernas papper och penna. I början, 

när eleverna lär sig läsa, kan det vara svårt att orientera sig och hitta nästa rad på papperet. Detta 

underlättades vid läsning på punktskriftsskärmen, eftersom radbyte sker med ett knapptryck. Fördelen 

att skriva på dator var att eleverna kunde redigera sin text, något som tidigare inte varit möjligt. 

Punktskriftsskärmarna som användes i studien hade 32 eller 40 tecken (Fellenius, 1999b). Detta 

motsvarar inte en hel rad i ett Worddokument, vilket gör att eleven måste navigera i sidled i 

dokumentet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013). En positiv del i att använda datorn, som 

beskrivs i Fellenius (1999a) doktorsavhandling, är att klasskamrater och lärare kan läsa texten på 

bildskärmen och eleven med blindhet kan läsa texten på punktskriftsskärmen. Som beskrivits tidigare 

består en punktskriftscell av sex punkter (Millar, 1997; Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

Punktskriftsnämnden. Språkrådet, 2009). På punktskriftsskärmar finns det dock åtta punkter. Punkt sju 

är placerad under punkt tre och punkt åtta är placerad under punkt sex. Så det blir två kolumner med 

fyra punkter i varje (Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden. Språkrådet, 2009). 

Punkt sju markerar att det är en versal och punkt åtta visar att det är en siffra.  

Fellenius (1999b) påtalar i sin studie att för yngre elever fanns inte så mycket skolmaterial anpassat i 

förväg till datorn. Mycket tid gick åt för lärarna till att anpassa material. Genom att datorn 

introducerades i undervisningen stötte lärarna på tekniska problem med utrustningen och den var 

ibland tvungen att lämnas in på service under lång tid. Trots detta tyckte lärarna att fördelarna med 

datorn var större än nackdelarna (Fellenius, 1999b).  

Matematik och blindhet 

Ämnet matematik beskrivs som ett kommunikativt ämne (Skolverket, 2011). För att kunna 

kommunicera inom matematiken, krävs det att behärska det matematiska språket, som till stor del har 

utvecklats av seende människor (Klingenberg, 2013). Klingenberg (2013) anser att utifrån den 

vetskapen blir det matematiska språket som ett nytt språk för eleverna i och med att de måste ta till sig 

den matematiska kunskapen auditivt eller taktilt. I det centrala innehållet i läroplanen för årskurs 1-3 

står det att eleverna ska förstå hur positionssystemet är uppbyggt, förstå mönster i talföljder eller förstå 

ett mönster med geometriska former, kunna enkla geometriska begrepp såsom punkt, sträcka och 

tringel samt att kunna mäta längder (Skolverket, 2011). För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig det 

som står i det centrala innehållet krävs det att matematikundervisningen anpassas till elevernas 

förutsättningar och hänsyn till funktionsnedsättningen tas.  
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Eleven 

Tidigare forskning visar att matematikundervisningen är komplex för eleverna. När eleven börjar 

skolan har denne inte upplevt matematiska begrepp i närmelsevis lika stor utsträckning som seende 

elever har gjort (Klingenberg, 2013). Föräldrar till barn med full syn pratar tidigt om matematiska 

begrepp med sina barn, till exempel ”Titta så många myror.” eller ”Oj, vilken stor lastbil”. 

Storleksbegrepp som många och stor kommer naturligt för barn som ser, medan barn med blindhet 

aktivt måste få lära sig dessa begrepp (Klingenberg, 2013). Matematiken är uppbyggd visuellt i skolan 

från årskurs 1, där första matematikboken i stor utsträckning bygger på bilder och färger (Catarina 

Hägg, personlig kommunikation, 18 april, 2016). Därför finns ett matematikläromedel som heter 

Räkna med punkt, som motsvarar höstterminen årskurs 1 och är utarbetat för punktskriftsläsande 

elever och som systematiskt går igenom begrepp som fler än, lika många, en färre samt 

antalsuppfattning och sifferträning (Agélii, 1996). Att sifferträning ges utrymme beror på att eleverna 

inte har stött på siffor i punktskrift i samma utsträckning som seende elever har sett siffror på skyltar i 

affärer eller på bussen (Agélii, 1996). Punktskriften som läsmedium är en utmaning i matematiken, 

eftersom punktskriften läses sekventiell och överblicken då försvåras av de matematiska uttrycken 

(Cahill & Linehan, 1996).  

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet gjordes i USA en longitudinell undersökning med drygt 

9 000 elever med olika funktionsnedsättningar, däribland elever med synnedsättning (SEELS, 2004). I 

den undersökningen framkom att elever med synnedsättning, under motsvarande låg- och 

mellanstadiet, låg ett halvt år efter gentemot seende elever i matematik (Blackorby & Cameto, 2004). 

Klingenberg, Augestad och Fosse (2012) undersökte huruvida elever i Norge läste matematik enligt 

sin årskursnivå. Författarna gick tillbaka 40 år och granskade elevjournaler och slutsatsen var att 57 % 

av eleverna läste matematikämnet enligt sin årskurs, men också att många (43 %) inte gjorde det 

(Klingenberg, Augestad & Fosse, 2012). 

Alla matematiska uttryck skrivs linjärt i punktskrift, vilket innebär att matematiska uttryck kan bli 

väldigt långa (Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden, 2012). Cahill och Linehan 

(1996) framhåller i sin studie att elever med blindhet menar att svårigheterna ligger i att de 

matematiska uttrycken blir långa och att de är svåra att manipulera, snarare än att den kognitiva nivån 

är för hög. I och med att siffrorna alltid består av ett sifferförtecken och sedan tecknet för den specifika 

siffran, så blir alltid de matematiska uttrycken längre i punktskrift än i svartskrift. Utöver att siffrorna 

har förtecken, har även många aritmetiska operatorer förtecken som till exempel 

multiplikationstecknet, som skrivs med punkt [∙] (Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

Punktskriftsnämnden, 2012). I exemplet nedan står det 2 ∙ 3 = 6, som i svartskrift består av fem tecken, 

medan i punktskrift är det nio tecken.  

 

Här står det: 2 ∙ 3 = 6 

Högre upp i årskurserna blir de matematiska uttrycken mer avancerade och allt som på något sätt 

skrivs upphöjt i svartskrift eller i bråkform, skrivs linjärt i punktskrift (Cahill & Linehan, 1996). 

Eleverna som deltog i studien av Cahill och Linehan (1996) var 12-18 år. Det var sammanlagt 42 

elever representerade från Belgien och Irland och de hade olika synstatus. En del av dem använde 

punktskrift och en del använde sig av förstorad text. Det som bland annat skiljde eleverna med 

blindhet jämfört med de elever som läste förstorad text, var att eleverna med blindhet arbetade med 

punktskriftstecken, som är en utmaning i och med att ett tecken på svartskrift, ofta består av två tecken 
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i punktskrift. Eleverna med blindhet i Cahills och Linehans (1996) studie framhöll att det var 

tidskrävande med dessa långa uttryck, eftersom de var tvungna att läsa om dem flera gånger för att få 

en överblick av dem och att minnet spelade en stor roll då. Noggrannheten, som krävs i matematiken, 

orsakade svårigheter vid manipulationen av de matematiska uttrycken i punktskrift. Andra svåra 

områden som eleverna med blindhet belyste var också grafer, logaritmer, tabeller och trigonometri 

(Cahill & Linehan, 1996).  

I Ahlbergs och Csocsáns (1999) studie deltog 25 barn i åldern fem till nio år från en specialskola för 

elever med synnedsättning i Ungern. Författarna undersökte hur barn med blindhet upplevde tal 

(Ahlberg & Csocsán, 1999). Det visade sig att de yngsta barnen inte hade en uppfattning om 

antalskonservation, utan fokuserade på att säga ett tal, oavsett de ursprungliga talen i uppgiften. Om 

testledaren gav ett matematiskt problem i form av att bagaren bakade nio bullar och sedan bara hittade 

fem stycken, hur många hade försvunnit, kunde barnet svara tio. Inget utav barnen i studien använde 

sig av fingrarna för att lösa de aritmetiska matematikuppgifterna och barnen hade även svårt att visa 

upp ett specifikt antal fingrar. För att räkna ut differensen använde en del barn sig av metoden att 

räkna uppåt, samtidigt som de höll reda på hur många tal de hade räknat uppåt och på så sätt kunde 

svara på vad 16+8 var (Ahlberg & Csocsán, 1999). I studien såg Ahlberg & Csocsán (1999) att barnen 

uppfattade tal taktilt eller auditivt. En del av barnen kunde auditivt uppfatta antal upp till 18 genom att 

räkna uppåt (Ahlberg & Csocsán, 1999). Som beskrivs ovan, så exponeras eleverna för siffror i 

vardagen och i samhället i mycket mindre omfattning jämfört med seende elever och det försenar både 

sifferinlärningen och taluppfattningen (Agélii, 1996). Sticken och Kapperman (1998) betonar att det 

behövs mycket tid för att barnen ska få en taluppfattning. 

Studie nummer två i Klingenbergs (2013) doktorsavhandling, genomfördes under en fyradagarskurs i 

geometri för elever som läste punktskrift. De tre elevernas lärare från hemskolan var också med under 

kursen. Under dessa kursdagar användes olika artefakter för att stärka de geometriska begreppen. De 

första tre dagarna arbetade eleverna i klassrummet och laborerade med mindre objekt och sista dagen 

var geometriundervisningen förlagd till gymnastiksalen. Där undersökte eleverna stora objekt och 

uppgiften var att eleverna skulle vara ”matematiker”, som skulle beskriva objekten med hjälp av 

geometriska begrepp, som hade gåtts igenom under de tidigare dagarna. I gymnastiksalen var det 

uppställt olika objekt, till exempel en plint. Eleverna kunde med hjälp av gymnastikmattor orientera 

sig i gymnastiksalen och följa de utlagda mattorna för att på så sätt komma fram till objekten. En del 

av denna studie från Klingenbergs (2013) doktorsavhandling presenteras i en vetenskaplig artikel 

(Klingenberg, 2012). I den artikeln beskriver Klingenberg (2012) två av de tre eleverna, Bernt, 10 år 

som är född med blindhet och Carl, 11 år, som hade syn sitt första levnadsår. De små objekten 

undersökte pojkarna med fingrarna och handflatorna och genom att manipulera dessa kunde de 

fastställa objektets form. För att uppleva stora objekt, till exempel plinten, använde eleverna sig av 

hela kroppen och ställde sig tätt intill plinten och uppskattade dess storlek utifrån sin kropp. Andra 

stora objekt klättrade eleverna på eller gled nerför och på så sätt upplevde de formen och storleken 

(Klingenberg, 2012). Bernt och Carl använder sig av adekvata strategier för att uppnå syftet med 

uppgifterna, att kunna beskriva och använda sig av geometriska begrepp i olika situationer. Eleverna 

behövde inte undersöka hela objektet för att få vetskap om att det var en kvadrat. Det räckte för dem 

att upptäcka att två sidor i vinkel var lika långa för att komma fram till det (Klingenberg, 2012). 

Klingenberg (2012) menar att eleverna behöver få undersöka och upptäcka olika geometriska begrepp, 

även utanför matematikundervisningen och på så sätt bygga upp en bank av begrepp som används i 

olika situationer.  
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Den tredje eleven, Axel, i Klingenbergs (2013) studie var 10 år och presterade inte på samma nivå som 

de två övriga eleverna, utan låg på en lägre nivå när det gällde geometri. Axel använde sig inte av ett 

matematiskt språk och uppfattade inte helheten av de stora objekten. Han förhöll sig mer passiv i 

gymnastiksalen och undersökte endast två av de stora objekten, varav ett var han tidigare bekant med, 

plinten. När han fick frågan kunde han säga att locket på plinten bestod av två kortsidor och två 

långsidor och att det var en rektangel. Klingenberg (2013) menar här att detta kan vara exempel på att 

elever lär sig utantill att en rektangel har två långa sidor och två korta sidor och när Axel beskriver 

plinten för sin lärare och verbaliserar hur sidorna ser ut, kan han säga att det är en rektangel. Under de 

första dagarna av kursen, när eleverna undersökte de små geometriska objekten, undersökte Axel mest 

de kända formerna. Klingenberg (2013) hävdar att elever på lägre utvecklingsnivå, bör få undersöka 

och använda dessa objekt flera gånger och i olika sammanhang, men att det är viktigt att inte fastna i 

modeller, utan istället visa på att matematiken finns i vår omvärld.  

Bilder i form av kartor, tabeller, schematiska modeller och diagram i läroböcker anpassas för att kunna 

avläsas taktilt. Dessa går inte alltid att beskriva i ord och därför används olika tekniker för att 

presentera information taktilt (Myndigheten för tillgängliga medier, u.å.). Det är viktigt att barn redan 

under förskoleåldern kommer i kontakt med taktila bilder, för att träna sig att tyda dessa och kunna få 

en uppfattning av abstrakta fenomen (Legimus, 2014). Rosenblum och Herzberg (2015) intervjuade i 

sin studie tolv elever, i klass 6-12 om vad de ansåg var av vikt angående taktila bilder, taktila kartor 

och taktila diagram. Eleverna avläste också fyra olika taktila bilder; en karta, ett stapeldiagram, en 

schematisk bild av en gitarr och ett linjediagram i studien. Eleverna hävdade att det var viktigt att 

informationen som fanns i de taktila bilderna var meningsfull och att informationen inte var 

ovidkommande eller överflödig. Vad som mer beskrevs som bra taktila bilder var att linjer skulle vara 

åtskilda så att de gick att uppfatta, distinkta punkter i punktskriften, en teckenförklaring (kallas 

egentligen nyckel i det här sammanhanget) som var logisk och att bilderna inte skulle vara röriga. En 

av frågorna i intervjun handlade om hur många som hade blivit tillfrågade om hur de ville att sina 

taktila bilder skulle anpassas. Endast tre av de tolv eleverna hade blivit tillfrågade om hur de önskade 

anpassningarna. Mer specifik information kring taktila kartor som framkom i studien, var att alla 

elever förutom en läste rubriken innan de tittade på kartan. Rubrik är ett bra sätt att få information om 

kartan och eleverna får på så sätt en förförståelse. Stapeldiagrammet var uppbyggt med tre staplar tätt 

bredvid varandra på x-axeln. De tre staplarna symboliserade tre olika årskurser. Det fanns fyra sådana 

”grupper” av staplar på x-axeln. Varje ”grupp” stod för fyra olika maträtter. Y-axeln visade antalet 

studenter, som åt en viss maträtt till lunch. Sju av de tolv deltagarna tyckte att det skulle varit olika 

texturer på staplarna, för att göra dem tydligare. En elev i studien föreslog att diagrammet borde ha 

delats upp och gjorts i tre separata diagram, ett för varje årskurs (Rosenblum & Herzberg, 2015).  

Undervisningens upplägg 

I en inkluderande skola är det en utmaning för lärarna att lägga upp matematikundervisningen där 

organisation, noga förberedd lektionsplanering och god framförhållning är tre viktiga komponenter. 

En god form av organisation fann Giesen, Cavenaugh och McDonnall (2012) i sin studie av skolor i 

USA där det framkom att i skolor som erbjöd eleverna handledning, extra undervisning och även hjälp 

efter skoltid presterade eleverna bättre än i de skolor som inte erbjöd denna hjälp.  

Sticken och Kapperman (1998) beskriver hur matematikundervisningen kan bedrivas i en 

inkluderande undervisning. De betonar att genom att matematikläraren och resursläraren samarbetar 

och bidrar med sina kompetenser blir undervisningen bättre för eleven. Sticken och Kapperman (1998) 

anser att matematikläraren ska fokusera på att ge bra instruktioner i matematiken och resursläraren på 
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att tillgängliggöra undervisningen genom anpassningar i aktuellt matematikområde. Inkluderingen gör 

att eleven inte behöver lämna klassrummet under skoldagen och då riskera att missa genomgångar i 

matematik (Sticken & Kapperman, 1998). En förutsättning för att kunna samarbeta kring eleven är att 

ha schemalagd planeringstid, minst en gång i veckan där diskussioner kring lektionsplanering, 

undervisning och elevens utveckling kan föras. Resursläraren behöver få lektionsmaterialet god tid i 

förväg, så att materialet är anpassat till elevens lektion (Sticken & Kapperman, 1998; Johansson, 

2015). I Rosenblums och Herzbergs (2015) studie uttryckte eleverna allt från lättnad till frustration om 

de taktila bilderna som skulle ingå i undervisningen inte var anpassade till aktuell matematiklektion. 

De elever som uttryckte lättnad, menade att de i så fall inte behövde göra uppgiften. De andra eleverna 

framhöll att de inte kunde delta självständigt i undervisningen och att de var hänvisade till andra vuxna 

eller andra elever i klassrummet för att kunna lösa uppgifterna (Rosenblum & Herzberg, 2015).  

I en studie av Rule, Stefanich, Boody och Peiffer (2011) granskades tolv gymnasielärares attityder till 

att undervisa en elev med synnedsättning i No-ämnena eller matematikämnet. Studien löpte under ett 

år och under detta år fick skolorna anpassat material till No-ämnena och matematiken utan att skolans 

budget belastades. I slutet av året skrev lärarna om utmaningar och även lyckosamma situationer som 

varit under skolåret. I studien framkom ett sätt att förbereda matematiklektionerna, som används för 

äldre elever, vilket innebar att matematikläraren förmedlade anteckningar i förväg direkt till eleven så 

att denne kunde läsa på och få en förförståelse innan matematiklektionen. En variant på detta var att 

eleven fick anteckningar av läraren efter lektionen och kunde läsa på vid tillfälle. Dock fungerade inte 

detta sätt om det krävdes någon anpassning av bilder eller taktilt material. I så fall behövde 

resursläraren få materialet i förväg (Rule et al., 2011).  

I studien av Rule och medarbetare (2011) framhöll lärarna tidsåtgången under lektionerna som en 

organisatorisk fråga. I studien beskrivs två olika varianter på hur lärarna förhöll sig till tiden, antingen 

kunde eleven få färre uppgifter än övriga elever i klassen eller så kunde eleven få mer tid för att 

färdigställa uppgifterna. I provsituationer kunde tiden utökas när lärarna såg att det krävdes mer tid för 

eleverna att genomföra proven (Rule et al., 2011). Även i Rosenblums och Herzbergs (2015) studie 

betonas detta med tidsaspekten. Författarna framhåller att eleverna behöver mer tid vid mätövningar 

med en taktil linjal och även ett genomtänkt lektionsupplägg krävs för att eleverna ska lära sig hur 

man mäter med en taktil linjal. Denna slutsats drog Rosenblum och Herzberg (2015) när det i studien 

framkom att åtta av de tolv eleverna mätte fel på en schematisk bild av en gitarr och författarna ansåg 

att så pass gamla elever, som har åldersadekvata kunskaper i matematik, borde lyckats bättre med den 

uppgiften.  

Sticken och Kapperman (1998) påtalar att i matematikundervisningen ska lärarna tänka på att inte 

använda uttryck som ”den här” och ”det där”. De uttrycken gör att eleven inte förstår vad läraren 

syftar på och eleven kan inte följa undervisningen. Dessutom ska allt som läraren skriver på tavlan 

också verbaliseras av läraren (Sticken & Kapperman, 1998). Rule och medarbetare (2011) betonar att 

lärarna i studien framhåller den positiva effekten som blev för hela klassen, när lärarna verbaliserade 

allting och förklarade begrepp mer noggrant. För att förklara begrepp kan vardagliga föremål 

beskrivas och användas. Dock ska föremålen som används som referens kunna uppfattas av eleven och 

inte vara för stora enligt Sticken och Kapperman (1998). I de fall då föremålen är för stora, för små 

eller för farliga för att vidröra kan modeller användas i undervisningen. Dock är det viktigt att eleven 

kan mentalt förstora eller förminska objektet för att en modell ska vara till hjälp (Szubielska & Marek, 

2015). I Szubielskas och Mareks (2015) studie beskrivs svårigheterna med att mentalt förstora upp en 

leksaksgiraffs längd fyra gånger. I studien deltog elva elever med blindhet från födelsen, åtta stycken 

med förvärvad blindhet efter tre års ålder och elva elever med viss syn. Alla tre grupperna 
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överskattade giraffens längd. Gruppen med elever med blindhet från födelsen var de som överskattade 

leksakens längd mest. Giraffen blev 40 cm lång när man förstorade den fyra gånger. Eleverna med 

blindhet från födelsens uppskattning av giraffens längd i medelvärde var 59 cm, medan de två andra 

deltagargruppernas medelvärde låg mellan 47 cm och 48 cm. Det är av vikt att lärarna är medvetna om 

att elever med blindhets uppskattning kan skilja sig avsevärt mot det korrekta värdet. Om modeller 

används måste eleverna ha förmågan att mentalt föreställa sig en förstoring eller en förminskning 

(Szubielska & Marek, 2015).  

I en studie av Figueiras och Arcavi (2014) har matematiklektioner på en specialskola för elever med 

synnedsättning observerats och författarna betonar det matematiska språkets roll i undervisningen 

samt det haptiska skeendet i undervisningen. Haptisk information innebär att information fås genom 

en kombination av rörelse och beröring. Till skillnad från Sticken och Kapperman (1998), som 

menade att konkreta föremål bör användas för att förklara begrepp, visar Figueiras och Arcavi (2014) 

på hur en matematiklärare med blindhet själv, använder sig av uttryck och begrepp som är abstrakta 

och visuella för sina tre 18-åriga elever i en specialskola för elever med synnedsättning. Figueiras och 

Arcavi (2014) betonar att man genom det matematiska språket har ett gemensamt fokus i 

undervisningen. Av de tre eleverna är det två elever med blindhet och den tredje har viss syn. En av 

eleverna med blindhet ska förklara för de andra två eleverna hur man genom att rotera en rätvinklig 

triangel runt ett av benen skapar en kon genom att använda konkret material och det matematiska 

språket. När eleven som förklarar, gör det för sin klasskamrat som har viss syn, använder han sig inte 

av lika många detaljer när han beskriver, som han gör, när han beskriver det för klasskamraten med 

blindhet, då han dessutom använder sig av haptisk information genom att ta klasskamratens hand och 

visar hur triangeln roterar (Figueiras & Arcavi, 2014).  

Läraren  

För att eleverna ska kunna ta till sig matematikundervisningen är det viktigt att lärarna möter elevens 

behov, både när det gäller undervisningsmetoder och anpassningar. På detta sätt stärker lärarna elevens 

självförtroende i matematik och eleverna får positiva erfarenheter från ämnet (Sticken & Kapperman, 

1998). Det är av vikt att både resursläraren och klassläraren ses som lärare och att inte resursläraren 

ses som en assistent till klassläraren. Detta förhållningssätt gäller både eleven och personalen själva 

betonar Sticken och Kapperman (1998). Förutom att båda ska ses som lärare, ska de också dela 

ansvaret för eleven och vara aktiva i planering och utvärdering av skolarbetet menar författarna.  

I USA kan elever undervisas i antingen specialskolor eller i hemskolor. I båda skolformerna arbetar 

lärare och resurspedagoger med eleven. Lewis och McKenzie (2010) har i sin studie bland annat 

undersökt resurspedagogers roller och uppgifter i specialskolor respektive hemskolor samt huruvida 

det skiljer sig åt mellan skolformerna. Datainsamlingen skedde genom två olika webbaserade enkäter. 

Den ena enkäten riktade sig till lärare och den andra enkäten riktade sig till resurspedagoger. Antalet 

lärare som deltog i undersökningen var 293 stycken och antalet resurspedagoger som deltog var 106 

stycken. Av lärarna var det 84 % som undervisade i hemskolor och resterande arbetade i specialskolor. 

Även bland resurspedagogerna var det flest som arbetade i hemskolor, 74,5 % och en fjärdedel av 

resurspedagogerna arbetade i specialskolor. Av samtliga resurspedagoger hade över hälften arbetat 

som resurspedagog till elever med synnedsättning i sex år eller längre (Lewis & McKenzie, 2010).  

I skolsystemet i USA finns två läroplaner, dels läroplanen som innehåller skolämnena och dels den 

utökande läroplanen som innehåller synkompensatoriska ämnen som till exempel tekniska lärverktyg, 

punktskriftsinlärning, aktiviteter i dagligt liv samt orientering och förflyttning. Lewis och McKenzie 

(2010) presenterar sitt resultat uppdelat utefter dessa två läroplaner. Av lärarna i både specialskolorna 
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och hemskolorna svarade mer än 75 % att resurspedagogerna inte gav eleverna direkta instruktioner i 

skolämnena. Direkta instruktioner definierades som att lära ut nya områden och färdigheter till 

eleverna. Av resurspedagogerna på hemskolorna uppgav, 29 % att de var involverade i direkta 

instruktioner till eleverna angående skolämnena. Motsvarande siffra för resurspedagogerna på 

specialskolorna var 56 %. Lewis och McKenzie (2010) menar att det är oroande att resurspedagoger, 

som i USA inte har en pedagogisk utbildning, undervisar eleverna inom läroplanen. Inom den utökade 

läroplanen, där de synkompensatoriska ämnena finns, framkom det att drygt två tredjedelar av lärarna i 

hemskolorna ansåg att resurspedagogerna inte hade ansvar för undervisningen och hälften av 

resurspedagogerna ansåg att de hade ansvar inom detta område. Lewis och McKenzie (2010) 

undersökte även resurspedagogernas roll i att befästa och öva begrepp och områden som en lärare först 

hade undervisat eleven i. Inom matematik var det en högre andel resurspedagoger i hemskolorna, 67,1 

% än i specialskolorna, 44,4 % som uppgav att de stöttade eleverna i detta arbete. Av lärarna i 

hemskolorna var det knappt tre fjärdedelar som responderade att resurspedagogerna stöttade eleverna i 

sitt arbete inom matematiken (Lewis & McKenzie, 2010).  

I studien av Lewis och McKenzies (2010) redovisas också specifika områden som resurspedagogerna 

svarade att de var ansvariga för. Områdena var bland annat att beställa material, transporter till och 

från skolan och föräldrakontakt. Att anpassa svartskrift till punktskrift svarade drygt hälften av 

resurspedagogerna på specialskolorna att de ansvarade för och en femtedel av resurspedagogerna på 

hemskolorna. Att anpassa material uppgav en procentuellt högre andel av resurspedagogerna på 

specialskolorna, cirka 30 %, att de hade det övergripande ansvaret för. Resurspedagogerna på 

hemskolorna var det knappt en femtedel som menade att de hade ansvaret för anpassning av material 

(Lewis & McKenzie, 2010).  

I Johanssons (2015) examensarbete har författaren intervjuat åtta matematiklärare angående 

förfarandet av informationsöverföring vid stadiebytet från årskurs sex till årskurs sju samt från årkurs 

nio till gymnasiet. I studien framkom att informationsöverförandet från årskurs sex till sju var enklare 

än från årskurs nio till gymnasiet. Den största anledningen till detta var att antagningarna för 

gymnasiet blir färdiga under sommarlovet och det då följaktligen inte gick att ha en överlämning i 

slutet av vårterminen. Lärarna på mellan- och högstadiet genomförde sina överlämningssamtal innan 

sommarlovet, dock så var inte matematikläraren med från den ena mottagande skola. Hen fick reda på 

att hen skulle undervisa en elev med synnedsättning i augusti. Den andra mottagande läraren 

reflekterade över att hen fick information kring anpassningar innan sommarlovet, men ändå inte kunde 

förstå hur det skulle se ut i praktiken. Den läraren tog kontakt med föregående lärare en bit in på 

höstterminen för en kompletterande överlämning. Den mottagande läraren beskrev då att det hade tagit 

tid att inse elevens behov och att förstå att göra anpassningar var ett tidskrävande arbete, som i det här 

fallet utfördes av en assistent. Vid stadiebyte för eleverna bör kunskapen om anpassningar följa med 

till mottagande skola, dock så visades det i Johanssons (2015) studie att lärare hade svårt att veta hur 

arbetet med anpassningar skulle genomföras. Båda de mottagande lärarna i årskurs sju önskade sig ha 

haft möjligheten att besöka eleven i årskurs sex, för att se hur undervisningen bedrevs rent praktiskt. 

En överlämnande lärare framhöll att hen borde ha dokumenterat mer kring anpassningarna av 

undervisningen och inte endast kring elevens kunskapsutveckling (Johansson, 2015).  

Även i studien angående gymnasielärares inställning att undervisa elever med synnedsättning, utförd 

av Rule och medarbetare (2011) påtalas av lärarna vikten av anpassningar och även de tekniska 

lärverktygen för tillgängliggöra undervisningen. Anpassningarna var en förutsättning för att eleven 

skulle kunna delta och lyckas i No-ämnena och matematikämnet. Drygt hälften av lärarna hade dock 

upplevt att eleverna inte ville ta till sig sina alternativa lärverktyg eller anpassat material, som kan 
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berott på att eleverna var i tonåren och inte ville vara annorlunda (Rule et al., 2011). I studien fann 

författarna tre olika sätt som lärarna till stor del hade löst detta på. En variant var att alla elever i 

klassen fick använda samma taktila material, en annan variant var att övertyga eleven om att han eller 

hon skulle lära sig mer om han eller hon använde sig av sina alternativa lärverktyg och visade detta 

konkret för eleven och den sista varianten var att klasskamraterna fick uppleva under en lektion hur 

det var att ha en synnedsättning. Gymnasielärarna i studien ansåg att de blev generellt bättre på att 

undervisa hela klassen och i vissa klasser började även de seende eleverna använda sig av det 

anpassade materialet, som från början var utformat för eleven med synnedsättning eller blindhet (Rule 

et al., 2011).  

I studien av Rule och medarbetare (2011) menar gymnasielärarna att det inte hade varit så svårt att 

undervisa eleven som de hade trott. Dock hävdade lärarna att det var svårt att anpassa alla moment i 

undervisningen taktilt. Lärarna framhåller i undersökningen att de efter att ha undervisat eleven med 

synnedsättning eller blindhet, gjort att de var mer inställda på att förändra sitt sätt att undervisa för att 

inkludera alla elever i klassen (Rule et al., 2011).  

För att eleven ska veta om denne utför uppgifterna rätt, måste lärarna ge återkoppling på elevens 

skolarbete. Den formativa bedömningen är viktig att den görs korrekt och löpande av lärarna, annars är 

risken att den summativa bedömningen inte stämmer överens med den formativa bedömningen eleven 

mottagit. Rosenblum och Herzberg (2015) påtalar att de har iakttagit att undervisande lärare inte alltid 

är korrekta i sin återkoppling angående elevers förmågor. För att eleverna ska veta om de är på rätt 

väg, måste de få en korrekt formativ bedömning på sina uppgifter (Rosenblum & Herzberg, 2015).  

Teoretiska utgångspunkter 

I ett socio-kulturellt perspektiv ses lärandet som en social aktivitet, där den inre kunskapen och tanken 

alltid har föregåtts av ett yttre samspel med andra i en interaktionell aktivitet (Strandberg, 2006). Hos 

Vygotskij är detta centralt att lärande sker i en aktivitet. Ett lärande kan inte ske utan någon form av 

interaktion, utan inträffar i en aktivitet. Det är viktigt att se både den yttre och den inre processen, som 

likställda. Utan yttre aktiviteter sker inte någon inre aktivitet (Strandberg, 2006). 

Lärandet rör sig från det yttre i ett samspel med andra genom en aktivitet, till det inre i individen där 

det blir internaliserat (Black & Wiliam, 2009). Genom internalisering görs den yttre aktiviteten om till 

något som individen omvandlar till sitt och kan använda självständigt. Detta är en process som leder 

till utveckling.  

Vygotskij inväntade inte någon specifik mognadsnivå, utan ansåg att utveckling sker i möten med 

andra människor. Lärandet ska ske före utvecklingen och inte att en viss utvecklingsnivå inväntas och 

efter det kan ett särskilt lärande ske. Att låta barnet vara i en lärsituation där dess utveckling redan 

föregåtts leder inte barnet framåt (Black & Wiliam, 2009).  

Ett medierat lärande medför att barnet använder sig av verktyg, artefakter i lärsituationer. Vygotskij 

menade att det alltid finns någon form av verktyg mellan människan och världen. Konkreta verktyg 

som stol, sax och klocka är artefakter. Artefakter kan också vara tecken, som är av mer abstrakt 

karaktär, som språk, siffror och symboler. Språket är oerhört viktigt enligt Vygotskij. Först handlar 

barnet, sedan utvecklar barnet språket och till slut kan språket påverka barnets aktiviteter (Strandberg, 

2006). Genom att denna process sker utvecklas barnets intellekt och förmåga att skapa något nytt 

(Strandberg, 2006; Jansson, 2011). Ett samspel mellan matematiska aktiviteter och ett matematiskt 

språk leder till att det matematiska lärandet förbättras och det då sker en utveckling. Utan det 
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matematiska språket blir det inte en utveckling, båda delarna, språk och aktivitet behövs (Strandberg, 

2006).  

Den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan vad ett barn kan själv prestera och vad den kan 

prestera tillsammans med en vuxen eller en mer kunnig kamrat, vilket är barnets potentiella 

utveckling. Barnet är alltid i process och har med stöd av en mer kunnig person förmågan att visa sitt 

nästa steg i utvecklingen (Strandberg, 2006). För att veta var eleverna befinner sig behöver läraren 

undersöka det, till exempel genom brainstorming och utifrån det ge utmanande uppgifter till eleverna, 

som kan lösas tillsammans i grupp eller med läraren. Att inte ta reda på elevernas kunskap, innebär en 

risk i att lärandet kommer befinna sig på en lägre nivå än vad elevernas utveckling ligger på (Black, 

Harrison, Lee, Marshall, & Wiliam, 2004). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur resurspedagoger på lågstadiet i grundskolan anpassar 

matematikundervisningen för elever med punktskrift som läsmedium. 

Två frågeställningar ska besvaras i studien:  

1. På vilka sätt struktureras matematikundervisningen?  

2. Hur är anpassningarna i matematikundervisningen utformade?  

Metod 

Som metod i den här studien valdes öppna videoobservationer, där observatören var passiv (Eidevald, 

2015). Som ett komplement till observationerna genomfördes intervjuer med respektive 

resurspedagog, där sekvenser från det videoinspelade materialet användes som diskussionsunderlag 

(Eidevald, 2015; Dempsey, 2010; Alexandersson, 2009).  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

För att kunna besvara syftet i denna studie valdes ett etnografiskt inspirerat arbetssätt, för att förstå den 

andres, i det här fallet resurspedagogernas, arbete och miljö (Lalander, 2015). Gruppen i den här 

studien är resurspedagoger till elever med blindhet. Matematikundervisningen ses som en kultur och i 

den arbetar och verkar resurspedagogen för att tillgängliggöra undervisningen genom anpassningar 

(Hartman, 2004). Inom etnografin är det viktigt att lyssna på deltagarna i studien och bygga upp 

förtroende och skapa relationer, för att få en inblick i den andres vardag (Lalander, 2015).  
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Urval 

Efter att lärare och resurspedagoger deltagit i första delen av Resurscenter syns kurspaket blir en av 

rådgivarna kontaktperson för skolan och skolan blir därmed rådgivarens kontaktskola. Utifrån dessa 

kontaktskolor, som finns i hela landet, valdes slumpmässigt tre skolor ut. Dessa skolor uppfyllde 

kriteriet att de hade en grundskoleelev som var punktskriftsläsare på lågstadiet. Efter att ha varit i 

kontakt med de tre skolorna var det entydigt att det var resurspedagogen som ansvarade och 

genomförde anpassningarna på respektive skola. Därför valdes resurspedagogerna som informanter i 

denna studie. Informanternas utbildningsbakgrund är förskollärare och lärare. Alla informanter har 

deltagit i Resurscenter syns kurser.  

Forskningsetiska aspekter 

Elevgruppen är liten och för att förhindra att eleverna ska kunna identifierats, har elevernas 

årskurstillhörighet eller kön inte nämnts (Vetenskapsrådet, 2011).  

Resurspedagogerna var informanter i studien och det var deras arbete med anpassningar i 

matematikundervisningen som videofilmades och analyserades. I och med att valet av metod föll på 

videoobservationer i klassrummet av resurspedagogens arbete med anpassningar, kom även eleven 

med på film. Ur ett forskningsetiskt perspektiv valdes att först ta kontakt med elevens föräldrar för att 

informera om studien och efter att de samtalat med sitt barn återkom de och gav sitt samtycke till att 

barnen förekom på film och att kontakt med klasslärare och resurspedagog kunde tas 

(Vetenskapsrådet, 2011; CODEX, 2016a). Informationen gavs både muntligt via telefon och skriftligt i 

form av ett missivbrev till föräldrarna (bilaga 1). Förutom att föräldrarna informerade sina barn, 

samtalade även observatören med eleven i skolan innan observationerna började och informerade om 

syftet med observationen samt att anteckningar skulle föras och att matematiklektionen skulle filmas 

(CODEX, 2016a). Eleverna fick också möjlighet att undersöka den tekniska utrustningen, en 

videokamera på ett stativ.  

Efter att fått samtycke från föräldrar, togs kontakt med lärarna och resurspedagogerna på respektive 

skola. Information om studien gavs även till lärarna och resurspedagogerna både muntligen och 

skriftligen (bilaga 2). Informationen bestod i en beskrivning av syftet med studien, att deltagandet var 

frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet, att inte skolan eller ortens namn skulle 

nämnas, att källdata skulle förstöras efter studiens avslut och att övriga föräldrar i klassen och rektor 

också skulle informeras om studien (bilaga 3 och 4). Både lärarna och resurspedagogerna gav sitt 

samtycke till att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2011; CODEX, 2016b).  

Efter att en studie avslutats publiceras materialet i skriftlig form. Om detta informerades både 

föräldrar, lärare och resurspedagog muntligen och skriftligen. Alla erbjöds att få ta del av uppsatsen 

när den var klar.  

Genomförande 

Som framgår av ovanstående avsnitt togs telefonkontakt först med föräldrar, för att få samtycke till att 

eleverna skulle förkomma på film och att kontakt med skolorna kunde tas (Vetenskapsrådet, 2011). 

Efter den muntliga kontakten skickades eller mailades missivbreven hem till föräldrarna, beroende på 

vad som bestämts vid telefonsamtalet. Vid den muntliga kontakten med skolorna bestämdes att 

missivbreven skulle mailas över till läraren och resurspedagogen. Missivbreven till de övriga eleverna 
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i klassen mailades till lärarna, som sedan distribuerade breven på lämpligt sätt i sin klass. Slutligen 

mailades även ett missivbrev till respektive rektor om att studenten skulle besöka skolan. I alla 

missivbrev fanns kontaktuppgifter både till handledaren och studenten.  

Tider för videoobservationer och intervjuer bestämdes med resurspedagogerna, efter att de gett sitt 

samtycke. Två matematiklektioner observerades och spelades in per skola. I respektive skola 

genomfördes de två videoobservationerna under samma vecka. I den ena skolan genomfördes 

intervjun veckan efter observationen, på den andra skolan genomfördes intervjun två veckor efter och 

på den tredje skolan intervjuades resurspedagogen efter fyra veckor på grund av sjukdom.  

För att störa så lite som möjligt och visa respekt för elevernas och de vuxnas arbete i klassrummet, 

kom observatören direkt på morgonen eller på lunchrasten, även om matematiklektionen inte startade 

direkt. Likaså väntade observatören med att lämna klassrummet först när det var ett naturligt avbrott 

för klassen, såsom till exempel rast, lunch eller vid skoldagens slut.  

Vid observationerna användes en videokamera monterad på ett stativ (Eidevald, 2015; Gale, Trief & 

Lengel, 2010). Kamerans placering påverkade ljud- och bildkvalitén, därför övervägdes noga hur 

stativet med kameran skulle placeras i klassrummet (Eidevald, 2015; Gale, Trief & Lengel, 2010). För 

att ljud- och bildupptagningen skulle bli så bra som möjligt placerades stativet rakt framifrån elevens 

arbetsplats på första skolan och på de två andra skolorna placerades kameran snett framför elevens 

arbetsplats. Den bästa vinkeln var den rakt framifrån, men på de andra skolorna var det inte möjligt att 

placera kameran på det sättet. I och med att kameran placerades så synligt i klassrummet och mycket 

nära resurspedagogen och eleven, uppkom självklart frågor kring hur detta påverkade deras arbete 

(Alexandersson, 2009). Att valet ändå föll på denna placering, var för att kunna fånga dialogen mellan 

eleven och resurspedagogen samt för att kunna filma det taktila arbete som utfördes av eleven och 

resurspedagogen.  

En extern mikrofon användes på de två första skolorna, ifall inte ljudkvalitén skulle varit tillräckligt 

bra från videokameran (Eidevald, 2015). På den tredje skolan användes inte den externa mikrofonen, 

då ljudupptagningen från denna inte visade sig tillföra något utöver videosekvenserna. Källmaterialet 

raderades efter studiens avslut, både videoinspelningarna och de inspelade intervjuerna.  

När metoden ”stimulated recall interviews” används ligger videoobservationerna som grund för 

samtalet i intervjun (Eidevald, 2015; Dempsey, 2010; Alexandersson, 2009). Observationerna spelas 

upp för respondenterna och frågor ställs utifrån de olika specifika situationerna. I denna studie låg 

videoobservationerna som grund för den första delen av intervjuerna. Det var mellan åtta och tio 

videosekvenser som visades under varje intervju. Filmsekvenserna var i genomsnitt 23 sekunder långa, 

den kortaste sekvensen var sju sekunder och den längsta var 48 sekunder. Den andra delen av 

intervjuguiden var likadan för respondenterna (bilaga 5). I båda delarna var formen för intervjuerna 

semistrukturerad (Kvale & Brinkman, 2014). Två av intervjuerna utfördes på resurspedagogernas 

skolor och den tredje intervjun skedde i en annan lokal. Vid intervjuerna medtogs studentens bärbara 

dator, där videosekvenserna spelades upp. Mobiltelefon och en mikrofon användes för att 

dokumentera intervjuerna. Anledningen till att två enheter användes vid inspelningen var en 

säkerhetsåtgärd ifall någon av dem inte skulle fungera. När de inspelade intervjuerna förts över till 

dator raderades dessa direkt från mobiltelefonen och mikrofonen. En av resurspedagogerna tog upp 

innan intervjun började spelas in att hon var lite spänd inför situationen att se sig själv i 

videosekvenserna. Intervjuerna varade mellan 43 minuter och 60 minuter. I den första delen av 

intervjun berättades anledningen till varför aktuell sekvensen valts ut och vad frågan var innan 

videosekvensen spelades upp och sedan upprepades denna efter resurspedagogen sett sekvensen. 
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Analysmetod 

Efter att all källdata samlats in, omfattade materialet totalt av 4 timmar och 23 minuter filmat material 

från klassrumsobservationerna samt 54 sidor transkriberade intervjuer.  

Efter observationerna skrevs fältanteckningar rent samma dag. Observationsmaterialet märktes upp 

med datum och nummer på filmsekvensen och placerades i mappar med skolans nummer på, för att ha 

en god struktur på källmaterialet (Eidevald, 2015). Videomaterialet analyserades samma dag eller 

senast dagen efter observationerna. I videoanalysen identifierades situationer där någon form av 

anpassning skedde utifrån blindhet och matematik och beskrevs i löpande text (Eidevald, 2015; 

Dempsey, 2010). Tidpunkten i videofilmerna när situationen inträffade antecknades också för att 

sedan kunna hitta specifika sekvenser lättare. Nästa steg var att läsa igenom analysen och rannsaka 

vilka sekvenser som verkligen visade anpassningar av matematikundervisningen. Eidevald (2015) 

menar att det är viktigt att, innan observationerna påbörjas, tydliggöra vad det är som ska analyseras. 

Efter videoanalysen tematiserades situationerna, till antalet 19, i tre huvudteman varav ett huvudtema 

delades upp i två underteman.  

 Taktilt anpassad undervisning 

o Gemensam undervisning 

o Eget arbete 

 Verbalisera matematiken 

 Parallellt arbete 

När situationer från videoanalysen valdes ut till intervjuerna täcktes samtliga huvudteman och de två 

underteman vid de tre intervjuerna. I resultatdelen har även situationer från videoanalyserna som inte 

valdes ut till intervjuerna använts för att belysa teman som framkommit efter tematiseringen av 

intervjuerna.  

Vid transkriberingen av intervjuerna framkom det att genom att metoden ”stimulated recall 

interviews” användes integrerades situationer från observationerna in i intervjumaterialet. I 

transkriberingen skrevs ord för ord och hummande ner. Även pauser, suckar och skratt markerades i 

transkriberingen. Efter att transkriberingen avslutats lästes denna igenom och enheter som kunde 

kopplas till anpassningar i matematikundervisningen färgkodades i texten utifrån område. Dessa 

enheter nedtecknades löpande under analysen och resulterade i 23 enheter. Efter att så gjorts med alla 

transkriberingarna tematiserades enheterna till två huvudteman med sammanlagt sju underteman. 

 Undervisningens upplägg 

o Planering och framförhållning 

o Gemensam genomgång 

o Eget arbete 

 Anpassningarnas utformning 

o Taktil läsning 

o Alternativa lärverktyg 

o Taktilt material 

o Verbalisering 
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Trovärdighet 

Studien består av sex observationstillfällen med tre informanter, vilket gör det till en liten studie och 

att generalisera resultatet är inte möjligt. Hade andra skolor valts hade kanske ett annat resultat 

framkommit. Validiteten, trovärdigheten kan ifrågasättas utifrån dessa förutsättningar. För att öka 

validiteten har strävan varit att beskriva tillvägagångsättet på ett transparant sätt vid insamlandet av 

källdata och analysarbetet så att processen har gått att följa (Eidevald, 2015).  

Trots att en videokamera används så är det observatören som bestämmer vilka som ska filmas, när de 

ska filmas och framförallt i analysarbetet är det observatören som bestämmer vad som ska behållas av 

källmaterialet och hur det ska tolkas. Allt utanför bild och utanför mikrofonens räckvidd tas inte upp i 

videoobservationen. I och med att det alltid finns något som observatören går miste om är 

reliabiliteten, tillförlitligheten inte fullt uppfylld (Eidevald, 2015). För att reliabiliteten ska öka är det 

av största vikt att den tekniska utrustningen fungerar bra och att ljud- och bildkvaliteten är god. I detta 

syfte användes en extern mikrofon vid de två första skolorna (Eidevald, 2015; Gale et al., 2010) men 

det visade sig att ljudupptagningen från videokameran var bra och behövdes inte kompletteras och 

därför valdes den externa mikrofonen bort vid sista skolan.  

Resultat 

Resultatet presenteras genom en kort beskrivning av skolorna och sedan utefter de teman som 

framkommit under analysarbetet av intervjuerna. Två huvudteman utkristalliserades under arbetets 

gång, dels undervisningens upplägg och dels anpassningarnas utformning. Till dessa huvudteman 

framkom även underkategorier.  

Skola 1  

I skola 1 var det en vikarierande klasslärare och en matematiklärare, utöver resurspedagogen. Den 

ordinarie klassläraren var sjukskriven vid observationstillfällena. Matematikläraren har inte gått kurser 

på Resurscenter syn, men övrig personal har deltagit. Resurspedagogens utbildningsbakgrund är en 

påbörjad gymnasielärarutbildning. All personal är kvinnor, vilket även var fallet på de två övriga 

skolorna. Skola 1 besöktes för videoobservation dagarna efter varandra och intervjun genomfördes två 

veckor efter det. Första lektionstillfället var det halvklass, där matematikläraren höll i 

klassundervisningen. Observationstillfället efter var det helklass och den vikarierande klassläraren höll 

i undervisningen. Elevens alternativa lärverktyg i matematikundervisningen bestod av 

matematikboken Matte Direkt Safari i tryckt punktskrift, alltså en punktskriftsbok samt en dator 

utrustad med punktskriftsskärm och punktskriftsinmatning. Dock så hade punktskriftsskärmen gått 

sönder samma dag, som observationstillfälle ett. Mamman till eleven kom och lämnade hemmets 

punkskriftsskärm under matematiklektionen.  
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Skola 2  

Skola 2 besöktes vid två tillfällen för observation, vid första tillfället var det halvklassundervisning 

och vid andra tillfället var det helklass. Klassläraren ansvarade för klassens undervisning vid dessa 

tillfällen. Resurspedagogens utbildning är förskollärare och både klassläraren och resurspedagogen har 

gått Resurscenter syns kurser. Även på skola 2 genomfördes observationerna dagarna efter varandra. 

Intervjun skedde fyra veckor efter observationerna, på grund av att resurspedagogen blev sjuk då 

intervjun var inbokad. Därför var det situationer som resurspedagogen tyckte var svårt att dra sig till 

minnes under intervjun. Elevens alternativa lärverktyg i matematik vid observationstillfällena bestod 

av Matte Direkt Safari i tryckt punktskrift. Eleven har inte börjat använda dator än i 

matematikundervisningen.  

Skola 3  

Vid båda tillfällena för observationerna i skola 3 var det helklassundervisning. Observationstillfällena 

var även här dagarna efter varandra. Intervjun med resurspedagogen skedde veckan efter dessa 

tillfällen. Hennes utbildningsbakgrund är grundskollärare. Klassläraren och resurspedagogen har gått 

kurser på Resurscenter syn. Elevens alternativa lärverktyg var en dator utrustad med 

punktskriftsskärm. Eleven skriver på laptopens tangentbord och har sin matematikbok, Favorit 

Matematik i datorn. 

Undervisningens upplägg 

I intervjuerna framkom vissa aspekter på en mer generell nivå kring ämnet matematik. Resurspedagog 

1 utbrister att ”hela ämnet är en utmaning alltså!”. Hon har saknat att ha en person att bolla med kring 

frågor angående anpassningar och matematik. Specialpedagogen på skolan har inte den specifika 

kunskapen kring blindhet och resurspedagog 1 tycker också att förfarandet att söka stöd hos 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är krångligt. Den instans som hon har haft mest kontakt med 

kring metodiska frågor är syncentralen. Resurspedagog 1 menar att en regelbunden kontakt med en 

rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten skulle ha varit värdefull ” kanske inte en gång i 

månaden, men kanske två tre gånger per termin eller nåt så där”.  

Planering och framförhållning 

Alla tre resurspedagoger lyfte planering och framförhållning i någon form i intervjuerna. 

Resurspedagog 3 och klassläraren sitter gemensamt en stund på morgonen innan eleverna börjar. De 

har kommit fram till den lösningen själva och tycker att det fungerar bra. I skola 1 beskriver 

resurspedagogen en situation som inte är optimal nu när klassläraren är sjukskriven. Matematikläraren 

i skola 1 har inte erfarenhet av att arbeta med elever med blindhet och möjligheterna till planering 

tillsammans med resurspedagogen finns inte. Resurspedagog 1 menar att det är stor skillnad på 

planering och framförhållning när klassläraren är på plats och anser att elev 1 är mer delaktig då. 

Resurspedagog 1 beskriver att matematikläraren kommer samma lektion och talar om vilka tal som 

hon ska ta upp vid genomgången. I och med att punktskriftsskärmen var trasig vid 

observationstillfället, var resurspedagogen tvungen att skriva ut talen på papper istället för att skriva 

dem på datorn.  
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Det här fick ju eleven lite snabbt för det här hade inte jag och läraren gått igenom. 

’Exakt det här ska jag skriva på tavlan’, som den ordinarie läraren och jag har gjort 

jämnt, för att hon vet att så här måste vi göra för att vi ska hinna med. 

(Resurspedagog 1) 

Resurspedagog 2 och klassläraren har svårt att få planeringstid och det märks i matematiken. Över 

detta reflekterar resurspedagog 2 och uttrycker att hon i efterhand kan tänka på hur de borde ha gjort 

undervisningen bättre för eleven. Resurspedagog 2 säger att i princip all hennes egen planeringstid just 

nu går åt till matematiken ”för att jag tycker att det händer så mycket saker och ting och det känns att 

det är… där känner eleven också… det motigt. Så jag förbereder mig alltså så att jag har… att jag är 

steget eller gärna kanske tre steg före”.  

Utöver lektionsplaneringen framhåller respondenterna att även de specifika anpassningarna kräver 

planering och förberedelser. Resurspedagog 1 uppgav att konkret material som mjölkkartong och 100-

gramsvikter och 1-kilosvikt var förberedda i förväg. Under en lektion blev det ett samtal i klassen om 

hur långa två klasskamrater var, som var frånvarande den dagen. För att visa detta tar resurspedagogen 

1 elevens armar och visar ungefärlig längd på klasskamraterna. Det är en anpassning som sker i 

stunden och som resurspedagog 1 påpekar ingår i hennes arbete, ”man måste på något sätt snabbt hitta 

på någonting så att eleven också… för elevens skull. För ja, det är ju mitt uppdrag det, att eleven ska 

ha liknande som de andra har. Så att jag försöker… ibland så står det stilla…”. 

I skola 2 framkom problemet med att den taktila linjalen hade dröjt så länge att få levererad. På 

lektionen när eleven ska använda linjalen för att mäta sträckor med, är det första tillfället som eleven 

ska använda linjalen. Resurspedagog 2 berättar att linjalen levererades två dagar innan, eller möjligtvis 

dagen innan och eleven har fått känna på den i förväg, men att de inte har hunnit gå igenom hur den 

fungerar.  

Resurspedagog 3 påtalade vikten av att förbereda anpassningarna så mycket som möjligt inför 

lektionerna. Trots det, gick det inte alltid som hon och klassläraren hade tänkte sig och då fick de 

snabbt tänka om.  

Vissa grejer kan man förbereda och man måste göra det. Men ibland kommer massa 

moment och man måste reagera på en gång och hitta någon lösning. /.../ Vi planerar 

och så ska vi göra, men det funkar inte så bra, som vi tänkte… eller det tar så 

mycket tid och man måste hitta någon genväg eller konkret sätt. /.../ Man måste vara 

jätteflexibel och idérik person också. Det ingår också. Och reagera snabbt. 

(Resurspedagog 3) 

Både resurspedagog 1 och 3 beskriver att i situationer som uppkommer i klassrummet behöver de 

reagera snabbt och komma på ett sätt att tillgängliggöra undervisningen för eleven.  

Gemensam genomgång  

Gemensamma genomgångar i hel- eller halvklass visade sig i observationerna vara en komplex 

situation. Samarbetet mellan resurspedagogen och klassläraren behöver fungera väl för att 

resurspedagogen ska veta vad som komma skall och då ha möjlighet att hålla jämna steg med 

klassläraren eller ligga steget före.  

På skola 3 hade resurspedagogen upparbetat ett system inför gemensamma genomgångar av ett nytt 

arbetsområde. Resurspedagog 3 sitter en stund dagen innan eller på morgonen med eleven och 

förbereder eleven på det nya området för att eleven ska ha en förförståelse när klassläraren sedan går 
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igenom det aktuella matematikområdet i klassen. Vid de gemensamma genomgångarna lyssnar eleven 

först på klassläraren och sedan arbetar eleven och resurspedagogen separat. Vid observationerna 

visades att resurspedagog 3 en bit in i klasslärarens genomgångar börjar visa taktilt material för eleven 

för att hen ska förstå begreppen som klassläraren går igenom. Resurspedagogen uppger att skälet till 

att de arbetar parallellt med taktilt material samtidigt som klassläraren fortfarande har genomgång är 

tidsaspekten. Resurspedagog 3 anser att de inte hinner alla moment i matematiken annars. För att 

hinna är också alla anpassningar framplockade och förberedda.  

Du märkte redan det, det är omöjligt att följa klasslärarens takt. Men vi brukar alltid, 

det är redan en vana, först lyssnar vi på klassläraren och… sen brukar vi göra 

separat… Annars, är det helt omöjligt att följa hennes takt, eleven måste känna, ja 

hen måste hålla i handen massor med grejor och då är det omöjligt. Men klassläraren 

berättade om en grej och jag visade på en gång och sen började vi från början. /.../ 

Allt är anpassat innan och allt måste vara framför oss. (Resurspedagog 3) 

Resurspedagog 3 framhåller att ”man måste faktiskt göra en viktig prioritering.” för att få tiden att 

räcka.  

Skillnaden mellan en gemensam genomgång som är planerad och där även anpassningarna är 

planerade och en gemensam genomgång som inte är planerad syns tydligt på skola 1. Under en av 

lektionerna där vikt ska arbetas med tar resurspedagogen fram vikter i förväg under lektionen. Hon 

visste att den vikarierande klassläraren skulle prata om vikt och de hade i förväg bestämt att 100-

gramsvikterna och 1-kilosvikten skulle användas. Resurspedagog 1 ställer vikterna framme vid den 

vikarierande klassläraren för att hon ska lämna över vikterna till eleven, eftersom det är klassläraren 

som håller i lektionen. På det sättet får eleven och klassläraren en direktkontakt och materialet och 

instruktionerna går inte via resurspedagog 1. Eleven ingår i klassrumskulturen och ska då också ha 

möjligheten att interagera direkt med sin klasslärare. Vikterna var en del av anpassningen för elev 1, 

men även de andra eleverna fick möjlighet att undersöka dessa. Eleven var delaktig under lektionen i 

diskussioner om vikt och längd.  

Den andra lektionen på skola 1 var en halvklasslektion där matematikläraren var ansvarig för 

undervisningen. Arbetsområdet var subtraktion med tiotalsövergångar som skulle lösas genom 

algoritmer. Som beskrevs ovan får resurspedagogen de tal som matematikläraren ska gå igenom på 

tavlan vid lektionens start. Resurspedagog 1 ger eleven papperet med de tre matematiktalen, som 

matematikläraren har angett ska arbetas med vid den gemensamma genomgången. Resurspedagogen 

säger till eleven att matematikläraren ska ”gå igenom subtraktion”. Eleven frågar varför det är så lite 

text på papperet och resurspedagogen förklarar att det är talen som matematikläraren ska gå igenom på 

tavlan. Matematikläraren startar upp lektionen och berättar att de ska lösa talen tillsammans och 

använda sig av ”uppställning”. Hon börjar skriva upp tal på tavlan, samtidigt har eleven sitt papper 

framför sig och får inte någon uppmaning eller kommentar om vad hen ska göra med dessa uppgifter. 

Samtidigt som matematikläraren pratar, börjar resurspedagogen prata med eleven och säger ”du får ta 

det där skriftliga, eller hur? Och att du räknar ut det här och skriver svaret där och så lyssnar du lite där 

också.” Resurspedagog 1 lämnar eleven med dessa instruktioner. Eleven ska här lösa uppgifter själv, 

som har valts ut för att användas vid en gemensam genomgång tillsammans med en matematiklärare 

som guidar eleverna. Samtidigt ska eleven skriva svaren på sin dator, som hen för tillfället inte kan 

läsa vad hen skriver på, eftersom punktskriftsskärmen är trasig och utöver det ska hen också lyssna 

”lite där också” på matematiklärarens genomgång. I den här situationen krävs en otrolig 

simultankapacitet av eleven. Under genomgången tar matematikläraren inte hänsyn till att elev 1 inte 

gör uträkningar med algoritmer, utan att eleven använder sig av skriftlig huvudräkning. När elev 1 
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räknar första matematiktalet har klasskamraterna tillsammans löst alla tre talen och matematikläraren 

har nu övergått till att eleverna ska arbeta i matematikboken. Eleven är inte inkluderad på något sätt i 

den gemensamma genomgången och matematikläraren tilltalar överhuvudtaget inte eleven under hela 

lektionen. I intervjun konstaterar resurspedagog 1 att ”där tappar vi henne på något sätt… de andra 

gjorde ju sina uträkningar, så att säga, så att… nej… … ja det gick kanske första eller andra talet där, 

sen blev det inte. Det gick lite för fort och så var det olika uppställningar”.  

I skola 2 har klassläraren en gemensam genomgång av hur och med vad man kan mäta längder. I en 

liten paus tar resurspedagogen elevens hand och för den till en taktil bild med illustrationer av ett antal 

pennor i olika längder i ett längdhäfte som alla elever ska arbeta med senare. Medan eleven känner på 

dessa, börjar klassläraren prata igen och ställer en fråga till eleven, huruvida hen vet vad en saftkanna 

är för något. Eleven som är fokuserad på den taktila bilden svarar svävande, vilket tolkas här som att 

eleven inte kunde fokusera på att både lyssna på klassläraren och att känna på den taktila bilden som 

föreställde pennor. I intervjun menar resurspedagog 2 att det blir ett parallellt arbete på grund av att 

eleven alltid vill veta vad klasskamraterna gör och resurspedagogen ville informera eleven om vad 

som skulle komma. För elev 2 är det viktigt att hen gör samma saker i skolan som sina klasskamrater. 

Därför valde resurspedagog 2 att visa den taktila bilden med pennorna under genomgången.  

Det var kanske så att hen hade hört talas om det här häftet och … kanske även de här 

uppgifterna med att mäta pennor och så där och jag hade inte hunnit göra det. Så det 

kanske blev därför… Hen frågar alltid om, men… hen vill alltid göra likadant som 

de andra. Jag tror jag hade den som… titta jag har gjort de här… här är din uppgift 

med pennor. (Resurspedagog 2) 

Resurspedagog 2 reflekterar över att det kanske inte var det bästa tillfället att visa bilden samtidigt 

som klassläraren har en gemensam genomgång. 

I skola 3 arbetar klassen med positionssystemet. Klassläraren bygger upp tal med tvådimensionella 

bilder på tavlan liknande centimomaterialet. När klassläraren har satt upp sitt tal på tavlan och frågar 

”Vad är det för tal?” har eleven inte fått det taktila materialet under händerna än. En klasskamrat 

svarar rätt och läraren replikerar ”Är ni med på det?”. Allt detta händer innan eleven har hunnit taktilt 

avläsa talet som är uppbyggt av centimomaterialet på hens bänk. Eleven är ivrig i början när hen ska 

avläsa talet, men sedan släpper eleven uppgiften, troligen för att rätt svar redan har getts och 

klassläraren har bekräftat detta. Det som tar en bråkdelssekund för seende barn, kräver flerdubbelt så 

lång tid för elever med blindhet.  

Av de tre eleverna kräver detta arbetssätt, med minst två fokus samtidigt en otrolig simultanförmåga. 

Speciellt som respektive resurspedagog vid minst ett tillfälle under observationerna ber eleven att byta 

fokus och lyssna aktivt på klassläraren igen. De övriga klasskamraterna har en helt annan situation. De 

har endast ett auditivt fokus, klassläraren, och ibland ett visuellt fokus, som i så fall är direkt 

synkroniserat med den auditiva informationskällan.  

I skola 1 och 3 använder sig resurspedagogerna av datorn för att förmedla matematiktal som 

klassläraren skriver på tavlan. Resurspedagogen skriver på tangentbordet och eleven avläser på sin 

punkskriftsskärm. Detta gör att resurspedagogen inte behöver viska vad som skrivs på tavlan.  

Eget arbete 

Eget arbete innebär här att eleven arbetar i till exempel sin matematikbok eller med andra 

matematikuppgifter. Alla elever i klassen arbetar självständigt. Struktur och tydlighet nämnde alla 

resurspedagogerna i något sammanhang under intervjuerna som viktigt angående elevens eget arbete. 
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Resurspedagog 1 beskriver arbetssättet de använder sig av, när det handlar om att ha en struktur vid 

arbete med konkret material. Nytt material presenteras alltid till höger på elevens bänk och när eleven 

har känt färdigt på materialet förflyttar hen det till sin vänstra sida. Detta gör att elev 1 vet om det 

kommer något nytt material och kan gå tillbaka och känna på det gamla materialet.  

Resurspedagog 2 anpassade en sida från längdhäftet, där även de taktila pennorna fanns. Eleven skulle 

rita sträckor mellan punkter. Resurspedagogen anpassade svartskriftsförlagan identiskt. Det fanns fem 

olika uppgifter på ett A4-blad som eleven skulle orientera sig över. Resurspedagog 2 konstaterar att 

det troligen hade varit bättre om hon vid anpassningen endast hade haft en uppgift per sida.  

Jag tycker de är för många på den här sidan om man säger så. Äh… man hade också 

kunnat göra bara en uppgift per sida och det skulle bli ännu tydligare. För tydlighet 

är number one tycker jag. (Resurspedagog 2) 

Resurspedagog 3 kommenterar att framförallt i början av ett nytt arbetsmoment är det ännu viktigare 

med struktur och tydlighet.  

Det måste bli jättetydligt och någon gång måste man förklara 5-6 gånger. Men vid 

nästa lektion eller lektionen efter … så småningom klarar hen det och vi går vidare. I 

början är det alltid lite svårare att börja med något nytt. (Resurspedagog 3) 

Alla tre elever arbetade på olika sätt i sina matematikböcker. Skola 1 hade en punktskriftsbok som 

eleven läste i och skrev sedan svaren i ett Worddokument. Eleven sitter på en kontorsstol, för att 

kunna snurra ett kvartsvarv för att skriva på datorn, som står i vinkel mot hens skolbänk. 

Resurspedagogen hade en tanke på om boken skulle vara digital, men tyckte att det blev mer arbete för 

henne och att nu har eleven en bok som alla andra i klassen. För att eleven inte ska sitta och arbeta 

med sådant som hen behärskar väljer resurspedagog 1 bort uppgifter i matematikboken om hon ser att 

eleven förstår det hen arbetar med.  

På skola 2 arbetar eleven vid en Perkinsmaskin, som kan liknas vid en gammeldags skrivmaskin. 

Resurspedagogen river ut blad från matematikboken och sätter in i Perkinsmaskinen och eleven läser 

talen och skriver svaren direkt på bokbladet. Från första början läste eleven i boken och skrev svaren 

på ett blankt papper i Perkinsmaskinen. Resurspedagog 2 tyckte då att eleven inte fick helhetsbilden av 

matematiktalen och ändrade till att eleven skrev av hela matematikuppgiften, men det insåg hon tog 

alldeles för lång tid och därför har de valt det arbetssättet med bokbladen i Perkinsmaskinen som de 

använder nu. Resurspedagog 2 väljer inte ut vilka matematikuppgifter som eleven ska göra, utan 

eleven gör samtliga uppgifter. Hon uttryckte ett behov av att hon och klassläraren borde prata om hur 

matematikundervisningen ska utformas för eleven.  

Både skola 1 och 2 arbetar efter någon form av veckobeting i matematikboken varje vecka. För elev 2 

är det väldigt olika om hen hinner arbeta klart betinget på utsatt tid eller inte. Resurspedagog 2 anser 

att de får arbeta hela tiden, men ”samtidigt det är på det sättet man lär sig. Jag har inte ens själv 

funderat eftersom vi ska göra dem här, så jag har tänkt att vi försöker”. Resurspedagog 1 

kommenterade att oftast hinner inte eleven arbeta klart i skolan och får då ta hem resten som läxa. 

Ibland tar resurspedagog 1 ut eleven från klassrummet och arbetar med matematik en mot en. Vinsten 

enligt henne är att eleven koncentrerar sig bättre och hon kan styra arbetet mer. Tiden har bland annat 

tagits av bildlektioner när ”de andra ska måla och de ska se vissa former”.  

På den tredje skolan anpassar resurspedagogen hela matematikboken digitalt. Det tar mycket tid, men 

resurspedagogen har gjort det till en rutin. Favorit Matematik är inte anpassad av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och resurspedagog 3 valde att anpassa den, för att klassläraren ville använda den i 
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sin undervisning. Syncentralen hade sagt att eleven kunde ha Matte Direkt Safari även om klassen 

hade Favorit Matematik. Resurspedagogen upplevde att hon hamnade i ett dilemma men valde 

slutligen att anpassa hela matematikboken själv. Eleven läser och skriver direkt i datorn. Vid vissa 

tillfällen, ifall resurspedagogen ser en pedagogisk vinst att skriva ut på papper, gör hon det. Till 

exempel om eleven behöver få bättre överblick, eftersom det på punktskriftsskärmen endast syns en 

halv rad åt gången. Resurspedagog 3 väljer ut i förväg vilka uppgifter eleven ska göra. Detta kan 

smidigt göras då resurspedagogen ändå anpassar allt från början.  

Eleven ska få tillgång till det material som övriga klassen har och i princip alltid behöver det anpassas. 

Alla resurspedagogerna strävade mot att, så gott det gick, anpassa allt material, så att eleven skulle 

kunna få delta i samma moment som de övriga i klassen. Resurspedagog 1 utrycker att genom att 

eleven har en matematikbok som de andra i klassen följer även andra fördelar, som att öva sig i att 

bläddra i en bok.   

Och så försöker jag väl också, för att de andra barnen får ju papper. Så det blir som 

så lika som möjligt, på något sätt. /.../  hen kan träna på att… i en punktskriftsbok, 

att hen bläddrar. Bara såna saker att hen använder fingrarna liksom, för det har varit 

mycket svårt att ta det tar sån tid, att hen inte bläddrar. Det kanske man inte tänker 

på, men hur svårt det är att bläddra. (Resurspedagog 1) 

Vid arbete med klockan så är elev 1 med som de andra i klassen och håller upp sin klocka för att visa 

för klassläraren. Vid observationerna stödläste resurspedagog 1 med eleven i matematikboken. Eleven 

skumläser, hen har fingrarna över texten och följer med men avkodar inte alla ord. Anledningen till 

denna strategi är för att eleven inte ska tappa hastighet och för att hen ska befinna sig där övriga 

klassen befinner sig i boken. Resurspedagog 1 uttryckte uppgivenhet för att hon upplever att 

matematikundervisningen inte är så lustfylld.  

Det känns som att det blir så tråkigt. Det kan vara mycket roligt, för de andra får ju 

titta på bilder och det är ’oj, här får du göra lite boks…’ När det är vissa tal, det här 

talet ger den summan då och sen den summan är lika med en bokstav och så ska man 

klura ut då, ’vad kan det här bli?’ och så kanske K där ett A ett L… SKOLA liksom. 

Såna grejer tycker hen är jätteroligt, men ofta kommer vi inte dit, för de brukar vara 

i slutet på uppgifterna lite så där. Men det har jag märkt att hen… att hen tycker är 

lite roligt. (Resurspedagog 1)  

I intervjun kommenterade resurspedagog 2 att uppgifterna med att rita sträckor var för svåra för 

eleven, men att hon inte hade reflekterat över det då, utan tagit med dessa uppgifter för att resten av 

klassen gjorde dem. Vid frågan om hon hade valt att göra på något annat sätt om hon inte hade haft 

förlagan i svartskrift, svarade hon att hon skulle ha tagit ”de där enklare uppgifterna först så att det blir 

tydligt och att man lär sig det, som man ska lära. Det viktigaste är att använda linjalen, dra streck, men 

inte att samtidigt ha uppgifter som känns kanske omöjlig eller otydlig!”.  

Resurspedagog 3 uttrycker det kort och koncist ”Hen kan inte jobba exakt som dem, men i alla fall 90 

% av det de jobbar”.  

Under observationerna och intervjuerna framkom det att alla tre pedagogerna använde sig av formativ 

bedömning i skolarbetet. Vad och hur de bedömde varierade. Det tillfället som resurspedagog 2 gör en 

bedömning är när hon lämnar uppgifter för att de är för svåra för eleven. Annars framkommer inte 

någon form av prioritering eller bedömning från resurspedagog 2. Resurspedagog 1 väljer bort 

uppgifter om ”eleven förstår principen då hoppar vi över några. Då tar vi bort några. Ibland frågar jag 
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klassläraren ”. Anledningen till att resurspedagog 1 och 2 valde att lämna berodde alltså på både om 

det var för lätt eller om det var för svårt för eleven. Det var endast resurspedagog 3 som systematiskt 

gjorde prioriteringar i förväg, utifrån elevens kunnande. Resurspedagog 1 uttryckte att abakusen 

hjälpte henne att bedöma elevens kunnande i matematik, för att då kunde hon förstå hur hen tänkte.  

Anpassningarnas utformning  

Anpassningar kan se ut på många olika sätt och resurspedagog 1 och 2 framförde att det kan vara svårt 

att veta hur de ska göras. Resurspedagog 1 och 2 önskar sig mer kompetensutveckling i området 

matematik och blindhet. Resurspedagog 1 tycker sig ändå ha hittat strategier ”jag tror att jag 

efterfrågade mer tidigare på något sätt, för att det var väldigt svårt så där. För att sen har man ändå 

hittat vissa, att eleven ska få känna på saker och man ska förklara”. Resurspedagog 1 tycker att eleven 

har ett stort ordförråd och att ”i matten tycker jag inte att det är så mycket begrepp”. Resurspedagog 3 

upplever att tiden inte är på hennes och elevens sida och att tiden måste utnyttjas optimalt och 

prioriteringar måste göras för att allt tar längre tid för eleven, eftersom all kunskapsinhämtning i 

matematiken måste gå via någon form av anpassning.  

Taktil läsning  

Taktil läsning innefattar här läsning av punktskrift och avläsning av schematiska bilder. Alla elever 

läste vid observationerna punktskrift i olika mängd. Elev 2 och delvis elev 3 avläste schematiska 

bilder. Överblicken, läshastigheten och avkodningen av aritmetiska operatorer var områden som 

resurspedagogerna nämnde själva i intervjuerna eller som uppdagades i observationerna som 

utmaningar.  

En strategi som resurspedagog 1 och hennes elev använde sig av var att markera med en bit kludd (grå 

häftmassa) i matematikboken, så att eleven snabbt kunde hitta tillbaka till vilken uppgift eleven låg på, 

eftersom eleven skrev svaret på datorn och då släppte texten i boken. Detta arbetssätt var elev 1 van 

vid och frågade efter kluddet vid uppstarten av lektionerna. Resurspedagogen hade till och med gjort 

ett litet lager av kluddbitar, som eleven själv kunde ta av, om kluddet ramlade ner på golvet.  

Resurspedagog 1 lyfter på en generell nivå fram det komplexa för eleverna att avläsa siffror. Hon 

menar att det är så många moment vid avläsningen. Hon påpekar också att det är svårt med aritmetiska 

operatorer, tecknet för multiplikation stötte hon på i matematikboken som hon uppger bestod av 

punkterna 1, 2, 4, 5 och 6. Detta tecken kände inte resurspedagog 1 igen och tog därför kontakt med 

syncentralen.  

Då tänkte jag att då tar vi ett kryss då så där, så då vet jag inte. Men då har jag lärt ut 

då och så kanske det inte blir så på nationella prov… det blir såna här saker som 

inte, det flyter inte bara på. Utan, det blir mycket som man får tänka på så där. 

(Resurspedagog 1) 

Även resurspedagog 3 har haft kontakt med syncentralen kring aritmetiska operatorer, men i detta fall 

handlade det om divisionstecknet och bråktecknet. Resurspedagogen var osäker på hur 

divisionstecknet skulle skrivas och även hon fick råd från syncentralen.  

Jag har också pratat med syncentralen, som divisionstecken ska vi använda den 

(syftar på punkt 2 och 5) än snedstrecket (syftar på punkt 3 och 4). Det går inte att 

använda ett snedstreck… för att strecket sparade vi till bråkform. Annars blir det 

problem med bråkform. (Resurspedagog 3)  
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En matematikuppgift i elev 3:s matematikbok handlade om att tal skulle storleksordnas. Talen var upp 

till 10 000, så följaktligen blev varje tal ganska långt. Vid det tillfället valde resurspedagog 3 att skriva 

ut talen, för att eleven skulle få bättre överblick och kunna skriva talen i rätt ordning på datorn direkt. 

Hade eleven fått uppgiften digitalt hade eleven varit tvungen att navigera sig upp och ner i 

Worddokumentet, eftersom endast en halv rad syns på punktskriftsskärmen. Resurspedagog 3 valde 

dessutom att ta med färre antal tal, för att de skulle få plats på en rad på papperet, så att överblicken 

även där skulle bli lättare. När elev 3 läste dessa tal hade hen just arbetat med tusental och började 

följaktligen läsa 532, som femtusentrehundratjugo, men hittade då inte något ental. När resurspedagog 

3 ser det, går hon in och guidar eleven och berättar om det är tre eller fyra siffror i talet. Här blir det 

väldigt tydligt att punktskrift läses sekventiellt.  

Resurspedagog 2 ansåg att de sista mätuppgifterna var för svåra för eleven. Hon menar att i 

sicksackfiguren skulle eleven i princip kunnat rita sträckor hursomhelst, bara de gick mellan två 

punkter. Att förstå att det skulle bildas ett sicksackmönster var i princip omöjligt genom att känna på 

punkterna. Resurspedagog 2 sa till eleven att det var bra, bara hen drog streck.  

Elev 2 skriver som tidigare nämnts direkt i sin matematikbok i Perkinsmaskinen. Att läsa när papperet 

sitter i Perkinsmaskinen är svårt, för det blir fingertoppsläsning och en dålig arbetsställning. Detta 

påtalar resurspedagog 2 och de har försökt utarbeta en metod, där eleven läser hela papperet först 

innan det sätts in i maskinen, för att på så sätt ha en viss förförståelse för vilka tal som kommer och 

behöver då inte lägga ner så mycket energi på att avläsa, samtidigt som hen har en dålig 

arbetsställning.  

Alternativa lärverktyg 

Alternativa lärverktyg innefattar här elevens dator och abakusen.  

Datorn ger fantastiska möjligheter vilket syntes framförallt i skola 3, där eleven och resurspedagogen 

fullt ut använder den. Men samtidigt är det ett skört system, för går någon del sönder så är det lång 

reparationstid och eleven är då utan sin motsvarighet till papper och penna samt sina digitala 

läromedel. För att säkra upp systemet har skola 3 en punktskriftsskärm i reserv ifall den ena skulle gå 

sönder. I skola 1 hade punkskriftsskärmen gått sönder samma dag som första observationstillfället och 

eleven kunde inte läsa vad hen skrev. Punktskriftsskärmen hade vid ett tidigare tillfälle gått sönder och 

reparationstiden hade då varit åtta veckor. Resurspedagog 1 och föräldrarna hade löst det så att varje 

dag hade punktskriftsskärmen från hemmet gått fram och tillbaka till skolan. Vid intervjun berättar 

resurspedagogen att punktskriftsskärmen skulle komma snart, så den här gången var de utan 

punktskriftsskärm i två veckor. Under observationstillfället är det halvklass i matematik och eleven 

ska lösa matematiktal själv, som resten av gruppen löser tillsammans. Resurspedagog 1 säger till 

eleven att skriva svaren på datorn eftersom punktskriftsinmatningen trots allt fungerar ”Så länge vi 

inte har någon punktskriftsskärm så får du skriva svaren så länge… så kollar jag liksom” varpå eleven 

replikerar med ”Jag kan ju inte känna hur det blir.” ”Nej jag vet, men det är ingen fara” svarar 

resurspedagog 1. Elev 1 gör som hen har blivit tillsagd och skriver svaret på den första uppgiften. 

Resurspedagogen kommer till elevens plats och läser på skärmen och frågar ”Vad fick du för svar på 

det då?” Eleven har nu inte någon möjlighet att gå tillbaka och se vad hen har skrivit, utan får plocka 

fram svaret från minnet. Svaret är fel för att eleven har räknat addition istället för subtraktion. Det som 

de andra eleverna räknar ut med hjälp av en matematiklärare och algoritmer ska eleven räkna ut själv 

och utan några skrivhjälpmedel. Efter att elev 1 ännu en gång påpekar att ”jag kan ju inte känna vad 

jag har skrivit… då måste jag hålla det i minnet” ger resurspedagogen eleven abakusen som 

hjälpmedel och eleven löser då uppgiften genom skriftlig huvudräkning.  
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Resurspedagog 1 konstaterar i intervjun att hon ”hade ju kunnat erbjuda Perkins då… Ja, för då känner 

hen ju… men vi försöker komma ifrån den där Perkinsmaskinen”. På frågan om resurspedagogen hade 

tagit fram abakusen på matematiklektion om punktskriftsskärmen hade fungerat svarade hon att det 

hade hon inte gjort, utan anledningen var att punktskriftsskärmen var trasig och att det därför var svårt 

för eleven att hålla allt i minnet. Eleven löser i vanliga fall talen genom skriftlig huvudräkning på 

punktskriftsskärmen.  

Abakusens användning återkommer resurspedagog 1 till under intervjun. Hon är osäker på nyttan av 

den och om den skulle vara till hjälp.  

Hur mycket den ska användas? Om den är till, tänkte om man rekommenderar den 

till, som hjälp till allting, vi pratade lite om det men äh… för mig har det känts, jag 

har förklarat för dig att, även ytterligare ett moment för eleven att lära sig. Att om 

det verkligen, om det verkligen hjälper, på så sätt som det ska? (Resurspedagog 1) 

Resurspedagog 1 nämner också att de nog måste arbeta mer med abakusen för att den ska vara till 

hjälp och att det kanske skulle gått bättre om en rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

hade kommit till skolan och genomfört fortbildning. De andra eleverna i klassen tycker att den är 

spännande och har frågat hur den fungerar. Elev 1 frågar inte efter abakusen menar resurspedagogen, 

men drar sig till minnes ett tillfälle som det har hänt. Hon säger att det troligen hade varit annorlunda 

om de hade använt abakusen mer frekvent. Däremot efterfrågar elev 1 kluddet.  

Taktilt material  

Ämnet matematik skiljer sig mot So-ämnena och svenskan för att det är ett mer taktilt ämne än de 

andra uppger resurspedagog 1. De andra ämnena är mer textbaserade och i de ämnena finns inte så 

mycket att känna på.  

I skola 3 har resurspedagogen uppfattningen att hon och eleven har en rak kommunikation. Hon 

uppmanar eleven att säga till om det är något hen inte förstår. Resurspedagog 3 har kommit fram till 

att det bästa sättet för henne att förklara på är genom taktilt material på grund av att hon har svenska 

som andraspråk.  

Eleven brukar säga; nu förstår jag inte vad du menar. Ibland på grund av språket, 

ibland på grund av en svår uppgift. Jag är medveten /.../ Jag förklarar för eleven att 

jag är en invandrare, jag pratar svenska men jag kommer aldrig klara svenska 

språket som någon svensk. Och därför är det lättare för mig att hitta någon taktil 

eller konkret förklaring på praktiskt sätt än på… när man pratar. /.../ från början 

lärde jag mig att hitta konkreta lösningar och bra lösningar. (Resurspedagog 3) 

Materialet måste vara på sin plats och att tydlighet är otroligt viktigt framhåller resurspedagog 3.  

Resurspedagog 2 har anpassat ett blad med mätövningar, som delvis har beskrivits ovan. Det är fem 

olika uppgifter på ett A4-blad, där de två första uppgifterna består av två punkter, uppgift tre består av 

fem punkter som ska bilda ett sicksackmönster, i uppgift fyra ska sträckorna bilda en kvadrat och 

nummer fem ska bilda en triangel. På A4-bladet avbildar resurspedagog 2 även de avskiljande strecken 

taktilt mellan de olika uppgifterna, så att eleven vet var uppgifterna börjar och slutar. Anpassningen 

har resurspedagogen skapat på en så kallad ritmuff. Ritmuffen är ett plastark som träs över en 

gummiplatta, ungefär som en skrovlig plastficka med öppningar i båda ändarna. Ritar du på en ritmuff 

med en bläckpenna höjs linjerna upp lite och det är möjligt att avläsa dessa taktilt. I och med att de 

avskiljande linjerna också var upphöjda fick eleven inte riktigt ner linjalen, när hen skulle rita 
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sträckorna. Linjalen låg en bit ovanför plasten och det var svårt att få linjalen att ligga stilla. Ifall 

resurspedagogen hade gjort anpassningen genom att ha en uppgift per ritmuff, som hon själv föreslår i 

intervjun, hade de avskiljande linjerna inte behövts och momentet att rita sträckor hade troligen 

underlättats. För elev 2 var det många moment att tänka på. Eleven skulle hålla fast linjalen, dessutom 

måtta in den mellan två punkter och sedan rita med en bläckpenna på ritmuffen och samtidigt inte ha 

fingrarna i vägen. 

När man drar strecket så kan man inte ha fingrarna här (håller i linjalen, med 

fingrarna över kanten) och fingrarna måste flyttas hela tiden för att kunna rita vidare 

sträckan. Det var vad jag tänkte väldigt mycket på, men eftersom det var första 

gången så ville jag inte… det var så många moment det där. (Resurspedagog 2) 

Ett annat blad med mätövningar var arket med pennor som eleven skulle mäta. Pennorna var ritade om 

vartannat i svartskriftsförlagan. Även denna har resurspedagogen avbildat identiskt. Överblicken av de 

taktila pennorna försvåras genom att de inte är i något system till exempel under varandra.  

Själva manipuleringen av linjalen framhåller resurspedagog 2 som en stor utmaning. Det är många 

moment som eleven ska hantera vid mätning av en sträcka. Resurspedagog 2 ansåg att ”det har inte 

varit… det är ganska svårt… det här att mäta. Och just den där noggrannheten”. De svåraste 

momenten vid mätning av sträckor uppgav resurspedagogen var att hålla linjalen rak, utgå från nollan 

och avläsa antalet centimeter. Det var framförallt kombinationen av att alla moment skulle utföras 

samtidigt som ledde till att mätningen blev ett svårt moment.  

Naturligtvis det där att räkna hur många cm det kommer ju lite senare, man måste ju 

kunna ha den rak… Och sen naturligtvis det viktiga att börja med noll. /.../  hen 

försökte ju ha den rakt inte hursomhelst… fast det inte blev riktigt… hen tänkte inte 

på det där att det ska börja med noll också /.../ Det var många saker… och jag 

förstod att hen tänkte på det också. (Resurspedagog 2) 

De uppgifter som elev 2 skulle mäta finns i läromedlet Matte Direkt Safari. Läroboken i matematik 

består av punktskriftsboken och en bildbilaga, där bilderna är framställda med svällpappersteknik. 

Dessa anpassas på Specialpedagogiska skolmyndigheten och de bilder som går att anpassa från 

läroboken överförs taktilt. De svarta linjerna på svällpapper, sväller när papperet värms upp och på det 

sättet blir bilderna möjliga att tolka taktilt.  

För att tydliggöra att tal upp till 10 000 har fyra positioner har resurspedagog 3 skapat en taktil tabell 

på ett A3-ark. Varje position har hon avdelat med så kallade vaxsnören. Vaxsnören är snören inklädda 

i vax, som går att fästa på papper och är då möjliga att uppfatta taktilt. Överst i varje kolumn på A3-

arket har resurspedagogen skrivit om det är tusental, hundratal, tiotal eller ental. I kombination med 

centimomaterialet bygger resurspedagogen systematiskt upp tal som eleven får avläsa.  

I skola 1 och 2 användes vardagsting för att konkretisera matematiken. I Matte Direkt Safari finns ett 

uppslag med bilder på olika ting, där frågan är om det går att mäta längder med sakerna. Bland annat 

finns en bild på en saftkanna och klasslärare 2 frågar om det går att använda en saftkanna för att mäta 

längder med. Klassläraren 2 räcker över en saftkanna under genomgången till eleven, så att hen kan 

bilda sig en uppfattning vad en saftkanna är för något. I skola 1 informerar den vikarierande 

klassläraren om att ett mjölkpaket väger ett kilo. Elev 1 får känna på ett mjölkpaket, dock ett tomt. I 

matematikboken finns en uppgift där eleven ska avgöra om ett gem väger mer eller mindre än ett kilo. 

Resurspedagog 2 ger ett gem till eleven som tidigare har känt på 100-gramsvikten och 1-kilosvikten.  
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Verbalisering  

Genom att klassläraren vid gemensamma genomgångar verbaliserar matematiken underlättar det för 

eleven och även för resurspedagogen. Klasskamraterna får på det sättet även de en auditiv förstärkning 

av begrepp. Klasslärare 2 benämner vid den gemensamma genomgången av linjalen alla objekt som 

hon syftar på. Hon använder inte uttryck som ”den här” eller ”där”, utan verbaliserar matematiken, 

vilket gör att eleven får samma information som de övriga eleverna. Resurslärare 2 behöver inte viska 

till eleven och berätta vad som händer framme vid tavlan. Klassläraren införlivar även elevens taktila 

linjal vid genomgången och går igenom hur den och en linjal för seende är konstruerad utefter nollan. 

Den taktila linjalen börjar direkt med nollan, medan övriga elevers linjaler börjar ungefär en halv 

centimeter in. Klasslärare 2 poängterar att oavsett vad man ska mäta med ska alla utgå från nollan. 

Efter en stund ska eleverna slå upp en sida i matematikböckerna där en ritad sträcka finns. 

Klassläraren väntar in eleven och resurspedagogen när de slår upp rätt sida i bildbilagan och fortsätter 

sedan genomgången. Eleven är helt inkluderad i den här situationen och kan delta på lika villkor och 

resurspedagogen behöver inte anpassa klasslärarens undervisning.  

På skola 3 brister klassläraren i att verbalisera matematikundervisningen, vilket gör att eleven är 

exkluderad och resurspedagogen måste visa vad klassläraren talar framme vid tavlan med 

centimomaterialet. I den aktuella sekvensen från observationen verbaliserar läraren inte matematiken 

vilket innebär att resurspedagogen och eleven inte har någon möjlighet att följa med i hennes 

genomgång.  

Här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… tio tusenkuber. Tio gånger 1000 är 10 000. Här 

har de faktiskt lagt ihop tio såna hära. Det finns såna och det finns såna här. Tio 

såna. Tio gånger 100 är 1000. Tio såna här, det är 100 och så har ni en liten blipp 

här… och det är en… Det här tycker jag ni kan jättebra. Jag vill bara visa den här, 

hur logiskt det är uppbyggt och hur jag brukar tänka så här att jag har tjatat om att 

det är viktigt att veta tiokamraterna. (Klasslärare 3) 

Resurspedagog 3 konstaterar under intervjun att det är omöjligt att hålla klassens takt vid 

genomgångarna och att hon och eleven lyssnar först på klassläraren och sedan går igenom momentet 

taktilt själva.  

Vid mätövningarna utgår resurspedagog 2 från kroppen och beskriver verbalt hur elev 2 ska placera 

linjalen för att kunna mäta en sträcka. Eleven behöver sänka linjalen lite för att kunna avläsa den och 

resurspedagogen beskriver det genom att säga att eleven ska sänka linjalen mot magen. På det sättet 

behöver inte resurspedagogen röra linjalen, utan eleven kan självständigt justera linjalen genom 

verbalt stöd från resurspedagogen.  

Metoddiskussion 

Det insamlade materialet till studien har skett i två steg; först genom videoobservationer, som 

analyserats och sedan genom ”stimulated recall interviews” (Eidevald, 2015; Dempsey, 2010; 

Alexandersson, 2009), där videoanalyserna legat som grund för intervjun. I början av processen var 

tanken att endast genomföra semistrukturerade intervjuer med resurslärare kring hur de anpassar 

matematikundervisningen. Efter att ha diskuterat med handledare, kollegor och studiekamrater föll 
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valet på att använda videoanalys och ”stimulated recall interviews”, för att bäst besvara syftet. Genom 

att använda videoanalys har möjligheten funnits att fånga upp situationer, som troligen inte hade 

framkommit i semistrukturerade intervjuer. Dessa, ofta korta sekvenser, visade sig vara en del av 

anpassningen av matematikundervisningen, till exempel att för en kort sekund förbereda eleven taktilt, 

på konkret material, som senare användes under lektionen. Genom ”stimulated recall interviews” har 

dessa situationer kunnat diskuteras med resursläraren, eftersom de framkommit genom att analysera 

videoobservationerna.  

Att hitta sekvenser och transkribera endast en kort del av en monolog eller dialog från 

videoobservationerna gav mycket information. Samma videosekvens som hade tittats på flera gånger 

gick att betrakta ur en ny synvinkel när det verbala fokuserades på och aktiviteten sattes inom 

parentes. Efter transkriberingen av det verbala fokuserades det på aktiviteten igen med 

transkriberingen som en bakgrund och situationen framstod då på ett nytt sätt.  

Studien är liten och det inte går att dra några generella slutsatser. Studien får ses som en beskrivning 

av just dessa skolors arbete med anpassningar av matematikundervisningen. Att bli filmad påverkade 

troligen materialet till viss del, eftersom situationen inte var naturlig för informanterna, klasslärarna 

eller eleverna (Eidevald, 2015). En av resurspedagogerna påtalade detta i intervjun och en klasslärare 

kommenterade att det kändes jobbigt att hennes röst hade spelats in. Eleverna var de som tog det hela 

mest med ro. I analysarbetet söktes det efter situationer som visade på anpassningar i matematiken. 

Människors agerande i situationer som observeras kan upplevas som att de är tagna ur sitt 

sammanhang och det finns risk att människor kränks och framställs på ett negativt sätt. I 

resultatbeskrivningen har hänsyn i största mån tagits till detta och situationen har satts i centrum och 

beskrivits (Eidevald, 2015). Dock är det en omöjlighet att återge allt från film till ord på ett objektivt 

sätt.  

När intervjufrågorna utformades utifrån videosekvenserna var det två aspekter som togs i beaktande. 

Dels var det att ställa öppna frågor, trots att valet av filmsekvens på ett sätt var en ledande fråga, 

eftersom observatören redan där leder in informanten på vad observatören önskar samtala om och dels 

var det att inte resurspedagogerna skulle uppleva att de skulle ställas till svars för sitt arbete. Under 

intervjuerna var förhoppningen att resurspedagogera skulle få möjligheten till att reflektera och 

observera sitt arbete i klassrummet och ges möjligheten att förtydliga sina intentioner med 

anpassningarna (Eidevald, 2015; Dempsey, 2010; Gale et al., 2010). 

Styrkan med studien är att varje skola besöktes vid två tillfällen och att observationsmaterialet på så 

sätt fördjupades. Ytterligare en styrka var att data samlades in på flera sätt, observationer, inspelningar 

och intervjuer. Materialet är inte representativt för alla resurspedagoger (Kvale & Brinkman, 2014), 

utan det är de tre informanternas arbete som finns dokumenterat i resultatet, som studien beskriver. 

Förhoppningen är dock att studien skall få personal som arbetar med elever med blindhet att 

uppmärksamma det komplexa med anpassningar i matematikundervisningen och kan använda sig av 

studiens resultat i sitt arbete.  

Alla observationer äger rum i ett sammanhang som har vissa förutsättningar och begränsningar, som 

inverkar på själva situationen. Situationen som observeras påverkas av dessa faktorer vilket gör 

videoobservationer till en subjektiv metod, såsom kvalitativa studier är (Kvale & Brinkman, 2014).  
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Diskussion 

I undervisningen är det många faktorer som måste fungera och ifall de brister, får det stora 

konsekvenser på elevens undervisning. Det uppdagades i studien att en trasig punktskriftsskärm, en 

lärare utan kunskap om funktionsnedsättningen, bristfälligt planerade lektioner, lärare som inte 

verbaliserar matematiken eller som inte väntar in elevens arbete ger stor inverkan på undervisningen 

för eleven.  

Parallellt arbete  

Det finns fantastiska möjligheter i undervisningen när lärare och resurspedagog är samspelta och 

eleven är delaktig, men det uppkommer också begränsningar, som till exempel när eleven är tvungen 

att arbeta med simultankapaciteten för att lärare inte verbaliserar matematiken.  

I alla skolor förekom parallellt arbete, där eleven någon gång fick information från flera källor 

samtidigt. I Backström Lindebergs (2014) studie undersöks elevers auditiva skolmiljö där elevers 

möjligheter till att uppfatta sociala och pedagogiska händelser via hörselsinnet studeras. I studien 

deltog fem elever, åtta till 18 år gamla och data samlades in via observationer och intervjuer. I 

resultatet redovisas bland annat att det i den pedagogiska miljön uppkommer ett dubbelt auditivt 

fokus. Backström Lindeberg (2014) listar situationer som är svåra när det gäller dubbelt auditivt fokus. 

En av situationerna var när en person syntolkade (beskriver det visuella med ord) samtidigt som 

klassläraren pratade. En annan situation där två auditiva fokus uppkom var när klassläraren hade en 

gemensam genomgång och eleven arbetade med något annat samtidigt (Backström Lindeberg, 2014). 

Eleverna i Backström Lindebergs (2014) studie uppger att de blir stressade av sådana situationer. Till 

skillnad från det skriftliga är det muntliga flyktigt. Det auditiva måste alltså lagras i arbetsminnet och 

eleven kan inte gå tillbaka och upprepa informationen, vilket kan ske om det finns nedskrivet. 

Backström Lindeberg (2014) framhåller att situationer med dubbelt auditivt fokus bör undvikas i 

undervisningen så långt det är möjligt. Gemensamma genomgångar för samtliga elever, där 

klassläraren verbaliserar undervisningen, och att alla elever efter genomgången arbetar självständigt är 

en lösning för att undvika dubbla auditiva fokus i klassrummet (Backström Lindeberg, 2014).  

Resurspedagogerna uppger olika orsaker till det parallella arbetet. På skola 1 beror det på en dåligt 

planerad lektion. Matematikläraren, troligen på grund av okunnighet, inkluderar inte eleven och 

resurspedagogen går in och försöker ordna upp situationen direkt med elev 1. Matematikläraren har 

inte gått kurs på Resurscenter syn (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016a) och utifrån vad som 

framkom i observationen, beror sannolikt hennes beteende på okunskap. För att veta hur en 

inkluderande undervisning ska bedrivas är kunskap om funktionsnedsättningens pedagogiska följder 

avgörande. Anledningen till parallellt arbete på skola 2 är för att eleven vill veta vad de andra eleverna 

arbetar med, alltså för att kunna vara delaktig i kamratgruppen. På skola 3 är det på grund av 

tidsaspekten, att resurspedagogen anser att alla moment inte hinns med annars. Orsakerna är olika men 

verkan blir den samma, att eleven måste hantera flera informationskällor samtidigt i klassrumsarbetet 

(Backström Lindeberg, 2014). Elevernas simultanförmåga sätts verkligen på prov vid dessa tillfällen.  

På skola 1 arbetar eleven med två auditiva kanaler, matematikläraren och resurspedagogen. Samtidigt 

ska eleven också läsa om matematikuppgiften och dra sig till minnes svaret som eleven har räknat ut, 

men som hen inte kan läsa på grund av att punktskriftsskärmen är trasig. I den här situationen arbetar 
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eleven med fyra informationskanaler parallellt. I Backström Lindeberg (2014) beskrivs just denna 

auditiva situation, där eleven utsätts för två auditiva informationskanaler samtidigt, men här ska eleven 

även läsa om matematikuppgiften och upprepa svaret som finns i arbetsminnet. Cahill och Linehan 

(1996) framhåller i sin studie att minnet belastas i hög grad för eleverna när de läser 

matematikuppgifter i punktskrift. Utöver att själva läsningen tar minne i anspråk hos elev 1, ska hen 

också koncentrera sig på auditiv information och dessutom komma ihåg svaret på uppgiften. Denna 

lektion brister även i stort, eftersom elev 1 blir särbehandlad, genom att vara den enda eleven i 

gruppen som ska lösa matematikuppgifterna själv. Dessutom är det uppgifter matematikläraren valt ut 

som exempeltal för en gemensam genomgång och därigenom vill påvisa svårigheten med 

tiotalsövergångar. Ett sociokulturellt perspektiv bygger på att lärande sker i samspel och att eleven ska 

genom interaktionell aktivitet utveckla lärandet (Strandberg, 2006). På matematiklektionen på skola 1 

har inte eleven någon möjlighet till att delta i samspelet och därigenom utvecklas genom mer kunniga 

klasskamrater eller matematiklärarens lotsning. I läroplanen beskrivs ämnet matematik som 

kommunikativt (Skolverket, 2011) och i skollagen står att läsa att hänsyn ska tas till elevens 

förutsättningar och eliminera hindren i största mån som funktionsnedsättningen medför (SFS 

2010:800, 3 kap. 3 §). Lektionen med matematikläraren på skola 1 uppfyller inte något av dessa 

kriterier, vilket ger till följd att eleven exkluderas och troligen inte utvecklar sitt matematiska tänkande 

(Strandberg, 2006) just den lektionen och frågan som uppkommer är: -Hur meningsfull upplevs 

aktiviteten av eleven? Till detta tillkommer även resurspedagogens kommentarer om att 

matematikundervisningen inte är så rolig ”det svåra har varit att göra det roligt, lite lustfyllt liksom. 

Än att bara, det känns som att det blir så tråkigt. Det kan va mycket roligt, för de andra får ju titta på 

bilder och det är ’oj, här får du göra lite boks…’ Men jag märkte det, ibland hinner vi inte dit”. När 

elev 1 fortfarande arbetar med första talet har klasskamraterna räknat alla tre talen tillsammans på 

tavlan och gått över till att arbeta i sina matematikböcker. I Salamancadeklarationen påtalas att 

undervisningen ska utgå ifrån elevens behov och metodiken ska anpassas utifrån 

funktionsnedsättningen. Det som framkom vid observationen av beskriven matematiklektion är inte 

förenligt med Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

På skola 3 anger resurspedagogen att anledningen till det parallella arbetet är tidsaspekten. Genom 

analysen av videomaterialet, framkom ännu en anledning till att elev 3 måste arbeta parallellt och det 

var att klassläraren inte verbaliserar matematikundervisningen vid gemensamma genomgångar. 

Genom detta uppvisar även skola 3 att den brister i en anpassad metodik (Svenska Unescorådet, 2006), 

då klassläraren inte verbaliserar matematiken såsom Backström Lindeberg (2014) beskriver att den bör 

göras. Ifall klasslärare 3 hade använt sig av metoden att verbalisera undervisningen, hade flera 

situationer av parallellt arbete för elev 3 inte uppkommit. Om klassläraren vid tillfället, när hon 

beskriver positionssystemet, hade benämnt tusenkuben, hundraplattan, tiostaven och entalskuben i 

början av meningen hade resurspedagogen inte behövt beskriva klasslärarens arbete. Klassläraren hade 

till exempel kunnat säga ”Här har jag en hundraplatta, om jag tar tio hundraplattor har jag 10 gånger 

100 är 1000” istället för som klasslärare 3 säger på lektionen ”Här har de faktiskt lagt ihop tio såna 

hära. Det finns såna och det finns såna här. Tio såna. Tio gånger 100 är 1000”. Exakt det här 

framhåller Sticken och Kapperman (1998), att lärare vid genomgångar absolut inte ska använda sig av 

uttryck som ”den här” och det där” utan istället benämna vad som sker vid tavlan. Lektionen för elev 3 

med positionssystemet blir istället för en gemensam genomgång, en situation med parallellt arbete. 

Med så små medel som att verbalisera matematiken skulle eleven inkluderas i undervisningen 

(Backström Lindeberg, 2014; Sticken & Kapperman, 1998). Även i föreliggande studie framkommer 

det viktiga med att verbalisera matematiken, som Backström Lindeberg (2014) samt Sticken och 

Kapperman (1998) tidigare konstaterat.  
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I föreliggande studie har eleverna inte någon ytterligare funktionsnedsättning, men de har ändå 

svårigheter att följa undervisningen när två till fyra informationskanaler används parallellt (Backström 

Lindeberg, 2014; Sticken & Kapperman, 1998). Gruppen elever med blindhet är en heterogen grupp, 

där ett stort antal av barnen har ytterligare funktionsnedsättningar (K. de Verdier, personlig 

kommunikation, 4 april, 2016). För de eleverna blir situationen ännu mer komplex och det går ut över 

deras undervisning. Här krävs det om möjligt ännu mer planering och framförhållning för att 

undervisningen ska fungera och kunskap kring funktionsnedsättningarna är oerhört viktig.  

Förberedelser 

Vikten av förberedelser, både kring undervisningens upplägg och kring de taktila anpassningarna 

framkom i resultatet. För att förbereda undervisningen måste resurspedagoger kunna göra en formativ 

bedömning av elevens skolarbete och avgöra vilka uppgifter eleven ska utföra och som i sin tur ska 

anpassas taktilt. På skola 3 gör resurspedagogen denna bedömning och gör även prioriteringar i förväg 

av vilka uppgifter som elev 3 ska arbeta med. Det är viktigt att resurspedagogen har en lärarutbildning 

så att hon eller han kan göra en formativ bedömning och avgöra om eleven kan gå vidare eller inte 

inom det aktuella matematikområdet. Saknar resurspedagogen lärarutbildning samt erfarenhet av att ha 

undervisat blir det mycket svårt eller omöjligt att göra den bedömningen. Resurspedagogen måste 

också ha kännedom om kunskapsmålen i läroplanen (Skolverket, 2011). I alla tre skolor var det 

resurspedagogen som undervisade eleven absolut mest under det egna arbetet. Endast vid ett tillfälle 

bedömde en klasslärare en elevs prestation formativt och det var på skola 3. Rosenblum och Herzberg 

(2015) hade observerat att den undervisande läraren inte alltid gav korrekt återkoppling på elevernas 

förmågor i skolarbetet och författarna menade att det var viktigt med formativ bedömning, så att 

eleverna vet om de befinner sig på rätt väg. Av de tre aktuella skolorna i denna studie uppdagades en 

stor brist i undervisande lärares återkoppling. I skola 1 och 2 bedömde den undervisande läraren inte 

elevens arbete överhuvudtaget under observationerna.  

I studien av Lewis och McKenzie (2010) beskrivs resurspedagogernas arbetsuppgifter. I USA har inte 

resurspedagogerna någon pedagogisk utbildning, och där uppgav knappt en tredjedel av 

resurspedagogerna i hemskolorna att de undervisade eleven i något ämne. Den stora skillnaden mellan 

resurspedagogerna i denna studie och de i studien av Lewis och McKenzie (2010) är utbildningen. I 

föreliggande studie har alla resurspedagoger någon form av pedagogisk utbildning och samtliga är 

också involverade i undervisningssituationer. Dock så har endast resurspedagog 3 en utbildning som är 

adekvat för lågstadiet, vilket märks, för att det är endast resurspedagog 3 som gör prioriteringar i 

förväg utifrån sina bedömningar av elevens kunskaper.  

Att eleven ska göra samtliga uppgifter hinns inte med. Det framkommer i både skola 1 och 2, där 

resurspedagogerna inte gör en prioritering i förväg, till skillnad från skola 3 där resurspedagogen gör 

det kontinuerligt. Både i skola 1 och 2 framkommer det att betinget i matematik är svårt att hinna med 

för eleverna. Tidsaspekten kan lösas på två sätt enligt gymnasielärarna i studien av Rule och 

medarbetare (2011). Antingen fick eleven längre tid för att lösa uppgifterna eller så fick de färre 

uppgifter. På skola 1 får eleven ta hem och göra färdigt betinget i läxa, vilket på sätt och vis kan ses 

som att eleven får längre tid på sig, dock inte i skolan. På skola 3 gör resurspedagogen en prioritering i 

förväg och låter eleven göra ett urval av uppgifterna. Gymnasielärarna, i studien av Rule och 

medarbetare (2011), menade att tidsåtgången var en organisatorisk fråga och utifrån det perspektivet 

borde skola 1 och 2 också betrakta det, istället blev det i föreliggande studie elevens ansvar att göra 

klart betinget.  
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Rule och medarbetare (2011) framhöll i sin studie att gymnasielärare förberedde eleverna genom att ge 

anteckningar i förväg, så att eleverna själva kunde läsa anteckningarna och på så sätt få en 

förförståelse inför lektionen. En variant på det kan resurspedagogens arbete på skola 3 ses som. För att 

förbereda elev 3, när ett nytt arbetsområde i matematiken ska påbörjas, arbetar resurspedagogen 

tillsammans med eleven antingen en stund dagen innan eller på morgonen, innan de andra eleverna 

kommer. På det sättet får eleven möjlighet att ställa frågor och resurspedagogen kan i lugn och ro 

beskriva momentet, vilket är välbehövligt, för trots dessa förberedelser blir det väldigt mycket 

parallellt arbete under de gemensamma genomgångarna på skola 3. Det parallella arbetet skulle dock 

kunna arbetas bort om klasslärare 3 ändrade sitt undervisningssätt och verbaliserade matematiken 

(Backström Lindeberg, 2014; Sticken & Kapperman, 1998).  

Samtliga resurspedagoger menar att anpassningarna måste vara förberedda och framplockade i förväg 

till lektionen, vilket även Sticken och Kapperman (1998) och Johansson (2015) framhåller. 

Resurspedagogerna måste också få materialet, som ska anpassas, i god tid (Sticken & Kapperman, 

1998; Johansson, 2015). Det finns begränsade möjligheter att anpassa i stunden och det handlar i så 

fall om att snabbt komma på ett sätt med befintliga medel. Resurspedagog 1 löser det genom att utgå 

från elevens kropp och måtta upp längden på två klasskamrater med elevens armar. Detta kan liknas 

vid det som Klingenberg (2012) beskriver i sin artikel, då eleverna i gymnastiksalen undersöker de 

stora objekten med kroppen som referenspunkt. I studien av Figueiras och Arcavi (2014) finns en 

situation där haptisk information har betydelse. En elev med blindhet i klassen ska förklara hur en kon 

kan skapas utifrån en rätvinklig triangel för en klasskamrat med blindhet. Han tar då klasskamratens 

hand och visar rotationen. Händelsen i skola 1 när resurspedagogen visar klasskamraternas längd med 

elevens armar bygger också på haptisk information.  

Det taktila sinnet är ett närsinne, vilket innebär att eleven måste få objektet i handen för att kunna 

uppleva det taktilt (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, u.å.). Det tar längre tid för eleven att 

undersöka ett föremål taktilt än det tar för klasskamraterna som använder sig av visuella intryck 

(Withagen, 2013). Resurspedagog 2 hade inte hunnit gå igenom den taktila linjalen med eleven i 

förväg. Matematiklektionen på skola 2 där eleven för första gången ska mäta med linjal, blev inte bra, 

konstaterar resurspedagog 2 i efterhand. Elev 2 skulle vid ett och samma tillfälle lyckas förstå vad en 

linjal var för något, eleven skulle klara av att manipulera den, samtidigt lära sig hur man avläste den 

och slutligen få ett mätresultat med linjalen. Kombinationen av alla fyra moment blev omöjlig för 

eleven att hantera. Situationen för klasskamraterna var troligen att de hade sett linjaler många gånger i 

sitt liv tidigare, kanske konstaterat att det var siffror och streck på dem, men inte haft kunskap om att 

man börjar på noll när man mäter och att det på en linjal finns centimeter och millimeter. 

Klasskamraterna har ett ointagligt försprång gentemot eleven på den här lektionen. Rosenblum och 

Herzberg (2015) påpekar speciellt att mäta med linjal var svårt för eleverna i deras studie och de 

eleverna var ändå äldre än elev 2. Rosenblum och Herzberg (2015) anser att mycket tid behövs vid 

mätning med taktil linjal och att lektionen ska vara väl planerad och genomarbetad för att på bästa sätt 

kunna undervisa eleven i hur mätning med linjal ska gå till. Vid observationen visades att lektionen på 

skola 2 inte var upplagd så.  

Taktila anpassningar 

Vygotskij ansåg att det alltid finns artefakter mellan människan och världen, att människan aldrig är i 

direkt kontakt med världen (Strandberg, 2006). När eleverna använder taktilt material kan det ses som 

att de upptäcker världen genom medierat lärande. Det finns otroliga möjligheter med taktilt material 
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såsom punktskriftsböcker, taktil linjal och även det material som läraren själv kommit på och skapat. 

Men det finns även begränsningar i taktilt material, där den största som syntes i studien var när 

punktskriftsskärmen gick sönder på skola 1och eleven inte kunde läsa det hen skrev. Anpassningar är 

en förutsättning för att eleverna ska kunna vara delaktiga i matematikundervisningen. Detta upplevde 

även gymnasielärarna i studien av Rule och medarbetare (2011), där lärarna tog upp både 

anpassningarna och de tekniska lärverktygen som viktiga för att undervisningen skulle fungera.  

Det är viktigt att de taktila anpassningarnas syfte är genomtänkt oavsett om det handlar om punktskrift 

eller anpassningar på ritmuff. Att endast överföra svartskriftsförlagor till en taktil variant fungerar inte, 

utan det måste finnas en tanke bakom anpassningen. Resurspedagogen måste ha kunskap om hur 

taktila anpassningar uppfattas. För att träna sig på detta bör resurspedagogen alltid blunda och avläsa 

materialet, för att inta ett elevperspektiv, och på det sättet få en liten uppfattning hur det upplevs. 

Emellertid har resurspedagogen en förförståelse, som eleven inte har, i och med att resurspedagogen 

har sett det anpassade materialet.  

På skola 2 reflekterar resurspedagogen kring att uppgifterna på ritmuffen, där eleven skulle rita 

sträckor, var för svåra. Detta berodde till stor del på att eleven aldrig hade utfört detta moment och vid 

första tillfället skulle rita en diagonal linje, en rak linje, ett sicksackmönster, en kvadrat och en 

triangel. Resurspedagog 2 hade inte gjort någon prioritering och troligen inte heller själv blundat och 

upplevt ritmuffen taktilt. Resurspedagog 2 föreslår själv att uppgiften hade blivit bättre om varje 

uppgift ritats på en separat ritmuff. Till exempel hade de taktila avskiljande linjerna mellan 

uppgifterna inte markerats ut och bilderna hade upplevts som renare. De avskiljande linjerna var 

överflödig information för själva syftet med uppgiften och tog extra tid i anspråk när elev 2 var 

tvungen att undersöka dessa. Resurspedagog 2:s resonemang överensstämmer med resultatet i studien 

av Rosenblum och Herzberg (2015). I deras studie menar eleverna att bra taktila bilder ska vara rena 

och lättöverskådliga, utan att innehålla onödig information. En av eleverna i Rosenblums och 

Herzbergs (2015) studie föreslog en förbättringsåtgärd på ett stapeldiagram, som åskådliggjorde tre 

årskurser i samma diagram. Eleven menade att det hade varit bra om årskurserna hade presenterats i 

tre olika diagram för att överblicken skulle förbättras. Elevens tankegångar i studien av Rosenblum 

och Herzberg (2015) kan jämföras med resurspedagog 2:s resonemang om att mätuppgifterna hade 

blivit tydligare om de fem uppgifterna hade anpassats på varsin ritmuff.  

Resurspedagog 3 väljer ibland att skriva ut matematikuppgifterna på papper för att eleven ska få en 

bättre överblick. Elev 3 arbetar annars alltid på datorn, eftersom resurspedagog 3 anpassar 

matematikboken själv. Vid det här tillfället var det en uppgift där eleven skulle storleksordna tal och 

resurspedagog 3 gjorde bedömningen att det skulle vara lättare för eleven att ha talen på papper för att 

kunna få en överblick av dessa och sedan skriva in talen efter storlek på datorn. Hade eleven haft talen 

på datorn hade mycket tid gått åt till att navigera i dokumentet, eftersom endast en halv rad syns i taget 

på punktskriftsskärmen. I Fellenius (1999b) studie angående datoranvändning framhåller författaren 

att i början av elevens läsutveckling är det positivt att punktskriftsskärmen visar en begränsad del av 

texten, för att radbyte är ett svårt moment då. Det som i början av läsutvecklingen är positivt vid 

datoranvändning, kan senare bli ett hinder i och med att överblicken av texten begränsas avsevärt på 

en punktskriftsskärm, som uppdagas på skola 3. Punktskrift läses sekventiellt och inte ortografiskt 

vilket Fellenius (1999a) understryker. Även Cahill och Linehan (1996) betonar att detta komplicerar 

matematiken för att överblicken försvåras avsevärt. Detta märks tydligt när elev 3 tror att hen ska läsa 

ut tusental men det är hundratal. Eleven börjar med femtusen och när hen har läst det som hen tror är 

tiotalet så finns det inte något ental för att talet består endast av tre siffror och hen skulle ha börjat med 

femhundra. 
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De digitala lärverktygen ger fantastiska möjligheter, men om de går sönder får det stora konsekvenser, 

som när punktskriftsskärmen går sönder för elev 1. Elev 1 står helt plötsligt utan möjligheten att läsa 

vad hen har skrivit själv. Resurspedagog 1 berättar att punktskriftsskärmen har gått sönder tidigare och 

att det tog åtta veckor att få den lagad. Den här gången visade det sig att det tog två veckor. Skola 3 

har en punktskriftsskärm i reserv just ifall detta skulle ske. I Fellenius (1999b) studie konstaterar 

lärarna som deltog i datorprojektet att tekniska problem medföljde de tekniska lärverktygen, men 

ansåg trots allt att fördelarna övervägde nackdelarna med datorn.  

I skola 1 illustreras hur mycket ett kilo är genom ett tomt mjölkpaket som elev 1 får känna på. Eleven 

måste kunna föreställa sig hur mycket ett kilo är genom att förnimma hur 1-kilosvikten kändes och 

överföra detta till den tomma mjölkkartongen. Resurspedagogen måste veta att eleven kan göra denna 

transformation, annars är illustrationen meningslös. Frågan är om elev 1 kan föreställa sig ett kilo 

genom en tom mjölkkartong. Szubielska och Marek (2015) betonar att om användning av modeller ska 

fylla sitt syfte, måste eleven kunna föreställa sig transformationen mentalt, i forskarnas fall ett objekts 

storlek förstorat fyra gånger, annars är det fruktlöst att använda sig av modeller. Klingenberg (2013) 

framhåller att elever på lägre kognitiv nivå riskerar att fastna i modeller, i skola 1:s fall 1-kilosvikten. 

Eleverna måste bli medvetna om att matematiken finns i vår omvärld. Elev 1 befinner sig inte på något 

sätt kognitivt lägre än sina klasskamrater, men anledningen till att resurspedagogen valde att visa ett 

mjölkpaket var troligen ett försök att visa att matematiken finns i vardagen.  

Resurspedagog 1 och 3 uttrycker att de vid minst ett tillfälle har blivit osäkra på hur aritmetiska 

operatorer skrivs i punktskrift. På skola 1 handlar det om tecknet för multiplikation och på skola 3 hur 

punktskriftstecknet för division och bråk ska skrivas. Resurspedagog 1 nämner att hon i Matte Direkt 

Safari stötte på tecknet för multiplikation och att hon inte kände igen det. Hon beskriver att det bestod 

av punkterna 1, 2, 4, 5 och 6. Tecknet som resurspedagog 1 redogör för är ett förtecken för vissa 

aritmetiska operatorer i punktskriftsböcker (Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

Punktskriftsnämnden, 2012). Förtecknet signalerar att det efterföljande tecknet är i ett matematiskt 

sammanhang, till exempel [x] för multiplikation och inte bokstaven x eller multiplikationstecknet [∙] 

och inte interpunktionstecknet [.]. Dessa två punkter är nämligen desamma i punktskrift om inte just 

förtecknet används (Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden, 2012). I Matte Direkt 

Safari används [∙] som tecken för multiplikation. Enligt A. Sennerö (personlig kommunikation, 19 

april 2016) finns det flera tillfällen där matematiska tecken skrivs på ett sätt i tryckt punktskrift 

(punktskriftsbok) och på ett annat sätt när eleven skriver på dator. Till exempel skrivs tecknet för 

multiplikation, både när det gäller [x] och [∙], som [*] på datorn, detta för att förtecknet, punkterna 1, 

2, 4, 5 och 6, är krångligt att skriva på datorns tangentbord. Förtecknet motsvarar ett i med två prickar 

[ï] (A. Sennerö, personlig kommunikation, 19 april, 2016). Resurspedagog 1 vände sig till 

syncentralen för att få hjälp eftersom hon och elev 1 inte kände igen ”multiplikationstecknet”, det som 

egentligen är ett matematiskt förtecken. Efter kontakt med syncentral bestämmer sig resurspedagog 1 

för att ”då tar vi ett kryss då så där, så då vet jag inte. Men då har jag lärt ut då och så kanske det inte 

blir så på nationella prov…”.  

 

Första tecknet är multiplikationstecknet [∙] (förtecken och punkt), som det skrivs i Matte Direkt Safari (tryckt 

punktskrift), det andra tecknet är bokstaven x och sist är tecknet för stjärna [*], som används när 

multiplikationstecknet skrivs och läses på punktskriftsskärm. 
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Anledningen till att tecknet för division uppmärksammades vid analysen av videoobservationerna var 

på grund av att elev 3 kommenterade till klassläraren att tecknet för division och subtraktion var så 

lika på punktskriftsskärmen. Enligt A. Sennerö (personlig kommunikation, 19 april 2016) består det 

horisontella divisionstecknet, som används både vid division och bråkform, av punkterna 3 och 4 och 

subtraktionstecknet av punkterna 3 och 6 när punktskrift skrivs på datorn. Detta borde inte ha orsakat 

några problem för elev 3, eftersom dessa tecken inte är lika varandra.  

 

Första tecknet är ett horisontellt divisionstecken [÷] och det andra tecknet är subtraktionstecken [-] när 

punktskrift skrivs på dator.  

Vid intervjun med resurspedagog 3 ställdes frågan vilka punktskriftstecken som används för 

subtraktion och division. Resurspedagog 3 svarar att för subtraktion används punktskriftstecknet som 

illustreras ovan. Hon beskriver vidare att även hon kontaktade syncentralen för att rådfråga gällande 

vilket punktskriftstecken som skulle användas vid division respektive bråkform. Hon fick svaret att för 

division skulle punkterna 2 och 5 användas och punkterna 3 och 4 skulle användas vid bråkräkning. 

Punkterna 2 och 5 är egentligen kolon [:] och tecknet har överhuvudtaget inget med division att göra 

(Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden. Språkrådet, 2009). Följden blir att 

divisions- och subtraktionstecknet för elev 3 blir väldigt lika, eftersom tecknet för kolon används 

felaktigt som divisionstecken.  

 

Första tecknet är kolon [:] och det andra tecknet är subtraktionstecknet [-] som det skrivs både i tryckt 

punktskrift och på dator. 

Millar (1997) belyser detta att det är väldigt små variationer mellan olika punktskriftstecken och att 

det är en stor utmaning att uppfatta punkternas positioner i punktskriftscellen. I skola 3 blir det 

olyckligt när ett felaktigt tecken används, kolon som divisionstecken, som är så likt ett korrekt 

matematiskt tecken, subtraktionstecknet. Elev 3 kan inte avgöra av sammanhanget vilken aritmetisk 

operator som är korrekt och resultatet blir att elev 3 använder fel räknesätt, subtraktion istället för 

division vid observationstillfället.  

Cahill och Linehan (1996) påpekar att ju äldre eleverna blir, desto mer avancerade blir de matematiska 

uttrycken och att sättet att skriva uttrycken på skiljer sig jämfört med svartskrift, till exempel att alla 

bråk skrivs linjärt. För att underlätta för eleverna måste undervisningen vara korrekt från början, så att 

de inte behöver lära om senare. Det blir då olyckligt när resurspedagogerna får felaktiga svar och att 

de sedan lär ut fel till eleverna. I dessa fall gav syncentralerna korrekt svar angående hur bråkstrecket 

skulle skrivas på dator, men vid multiplikation och division blev det fel information till 

resurspedagogerna. Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd i pedagogiska frågor rörande 

punktskriftsläsande elever och frågor som dessa borde ställas dit. Dock så påpekade resurspedagog 1 

att frågeförfarandet till Specialpedagogiska skolmyndigheten upplevs väldigt krångligt och att hon 

drog sig för att ta kontakt via frågeformuläret på myndighetens webbsida. I april 2016 lanserades en 

ny tjänst på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida som heter Fråga en rådgivare. Syftet med 

tjänsten är att pedagoger lätt ska kunna ställa frågor om pedagogiska följder utifrån en 

funktionsnedsättning, antingen via webben eller via telefon (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2016b).  
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Implikationer för praktiken 

För att eleverna ska få positiva erfarenheter från matematikämnet och ett bra självförtroende i 

matematik behöver läraren möta elevens behov vad gäller anpassningar och undervisning (Sticken & 

Kapperman, 1998). Resurspedagogerna behöver stöd i hur undervisningen ska anpassas för att kunna 

möta elevens behov. Resurspedagog 1 påpekade att förfarandet för att få stöd från Specialpedagogiska 

skolmyndigheteten är omständligt och resurspedagogen drog sig för att kontakta myndigheten. Detta 

är något Specialpedagogiska skolmyndigheten bör tänka på och anpassa sitt stöd till skolorna där en 

punktskriftsläsande elev går.  

När undervisningen är optimalt utformad för eleven är anpassningarna för lektionen välplanerade och 

ges även vid rätt tidpunkt i undervisningssituationen. Anpassningarna leder till delaktighet och 

självständighet för eleven och eleven kan då öka sitt lärande och utvecklas i sitt skolarbete.  

   

 

 

 

Modell 1. Den optimala undervisningssituationen för eleven.  

 

Det som uppkommit i denna studie som skolor bör tänka på är:  

 att all berörd personal besitter kunskap kring funktionsnedsättningen och dess pedagogiska 

konsekvenser  

 att resurspedagogen är en utbildad lärare 

 att klassläraren och resurspedagogen planerar matematikundervisningen tillsammans 

 att klassläraren verbaliserar matematikundervisningen 

 att resurspedagogen inte arbetar med taktilt material under gemensamma genomgångar 

 att resurspedagogen eller klassläraren prioriterar i förväg vilka uppgifter eleven ska göra 

 att det taktila materialet är strukturerat och tydligt 

De två första punkterna är av organisatorisk art och ska ombesörjas av skolledningen. Den tredje 

punkten ska skolledningen ge förutsättningar för, så att klassläraren och resurspedagogen kan 

genomföra planering. De fyra sista punkterna ska klasslärare och resurspedagog utföra. Punkterna fyra 

och fem innebär att parallellt arbete undviks för eleven och eleven behöver då endast ha ett fokus och 

inte flera samtidigt. 

Slutligen önskade resurspedagog 1 att rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten har en 

kontinuerlig kontakt med skolan, till exempel att besöka skolan vid två tillfällen per termin, där 

aktuella utmaningar kan diskuteras. Ett förslag som Specialpedagogiska myndigheten bör beakta.  

 

Anpassningar 
Delaktighet  

Självständighet 

Lärande  

Utveckling  
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Etiska reflektioner efter studien 

I studier där människor förekommer måste de etiska aspekterna beaktas noga. Informanterna ska vara 

väl informerade om studien och deras rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande (CODEX 2016b). 

Detta gäller även när det är barn som är informanter. Det är dock svårare att försäkra sig om att barnen 

har gett sitt samtycke (CODEX 2016a). I föreliggande studie var inte eleverna respondenter men de 

var ändå viktiga informationsbärare. Mycket information om anpassningar förmedlades från eleverna 

när de pratade med resurspedagog eller klasslärare. Det var inte bara genom verbal kommunikation 

som information framkom utan även genom elevernas agerande i undervisningen.  

Två av de tre föräldraparen utryckte starkt att de ville tänka ett par dagar ifall de ville godkänna att 

deras barn förekom i den här studien. Detta respekterades naturligtvis och det bestämdes att familjerna 

skulle återkomma när de hade beslutat sig. Den ena familjen hade bestämt sig tidigare för att barnet 

inte skulle förekomma i några studier på ett tag, då barnet redan hade deltagit i flera. Gruppen elever 

med blindhet är liten och risken är att familjerna blir kontaktade i flera olika situationer där 

informanter behövs. Detta var en aspekt som inte hade beaktats innan kontakt togs med föräldrarna 

och det uppskattades mycket att föräldrarna delade sina tankar och berättade varför de var tveksamma. 

Den andra familjen som ville ha betänketid berättade att andra faktorer än blindheten påverkade 

elevens skolgång och det upplevdes som att familjen kände sig sårbar. Även denna familjs beskrivning 

uppskattades mycket och respekterades. Båda familjerna återkom några dagar senare som 

överenskommet och gav klartecken till att kontakt med skolan kunde tas. Så här i efterhand känns det 

väldigt bra att kontakt först togs med familjerna och inte med skolorna. Hade kontakt först tagits med 

skolorna hade kanske föräldrarna upplevt sig tvingade att tillåta att deras barn förekom på film. 

Genom detta förfarande kunde föräldrarna säga nej till att studien genomfördes i deras barns klass och 

skolan skulle i så fall inte fått kännedom om detta. Mycket vikt har i skrivprocessen lagts vid att inte 

på något sätt bedöma elevernas skolarbete. Situationerna har beskrivits utifrån syftet med studien, 

alltså resurspedagogernas arbete med anpassningar.  

Vid vissa tillfällen i observationerna tittade resurspedagogerna in i videokameran och de upplevdes 

lite obekväma. Situationen var inte naturlig för varken eleven, resurspedagogen eller klassläraren, 

vilket var fullt förklarligt. Inför observationerna förklarades ödmjukt att det var förståeligt att 

situationen inte var naturlig. En av resurspedagogerna nämnde också att hon tyckte det kändes lite 

nervöst att se sig själv på film. Att ha fått arbeta med videoobservationerna har varit mycket intressant, 

men i och med det har också ett stort ansvar lagts på att förvalta materialet rättvist. De som 

förekommer på film är i en utsatt position, eftersom det är observatören som väljer vad som ska 

uppmärksammas från videoobservationerna. Även i intervjuerna uppkommer detta fenomen, att det är 

intervjuaren som avgör vad från transkriberingen som ska presenteras i resultatdelen. Detta fenomen 

har tagits hänsyn till under arbetets gång och har beaktats i resultatdelen. 

Framtida forskningsområden 

I denna studie har fokus varit på anpassningar i matematik på lågstadiet. För att tillgängliggöra 

matematikundervisningen behövs anpassningar i någon form för elever med blindhet under hela 
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skoltiden oavsett om det handlar om förskoleklass eller gymnasiet. Anpassningar är ett område som 

inte är bundet till årskurs utan följer eleven hela tiden. Det vore intressant att i framtiden göra en studie 

med ett större urval av respondenter för att få ett större källmaterial, som kan ge nya infallsvinklar 

eller bekräfta resultatet i denna studie. Att vidga åldersgruppen och undersöka hur anpassningarna i 

matematik är utformade i högre årskurser vore också av intresse. I en sådan studie skulle det vara 

möjligt att se hur undervisningen anpassas utifrån de förutsättningar som finns på mellan- och 

högstadiet. Det som vore en styrka att belysa i framtiden är elevernas upplevelser och åsikter kring 

anpassningar och då inte enbart inom matematiken, utan även i svenska och engelska som också är 

kärnämnen. Att kunna föra fram elevernas röst i en studie och på så sätt se om det arbete som utförs 

med anpassningar är relevant eller om eleverna efterfrågar något annat, vore till stor hjälp för att 

utveckla undervisningen. Det är ändock elevernas utbildning det handlar om.  
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Bilagor  
Bilaga 1. 

Stockholm, februari 2016 

Informationsbrev till vårdnadshavare NN och NN 

Hej!  

Mitt namn är Ulrika Vanhoenacker och jag arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Resurscenter syn, som rådgivare. Parallellt med mitt arbete studerar jag på Speciallärarutbildningen, 

inriktning syn på Stockholms universitet. Under sista terminen på utbildningen ingår det att skriva ett 

självständigt arbete. Jag befinner mig där nu och kommer att skriva om hur lärare på lågstadiet 

anpassar matematikundervisningen för elever med blindhet. Genom min studie önskar jag kunna öka 

kunskapen kring lågstadieelever med blindhet och matematik, eftersom det inte finns så mycket 

skrivet kring denna grupp elever och matematik.  

Jag kommer att studera lärarens arbete med anpassningar i matematikundervisningen. För att göra 

detta kommer jag att filma två matematiklektioner och sedan genomföra en intervju med läraren, där 

vi kommer titta på sekvenser från det filmade materialet. Besöken på skolan beräknar jag genomföra 

innan sportlovet eller strax efteråt.  

Ert barn kommer att finnas med på filmerna, i och med att jag ska studera hur läraren anpassar 

matematikundervisningen för elever med blindhet, under lektionerna. Filmerna och den inspelade 

lärarintervjun kommer att förstöras efter att studien avslutats. De enda som kommer att titta på 

materialet under arbetets gång är min handledare, Ulla Ek samt jag själv. Om ni önskar får ni gärna ta 

del av uppsatsen när den är klar. I uppsatsen kommer personer avidentifieras och inte heller ort eller 

skola kommer att framgå.  

Ett informationsbrev kommer gå hem till alla vårdnadshavare i klassen. Eleverna i klassen kommer 

inte utsättas för något negativt i samband med studien. Rektor på skolan har informerats via brev 

angående studien. 

Har ni några frågor eller funderingar, så får ni gärna kontakta mig. Om det är något som ni önskar 

fråga min handledare på Stockholms universitet går det också bra.  

Med vänliga hälsningar   

Ulrika Vanhoenacker 

telefon: 010-XXX XX XX 

ulrika.vanhoenacker@xxxx.xx 

 

Handledare: 

Ulla Ek 

professor 

telefon: 070-XXX XX XX 

ulla.ek@xxxxxxx.xx 
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Stockholm, februari 2016 

Informationsbrev till resurspedagog NN och lärare NN 

Hej!  

Mitt namn är Ulrika Vanhoenacker och jag arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Resurscenter syn, som rådgivare. Parallellt med mitt arbete studerar jag på Speciallärarutbildningen, 

inriktning syn på Stockholms universitet. Under sista terminen på utbildningen ingår det att skriva ett 

självständigt arbete. Jag befinner mig där nu och kommer att skriva om hur lärare på lågstadiet 

anpassar matematikundervisningen för elever med blindhet. Genom min studie önskar jag kunna öka 

kunskapen kring lågstadieelever med blindhet och matematik, eftersom det inte finns så mycket 

skrivet kring denna grupp elever och matematik.  

Som jag tog upp i telefonsamtalet kommer jag att filma två matematiklektioner och sedan genomföra 

en intervju med dig, där vi kommer titta på sekvenser från det filmade materialet. Vid intervjutillfället 

kommer jag komma ut till din skola. Den beräknas ta cirka 45 minuter. Besöken på skolan beräknar 

jag genomföra innan sportlovet eller strax efteråt. Din medverkan i studien är helt frivilligt och du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande.  

Filmerna och den inspelade intervjun kommer att förstöras efter att studien avslutats. De enda som 

kommer att titta på materialet under arbetets gång är min handledare, Ulla Ek samt jag själv. Om du 

önskar får du gärna ta del av uppsatsen när den är klar. I uppsatsen kommer personer avidentifieras 

och inte heller ort eller skola kommer att framgå.  

Ett informationsbrev kommer gå hem till alla vårdnadshavare i klassen. Ett mer utförligt brev går hem 

till eleven med blindhets vårdnadshavare. Eleverna i klassen kommer inte utsättas för något negativt i 

samband med studien. Rektor på skolan informeras via brev, om du tackar ja till att medverka i 

studien. 

Har du några frågor eller funderingar, så får du gärna kontakta mig. Om det är något som du önskar 

fråga min handledare på Stockholms universitet går det också bra.  

Med vänliga hälsningar   

Ulrika Vanhoenacker  Handledare: Ulla Ek 

telefon: 010-XXX XX XX  070-XXX XX XX 

ulrika.vanhoenacker@xxxx.xx ulla.ek@xxxxxxx.xx 

 

 



 

 

Bilaga 3. 

Stockholm, februari 2016 

Informationsbrev till vårdnadshavare i klass XX 

Hej!   

Mitt namn är Ulrika Vanhoenacker och jag arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Resurscenter syn, som rådgivare. Parallellt med mitt arbete studerar jag på Speciallärarutbildningen, 

inriktning syn på Stockholms universitet. Under sista terminen på utbildningen ingår det att skriva ett 

självständigt arbete. Jag befinner mig där nu och kommer att skriva om hur lärare på lågstadiet 

anpassar matematikundervisningen för elever med blindhet.  

Jag kommer att studera lärarens arbete med anpassningar i matematikundervisningen. För att göra 

detta kommer jag att filma två matematiklektioner. Besöken på skolan beräknar jag genomföra innan 

sportlovet eller strax efteråt.  

I och med att jag kommer att filma lärarens arbete med anpassningar i matematikundervisningen kan 

ert barn komma med på film. Filmerna kommer att förstöras efter att studien avslutats. De enda som 

kommer att titta på materialet under arbetets gång är min handledare, Ulla Ek samt jag själv. I 

uppsatsen kommer personer avidentifieras och inte heller ort eller skola kommer att framgå.  

Eleverna i klassen kommer inte utsättas för något negativt i samband med studien. Rektor på skolan 

har informerats via brev angående studien. 

Har ni några frågor eller funderingar, så får ni gärna kontakta mig. Om det är något som ni önskar 

fråga min handledare på Stockholms universitet går det också bra.  

Med vänliga hälsningar   

Ulrika Vanhoenacker  Handledare: Ulla Ek 

010-XXX XX XX  ulla.ek@xxxxxxx.xx 

ulrika.vanhoenacker@xxxx.xx 

 



 

 

Bilaga 4. 

Stockholm, februari 2016 

Informationsbrev till rektor NN 

Hej!  

Mitt namn är Ulrika Vanhoenacker och jag arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Resurscenter syn, som rådgivare. Parallellt med mitt arbete studerar jag på Speciallärarutbildningen, 

inriktning syn på Stockholms universitet. Under sista terminen på utbildningen ingår det att skriva ett 

självständigt arbete. Jag befinner mig där nu och kommer att skriva om hur lärare på lågstadiet 

anpassar matematikundervisningen för elever med blindhet. Genom min studie önskar jag kunna öka 

kunskapen kring lågstadieelever med blindhet och matematik, eftersom det inte finns så mycket 

skrivet kring denna grupp elever och matematik.  

Jag har tagit kontakt med lärare XX, som har tackat ja till att delta i studien. Jag kommer att filma två 

matematiklektioner och sedan genomföra en intervju med lärare XX. Besöken på skolan beräknar jag 

genomföra innan sportlovet eller strax efteråt. Lärare XX har fått information om att hennes/hans 

medverkan i studien är helt frivilligt och att han/hon när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

Filmerna och den inspelade intervjun kommer att förstöras efter att studien avslutats. De enda som 

kommer att titta på materialet under arbetets gång är min handledare, Ulla Ek samt jag själv. Om du 

önskar får du gärna ta del av uppsatsen när den är klar. I uppsatsen kommer personer avidentifieras 

och inte heller ort eller skola kommer att framgå.  

Ett informationsbrev kommer gå hem till alla vårdnadshavare i klassen. Ett mer utförligt brev går hem 

till eleven med blindhets vårdnadshavare. Eleverna i klassen kommer inte utsättas för något negativt i 

samband med studien.  

Har du några frågor eller funderingar, så får du gärna kontakta mig. Om det är något som du önskar 

fråga min handledare på Stockholms universitet går det också bra.  

Med vänliga hälsningar   

Ulrika Vanhoenacker 

010-XXX XX XX 

ulrika.vanhoenacker@xxxx.xx 

 

Handledare: 

Ulla Ek 

Professor 

070-XXX XX XX 

ulla.ek@xxxxxxx.xx 

 

 



 

 

Bilaga 5. 

Intervjuguide 

Anpassningar i matematik. 

Del 1 byggde på filmsekvenser från observationerna i klassrummet. Dessa frågor var individuella.  

Del 2:  

1. Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 

2. Vilka av anpassningarna som vi har sett nu, var planerade och förberedda i förväg och vilka 

var inte planerade i förväg, utan kom till i stunden. Varför var det så? 

 

3. Hur använder du dig av din kompetens som XX, när du anpassar matematikundervisningen? 

 

4. Vilka utmaningar/svårigheter tycker du, finns angående anpassningar i 

matematikundervisningen?  

 

5. Hur har eleven uttryckt sin önskan kring anpassningar i matematikundervisningen?  

 

6. Hur ser du på ditt eget behov av kompetensökning inom området; elever med blindhet och 

matematik?  

 

7. Hur skiljer sig anpassningarna i matematiken åt, mot de övriga teoretiska ämnena? 

 

8. Är det något du önskar tillägga själv?  
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