
 

 

Björn Nyqvist 

Produktion av digitala läromedel 
för elever med blindhet 
En problematiserande studie om 
tillgängliggörande 

 

 

Specialpedagogiska institutionen 

Masterarbete 30 hp 

Examensämne/Subject  

Masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik 

(120 hp) 

Vårterminen/Spring term 2018 

Handledare/Supervisor: Kerstin Fellenius och Kristina Holmberg 

English title: Production of digital teaching materials for students 

with blindness - problem-based study on providing accessibility 



  

 

 

Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet 

En problematiserande studie om tillgängliggörande  

Björn Nyqvist 

Sammanfattning 

Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s 

läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar 

tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är 

ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel 

som övriga elever. Studiens resultat är användbara för SPSM, förlag, skolhuvudmän och skolor. Den 

använda metodansatsen är diskurspsykologi och metoden kvalitativa intervjuer. Totalt har fem 

enskilda intervjuer gjorts på fem större förlag samt fyra intervjuer med sammanlagt nio personer på 

Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelsavdelning, varav tre var gruppintervjuer. Genom att 

analysera det som sägs tydliggörs deltagarnas beskrivning av tillgång till läromedel, ansvar och 

ansvarsfördelning för tillgången mellan olika aktörer samt konsekvenser för elever med blindhet. 

Studien visar på förändrade krav som ställs på samhällets stöd och på läromedelsproducenter för att 

tillgodose tillgången till läromedel för elever med blindhet som läser punktskrift till följd av den 

digitala utvecklingen. Behov av ändrade arbetsformer och ett ökat samarbete mellan aktörer och inom 

verksamheter för att möta de nya kraven synliggörs. I studien framkommer dilemman som uppstår 

mellan kostnader för tillgängliggörande, målgruppsstorlek och olika verksamheters förutsättningar i 

mötet mellan offentlig verksamhet och kommersiella aktörer. I studien tydliggörs att det är skolan som 

har ansvar för en likvärdig utbildning vilket inkluderar ansvaret för tillgänglighet i de läromedel som 

används. En förskjutning hos skola och skolhuvudmän mot centrala upphandlingar av digitala 

läromedel ses som trolig vilket ställer krav på beställarkompetens samtidigt som oro uttrycks för om 

den kompetensen finns. Det behövs mer forskning om konsekvenser av den ökade mängden digitala 

läromedel för elever med blindhet. Exempel på intressanta frågor är hur det pedagogiska arbetet 

påverkas och vilka effekter digitaliseringen får för eleven. 

Nyckelord 

elever med blindhet, tillgänglighet, delaktighet, digitala läromedel, diskurspsykologi, likvärdig 

utbildning, punktskrift 

  



  

 

 

Abstract 

The aim of this study is to highlight how producers of teaching materials and the department for 

adapting teaching materials at The National Agency for Special Needs Education and Schools (SPSM) 

regard the impact of the ongoing digitization of the teaching aids market with focus on access to and 

accessibility of teaching materials for students with blindness. Another issue is the responsibility for 

this group of students to participate through accessibility to the same teaching materials as their peers. 

The results of the study can be of use to SPSM, publishers, local education authorities and schools. 

The methodology approach is discursive psychology and the method used is qualitative interviews. In 

total five separate interviews were carried out at five larger publishing companies, and four interviews 

with, in total, nine informants at SPSM, the department for adapting teaching materials, were 

performed, whereof three were group interviews. By analyzing what has been said the participants’ 

descriptions of accessibility to teaching aids are clarified, and so is responsibility and division of 

responsibility between different actors, and furthermore the consequences for students with blindness.  

The study illuminates changed requirements for support from society and teaching materials producers 

to satisfy the need of teaching materials for students with blindness reading braille, all due to the 

digitization of the current area. Demands to meet with new needs for changed work models and for an 

increased cooperation between actors, and within relevant agencies, are highlighted. In the study 

appear dilemmas arising between the following factors: expenses for accessibility, size of target group 

and conditions for different actors at a crossroads of government controlled businesses and 

commercial actors. The study clarifies the school’s responsibility for equivalence in education, which 

includes accessibility to teaching materials in use. There is a likelihood of a shift with schools and 

local educational authorities towards central procurement of digital teaching materials, which calls for 

client expertise. There is also concern about whether that expertise exists. Further research is needed 

on the increasing amount of digital teaching materials and its consequences for students with 

blindness. Interesting questions are, among others, how the pedagogical work is affected and which 

will be the impact on the student. 

Keywords 

students with blindness, accessibility, participation, digital teaching materials, 

discursive psychology, equivalent education, braille  
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Förord 

Ett stort tack till alla respondenter på förlag och på SPSM. Utan er medverkan hade det inte varit 

möjligt att genomföra studien. Och tack Stig Andersson som förmedlade kontakter till flera av 

respondenterna. 

Ett speciellt tack till mina handledare Kerstin Fellenius och Kristina Holmberg som har varit ett 

ovärderligt stöd i arbetet. Ni har med ert kunnande och engagemang gett mig hjälp och inspiration 

under arbetet och har fört mig vidare när jag har kört fast.  

Jag vill även tacka min arbetsgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten som har låtit mig både 

studera och genomföra studien delvis inom arbetet.  

Alla mina kollegor som ställt upp så att jag har kunnat ägna tid åt att arbeta med studien - ett stort 

tack! Tack Kia Johansson för din hjälp med översättning till engelska. Tack till Ulla Ek som 

uppmuntrade mig att söka till masterutbildningen och gav utbildningen en intressant och givande form 

genom samarbetet med NTNU i Norge.  

Ett sista stort tack till min fru Helen och våra barn som har stått ut med att mina tankar stundom har 

varit på annat håll och att mycket av min tid har lagts på skrivande - tid som kunde ha ägnats åt annat. 

Ni är trots allt viktigast i mitt liv! 

Inledning 

Många av dagens samhällsförändringar genomsyras av den digitala utvecklingen. Vi får nya sätt att 

kommunicera och hantera information vilket påverkar oss både som enskilda individer och som 

samhällsmedborgare. Den digitala tekniken har lett till att tillgången till information aldrig har varit 

större för personer som läser punktskrift än den är i dag. Med teknikens hjälp går det bland annat att 

läsa talböcker och taltidningar, e-böcker och information på internet (Fruchterman, 2008). Produktion 

av tryckt punktskrift har också ökat till en följd av digitaliseringen (Hoffman, 2008) och det går att 

framställa taktila bilder som går att avläsa med fingrarna (Jansson, 2008). Samtidigt finns det faktorer 

som begränsar tillgång till information för personer med blindhet. Ibland är informationen inte 

utformad på ett tillgängligt sätt, i andra fall kan det vara program eller mobilapplikationer som inte är 

tillgängliga (Sandnes, 2011). Det kan exempelvis vara en knapp som inte går att trycka på utan att 

använda muspekaren eller att det finns flera olika sökrutor men ingen åtkomlig information om vad 

det är man kan söka efter i respektive sökruta. 

I skolan förändras lärande och undervisning när digitala resurser för lärande börjar användas mer och 

mer på bekostnad av analoga resurser (Åkerfeldt, Karlström, Selander, & Ekenberg, 2013). Mycket 

information och många lärresurser är visuellt beroende (Selander, 2016) vilket är en utmaning i en 

skola för alla - vilken inkluderar även elever med blindhet. Läromedel, det vill säga pedagogiska texter 

som tagits fram i syfte att användas för lärande, har en viktig roll i undervisningen även om deras 
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centrala roll i undervisningen utmanas av de möjligheter den digitala tekniken ger (Selander, 2016). I 

Sverige får elever som läser punktskrift anpassningar av förlagsutgivna tryckta läromedel i alternativa 

format via Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Tryckta läromedel är fortfarande den 

dominerande formen av läromedel i skolan (Svenska läromedel, 2017) men de digitala läromedlens 

andel av marknaden ökar. SPSM gör inte anpassningar av digitala läromedel men erbjuder 

läromedelsproducenter att söka produktionsstöd för att göra läromedel tillgängliga 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017e). 

Det faktum att det enbart är tryckta läromedel som anpassas för elever med blindhet väcker frågor om 

vilka konsekvenser en ökad användning av digitala läromedel får för eleverna och skolan. Det är 

uppenbart att den digitala utvecklingen ställer nya krav både på läromedelsproducenter och på 

samhällets stöd för att tillgodose tillgången till läromedel för elever med blindhet. 

Studien identifierar konsekvenser av den pågående digitaliseringen av läromedel i skolan för elever 

med blindhet som läser punktskrift genom att undersöka aktuella diskurser hos läromedelsproducenter 

och vid SPSM:s läromedelsavdelning. 

Studien bidrar till att ge underlag för hur samhällets stöd för tillgänglighet i och till läromedel i skolan 

ska utformas. Resultaten är intressanta för Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

läromedelsproducenter, skolor och skolhuvudmän samt för elever med blindhet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka idéer som är framträdande när läromedelsproducenter 

och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning samtalar kring läromedel som används i en skola med 

både seende elever och elever med blindhet. 

Fokus ligger på hur digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar produktion av och tillgång till 

läromedel för elever med blindhet.  

Forskningsfrågor 

Hur beskrivs tillgången till digitala läromedel, som används i en skola med både seende elever och 

elev med blindhet som läser punktskrift, av läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s 

läromedelsavdelning? 

Hur resonerar aktörerna kring ansvar för tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med 

blindhet som läser punktskrift? 

Vilka konsekvenser för elever med blindhet som läser punktskrift kan identifieras utifrån aktörernas 

resonemang? 

Bakgrund 

För att skapa en förståelse för det ganska obeforskade området, tillgänglighet i och tillgång till digitala 

läromedel för elever med blindhet har bakgrunden gjorts ganska omfattande. Definitioner av begrepp 

behövs dels för att många begrepp inte är allmänt kända men även för att begrepp har flera olika 

betydelser och därför behövs en definition av hur de används i studien. 

Digitaliseringen av läromedelsmarknaden innebär ett paradigmskifte för hur tillgång till och 

tillgänglighet i läromedel kan skapas för elever med blindhet som läser punktskrift. Från det att den 

första skolan för elever med blindhet startades i Sverige fram till i dag så har anpassning av tryckta 

läromedel för elever med blindhet skapats i helt separata produktionsprocesser där förlaget som 

producerat det tryckta läromedlet inte har varit involverat, elever som läser punktskrift har därmed 

varit en osynlig grupp för förlaget. De historiska tillbakablickarna i bakgrunden är nödvändiga för att 

skapa en bättre förståelse för den stora och revolutionerande förändring som skett på grund av 

teknikens snabba utveckling. Av samma skäl beskrivs relevanta styrdokument och hur samhällets 

stödinsatser är organiserade och har omorganiserats. Det finns många riktlinjer och standarder som har 

betydelse för tillgänglighet i digitala läromedel som de olika aktörerna idag har att förhålla sig till. I 

bakgrunden finns därför en kort redogörelse av några viktiga riktlinjer och standarder för att förmedla 

kunskap och skapa en bättre förståelse för vikten av studiens genomförande. 
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Definitioner 

Aktör används för att beteckna företag, organisationer eller personal som på något sätt påverkar hur 

elever med blindhet får tillgång till läromedel; både förlag och lärare är exempel på aktörer. 

Användargränssnitt är ett begrepp som används för att beskriva hur en människa kan interagera med 

en programvara eller en digital utrustning. Exempelvis har många datorer grafiska gränssnitt som 

presenterar information visuellt på en bildskärm. Punktskriftsskärmen är ett taktilt användargränssnitt 

som kan kopplas till datorn och där text kan läsas i punktskrift med fingrarna (Hersh & Johnson, 

2008). Interaktion kan ske med tangentbord och mus men även med exempelvis röststyrning. 

Digitala lärresurser (Åkerfeldt m.fl., 2013) används som ett paraplybegrepp som innefattar 

programvaror, webbtjänster och mobilapplikationer som kan användas för lärande.  

Hjälpmedel används för att beteckna en produkt eller ett program som kompenserar en 

funktionsnedsättning och ökar delaktighet och självständighet och som är individuellt förskriven 

genom landstinget (Socialstyrelsen, 2015). 

Läromedel används för att beteckna lärresurser som tagits fram specifikt för att användas för lärande i 

skolan. Det är en definition av läromedel som har inspirerats av Gilje m.fl. (2016) som skriver 

”Læremidler er utviklet med tanke på å dekke ett eller flere kompetansemål”. Det ligger också nära 

den av definition av läromedel som Staffan Selander använder på Skolverkets hemsida som 

"pedagogiska texter för organiserad undervisning/formellt lärande" (Sandström, 2015). I studien 

innefattas pedagogiska texter med olika ”modes” (Selander, 2008) som text, ljud, video och bild i 

begreppet läromedel. 

Läromedelsproducent används för att beteckna både traditionella förlag och andra producenter av 

pedagogiska läromedel. I texten används dock oftast termen förlag. 

Skärmläsningsprogram presenterar information som seende får via bildskärmen så att den istället ges 

taktilt på en punktskriftsskärm och via talsyntes (Hersh & Johnson, 2008). 

Tillgång till läromedel används i texten för att tala om att elever har åtkomst till läromedel.  

Tillgänglighet i läromedel används för att beteckna hur ett läromedel fungerar att använda för elever i 

olika behov av stöd. Ett läromedel kan ha olika grad av tillgänglighet, allt ifrån att vara helt tillgängligt 

till att inte vara tillgängligt alls för en elev i ett visst behov. Att en elev har tillgång till ett läromedel 

behöver således inte betyda att läromedlet fungerar bra för eleven eftersom tillgängligheten i 

läromedlet kan vara bristande. Bristande tillgänglighet kan exempelvis bestå i att en del information 

inte går att komma åt för eleven, information kan presenteras på ett för eleven obegripligt sätt eller det 

kan vara orimligt svårt eller omöjligt att svara på och utföra uppgifter i läromedlet. 
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Definition av blindhet 

Blindhet definieras av WHO (Socialstyrelsen, 2010) som att synskärpan är mindre än 5% av den 

normala synskärpan vilket i tabellen nedan uttrycks som 0,05. Synskärpan mäts efter korrigering med 

glasögon. Ett synfält på mindre än 10% i det öga som ser bäst räknas som blindhet i kategori 3. 

Tabell 1 

Kategorisering av synnedsättning 

Synnedsättning Kategori Mindre än Lika med eller bättre 

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 Ingen ljusperception 

Elever med blindhet som läser punktskrift tillhör främst kategori 4 och 5. Under perioden 1988 - 2008 

föddes det 150 barn med blindhet i Sverige, alltså ungefär sju barn per år. Av dessa har 72 % 

ytterligare en eller flera funktionsnedsättningar. Intellektuell funktionsnedsättning är den vanligaste 

ytterligare funktionsnedsättningen följt av någon form av autismspektrumdiagnos. Mer än hälften har 

mer än en ytterligare funktionsnedsättning (de Verdier, Ek, Fernell, & Löfgren, 2017). 

Konsekvenser av blindhet 

För en person med blindhet är känseln den viktigaste informationskällan om omvärlden medan det för 

seende är synen som är viktigast (Withagen, 2013). Ett litet barn utforskar världen genom att smaka, 

känna, lukta och lyssna. Utforskande via känseln kans ske genom att trycka, klämma, omfamna, känna 

på tyngden av ett föremål samt att kasta och snurra på föremålet (Figueiras & Arcavi, 2013; 

Klingenberg, 2013). Utforskandet med känseln gör det möjligt att lära sig att känna igen föremål, 

skapa spatial förståelse och uppfattning om omgivningen (Klingenberg, 2012; Withagen, 2013). Ett 

barn som föds med blindhet behöver hjälp och stimulans för att upptäcka och utforska världen (Cutter, 

2007) för att på det sättet skaffa sig erfarenheter som seende barn lockas till att göra med hjälp av 

synen (Hyvärinen, 2011). 

Många saker tar längre tid för den som inte ser vilket gör att tiden ofta är en begränsande faktor. 

Exempelvis tar det längre tid att orientera och förflytta sig, läsning tar längre tid än för seende elever 

och det är i många situationer svårare att få en överblick (Fellenius, 1999; Rönnbäck, de Verdier, 

Winberg, & Baraldi, 2010).  
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Historik 

Skolgång för elever som läser punktskrift 

För att skapa en förståelse för dagens skolsituation beskrivs hur skolgången för elever med blindhet 

som läser punktskrift har förändrats över tid. Den första skolan för elever med blindhet startades 1784 

i Paris av Valentin Haüy (Christensen Sköld, 2005). Under 1800-talets första del fanns det periodvis 

utbildning av ett fåtal barn med blindhet på Manillaskolan i Stockholm där det annars mest gick elever 

med hörselskada. Det Kungliga blindinstitutet bildades 1879 och låg till en början på Nybrogatan i 

Stockholm men redan 1888 flyttade institutet till Tomteboda (Tomtebodaskolans resurscenter, 1998). 

Kort därefter, 1896, blev skolgång obligatorisk för barn med blindhet och läroplanen var den samma 

som för seende barn (Fellenius, 1999). Som en följd av att skolan var en internatskola fick elever med 

blindhet lämna sitt hem och sin familj vid sju års ålder för att möjlighet att lära sig läsa med hjälp av 

punktskrift. 

Det var inte alla elever som gick hela sin skolgång på internat, under 1960-talet var det en del elever 

som gick de sista åren i sina hemkommuner. Hemkommunerna fick stöd genom reselärare som hörde 

till Tomtebodaskolan och de fick även läromedel därifrån. Specialskolan lades ner 1986 och eleverna 

kom att gå i den vanliga skolan (Tomtebodaskolans resurscenter, 1998). Tomtebodaskolans 

resurscenter, TRC, bildades 1978 med verksamhet riktad mot barn och ungdomar med synnedsättning, 

barnens föräldrar, förskolepersonal och skolpersonal. TRC fanns kvar till 2001 då verksamheten kom 

att uppgå i Resurscenter syn inom det nybildade Specialpedagogiska institutet, SIT. Resurscenter syn 

hade, och har fortfarande, även en del i Örebro, som arbetar med inriktning mot elever med 

synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Sedan 2008 ingår Resurscenter syn som en del i 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som beskrivs under en egen rubrik.  

Punktskriftens historia 

Blindskrift är en samlingsbeteckning för olika skriftsystem som är taktilt avläsningsbara för personer 

med blindhet (Punktskriftsnämnden, 2013). Valentin Haüy som startade den första blindskolan i Paris 

pläderade för att seende och blinda skulle kunna läsa samma skrift och utvecklade därför en metod för 

att skapa vanlig text som var taktilt avläsningsbar, en form av blindskrift. Metoden lämpade sig bäst 

för seende som skapade texter för de som var blinda eftersom texten var svår att läsa taktilt. 

Ambitionen att skriften skulle vara läsbar av både seende och blinda är dock intressant som ett tidigt 

exempel på tankar om universell utformning. Louis Braille, som själv var blind, började utveckla det 

punktskriftsalfabet som än i dag används, när han var tretton år gammal (Christensen Sköld, 2005). 

Det var först när punktskrift introducerades som det blev möjligt att på ett rationellt sätt producera 

tryckta böcker som gick att läsa taktilt för personer med blindhet. Punktskrift används fortfarande för 

att läsa tryckt punktskrift och vid läsning på punktskriftsskärm. Den trycka punktskriften bygger på 

sex punkter placerade i en rektangulär punktskriftscell som kan bilda olika mönster, medan punktskrift 

som läses på punktskriftsskärm oftast bygger på åtta punkter (Punktskriftsnämnden, 2013). 

Bokstäverna A-Z, siffrorna 0-9 och de vanligaste skiljetecknen skrivs på samma sätt i alla länder som 

använder latinska bokstäver men nationella tecken som Å, Ä och Ö är inte standardiserade  

Exempel: abc skrivet i punktskrift:  

Punktskrift introducerades i Sverige på 1870-talet och var den taktila skrift som användes på 

blindinstitutet. De läroböcker som användes producerades på det egna tryckeriet. Tryckningen gjordes 

genom att punktskriftspappret pressades mellan två plåtar där punktskriften hade präglats in (Björk, 
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2003). I dag är produktionen av punktskrift datoriserad och böckerna skrivs ut på särskilda 

punktskriftsskrivare. Det är också möjligt att läsa digital text på en punktskriftsskärm, vilket beskrivs 

längre fram i texten. 

Anpassningens historia 

Det har varit svårt att hitta dokumentation om hur läromedlen framställdes under specialskolans tid 

men den del antaganden går att göra. Alla elever på Tomtebodaskolan var blinda eller hade svår 

synnedsättning vilket gjorde att de läromedel som användes kunde framställas med tanke på att 

fungera så bra som möjligt för endast denna målgrupp, hänsyn behövde inte tas till seende elever. 

Lärarna var ofta involverade som författare i framställningen av läromedlen. Taktila modeller av olika 

slag användes i stället för bilder för att åskådliggöra olika företeelser eller skeenden (Eriksson, 1998). 

Modellerna var ofta handgjorda och fanns i ett fåtal exemplar.  

Läromedelsverksamheten överfördes 1965 till RPH-SYN, vars lokalisering fortfarande var vid 

Tomtebodaskolan (SOU 1980:15). RPH stod för Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade och förutom RPH-SYN fanns en rikscentral för pedagogiska hjälpmedel för elever med 

rörelsehinder, RPH-RH ; en för elever med hörselskada, RPH-HÖR och en för särskolan, RPH-SÄR. 

De olika rikscentralerna hade olika huvudmän fram till 1977 då de samlades under Statens institut för 

läromedelsinformation, SIL, (SOU 1980:15). Huvudmannaskapet övergick 1987 till Statens institut för 

läromedel som också förkortades SIL (SOU 1998:66). 

RPH-SYN och de andra läromedelscentralerna lades ner 1991 och verksamheten överfördes till 

Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH (SOU 1998:66). Läromedelsverksamheten var 

organiserad som en läromedelsavdelning inom SIH och de tidigare RPH centralerna fortsatte sin 

verksamhet inom den avdelningen. Under den tid som verksamheten låg inom SIH lades det egna 

tryckeriet av punktskrift ner och både produktion av originalfiler för tryckt punktskrift och själva 

tryckningen upphandlades. Den pedagogiska anpassningen av innehållet i det tryckta läromedlet, som 

tidigare gjorts av egen personal lades allt mer ut på externa pedagogiska anpassare. De pedagogiska 

anpassarna var, och är fortfarande ofta pedagoger som själva har undervisat elever med blindhet som 

läser punktskrift. I början av 1990-talet började även produktion av anpassningar i e-boksformatet 

Textview, ett format som fortfarande används 2018. Anpassningarna producerades redan från början 

av externa företag på uppdrag av SIH. I början var det mest högstadie- och gymnasieelever som 

använde Textviewböcker men efterhand har det börjat användas även av yngre elever. Även 

talboksutgivningen digitaliserades under 1990-talet då DAISY-formatet, vilket beskrivs i Bilaga D, 

lanserades (DAISY Consortium, u.å.). 

SIH lades i sin tur ned 2001 och verksamheten överfördes till Specialpedagogiska institutet, SIT (SOU 

2003:15). Tomtebodaskolans resurscenter och landets övriga resurscenter för elever med olika 

funktionsnedsättningar kom också att ingå i SIT.  

År 2001 tillsattes en utredning om statens framställning och anpassning av läromedel, Läromedel 

specifikt (SOU 2003:15), som kom fram till att läromedelsveksamheten skulle omorganiseras och 

organiseras i en egen myndighet. Istället blev det så att läromedelsverksamheten stannade inom SIT 

men att en stor del av den egna produktionen lades ner medan anpassningen av läromedel för elever 

med blindhet i stort sett fortsatte som tidigare. I samband med omläggningen utvidgades målgruppen 

och det var inte längre definierat vilka funktionsnedsättningar som ingick i uppdraget. SIT slogs 2008 

samman med Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd och Specialskolemyndigheten. Den 

nya, fortfarande verksamma, myndigheten fick namnet Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. I 
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samband med omorganiseringen skapades en enhet inom läromededelsavdelningen med uppdrag att 

stötta den kommersiella läromedelsmarknaden genom rådgivning och ekonomiskt stöd, samt att 

informera om specialpedagogiska läromedel. Den uppdelning av verksamheten som skedde då, i en 

del som arbetar med råd och stöd och en som producerar och anpassar, lever fortfarande kvar som 

delar i den nuvarande organisationen inom SPSM.  

Stöd och ansvar 

Under rubriken redovisas styrdokument som har relevans för skolan och för tillgänglighet i läromedel. 

Ansvar för och organisering av stöd till elever med funktionsnedsättning klargörs liksom ansvar för 

habilitering och hjälpmedel. 

Styrdokument inom skolområdet 

Det finns ett antal övergripande styrdokument som reglerar rättigheter för elever med 

funktionsnedsättning och sådana som har betydelse för ansvar för läromedelsanvändning och 

tillgänglighet i läromedel. 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ¸artikel 24 punkt 2 (SÖ 

2008:26) står det att ”personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra, får tillgång till en 

inkluderande och kostnadsfri grundutbildning” och att ”skälig anpassning erbjuds utifrån personliga 

behov” samt ”att nödvändigt stöd ges för att de ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.” 

Artikel 9 (SÖ 2008:26) handlar om tillgänglighet och där står det bland annat att konventionsstaterna 

ska ”säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den 

fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och 

kommunikationsteknik (IT) och -system” 

Inom skolområdet är Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som antogs vid ett möte 

1994 med deltagare från 92 regeringar ett viktigt dokument. I deklarationen, som har antagits av 

Sverige, står det under punkt 33 att lämplig teknologi och hjälpmedel ska utnyttjas för att öka 

elevernas möjligheter att nå bra resultat i skolan. 

Svensk lagstiftning stämmer till stor del överens med Barnkonventionen (UNICEF, 1989), som har 

gällt i Sverige sedan 1990, men Barnrättighetssutredningen (SOU 2016:19) förespråkar en ytterligare 

stärkning av barns rättigheter genom att det föreslås att Barnkonventionen ska bli egen lag från 2020. 

Bristande tillgänglighet kan enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 4 § vara att en person med 

funktionsnedsättning ”missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för 

att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning” 

och enligt 5 § (SFS 2008:567) får den som bedriver skolverksamhet ”inte diskriminera något barn 

eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.”  

Skollagen är utformad för att harmonisera med de ovanstående internationella konventionerna och 

diskrimineringslagen. Enligt skollagen (SFS 2010:800) kan skolhuvudmannen vara en kommun, ett 

landsting, staten eller enskilda som efter ansökan har godkänts som huvudman. Skolhuvudmannens 

ansvarar för att utbildningen ”genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som 

har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra 

författningar.” 8 § (SFS 2010:800). I ”utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
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vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 

1 kapitlet 4§ (SFS 2010:800). 

När det gäller specialpedagogiskt stöd ”ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” 2 kapitlet 25§ (SFS 2010:800). 

Skolans ansvar för läromedel uttrycks som att ”eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och 

andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” 10 kapitel 10§ (SFS 2010:800). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som beskrivs nedan, finns som ett stöd för skola och 

skolhuvudmän i deras arbete med att leva upp till skollagens krav. 

EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila 

applikationer (2016/2102/EU), ofta kallat Webbtillgänglighetsdirektivet, kommer att tillämpas i 

Sverige senast från 23 september 2018 och ställer krav på tillgänglighet i offentlig sektors webbplatser 

och mobilapplikationer. I promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 

föreslås att det den svenska implementeringen av direktivet ska utnyttja möjligheten att göra ett 

undantag för kraven på tillgänglighet för webbplatser och mobila applikationer tillhandahålls av skolor 

och förskolor; ett undantag som enligt promemorian även inkluderar läromedel. Det motiveras i 

promemorian med att ”kraven på tillgänglighet ska inte utgöra ett hinder för att använda digital 

service som ett pedagogiskt verktyg eller för elevers möjlighet att publicera sådant de skapat. Det 

bedöms därför som angeläget att det aktuella undantaget införs i den svenska lagstiftningen.” (Ds 

2017:60, s. 83)   

Enligt Vägledning för webbutveckling (”Webbdirektivet - översikt”, u.å.) ska webbplatser, appar och 

dokument som sprids via dessa utformas så att de uppfyller den europeiska standarden för 

tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (ETSI EN 301 549). 

Skolverket 

De två myndigheterna Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har delat ansvar 

för frågor som rör elever med funktionsnedsättning inom skolområdet. Det formuleras i Skolverkets 

instruktion som att ”Myndigheten ska ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för funktionshindersfrågor 

med anknytning till sitt verksamhetsområde och - i den mån det inte är en uppgift för 

Specialpedagogiska skolmyndigheten - inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och 

pådrivande i förhållande till övriga berörda parter” 18 § (SFS 2015:1047). Skolverkets samlande roll 

innebär således att myndigheten måste ta ansvar för elever med funktionsnedsättning vid sina insatser 

för att utveckla skolverksamheten även om SPSM har ett särskilt ansvar för vissa uppgifter. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

I Specialpedagogiska skolmyndighetens förordning står det att ”myndigheten ska i specialpedagogiska 

frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän” 

2 § (SFS 2011:130). Myndighetens stöd är organiserat så att det finns fem regionala avdelningar, en 

läromedelsavdelning, en avdelning för verksamhetsutveckling samt en statsbidragsavdelning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016a). 

Regionala avdelningar 

Regionernas specialpedagogiska stöd riktar sig inte direkt till barn och elever utan är ett 

kompletterande stöd till skolhuvudmän ”som handlar om pedagogiska konsekvenser kring olika 

funktionsnedsättningar och pedagogiska strategier för att skapa tillgänglighet och likvärdiga 
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möjligheter till lärande, delaktighet och gemenskap oavsett funktionsnedsättning” 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016c).  

Läromedelsavdelningen 

Myndigheten ska ”främja och informera om tillgången till läromedel för barn, ungdomar och vuxna 

med funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana 

läromedel i den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella 

läromedelsmarknaden” (SFS 2011:130). Läromedelsverksamheten är organiserad i en 

läromedelsavdelning som består av fyra enheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017c). 

Ledningsstöd och försäljning har bland annat hand om ordermottagning och försäljning av 

egenframställda material där även anpassade läromedel ingår.  

Verksamhetsutveckling och teckenspråkig produktion arbetar bland annat med frågor som berör 

forskning och utveckling.  

Anpassning och utveckling arbetar med utveckling av egna läromedel och anpassning av 

förlagsutgivna läromedel för flera målgrupper, däribland barn, elever och vuxna med synnedsättning. 

Enheten utvecklar och producerar även stödmaterial för pedagoger. Personalen som arbetar med att 

utveckla och anpassa läromedel för barn, elever och vuxna med synnedsättning har titeln projektledare 

men i studien kallas de för synprojektledare för att underlätta för läsaren.  

Främjande och produktionsstöd ger stöd till läromedelsproducenter genom presentation av behov, 

konsultativt stöd, produktionsstöd och genom läromedelsinformation. Den personal som arbetar med 

konsultativt stöd och produktionsstöd kallas för läromedelsrådgivare. Produktionsstöd ges som 

konsultativt stöd om myndighetens målgrupper via möten, information på webben 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015) eller som ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd kan ges till 

förstudier, utveckling av läromedelsframställning, utveckling eller anpassning av läromedel samt till 

marknadsföring efter ansökan av läromedelsproducent (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017e). 

Enheten ansvar för myndighetens webbutik där både egenproducerade läromedel och anpassade 

läromedel för elever med blindhet säljs (Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.-b). Det finns även 

en digital tjänst kallad Hitta läromedel som fungerar som en hjälp att hitta läromedel som fungerar för 

olika elevers behov. Läromedlen kommer från olika läromedelsproducenter och det går att söka efter 

läromedel med olika tillgänglighetsegenskaper (Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.-a). 

Avdelningen för verksamhetsutveckling 

Inom avdelningen för verksamhetsutveckling finns resurscenter med ett rikstäckande ansvar, bland 

annat runt barn och ungdomar som har synnedsättning med eller utan ytterligare 

funktionsnedsättningar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017a). Resurscentren ger 

specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk utredning, specialpedagogisk rådgivning, kurser, 

konferenser och genom att sprida information.  

Habilitering och hjälpmedel 

För att elever med blindhet ska kunna hantera digitala läromedel krävs det hjälpmedel. I det här 

sammanhanget kan hjälpmedel definieras som kompensatorisk teknik som gör det möjligt för en elev 

att använda sina läromedel och delta i undervisningen på ett likvärdigt sätt som klasskamraterna (SOU 

2003:15). Landstinget har ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning vilket regleras i Hälso- och sjukvårdslag 3b §.(SFS 1982:763). Landstingets stöd 
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till personer med synnedsättning ges via synrehabilitering på syncentral, eller annan synverksamhet, 

beroende på hur de olika landstingen och regionerna har organiserat sin verksamhet. Syncentralen ger 

utbildning och stöd till elever i handhavandet av deras hjälpmedel men som regel ges inget stöd till 

lärare eller annan skolpersonal (Rönnbäck m.fl., 2010). Att elever med blindhet har tillgång till 

fungerande hjälpmedel är avgörande för en likvärdig undervisningssituation men det finns trots det 

ofta bristande organisation kring och kunskap om hanteringen av hjälpmedel i skolan 

(Skolinspektionen, 2009, 2010). 

Tillgänglighet  

Riktlinjer och standarder för tillgänglighet 

För att ett digitalt läromedel ska fungera för elever med blindhet som läser punktskrift krävs det att 

läromedlet är skapat enligt gällande standarder och riktlinjer (Siu & D’Andrea, 2015). Läromedlet 

måste gå att använda utan mus med enbart tangentbordsstyrning och informationen måste vara 

strukturerad för att göra det möjligt att enkelt söka och navigera i läromedlet. Exempel på format som 

stödjer tillgänglighet är HTML5 och EPUB 3 - om innehållet skapas på rätt sätt (Garrish, 2012; Siu & 

D’Andrea, 2015).  

Det finns ett antal riktlinjer och standarder från olika organisationer och organ som har relevans på 

området. En del av dem är riktade till tillverkare av programvaror, tjänster och utrustning medan andra 

är riktade till upphandlare och tjänsteleverantörer. Några av dem riktar sig till flera av dessa grupper. 

Nedan tas några relevanta riktlinjer och standarder upp. 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education har riktlinjer i skriften IKT för 

informationstillgänglighet i undervisningen (ICT for Information Accessibility in Learning, 2015). 

IMS Global Learning Consortium (”IMS Global Learning Consortium |”, u.å.) är en organisation som 

arbetar med standarder för hur lärresurser kan utformas och uppmärkas med metadata. Inom IMS har 

finns det en arbetsgrupp som arbetar med tillgänglighet (”Accessibility | IMS Global Learning 

Consortium”, u.å.). Utbildningsresurser på internet (SIS/TK450 AG6, 2016) refererar i sitt arbete till 

IMS. 

Inom DAISY konsortiet (DAISY Consortium, u.å.) sker ett samarbete mellan många organisationer 

från hela världen för att ta på olika sätt arbeta för att öka tillgänglighet i och tillgång till information 

för personer med funktionsnedsättningar. 

Web Accessibility Initiative, WAI, (The World Wide Web Consortium, 2012) utvecklar 

internationella standarder för tillgänglighet på webben, bland annat den tidigare nämnda standarden 

WCAG 2.0. 

Svenska riktlinjer och standarder 

SPSM publicerar råd och riktlinjer för tillgänglighet i läromedel riktade till producenter av läromedel 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017d), vilket ingår som en del av läromedelsavdelningens råd 

och stödverksamhet. 

SPSM har tagit fram egna riktlinjer för myndighetens anpassning av förlagsutgivna trycka läromedel 

för elever som läser punktskrift (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016d). 
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Utbildningsresurser på internet (SIS/TK450 AG6, 2016) är en vägledning som riktar sig till 

skolhuvudmän och leverantörer av digitala lärresurser. I vägledningen ges en översikt över standarder 

inom området och vägledningen ”fokuserar på hur användning av digital teknik kan öka tillgången till 

resurser och verktyg för elever som behöver någon form av kompensatoriska verktyg eller särskilt 

stöd” (SIS/TK450 AG6, 2016, s. 16). Bland de standarder som nämns är riktlinjer för hur webbsidor 

ska vara utformade för att vara tillgängliga, WCAG 2.0 (Web Accessibility Initiative, 2012) samt de 

nya tillgänglighetskraven inom EU för offentliga upphandlingar av IKT-produkter som i Sverige 

började tillämpas 2017 (ETSI EN 301 549). 

I vägledningen SIS/TK450 rekommenderas beställare att överväga om det kan behövas flera olika 

digitala resurser för att alla elevers behov ska kunna tillfredsställas eftersom en viss resurs kanske inte 

är tillgänglig för alla. Det betonas också att uppfyllande av WCAG 2.0 inte räcker som kravställning 

utan det krävs en klarare definiering av behov och att leverantören måste ange hur de behoven 

uppfylls. Leverantörerna uppmanas att deklarera både styrkor och brister i sina produkter med 

avseende på tillgänglighetskraven. 

Det finns även riktlinjer för metadata som underlättar att hitta läromedel, bland annat utifrån olika krav 

på tillgänglighet. Metadata är data som beskriver annan data, exempelvis kan ett digitalt läromedel ha 

metadata som beskriver om det går att använda utan datormus. Svensk applikationsprofil för metadata 

för digitala lärresurser är en vägledning för hur digitala lärresurser kan märkas med metadata så att de 

lättare kan hittas. Vägledningen är skapad som en del av arbetet i Utbildningsresurser på internet 

(SIS/TK450 AG6, 2016). 

Relevanta riktlinjer och standarder i andra länder 

National Center on Accessible Educational Materials, AEM, (”National Center on Accessible 

Educational Materials - AEM”, 2016) är en amerikansk organisation som bland annat publicerar 

riktlinjer för hur läromedel kan skapas och anpassas på ett tillgängligt sätt. 

National Instructional Materials Accessibility Standard, NIMAS, (AEM, u.å.) är en amerikansk 

standard som specificerar ett filformat som används i USA för att skapa tillgängliga versioner av 

tryckta läromedel. Läromedelsförlag skapar en fil i NIMAS-format som motsvarar innehållet i den 

tryckta läroboken. Förlaget skapar inga anpassningar i filen. Filen lagras sedan i en nationell sökbar 

databas. Om en elev med funktionsnedsättning behöver en version av boken i exempelvis tryckt 

punktskrift eller DAISY-format kan en anpassning skapas med utgångspunkt från NIMAS-filen av 

organisationer som har rätt att producera anpassningar. 

Universell utformning 

Universell utformning, även kallat för Design för alla (Post- och telestyrelsen, u.å.), är ett begrepp som 

används inom många områden och som syftar till att en produkt eller tjänst ska fungera för så många 

som möjligt, ett mål som även kan sättas för digitala läromedel. Inom Universell utformning finns det 

sju grundprinciper (Connel m.fl., 1997; Sandnes, 2011): 

 Enkel och intuitiv användning 

 Begriplig information 

 Feltolerans 

 Lika möjligheter för alla 

 Flexibel användning 

 Låg fysisk ansträngning 
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 Storlek och plats som ger tillgång till användning 

De två sista principerna är, beroende på hur man tolkar dem, mer applicerbara på fysiska produkter.  

Slater (2015) menar att universell utformning är ett exempel på en pågående förändring mot en social 

modell av synen på funktionhinder där det är bristande tillgänglighet som skapar hindret (Mole, 2013), 

inte funktionsnedsättningen i sig. 

De riktlinjer för tillgänglighet på webbsidor, WCAG 2.0, som är framtagna av det internationella 

webbkonsortiet W3C definierar fyra principer som är inspirerade av principerna inom universell 

utformning (Web Accessibility Initiative, 2012) och som måste vara uppfyllda för att en webbsida ska 

vara tillgänglig. De fyra riktlinjerna är: 

 möjlig att uppfatta (perceivable) 

 hanterbar (operable) 

 begriplig (understandable) 

 robust (robust) 

Innehållet måste fungera ihop med bland annat olika hjälpmedel som skärmläsningsprogram.  

Universell utformning av ett läromedel innebär att det är utformat så att det kan användas av alla 

elever. Den anpassning som i dag görs av läromedel för elever med blindhet till speciella e-boksformat 

och tryckt punktskrift är exempel på särlösningar som inte skulle behövas om det ursprungliga 

läromedlet var universellt utformat.  

Den norska regeringen har beslutat att digitala läromedel som används i skolan ska vara universellt 

utformade (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). I en undersökning som beställts i samband 

med arbetet med lagen, Universell utforming av digitale læremidler- en samfunnsøkonomisk analyse, 

konstateras det att få digitala läromedel på den norska marknaden är tillgängliga enligt WCAG 2.0 

nivå AA, vilket är den lägsta nivån för tillgänglighet som sattes i undersökningen (Proba 

samfunnsanalyse, 2016). Enligt undersökningen kan universell utformning av digitala läromedel bidra 

till ökad självständighet, och en positivare självbild för elever med synnedsättning. 

Det är intressant att notera att Ingegerd Sahlström redan 2003 skrev i utredningen Läromedel Specifikt 

(SOU 2003:15) att läromedel som utformats enligt Design för alla borde kunna leda till färre 

specialanpassningar.  

Universal Design for Learning 

Staffan Selander skriver i bilagan till utredningen Läromedel specifikt (SOU 2003:15) att texter 

används multimodalt och att lärandet sker i samspel med andra. Det är viktigt att alla elever, även de 

med någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att delta i samspelet både ur ett 

lärandeperspektiv och ur ett delaktighetsperspektiv. Användning av principerna i Universal Design for 

Learning, UDL, kan göra undervisningen tillgänglig för fler (Fichten m.fl., 2012; Thomson, Fichten, 

Havel, Budd, & Asuncion, 2015). Grundprinciperna i UDL är tre: multiple means of engagement, 

multiple means of representation, och multiple means of action and expression. Grundtankarna är att 

olika elever behöver motiveras på olika sätt, olika elever behöver ta emot information på olika sätt och 

olika elever behöver olika sätt att arbeta och uttrycka sig. Tankarna i UDL om olika resurser för olika 

elever stämmer överens med det som står i Utbildningsresurser på internet (SIS/TK450 AG6, 2016) 

om att det kan behövas flera olika digitala resurser för att täcka alla elevers behov även om UDL inte 

enbart handlar om digitala resurser.  
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Ett läromedel som är anpassat för elever med blindhet som läser punktskrift sparar tid för pedagog och 

resursperson eftersom anpassningen annars måste göras på skolan. I en undersökning gjord av 

Rönnbäck m.fl (2010) lägger resurspersoner fem till åtta timmar på förberedelser och anpassning av 

material varje vecka men upplever att tiden är för knapp eftersom det är ett mödosamt arbete. Om 

läromedlet inte fungerar för eleven måste skolan göra anpassningar på egen hand vilket det enligt 

Rönnbäck m.fl (2010) finns dåligt med tid till.  

Digital tillgänglighet i skolan 

En metaanlays gjord av Higgins et al. (2012) visar få klara vinster med användning av IKT i 

undervisningen men att positiva effekter kan ses vid samarbete mellan elever och för elever med 

funktionsnedsättning.  

Runt elever med synnedsättning finns det många aktörer med ansvar för olika områden. Ibland är det 

oklart vem som har ansvar för vad och det kan också brista i samordningen mellan olika aktörer 

(Erstad, 2010; Fichten, Asuncion, Barile, Ferraro, & Wolforth, 2009; Socialstyrelsen, 2008; Åström, 

2009). Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2009, 2010) konstaterar att det ofta finns bristande 

kunskap både hos rektorer och skolpersonal om elever med funktionsnedsättning och deras tekniska 

hjälpmedel vilket är ett hinder för en likvärdig utbildning. En elev med blindhet får ofta dator från 

skolan liksom vanliga standardprogram som ordbehandlingsprogram. Hjälpmedel som 

skärmläsningsprogram, punktskriftsskärm och punktskriftsskrivare tillhandahålls däremot av 

syncentralen vilket gör att samordning är viktig (Fuglerud & Solheim, 2008; Åström, 2009). Även 

internt inom en skola kan det finnas organisatoriska samordningsproblem mellan exempelvis ett 

centraliserat IT-stöd och skolans it-tekniker och pedagoger vilket ytterligare kan komplicera 

samordningen. 

Skolor använder skolportaler där information mellan lärare, elev och hem förmedlas. Olika 

skolportaler skiljer sig åt men många funktioner är gemensamma. Det är vanligt att läromedel kan 

öppnas via skolportalen, att läxor kan både ges och besvaras och att information förmedlas till elever 

och föräldrar via skolportalen. Skolportaler har ofta brister i tillgänglighet vilket försämrar 

delaktigheten för elever med blindhet som läser punktskrift (Funka Nu, 2011; Söderström, 2010). 

Molntjänster används i ökande utsträckning. Begreppet molntjänst har ingen entydig definition. Det 

används dels för tjänster som erbjuder lagring av filer på en virtuell server som nås via internet medan 

andra tjänster erbjuder både lagring och olika program som körs i datorns webbläsare eller som 

mobilapplikationer (González-Martínez, Bote-Lorenzo, Gómez-Sánchez, & Cano-Parra, 2015). Ofta 

erbjuds möjligheter att tillsammans arbeta med ett dokument och att skriva kommentarer mm. Sociala 

media, olika mobilapplikationer och program där flera elever samarbetar och skriver i samma 

dokument används i många skolor och det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas tekniska 

tillgänglighetsproblem. Klasskamraters användande av digitala media har också en stor betydelse för 

elevens delaktighet då unga människor umgås i ökande utsträckning digitalt, på fritiden, på raster och 

ibland även på lektionstid. På mellanstadiet använder 95 procent av barnen internet dagligen i hemmet 

och i högstadiet och gymnasiet ökar siffran till 98 procent (Alexanderson & Davidsson, 2016). 

Vid datorarbete och användning av mobil eller läsplatta använder elever med blindhet olika 

hjälpmedel såsom skärmläsningsprogram, talsyntes, punktskriftsskärm och punktskriftsskrivare (Hersh 

& Johnson, 2008). En elev med blindhet använder oftast ett vanligt tangentbord för att skriva in text 

och för att styra datorn. Istället för mus används olika kortkommandon, både generella 

kortkommandon som finns i operativsystem eller den använda programvaran eller kortkommandon 
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som hör till det skärmläsningsprogram som eleven använder. Det går att göra inställningar i 

skärmläsningsprogrammet som påverkar vilken information som presenteras och hur den presenteras. 

För att skärmläsningsprogrammet ska kunna tolka och presentera information i ett datorprogram krävs 

det att både program och information är skapade så att skärmläsningsprogrammet kommer åt 

nödvändig information (Hersh & Johnson, 2008).  

 

All information presenteras via talsyntes eller taktilt på punktskriftsskärmen vilken oftast har en rad 

med 40 punktskriftsceller. Varje punktskriftscell består av åtta piggar som kan höjas eller sänkas vilket 

gör det möjligt att åstadkomma 156 olika tecken, inklusive ett tomt tecken. Som en konsekvens av att 

det endast är 40 tecken på en rad som visas åt gången är det svårare att få en snabb överblick över den 

presenterade informationen än för seende som momentant med ögat snabbt kan svepa över hela 

bildskärmen (Fellenius, 1999). 

Anpassade läromedel i dag 

Den följande texten beskriver hur SPSM:s anpassning av tryckta förlags läromedel i dag görs för 

elever som läser punktskrift. Även vid tillgängliggörande av digitala läromedel i en framtid behövs 

liknande anpassningar vilket gör det relevanta att beskriva hur anpassningar görs i dag. Texten ger 

också en förståelse för hur elever med blindhet i dag använder digitala anpassningar av tryckta 

läromedel. 

SPSM gör anpassningar av förlagsutgivna tryckta läromedel så att de fungerar för elever med blindhet. 

Anpassningarna görs till tryckt punktskrift och de digitala formaten Textview, HTML och Daisy 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017b). Till samtliga format kan det produceras taktila bilder i 

svällpappersformat (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016e). De olika formaten beskrivs under 

egna rubriker längre fram i texten. Anpassningarna sker med stöd av § 17 Upphovsrättslagen (SFS 

1960:729). Anpassningarna utgår oftast från en PDF-fil som SPSM erhåller från det utgivande 

förlaget. 

Det räcker inte att innehållet i läromedlet är åtkomligt rent tekniskt utan det måste även fungera som 

det är tänkt ur ett lärande perspektiv. En pedagogisk anpassning görs av innehållet i läromedlet så att 

en elev med blindhet ska få samma möjlighet att använda läromedlet som klasskamraterna 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016b). Läromedlets innehåll, syfte och svårighetsgrad 

bevaras vid anpassningen men den bearbetas för icke visuell läsning. Det kan handla om att skriva om 

texter och övningar och att ge tips till pedagogen att använda konkret material. SPSM anlitar även 

externa pedagoger med ämneskompetens som skapar de pedagogiska anpassningarna efter SPSM:s 

riktlinjer. Anpassningarna skapas som en textfil och förs i senare produktionsmoment in i en digital fil 

som ligger till grund för anpassningar av boken i flera olika utformat. 
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Bilder som förekommer i den tryckta boken hanteras på olika sätt beroende på bildens roll i boken. En 

del bilder återges som taktila bilder i separata bildbilagor medan bilder som enbart finns med i 

dekorativt syfte oftast tas bort helt. Bilder ersätts ofta av bildbeskrivningar i form av en beskrivande 

text men en bildbaserad övning kan också skrivas om så att bilden blir överflödig och kan tas bort 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016b). I Bilaga D beskrivs taktila bilder mer ingående. 

De statliga myndigheterna SPSM och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) samverkar genom 

gemensamma upphandlingar och riktlinjer för produktion av anpassade tryckta böcker men det finns 

vissa skillnader mellan myndigheternas anpassningar och hur processerna ser ut. Samverkan sker även 

med andra länder, främst de nordiska länderna, och genom medlemskap och arbete i DAISY 

Consortium (”Svenska Daisykonsortiet”, u.å.). Böcker för grundskola och gymnasium har ofta en 

avancerad layout och struktur med olika textrutor, symboler, bilder och andra grafiska element vilket 

ställer andra krav på redigering och anpassning än exempelvis en skönlitterär bok med enkel struktur 

och layout. Läromedel innehåller också övningar och exempel som behöver anpassas för att kunna 

användas av en elev med blindhet. Vid anpassningar av läromedel skapas även anvisningar till elevens 

lärare för hur boken är anpassad vilket inte behövs till en skönlitterär bok eller en bok för en 

universitetsstudent. I Bilaga D beskrivs olika digitala format som används vid anpassning av 

förlagsutgivna tryckta läromedel mer utförligt. 

Elisabet Sepúlveda (2008) beskriver i en studie hur anpassade läromedel används i undervisningen i 

den svenska skolan. Syftet var att undersöka hur de används och fungerar ur ett 

tillgänglighetsperspektiv för elever med blindhet. Studien begränsades till att titta på anpassningar av 

tryckta läromedel gjorda av SPSM. Frågeställningarna handlade om hur de anpassade läromedlen 

användes och hur väl de fungerade i undervisningen, hur lärmiljön påverkades av lärarens arbetssätt 

och elevens användning av anpassningen samt hur och på vilket sätt läraren själv anpassade elevens 

läromedel och av vilken anledning. Sepúlveda visade att den vanligaste anpassningen var e-

boksformatet Textview med tillhörande taktila bilder. De flesta eleverna läste anpassningen taktilt på 

punktskriftsskärm medan talsyntes användes i mindre utsträckning.  

Det behövs även anpassning av annat material som används i undervisningen, såsom material som 

lärare själva har producerat, annat tryckt material eller digital information. Elever med blindhet har i 

regel en resursperson i form av en pedagog eller assistent. Hur arbetsfördelningen ser ut mellan 

resursperson och pedagog varierar mellan olika skolor men en uppgift som resursperson ofta helt eller 

delvis ansvarar för är anpassning av undervisningsmaterial. Ibland läggs en del av det pedagogiska 

ansvaret på resurspersonen trots att det är pedagogen som har ansvaret för alla elever i klassen 

(Rönnbäck m.fl., 2010; Åström, 2009).  

Ett ungt forskningsområde 

Det finns ännu inte så mycket forskning om digitala läromedel och elever med särskilda behov varken 

internationellt eller i Sverige (Calderon & Sandström, 2015), än mindre om digitala läromedel och 

elever med blindhet. För att hitta tidigare forskning är sökningar gjorda i olika databaser som 

EbscoHost, Eric, Google schoolar, DiVA, Swepub och Uppsök. Även olika publikationer och 

webbsidor har genomsökts, bland annat från Skolverket, SPSM, MTM, Regering och riksdag, 

Sveriges kommuner och landsting, Post och telestyrelsen och Internetstiftelsen i Sverige. Vid 

sökningarna har olika sökord och kombinationer av sökord systematiskt testats och referenser i redan 

refererade artiklar, rapporter och böcker har använts för att hitta mer forskning.  
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Metod 

Metodavsnittet inleds med studiens vetenskapliga utgångspunkter. Därefter redovisas den använda 

metodologin, studiens design och genomförande samt slutligen studiens etiska frågeställningar.  

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Studien tar avstamp i en socialkonstruktionistisk tradition där fakta och kunskap uppfattas som en 

mänsklig konstruktion, något som kan förändras både över tid och beroende på sammanhang. Burr 

(2003) beskriver fyra grundsatser, tenets, inom socialkonstruktionismen. För det första är den kunskap 

vi har om världen inte en objektiv sanning utan den är beroende av och skapas av vårt sätt att 

kategorisera världen och vi bör därför vara kritiska och ifrågasättande till hur vi uppfattar världen. För 

det andra påverkar vår kultur och historia vår uppfattning och representation av världen, vilket Burr 

exemplifierar med hur synen på barn har förändrats sedan Charles Dickens skrev sina böcker. För det 

tredje är det den sociala interaktionen mellan människor som både genererar och bevarar det sätt som 

vi uppfattar världen på. För det fjärde är de sociala handlingar som är möjliga och acceptabla att utföra 

knutna till hur vi har konstruerat vår bild av världen. Vår bild av världen får alltså, enligt ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt, konsekvenser för vårt handlande. I föreliggande studie används ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt för att synliggöra olika diskurser, eller uppfattningar och 

representationer av världen, vilka finns i det undersökta materialet.  

Metodologi 

För att kunna utforska vad som sägs och det sätt det sägs på används diskurspsykologi vilket är en av 

flera grenar inom diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurspsykologi bygger på 

socialkonstruktionistisk teoribildning (Potter, 1996) och i undersökningen används dess möjligheter att 

analysera språklig interaktion och retorik i intervjuerna. Genom att analysera språket och retoriken i 

det som sägs får vi också veta något om hur den sociala världen är organiserad (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Vi får kunskap om vilka normer och värderingar som är verksamma och vilken retorik 

människor använder för att legitimera olika fenomen. På så vis byggs en bild upp av hur den sociala 

världen är organiserad och det blir möjligt att diskutera vilka konsekvenser det får för olika aktörer. 

Det egna jaget är enligt detta synsätt inte konsistent och individer motsäger därför ofta sig själva 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Potter (1996) beskriver hur en vetenskapsman observerar något och sedan gör en beskrivning av 

observationen. Beskrivningen görs i skrift eller tal med hjälp av kategoriseringar från tidigare 

erfarenheter och gällande teorier och kan därför inte betraktas som en helt neutral beskrivning. Potter 

kallar det för en tolkningsrepertoar, ”interpretative repertoires” (Potter, 1996, s. 115), som styr och 

begränsar de tolkningar som är möjliga att göra eller som styr dem (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Valet av metodansats föll på diskurspsykologi för att synliggöra både olika diskurser och konflikter 

mellan diskurserna genom att analysera retoriken i uttalanden som deltagarna gör i intervjusamtalen. 

På så vis blir diskursanalysen ett verktyg att synliggöra aspekter som implicit styr tillgång och 

tillgänglighet av läromedel för elever med blindhet.  
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Förståelsen för begreppet diskurs tar i sammanhanget avstamp i Potters skrivning om att det är ”talk 

and texts as parts of social practices” (Potter, 1996, s. 105). Min tolkning är att han menar att det som 

sägs och skrivs ska ses som en del av det sammanhang som det sägs och skrivs i, likväl som det som 

det skrivs om. Det finns alltid ett mål och ett syfte med det som sägs, och det som sägs argumenterar 

på något sätt för en version av verkligheten. Detta sätt att förstå diskursbegreppet på ligger också i 

linje med definitionen som Winther Jørgensens & Phillips (2000) gör. De beskriver diskurs som olika 

konkurrerande sätt ”att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Ytterligare ett sätt att förstå diskurs på presenteras av Burr (2003), som talar om mikrodiskurser och 

makrodiskurser. Jag förstår det som att Potters definition, som handlar om samtalsinnehåll och retorik 

i samtalet, är en mikrodiskurs i Burrs mening. Winther Jørgensen och Phillips definition skulle 

däremot kunna användas både i ett mikro- och ett makroperspektiv, där makroperspektivet handlar om 

”stora” diskurser som en ekonomisk eller pedagogisk diskurs. På mikronivå, i direkt anslutning till 

analysen av intervjuerna, har jag valt att peka ut samtalsinnehåll och retorik. Det är i studiens resultat 

möjligt att få fram makrodiskurser men valet föll på att i studien endast fokusera på mikronivån. 

En enskild individ kan konstruera olika versioner av ett och samma fenomen, och använda sig av 

olika diskurser beroende på sammanhang och syfte med ett uttalande (Holmberg, 2010, s. 57). Det 

innebär att en person kan motivera sitt handlande utifrån olika motiv vid olika tillfällen. Inom 

diskurspsykologi finns det flera verktyg för att analysera hur olika personer konstruerar ett fenomen 

och hur de har använts i studien beskrivs nedan. 

Retorik ses inom diskurspsykologi som ett sätt för människor att skapa förståelse och är en del av vårt 

sätt att interagera med varandra (Holmberg, 2010). Genom att analysera hur retorik används för att 

uppnå ett syfte i uttalanden synliggörs olika versioner av en händelse eller ett fenomen (Potter, 1996, 

s. 108).  

Potter (1996) menar att en person som uttalar sig alltid har ett intresse, interest, och det finns också en 

insats, stake, vars storlek beror på intresset. Potter (1996) använder termen stake inoculation som på 

svenska skulle kunna översättas till intresse vaccinering för att beteckna hur något berättas på ett sätt 

som gör det svårare att längre fram i berättelsen beskylla berättaren för att ha någon form av 

egenintresse av hur framställningen görs (Holmberg, 2010). Genom att identifiera stake inoculation 

blottläggs en konflikt eller situation som den berättande framställt att denne inte kan beskyllas för.  

Det är inte ovanligt att den som berättar något förstärker sina argument genom att använda extremfall 

eller får något att framstå som mer extremt än det är för, vilket kan ske genom att använda ord som 

otroligt eller alla människor (Potter, 1996). En förminskning kan på motsvarande sätt göras med 

användningen av ord som mycket få eller nästan inga. Genom att identifiera när någon förstärker eller 

förminskar ett argument synliggörs en underliggande konflikt som blir synlig genom att förstärkning 

eller förminskning har använts. 

Dessa diskurspsykologiska begrepp kommer att användas i analysen av det empiriska materialet för att 

på så vis fördjupa förståelsen för de diskurser som är verksamma inom undersökningsområdet. 

Design och genomförande 

Studiens upplägg redovisas under rubrikerna Urval, Metod för datainsamling samt Bearbetning och 

analys. 
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Urval 

I studien analyseras olika läromedelsproducenters uttalanden om digitala läromedel som används i 

skolor med elever med blindhet och seende elever. Urvalet är strategiskt och totalt innehåller studien 

nio intervjuer med sexton informanter. En kollega på SPSM förmedlade kontakt med informanter på 

de fem största läromedelsförlagen i Sverige, förlag som producerar både tryckta läromedel och digitala 

läromedel. Genom den hjälp jag har fått med att hitta informanter har mycket tid sparats men 

framförallt har det gett möjlighet att intervjua informanter som arbetar med produktion och strategiskt 

tänkande runt digitala läromedel på de olika förlagen. En av intervjuerna genomfördes aldrig på grund 

av förhinder men jag bedömde att det fanns tillräckligt med data från traditionella förlag även utan den 

intervjun. Genom en annan kollega skapades kontakt med ett av de största förlagen som enbart 

producerar digitala läromedel. Informanterna på SPSM tog jag själv kontakt med. På SPSM 

intervjuades både läromedelsrådgivare som arbetar med rådgivning mot förlagen och synprojektledare 

som arbetar med anpassning av läromedel för elever med synnedsättning på SPSM. En av de 

intervjuade som arbetar med anpassning av läromedel för elever med synnedsättning har en 

chefsposition inom enheten men jag har valt att kalla även den personen för synprojektledare av 

konfidentialitetsskäl.  

De fem intervjuerna med förlag var enskilda. Intervjuerna med SPSM:s synprojektledare fördelade sig 

på en enskild intervju och en gruppintervju med två personer. Intervjuerna med SPSM:s 

läromedelsrådgivare gjordes som två gruppintervjuer med tre personer vardera. Totalt gjordes nio 

intervjuer som spelades in digitalt; den totala inspelningstiden var 9 timmar och 38 minuter. 

Intervjutiden varierade mellan 46 minuter och 101 minuter. Informanterna fick välja plats för 

intervjun, framförallt för att underlätta att vi skulle hitta en tid som passade, men även för att de skulle 

kunna välja en plats där de kände sig bekväma (Bryman, 2002). Alla informanter som arbetade på 

förlag valde att bli intervjuade på sin arbetsplats förutom en som föredrog att intervjuas i SPSM:s 

lokaler. De fyra intervjuerna på SPSM utfördes på de platser där de intervjuade arbetar. 

Tabell 2 

Intervjudata 

Titel Antal intervjuade Minuter 

Synprojektledare  2 79 
Synprojektledare  1 41 
Läromedelsrådgivare 3 69 
Läromedelsrådgivare 3 69 
Förlag 1 1 54 
Förlag 2 1 62 
Förlag 3 1 101 
Förlag 4 1 46 
Förlag 5 1 57 

Metod för datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i form av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade intervjufrågor. En 

intervjuguide användes för att inte glömma bort något av de områden som skulle undersökas men alla 

frågor har inte behövt ställas utan svaren har kommit i det pågående samtalet. De olika intervjuerna 

har alltså skiljt sig åt vilket är normalt när det gäller semistrukturerade intervjuer (Kvale, 2007). 

Intervjuguiden (Bilaga A) skapades med utgångspunkt från syfte och frågeställningar (Kvale, 2007). 
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Den första intervjun var tänkt som en testintervju ifall det visade sig att intervjuguiden inte fungerade 

men eftersom den fungerade som det var tänkt inkluderades intervjun i undersökningen. 

Bearbetning och analys 

Vid transkription har jag försökt hålla mig nära det som informanterna har sagt och har inte redigerat 

bort upprepningar, lagt till saknade ord eller gjort andra korrigeringar. Om informanten har hummat 

finns det med liksom skratt eller inpass från andra informanter eller från mig själv. Tonläge eller 

intonation är inte markerat. Även egna frågor och yttranden transkriberades på samma sätt eftersom de 

tillsamman med informanternas svar formar en social interaktion där även frågorna är en viktig del 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I citatet ”sen, sen, sen jag menar vi kan ju inte…” synliggörs 

exempelvis en tveksamhet genom den inledande upprepningen som hade osynliggjorts om 

transkriberingen inte hade varit lika textnära. Utan den information som tveksamheten ger hade 

information tappats och tolkningen blivit annorlunda. 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att jag skulle få en bra bild av empirin. Därefter valdes citat 

i intervjuerna och kodades med olika teman. Valet av teman gjordes utifrån samtalsinnehåll, inte från 

förutbestämda teman utgående från forskningsfrågorna, för att öppna upp för teman som jag inte 

kunde förutse på förhand (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I Bilaga C redovisas de olika 

huvudteman som identifierades i empirin; under flera teman finns det även olika underteman.  

Makron, vilka fungerar som små program, skapades i MS Word för att minska mängden repetitiva 

arbetsmoment i arbetet med att markera valda teman i den transkriberade texten. Därefter utnyttjades 

programmet PowerGrep för att med hjälp av reguljära uttryck samla de markerade citaten i ett nytt 

dokument, sorterade efter samtalsinnehåll; intervju och styckenummer i intervjun. Arbetssättet 

underlättade det iterativt arbetet med att upprepat läsa igenom materialet, ändra teman och lägga till 

och ta bort citat under dessa (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

I analysen grupperas citat med förlag, SPSM:s läromedelsrådgivare respektive SPSM:s 

synprojektledare var för sig. Det kändes relevant att gruppera dem så eftersom de olika grupperna har 

olika referensramar och olika diskursiva sammanhang. I citaten lyfts följande teman fram: Ekonomi, 

Ansvar, Samarbete och Anpassning. De teman som är utvalda är tänkta att ge svar på 

forskningsfrågorna. Citat som bedömdes belysa ett visst tema på ett för temat representativt och 

intressant sätt valdes ut för en vidare analys med olika diskurspsykologiska verktyg. 

Den retorik som används i de olika uttalandena redogörs löpande för i analysen och olika hypoteser 

om texten konstrueras genom att argumentera för olika antaganden som skulle kunna vara rimliga. I 

sammanfattningen efter varje citat lyfts det mest väsentliga som framkommit ur analysen fram på en 

mer generell nivå. Förhoppningen är att på det sättet tydliggöra för läsaren vilka aspekter som lyfts 

fram för att diskuteras vidare i senare delar av arbetet. 

Text som citeras direkt från intervjuerna markeras med kursiv stil och citaten är också omgivna av 

citattecken, ”, för att underlätta vid taktil läsning på punktskriftsskärm. Som tempusform används 

presens med ett undantag och det är i konstruktionen av olika antaganden som till största delen skrivs 

som kan vara eller skulle kunna vara.  

Etik 

Informanterna tillfrågades via mejl om de ville delta i undersökningen vilket alla samtyckte till att 

göra. I samband med intervjun fick informanterna även ett utskrivet brev (Bilaga A) med information 



 

 21 

om syftet med undersökning, deras rättigheter som informanter med mera (CODEX, 2016; 

Vetenskapsrådet, 2002, 2011).  

Det finns ett fåtal stora läromedelsförlag i Sverige vilket gör att det antagligen skulle kunna vara 

ganska lätt att identifiera vem som har sagt vad ifall materialet inte avidentifierades på ett bra sätt. 

Personalen som arbetar på SPSM är inte heller en stor grupp men det är för undersökningens syfte 

nödvändigt att veta om en utsaga är gjord av någon på ett förlag, av en läromedelsrådgivare eller av en 

synprojektledare. Informanterna avidentifierades direkt vid transkriptionen och en separat fil skapades 

med en nyckel till de verkliga identiteterna för att kunna gå tillbaks vid behov. Alla intervjuade har fått 

kvinnliga identiteter eftersom min bedömning är att personens könstillhörighet inte har någon 

betydelse för analysen och att det då blir svårare att identifiera vem som är vem. Nämnda personnamn 

och annat som skulle kunna avslöja en persons identitet har ändrats. När studien är publicerad och 

godkänd kommer alla inspelningar att raderas. 

När alla citat som återges i arbetet var utvalda tillfrågades citerade informanter om de ville läsa 

igenom de utvalda citaten och alla gav sin tillåtelse till citatens användning. Eftersom analysen är 

kritisk finns det en risk att de intervjuade kan känna sig misstolkade men jag har bedömt det som 

viktigt att kunna göra mina egna tolkningar av olika uttalanden eftersom det endast är jag som under 

arbetets gång ser den helhet som uttalandena ingår i. Att just ett visst uttalande analyseras beror på min 

bedömning att det på ett bra sätt belyser ett visst tema som finns med även i andra uttalanden. Målet 

med analysen som helhet är inte att nagelfara enskilda individer och deras uttalanden utan att 

undersöka olika tankar och idéer som uttalas inom området. 

I och med detta tycker jag att hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 

Resultatet presenteras uppdelat i tre delar 1) Förlag, 2) SPSM:s läromedelsrådgivare och 3) SPSM:s 

Synprojektledare. Grupperna representerar olika verksamheter inom läromedelsproduktionen med sina 

respektive referensramar och diskursiva sammanhang. 

Förlag 

De fyra följande citaten är tagna ur intervjuer med personer som arbetar på förlag och tydliggör olika 

dilemman i ansvar för och skapande av digitala läromedel så att de fungerar för elever med blindhet. 

Pengar ställs mot elevgruppens storlek 

I det här citatet beskriver Sofie hur hennes förlag arbetar med tillgänglighet för olika elevgrupper. Det 

är utvalt för att det visar på en konflikt mellan en målsättning att förlagets läromedel ska fungera för 

alla elever och de ekonomiska överväganden som förlaget ställs inför.  

”Intervjuare: Hur ser du på ansvarsfrågan liksom [Sofie: mm] ? 

Sofie: Oj det är ju en rätt svår fråga faktiskt. Eh men vi vill ju förstås göra bra – vi vill ju att elever 

ska kunna lära sig, att läromedel ska kunna anpassas. Jag menar det är ju lite av vårt varumärke också 

– så både etiskt och säljmässigt. Sen, sen, sen jag menar vi kan ju inte lägga halva budgeten på en 

grupp som är tio personer heller – då tar /skratt/ det finns ju alltid ett förhållande till det men 

[Intervjuare: mm] - nä men synergieffekter, smarta synergieffekter så att alla kan. Det är vår 

målsättning i alla fall och… precis så vi vill ju anpassa så visst har vi ett ansvar det, det, det har man 

väl alltid –tycker jag. Jag tycker att om vi ska vara ett stöd till skolan så måste vi liksom vara det – vi 

får inte gömma huvudet i säcken så. Sedan blir det ju alltid en prioritering liksom, det är ju så – så är 

det ju [Intervjuare: mm]. Hm- ja. Så - en stor och komplex fråga men – ja med det är väl det – det vill 

vi i alla fall.” 

Sofie gör sig i citatet till språkrör för förlaget genom positioneringen som ”vi” vilket ger uttalandet 

mer tyngd men det gör också att hon slipper stå helt själv bakom sina uttalanden. Hon betonar att 

ansvarsfrågan ”är ju en rätt svår fråga” men att ”vi vill ju att elever ska kunna lära sig, att läromedel 

ska kunna anpassas”, det är till och med ”lite av vårt varumärke också” och viktigt både ”etiskt och 

säljmässigt”. Genom att det är ”lite av ett varumärke” måste det också innebära att förlaget anser att 

de når ganska långt i sin ambition att ”alla ska kunna lära sig”. Den inledande positiva attityden till 

tillgänglighet lägger en grund till uttalandet att ”vi kan ju inte lägga halva budgeten på en grupp som 

är tio personer heller” vilket medför att hon inte lika lätt kan beskyllas för att de inte anpassar åt olika 

grupper (stake innoculation). Företagsekonomiska hänsyn krockar här med den tidigare deklarerade 

ambitionen att alla ”elever ska kunna lära sig ”. Förstärkningen av gruppstorlek och budget där 

”halva” budgeten ställs mot ”tio” personer framställer kostnaden som orimligt stor för en mycket liten 

grupp. Uttalandet kontrasteras mot ”nä men synergieffekter, smarta synergieffekter så att alla kan”, 

som återknyter till ett uttalande där Sofie har definierat synergieffekter som ”att det ska kunna gynna 

flera grupper”, vilket framställs som mer rimligt. Utsagan ” vi får inte gömma huvudet i säcken, sedan 

blir det ju alltid en prioritering liksom, det är ju så” kan begripas som att trots att förlaget förstår att 

det behövs anpassningar för elever med blindhet så prioriteras de inte. Anledningen till att de inte 

prioriteras kan antas vara den tidigare nämnda proportionen mellan kostnad och storleken på gruppen 

som gynnas av anpassningen. Avslutningen ”det är ju så” gör att det framstår som en objektiv sanning 
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att det måste göras en prioritering när en liten grupp kostar ”orimligt” mycket och det sätter också 

punkt för en diskussion som rör känsliga frågor.  

 Sammanfattning 

I citatet synliggörs konflikten mellan förlagets mål att producera läromedel som fungerar för alla 

elever och kraven på ekonomisk vinst. Trots att det framställs som att det nästan är förlagets 

varumärke att deras läromedel ska fungera för alla elever så prioriteras inte funktionalitet som gynnar 

endast en liten målgrupp. Att det enbart är pengar som nämns som skäl för prioriteringen kan bero på 

att ekonomi ofta är den mest begränsande faktorn för förlaget och att andra faktorer som brist på 

kompetens inte upplevs som lika begränsande. 

Ansvaret ligger inte hos förlagen 

Det här citatet handlar om ansvar för att läromedel är tillgängliga och är utvalt eftersom det tar upp 

ansvarsfördelning och olika aktörers ansvar men även för att ekonomiska aspekter lyfts in. 

”Intervjuare: Vem har egentligen ansvaret om man har ett digitalt läromedel och inte riktigt..? 

Ninni: Ja alltså, då är det ju någonstans lärarens ansvar, eller rektors ansvar – eller alltså det ligger ju 

på skolan att välja ett läromedel som funkar [Intervjuare: mm]. Och det, vi kan ju, vi kan ju gå ut och 

säga – det här fungerar inte med skärmläsningsprogram och så har vi på något sätt sagt det 

[Intervjuare: mm] om man skulle liksom hårddra det så skulle man ju kunna säga det att – ja fast du 

kan inte använda det här, likaväl som att man kan säga – det här programmet kan ni inte använda med 

Internet 6 [Intervjuare: Ja just det], Internet Explorer 6 för att det är för gammalt [Intervjuare: mm]. 

Ja och då kan ju inte skolorna komma och kräva oss på ansvar för att de har gamla datorer, med 

gamla skärmläsare – ja men det funkar inte för oss – Nej – synd [Intervjuare: mm]. Alltså, så kan man 

ju säga men samtidigt så vill man ju inte behöva säga så /båda skrattar/ Alltså, rent juridiskt kan man 

väl säga att det inte ligger på oss att se till att våra läromedel funkar för alla [Intervjuare: nej] nej, 

men – men det är ju bra om de fungerar för så många som möjligt, för det gör ju att vi får fler kunder 

som tycker att vi har bra grejer. [Intervjuare: mm] eh- ja, så att det är ju liksom mer ett moraliskt eller 

affärsmässigt, och så är det ju hela tiden den här frågan – hur många är de då? Är det kognitiva 

svårigheter som jag läste någonstans att 8 % av befolkningen anses ha eller 10 eller någonting, alltså 

till och från i alla fall /skratt/. Jag kan säga att jag har, min väninna, har definitivt inga kognitiva 

svårigheter på kvällen och på morgonen har hon de definitivt [båda skrattar]. Och det kan man ju ha 

liksom, det kan ju vara tillfälliga, och då ökar ju den mängden – ja men då är det kanske, men är det 

0,02% av elevantalet så- ja de affärsmässiga incitamenten blir ju små då, och det är ju därför det finns 

det här stödet, alltså tillverkningen av läromedel för dem [Intervjuare: mm] hos er, så är det.” 

I citatets inledning är det ansvarsfrågan som ligger i fokus. Genom utsagan ” alltså det ligger ju på 

skolan att välja ett läromedel som funkar” så framhåller Ninni att skolan genom möjligheten att välja 

läromedel har ansvaret att se till att de har tillgängliga läromedel. Ninni beskriver sedan hur förlaget 

skulle kunna friskriva sig från ansvar för att ett läromedel ur ett tekniskt perspektiv inte fungerar med 

olika hjälpmedel genom att tala om att det ”fungerar inte med skärmläsningsprogram och så har vi på 

något sätt sagt det”. Ninni visar på att förlaget redan gör på det sättet när de deklarerar att ett program 

inte kan användas med en gammal webbläsare ”det här programmet kan ni inte använda med 

[…]Internet Explorer 6 för att det är för gammalt”. Uttalandet ”alltså, rent juridiskt kan man väl säga 

att det inte ligger på oss att se till att våra läromedel funkar för alla” framställer det som att förlaget 

inte har något juridiskt ansvar för tillgängligheten i de läromedel de producerar. Jag förstår det som att 

Ninni menar att det inte finns någon lagstiftning som kan tolkas så att förlagets läromedel måste 

fungera för alla elever.  

Därefter kommer ekonomiska aspekter av tillgänglighet in i samtalet. Ninni framhåller att ”det är ju 

bra om de fungerar för så många som möjligt för det gör ju att vi får fler kunder” vilket visar att 
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tillgänglighet kan värderas utifrån ett försäljningsmässigt perspektiv. Att en produkt fungerar för 

många framställs som positivt för försäljningen och eftersom en ökad försäljning ger större intäkter så 

kan det finnas en ekonomisk drivkraft i att göra läromedel tillgängliga. 

Den avslutande delen av citatet handlar om förhållandet mellan elevgruppens storlek och kostnad. 

Utsagan ”så är det ju hela tiden den här frågan – hur många är de då?” kan ses som ett sätt att knyta 

an till det föregående ekonomiska resonemanget med en retorisk fråga som implicit säger att är 

gruppen liten så kostar det för mycket att ta hänsyn till den. När Ninni tar upp personer med kognitiva 

svårigheter kan syftet vara att visa på en grupp som är tillräckligt stor för att det ska vara lönsamt att ta 

hänsyn till den, till skillnad mot en grupp som är så liten som ”0,02% av elevantalet”. Kontrasten i 

storlek mellan de två grupperna ger Ninni ett stöd i framställningen av att de ”affärsmässiga 

incitamenten” är små för att anpassa åt den lilla gruppen. Ninni avslutar med att uttrycka att det är för 

att de ”affärsmässiga incitamenten” är så små som ”det finns det här stödet, alltså tillverkningen av 

läromedel för dem hos er, så är det”. SPSM:s stöd till den lilla gruppen genom tillverkning av 

läromedel framställs i uttalandet som motiverat av ekonomiska skäl. När Ninni säger ”hos er” visar det 

att hon ser mig som representant för SPSM. 

Sammanfattning 

Enligt resonemanget ligger det juridiska ansvaret för att alla elever har fungerande läromedel helt på 

skolan. Förlaget kan friskriva sig från ansvar för tekniska problem genom att deklarera hur läromedlet 

fungerar tillsammans med olika programvaror, datorer och hjälpmedel, exempelvis 

skärmläsningsprogram. I samtalet nämns inget om ansvar för det pedagogiska innehållet men troligtvis 

är det för att teknisk tillgänglighet ligger i fokus i den här delen av samtalet. Det framställs dock som 

positivt för förlaget om läromedlet fungerar för många elever eftersom det ger mer pengar och nöjdare 

kunder. Statligt stöd för framställning av läromedel för elever med blindhet framställs som motiverat 

av att det inte är lönsamt för förlaget att ta hänsyn till en så liten grupp. 

Anpassning i samarbete 

Molly presenteras i intervjun för ett framtidsscenario där andelen läromedel som är helt digitala och 

saknar en pappersförlaga ökar. Citatet är intressant eftersom det tar upp behov av samarbete vid 

produktion och anpassning av digitala läromedel. 

”Intervjuare: Jag tänker som med… i dag så, går jag in lite grann hur det fungerar för elever med 

blindhet, så är det ju staten som står för anpassningar av läromedel, av tryckta läromedel, och i 

efterhand gör tryckta versioner, tryckt punktskrift och olika elektroniska böcker. Om man tänker att 

det blir mer elektroniskt från början, [mm] då finns det ju kanske inte någon pappersförlaga att utgå 

ifrån … 

Molly: Nej 

Intervjuare: och då hamnar man ju lite grann i … vad man gör då…? Och vem…, vad tänker du…? 

Då finns det ju elever som kanske inte.., antingen så måste ju ett läromedel fungera från början eller 

också gör det inte det /skratt/ och – vad händer i de här olika scenarierna, har du några tankar runt..? 

Utvecklingen går ju ditåt antagligen precis som du säger… 

Molly: Då måste man ju nästan jobba tillsammans med någon som, parallell-utvecklar för att det, jag 

menar för annars blir det ju konstigt om man sitter och uppdaterar ett digitalt läromedel och inte har 

någon som samtidigt då ser till att det uppdateras med teckentolkning eller höll jag på att säga eller 

med blindskrift eller så. Alltså det måste ju ske samtidigt annars så sitter man ju med två versioner i 

det läget. För det är en sak om man när det är en bok som är tryckt, då ser den ju ut som den gör 

liksom [Intervjuare: mm]. Där…, alltså det krävs ju ett helt, en helt annan - här skulle man vilja ha ett 

verktyg som gick in och kunde liksom göra automatiskt – eh direkt. Som att lägga på ett filter på 
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något vis som kunde tolka ut det, det hade ju varit… [Intervjuare: mm] Så att man liksom, att man 

inte är låst vid att – ”ja men du får ta den här som är, den är ett år gammal, det är den som finns” För 

det är ju – man tänker allt som man kan göra i dag, man kan – man översätter texten till 

serbokroatiska eller till serbiska eller till… - på en gång [Intervjuare: mm] I bristande kvalitet kanske 

men dock, det går ändå att göra. [Intervjuare: mm] Det skulle man vilja kunna göra samma sak, bara 

få ut det på – vad praktiskt det vore.” 

I inledningen konstruerar Molly ett eget scenario utifrån frågeställningen och uttrycker sig i termer av 

vad som ”måste” ske för att det inte ska uppstå skillnader mellan olika versioner av ett läromedel. 

Molly framställer det som att kompetens om elever med blindhet även i framtiden är något som 

förlaget saknar, man jobbar ”tillsammans med någon”. Genom utsagan att uppdateringen ”måste ju ske 

samtidigt annars så sitter [man] ju med två versioner” påtalar Molly vad som kan hända om det 

digitala läromedlet inte uppdateras med innehåll för elever med blindhet samtidigt som det sker en 

övrig uppdatering. Molly kontrasterar det mot anpassning av en tryckt bok där risken för två versioner 

av samma bok inte uppkommer lika lätt eftersom innehållet i den tryckta boken inte förändras vilket 

Molly uttrycker med att ”då ser den ju ut som den gör”. 

I det fortsatta samtalet förflyttas fokus till en önskan om anpassning via automatisering. Molly uttalar 

att ”här skulle man vilja ha ett verktyg som gick in och kunde liksom göra automatiskt – eh direkt.” 

Det framstår som en önskan inspirerad av automatisering på andra områden, ”man översätter texten 

till serbokroatiska eller till serbiska eller till… - på en gång, i bristande kvalitet kanske men dock, det 

går ändå att göra”. Förmodligen är det den hägrande möjligheten att göra ett läromedel tillgängligt 

redan från början som gör att Molly uttalar sina tankar om automatisering. Dagens sätt att producera 

anpassningar med mycket manuellt arbete är både tidskrävande och kostsamt.  

Sammanfattning 

I resonemanget uttrycks ett behov av nära samarbete mellan förlag och någon, vilket skulle kunna vara 

SPSM, vid skapande av innehåll för olika målgrupper i ett digitalt läromedel. Utan ett samarbete kan 

det oavsiktligt uppstå olika versioner av läromedlet vid uppdatering av innehållet. En önskan om en 

delvis automatiserad anpassning uttrycks, en önskan som kan ha sitt ursprung i att det är både 

tidsödande och kostsamt att göra anpassningar. 

Systemutveckling i samarbete 

Det här citatet har valts därför att det argumenterar för att stöd behövs för att utveckla förlagens 

produktionssystem och digitala läromedel så att de stödjer tillgänglighet och gör anpassningar både 

enklare och billigare. Citatet följer på en diskussion om användargränssnitt och tillgänglighet i digitala 

läromedel och Ninni har precis beskrivit att det går att göra olika användargränssnitt för olika grupper. 

”Ninni: Här behöver verkligen, men det är så mycket billigare att vi lägger in det i vår produkt än att 

ni gör om hela produkten så att den funkar [Intervjuare: mm], till exempel. Men det är ju en sådan 

diskussion som man måste ha, alltså SPSM, eller ni som är experter på den biten, måste ju få en ännu 

närmare kontakt med oss som utvecklare, det kanske inte är i läget när man gör en produkt utan när 

man gör systemen som ska stödja produkterna, för ofta är det ju så att man har många produkter i 

samma grundläggande datasystem liksom [Intervjuare: mm]. Så att funkar de här grundläggande 

delarna så kan de hälla in innehåll och så kanske göra vissa justeringar, lägga in bildbeskrivning eller 

vad det nu kan vara för någonting, det är ju innehållsmässigt men om det inte ens finns någon plats 

att ha bildbeskrivning.” 

När Ninni säger att ”vi lägger in det i vår produkt” kan ”det” förstås på olika sätt. ”Det” skulle kunna 

förstås som anpassat innehåll som förlaget ”lägger in” i sin digitala produkt vilket i så fall förutsätter 

att produkten redan är utformad för att kunna fyllas med innehållet och att den har ett tillgängligt 
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användargränssnitt. ”Det” skulle också kunna syfta på tillgänglighet som förlaget ”lägger in” i 

produkten genom att utforma ett tillgängligt användargränssnitt och utforma produkten så att det går 

att lägga in tillgängligt innehåll. Båda förståelserna av ordet ”det” innebär att förlagets produkt 

antingen redan har, eller får, ett tillgängligt användargränssnitt och plats för att lägga in anpassat 

innehåll. 

Ninni uttrycker att det är ”så mycket billigare” att förlaget producerar ett digitalt läromedel som är 

tillgängligt än att SPSM ”gör om hela produkten”. Genom att betona att det blir ”så mycket” billigare 

höjs trovärdigheten i framställningen genom att förlaget inte framstår som den som tjänar på 

samarbetet. Det är snarare samhället genom SPSM som tjänar på det eftersom kostnaden annars hade 

legat helt på SPSM genom att SPSM då hade fått göra en alternativ produkt. 

SPSM framställs som ”experter” på tillgänglighet och ”måste” få ”en ännu närmare kontakt med oss 

som utvecklare”. Det framgår att SPSM och utvecklarna på förlaget redan har kontakter men att de 

måste ”bli ännu närmare” och främst runt konstruktionen av ”systemen som ska stödja produkterna” 

eftersom man ofta har ”många produkter i samma grundläggande datasystem”. Argumentationen är 

att det är ett bättre resursutnyttjande om SPSM ger stöd i form av kompetens till utveckling av 

grundläggande system än till utveckling enskilda produkter, vilket knyter an till det inledande 

argumentet att det blir ”så mycket billigare”.  

Effektivitetsvinsten med ett grundläggande system exemplifieras genom beskrivningen av hur en 

tillgänglig produkt skapas genom att det går att ”hälla in innehåll”, ”göra vissa justeringar, lägga in 

bildbeskrivning eller vad det nu kan vara för någonting”. Det ger en bild av att det med ett 

grundläggande system enbart behövs ”innehållsmässigt” arbete vid skapandet av en ny produkt. Den 

uttryckta kontrasten att annars så kanske ”det inte ens finns någon plats att ha [en] bildbeskrivning.” 

syftar till att visa på fördelarna med att utveckla ett grundläggande system som är byggt för 

tillgänglighet. 

Sammanfattning 

I citatet argumenteras det för fördelarna med att förlagets läromedel och grundläggande system redan 

från början har stöd för tillgänglighet och anpassat innehåll. För att nå dit förordas ett närmare 

samarbete mellan förlag och SPSM eftersom SPSM har expertkunskap inom området som behövs för 

att skapa tillgänglighet i system och produkter. I citatet framställs bilden av hur mycket enklare och 

billigare det skulle vara att fylla ett sådant system eller läromedel med anpassat innehåll än att SPSM 

gör en fristående anpassning. 

SPMS:s läromedelsrådgivare 

De tre första citaten kommer från en intervju med tre läromedelsrådgivare på SPSM och är egentligen 

ett enda långt citat som har delats upp i tre delar för att underlätta läsningen. Därefter följer ytterligare 

ett citat ur samma intervju. 

Samarbete på förlagens villkor 

Det är vanligt att förlag säljer digitala läromedel till skolor och skolhuvudmän i olika typer av paketet 

där förlagets digitala läromedel kan användas i flera ämnen. I citatet samtalar läromedelsrådgivare från 

SPSM om tillgänglighet i digitala läromedel och stöd till förlag med utgångspunkt från att skolan 

köper dem i form av digitala läromedelspaket. Citatet är intressant eftersom det tar upp stöd som 
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SPSM ger till förlag vid utveckling av digitala läromedel och läromedelspaket och vilket mandat 

SPSM har att ge stöd. 

"Intervjuare: Om man nu tar den här digitala modellen då [mm] om det blir att man köper ett koncept 

– allting är digitaliserat. Eh hur får man då det att fungera för mindre grupper som elever med 

blindhet? Och vad händer, hur ser ni..? 

Greta: Ja där skulle man ju vilja att vi fick vara med [mm] 

Hanna: Och det är vi ju på många håll - [mm] hos de som gör sådan här stora lösningar [mm]. Där de 

har varit i kontakt med oss, där de har fått stöd från oss regelbundet och vill veta hur de ska tänka för 

att de här eleverna ska vara inkluderade – så så är det ju. Men det är ju olika, olika intresse på olika 

[Greta: Ja det är det] förlag. 

Greta: Men… 

Hanna: Ja det är lite svårt att se det här med hur mycket förlagen ska göra ändå, hur mycket man kan 

tänka sig att de ska ha ekonomisk kompensation för det [mm].” 

Inledningsvis framstår det som att stöd från SPSM inte efterfrågas av förlagen vid utformning av 

digitala läromedelspaket i den omfattning som läromedelsrådgivarna skulle önska. När Greta säger ”ja 

där skulle man ju vilja att vi fick vara med” gör hon sig till talesperson för fler personer än sig själv 

eftersom hon använder orden ”man” och ”vi”. Det betyder att hon förmodligen också talar för sina 

kollegor vid SPSM i detta uttalande. Genom att använda ”vi” ges uttrycket en större tyngd genom att 

det är flera personer som representeras, en tyngd som ingen av de andra i intervjun heller har något att 

invända emot. När Greta använder ordet ”där” knyter det an till intervjuarens fråga om hur man får det 

”att fungera för mindre grupper som elever med blindhet”. Enligt retoriken i Gretas uttalande så skulle 

Greta och hennes kollegor som läromedelsrådgivare kunna tillföra något till förlagen som skulle 

innebära att läromedlen blev mer tillgängliga för elever med blindhet. Genom att använda ”det skulle 

man vilja” uttrycker Greta en önskan om att få vara med, ett uttalande som också pekar ut att de inte är 

med i dag, annars skulle det ju inte varit en önskan. Genom användningen av ordet ”fick” i ”vi fick 

vara med” beskriver Greta det som att läromedelsrådgivarna inte själva har mandat att påverka när de 

ska vara med. Det är istället en annan aktör som har mandat att bestämma, vilket enligt tidigare 

resonemang kring innehållet i detta citat pekar på att det är förlagen som äger frågan om vilka som får 

vara med. 

I samtalets fortsättning uttrycks det att förlagen trots allt efterfrågar stöd från SPSM. Hanna säger att 

”och det är vi ju på många håll”. Genom uttalandet framställs ”vi” som ett stöd för förlag ”på många 

håll” för de som gör ”sådana här stora lösningar”. Användandet av ordet ”är” säger också att det 

redan är så - det är ingen önskan. De som har varit i kontakt med oss har ”fått stöd från oss 

regelbundet” vilket stärker bilden av att Hanna och hennes kollegor som rådgivare är ett stöd för ”de” 

andra. Enligt Hannas resonemang vill ”de” också veta ”hur de ska tänka för att de här eleverna ska 

vara inkluderade”. Enligt den här retoriken framställs ”de” som att de saknar kompetens kring hur ”de 

här” eleverna ska kunna inkluderas. Avslutningen på meningen ”så är det ju” framställer påståendet 

som ett faktum – det är så det är. Det är heller ingen i samtalsgruppen som har invändningar vilket 

tyder på att även de andra ställer sig bakom det som Hanna säger. Meningen avslutas med att det är 

”olika intresse på olika förlag” vilket framställer en mer nyanserad bild av förlagen och deras intresse 

för att inkludera ”de här” eleverna. Här får Hanna även stöd av Greta som instämmer med att det är så 

genom att säga ”ja det är det”. Uttalandet är också intressant eftersom Hanna här sätter ett innehåll på 

ordet ”de” som hon använt flitigt i sitt resonemang i förhållande till ”vi” på SPSM. ”De” andra i 

hennes utsagor är förlagen.  
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Härmed ger retoriken i samtalssekvensen också tydliga signaler kring vad som kan förväntas av ”vi” 

och ”de”, alltså medarbetarna på SPSM i kontrast till de som arbetar på för förlagen. I konstruktionen 

av läromedelsrådgivarna framstår det som att de saknar mandat att själva initiera stöd till förlagen, om 

ett förlag inte ansöker om stöd kan läromedelsrådgivarna bara hoppas att det ska ske. Förlagen 

framställs, i analogi med det, som att det är de som bestämmer om läromedelsrådgivarna involveras i 

utvecklingen av digitala läromedelslösningar genom att antingen söka eller inte söka stöd hos SPSM. 

Enligt utsagorna söker dock många förlag stöd hos SPSM och läromedelsrådgivarna kan då enligt 

framställningen bistå förlagen med kunskaper om inkludering av elever med blindhet som förlagen 

saknar. 

Avslutningsvis kommer samtalet in på förlagens möjligheter att skapa tillgänglighet och vem som ska 

stå för kostnaderna för tillgänglighet. Uttalandet ”ja det är lite svårt att se det här med hur mycket 

förlagen ska göra ändå” bygger vidare på det som gruppen har talat om precis innan, det vill säga 

anpassning till mindre grupper och positioneringen av SPSM som kunniga, vilket tydliggörs genom 

Hannas ”ja” som bekräftar det som sagts innan. ”Det är lite svårt” kan vara ett ifrågasättande av hur 

mycket förlagen kan göra på egen hand utan kunskapsstöd från SPSM. Användandet av ordet ”svårt” 

kan också förstås som att något är otydligt och oklart. I så fall skulle det betyda att arbetsfördelningen 

mellan SPSM och förlagen inte är helt genomarbetad och optimerad. Den retoriska frågan ” hur 

mycket man kan tänka sig att de ska ha ekonomisk kompensation för det” riktar för första gången i 

samtalet uppmärksamheten mot ekonomiska aspekter och en osäkerhet beträffande kompensation. 

Uttalandet kan förstås som att Hanna är bekymrad för kostnaderna. Det uttalandet framför allt gör är 

att visa på att det finns en koppling mellan ekonomi och tillgängliggörande av läromedel för mindre 

grupper. Mindre grupper är ju det samtalsinnehåll som intervjuaren i inledningen uppmanar Greta och 

Hanna att tala kring. 

Sammanfattning 

I citatet framstår det som att läromedelsrådgivarna saknar mandat att initiera samarbete och att det är 

förlagen som måste ta initiativet för att SPSM ska få vara med i ett samarbete. I argumenteringen 

framgår det inte om det gäller generellt men i vilket fall gällande det som diskussionen handlar om, 

nämligen utveckling av digitala läromedelspaket. Det framställs dock som att SPSM ofta kontaktas när 

många ”större lösningar” utvecklas och att läromedelsrådgivarna upplever det som att de tillför 

kunskap som förlagen saknar. Avslutningsvis uttrycks en tveksamhet för hur mycket hänsyn ett förlag 

kan förväntas ta för en liten målgrupp utan kunskapsstöd från SPSM och hur mycket det får kosta dem 

utan kompensation för kostnaden. 

Ansvaret ligger hos skolhuvudmannen 

Här övergår diskussionerna av anpassning av läromedel till mindre grupper till att handla om vem som 

har ansvar för att det finns läromedel som fungerar för alla elever. 

”Intervjuare: Vilka alternativ, alternativ finns om det inte funkar – hur…? 

Hanna: För elever med…? 

Intervjuare: Ja ja jag menar om man har en skola där man jobbar, där man har ett koncept och - ett 

digitalt koncept [mm] och det finns elever som inte kan använda det här [som klarar av … ] 

konceptet?  

Hanna: Ja intressant. 

Greta: eh dels finns det ju en lag nu som skolhuvudmannen är ansvarig för. Man får ju inte ha… 

Förlagen får ju fortfarande göra läromedel som inte alla klarar av att [mm] använda [mm] men 
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skolhuvudmannen kan ju tekniskt sett [mm] råka illa ut om en elev känner sig diskriminerad för att 

man inte kan använda det här materialet som de säger att alla på den här skolan ska använda. 

[Intervjuare: mm] så att det blir ju ett stort… Det skulle ju ställa ganska höga krav på en – på den som 

upphandlar det här. Alltså skolan eller [mm] kommunen eller koncernen att kolla alla de här grejerna 

[mm]” 

Intervjuaren pekar inledningsvis ut en problematik om elever som inte kan använda de digitala 

läromedel som finns vilket leder till en diskussion om ansvar. Att det är en problematik bekräftas av 

Hanna när att hon instämmer att ”det är intressant”, det är inte heller någon annan i gruppen som 

motsäger den bilden. Utifrån detta kan man dra en slutsats att det finns en konsensus i gruppen om att 

alla elever inte kan använda de digitala läromedel som finns. Greta för ett långt resonemang, där hela 

utsagan bygger på en retorik som handlar om det juridiska ansvaret för att alla elever ska kunna 

använda läromedel och där hon lyfter fram att det finns en lag som gör att ansvaret kan knytas till 

skolhuvudmannen. Det framgår av citatet att det är skolhuvudmannen som får bära det juridiska 

ansvaret om ett läromedel inte är tillgängligt.  

Mot slutet av citatet framkommer det att skolhuvudmannens upphandlare är en nyckelperson. 

Uttalandet om ”höga krav” på upphandlaren handlar om att alla ska klara av att använda läromedlen 

vilket i sin tur innebär att upphandlarna behöver ha hög kompetens om elevernas behov och 

läromedlens möjlighet att uppfylla dessa behov. Men samtidigt som skolhuvudmannens ansvar 

framgår som tydligt så framställs förlagen som helt fria från juridiskt ansvar vilket blir problematiskt 

eftersom det är de som producerar det som skolhuvudmannen köper. SPSM nämns överhuvudtaget 

inte i resonemanget om ansvar vilket kan tolkas som att SPSM inte heller tillskrivs något juridiskt 

ansvar för tillgängligheten i förlagsutgivna digitala läromedel. Det är också intressant att det i 

uttalandet sägs att skolhuvudmannen kan råka illa ut men att det inte sägs något om att elever kan råka 

illa ut om de inte har ett material som inte fungerar. Att elevens perspektiv inte lyfts kan bero på att 

diskussionen handlar om just ansvaret för läromedel och att elevernas perspektiv därmed inte ligger i 

fokus. 

Sammanfattning 

Förlagen framställs i citatet inte ha något juridiskt ansvar för tillgänglighet i digitala läromedel utan 

det är skolhuvudmannen som är ensamt ansvarig för att eleverna har tillgängliga läromedel. Enligt 

resonemanget ställs det höga krav på skolhuvudmannen och dennes upphandlare att ställa krav på 

tillgänglighet vid upphandlingar och att kontrollera att kraven uppfylls. I diskussionen om ansvar 

nämns inte SPSM vilket kan tolkas som att SPSM inte anses ha något juridiskt ansvar för 

tillgängligheten i förlagsutgivna digitala läromedel. 

Ansvar, makt och kompetens vid köp av läromedel 

Samtalet om problematiken med tillgänglighet i digitala läromedel fortsätter. Det intressanta här är 

diskussionerna om effekter av ökad tillgänglighet i läromedel om det trots den ökade tillgängligheten 

finns grupper av elever som inte kan använda läromedlen. I citatet tas även köparens möjligheter att 

ställa krav på tillgänglighet vid en upphandling upp och behovet av kompetens vid en upphandling. 

”Hanna: Jag tänker att om man nu har uppnått att man kommer längre än 20 %, kanske man utesluter 

enbart elever som är blinda – då blir det ju väldigt utpekande just för dem – då blir ju 

helhetslösningen [fler vill säga något] blir ju inte bra då för då har man kommit åt ADHD elever, man 

har kommit åt läs och skriv, man har kommit åt massor med elevgrupper som finns i varje klass i dag 

men så kommer man inte kanske till helheten. Det kanske blir ännu mer utpekande än om tre-fyra 

grupper är exkluderade från läromedlet. [Ja] Det blir ju inte bra! Det var inge bra. [Nä] [skratt] 
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Greta: Men förhoppningsvis då så väljer man ett läromedel där alla kan vara inkluderade - men det 

ställer ju höga krav som du säger. 

Hanna: Ja och sedan hamnar man ju i det här som vi pratade om i början att man har köpt in 

någonting [mm] och så visar det sig att det inte funkar [nej] 

Greta: Men förhoppningsvis så kommer det ju att ställas, att den som ska köpa, ställer de kraven då 

på på producenten på säljaren att vi köper inte det här om det inte funkar. Vi ska köpa det här för, säg 

Stockholms stad [Intervjuare: mm], vilket ju är den största affär som [mm] något förlag kan göra – 

men då måste det funka för de här målgrupperna och då behöver vi [ohörbart] då skulle de ju göra det 

[mm]  

Hanna: Men någonstans så går det ju … om affären är tillräckligt stor. 

Greta: Men där tror jag att man är dålig på att kravställa – det tror jag inte att man är så bra på när 

man köper in läromedel, man kanske inte ens har tänkt på att man ska göra så [mm] 

Hanna: Nä för det är ju inte så att den kunskapen som inte lärarna har finns någon annanstans [nä, nä] 

Tvärtom [precis, precis] Det är ju så.” 

Eftersom citatet i sitt sammanhang ingår i en diskussion om digitala helhetslösningar är det troligt att 

det är en sådan som åsyftas med läromedel i den följande diskussionen. Olika elevgrupper lyfts fram – 

”elever som är blinda”, ”ADHD elever”, ”läs och skriv” och ”massor av elevgrupper” vilket 

möjligtvis sägs för att täcka upp för någon eventuellt missad elevgrupp. Samtalsämnet är engagerande 

för hela gruppen vilket märks genom att alla vill göra inlägg och att man gemensamt skrattar på slutet. 

Engagemanget visar på att problematiken är välbekant för alla men när Hanna säger ”det kanske blir 

ännu mer utpekande än om tre-fyra grupper är exkluderade från läromedlet” kan inledningen ”det 

kanske” tolkas som att hon här artikulerar en ny tanke eller att det är något hon känner sig osäker på. 

Den nya tanken är att om nästan alla elever kan använda läromedlet men inte elever med blindhet så 

kan det bli ”mer utpekande än om tre-fyra grupper är exkluderade från läromedlet”. ”Det var” i ”det 

var inge bra” syftar på samma tanke och tyder på att det är nyhet. När alla skrattar kan det ses som en 

reaktion på den absurda konsekvens som uttalandet visar på - att en förbättrad tillgänglighet för de 

flesta skulle kunna resulterar i ett ökat utpekande för de som inte ingår i den majoriteten.  

Diskussionen fortsätter runt inköp av läromedel där utsagan ”förhoppningsvis då så väljer man” visar 

på en möjlighet att välja ”ett läromedel där alla kan vara inkluderade”. Ordet ”förhoppningsvis” kan 

signalera en tveksamhet inför att det är ett sådant läromedel som väljs - det är bara en förhoppning, 

men kan även tolkas som en önskan om hur valet görs. Meningen ”men det ställer ju höga krav som 

du säger” syftar på tidigare citat där Greta knyter valet av läromedel till att den som gör 

upphandlingen måste ha rätt kompetens för att de läromedel som köps in ska fungera för alla elever.  

Därefter målas det upp en bild av vad som kan hända om rätt kompetens saknas vid upphandlingen. I 

utsagan ”man har köpt in någonting” syftar ”man” på upphandlaren som har ”har köpt in någonting” 

som ”inte funkar”. ”Och så visar det sig” uttrycker att det först i efterhand visar sig ”att det inte 

funkar”, vilket är en situation ”man” ”hamnar” i genom köpet. Här tolkar jag det som att det är skolan 

eller skolans pedagoger som åsyftas med ”man” och som ”hamnar” i en besvärlig situation genom 

köpet – läromedlet fungerar inte för alla elever. 

Att köparen har makt beskrivs genom Gretas exempel på hur ”den som ska köpa” ställer krav på 

producenten ”att vi köper inte det här om det inte funkar”. Hon beskriver hur Stockholms stad ställer 

krav vid en affär, ”vilket ju är den största affär som [mm] något förlag kan göra”. Genom att uttrycka 

det som ”den största” affär som något förlag kan göra förstärks affärens storlek. Det görs i syfte att 

visa att ”då skulle de ju göra” läromedlen tillgängliga ”för de här målgrupperna” då en stor affär 

erbjuder en större vinstmöjlighet. Exemplifieringen visar på den makt köparen har genom att kunna 
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ställa krav vid en affär. Det går att tolka Hannas uttalande som inleds med ”men någonstans så går det 

ju” som tvivel på att krav kommer att ställas eller att de får den önskade effekten av tillgänglighet men 

att det går ”om affären är tillräckligt stor”, alltså om de ekonomiska incitamenten är tillräckligt stora. 

Citatet avslutas med en diskussion om kravställning. Gretas uttalar att hon ”tror att man är dålig på att 

kravställa […] när man köper in läromedel” vilket kan förstås som att krav på att läromedel som 

funkar så att ”alla kan vara inkluderade” är dåligt formulerade eller inte ställs alls - det senare fallet 

formulerar hon som att ”man kanske inte ens har tänkt på att man ska göra så”. Hanna stämmer in i 

att köparen ”är dålig på att kravställa” och hade behövt kunskap som även lärarna saknar för att ställa 

rätt krav - ”för det är ju inte så att den kunskapen som inte lärarna har finns någon annanstans – 

tvärtom”. När Hanna lägger till ”tvärtom” skulle det kunna tolkas som att hon menar att den som gör 

inköpen inte är lärare och att inköparen saknar kunskap som lärarna har. För att köpa in läromedel 

behöver man då enligt uttalandet kunskap som lärarna har samt kunskap som både lärarna och 

inköparna i dag saknar. De övriga stämmer in i Hannas bild och Hanna avslutar med att framställa 

uttalandet som en allmänt vedertagen sanning när hon säger – ”det är ju så” vilket ingen opponerar sig 

emot.  

Sammanfattning 

Det argumenteras för stora köpares makt och möjlighet att vid upphandling ställa krav på 

tillgänglighet men det uttrycks samtidigt en tveksamhet om kompetensen att ställa de kraven. Enligt 

citatet framställs det som att det inte är lärare som gör inköpen och att de som gör dem saknar kunskap 

som lärare besitter men det uttrycks också att inte heller lärare har all kunskap som behövs. En 

bristande upphandling uttrycks kunna leda till att skolan ”hamnar” i en besvärlig situation där 

läromedlet inte fungerar för alla elever. Det uttrycks till och med en farhåga om att ett digitalt 

läromedel som är tillgängligt för alla utom för elever med blindhet kan bli mer utpekade för dessa än 

om fler grupper hade exkluderats. 

Formaliserat samarbete  

I det här citatet mellan tre läromedelsrådgivare lyfts frågan om rutiner för kontakten mellan förlag och 

SPSM vid anpassning av läromedel och det är intressant eftersom både ekonomiska aspekter och 

tidsaspekter tas upp. Citatet är också intressant för att det synliggörs brist på kunskap om hur 

synprojektledarna arbetar med anpassningar. 

”Hanna: det borde kunna vara så att förlagen kunde redan när man ska ta fram ett nytt läromedel, en 

ny serie i någonting eh kunna ha en ingång – ja antingen om det var redan liksom att de skulle göra 

det här i en i en variant som fungerade för elever med blindhet – om nu produkten inte redan gör det 

Eh att att man liksom, att det redan fanns en färdig gång för det eller för som det är i dag så behövs 

det ju att en lärare säger att vi ska använda det här läromedlet och vi ska använda det i klassen med 

blindhet och så kan man få en anpassning. Men man kunde ju tänka sig att man alltid gjorde den 

varianten – eller versionen av boken [Intervjuare: mm] men det beror ju på vilken omfattning det 

skulle vara och vad det skulle krävas i pengar och tid. Eh rent spontant tänker jag att det borde gå att 

liksom ha en en kontakt mellan förlagen och vår anpassning här som var mer liksom att här får du en 

fil och så gör man anpassningen men samtidigt kan man inte göra på alla – ja jag vet för lite om hur 

mycket anpassningar – vad det tar i tid och så jag vet för lite om det för att säga att det kanske verkar 

helt orimligt att man ska göra det på allting.” 

Genom utsagan ”det borde kunna vara så att förlagen kunde […] ha en ingång” när ” de skulle göra 

det här i en i en variant som fungerade för elever med blindhet” och ” att det redan fanns en färdig 

gång för det” framställs det som att förlagen i dag inte har ”en ingång” och inte heller ”en färdig 

gång” – det är så det ”borde kunna vara”. Ett sätt att förstå Hannas utsaga är att rutiner, ”en färdig 
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gång”, för hur förlaget kan ta stöd av SPSM skulle underlätta framtagandet av ”en variant som 

fungerade för elever med blindhet”.  

Hanna fortsätter därefter med att ställa rutiner för anpassning i förhållande till ekonomi och tid. Hon 

inleder med att i dag ”så behövs det ju att en lärare säger att vi ska använda det här läromedlet och vi 

ska använda det i klassen med blindhet […] och så kan man få en anpassning” men att ”man kunde ju 

tänka sig att man alltid gjorde den varianten” men att det beror på ” vilken omfattning det skulle vara 

och vad det skulle krävas i pengar och tid”. Uttalandet kan ses som formulerandet av ”en färdig gång” 

som skulle innebära att det alltid gjordes en anpassning av ett nytt läromedel för elever med blindhet, 

till skillnad mot hur det sker i dag när en anpassning görs först efter att en lärare säger att de ska 

använda läromedlet. Att alltid göra en anpassning måste dock ställas i relation till ”omfattning” och 

vad det skulle kräva i ”tid och pengar” vilket kan förstås som att Hanna inte är säker på att det är 

möjligt att alltid göra en anpassning. ”Omfattning” kan uttolkas på flera sätt, det kan handla om antalet 

läromedel det är som ska anpassas, hur mycket och på vilket sätt varje läromedel ska anpassas eller 

den totala mängden anpassningar det rör sig om. Pengar och tid kan också förstås på flera sätt. Pengar 

kan förstås både som hur mycket det får kosta för förlagen och hur mycket det får kosta för staten 

genom SPSM. På samma sätt kan tid ses som en form av kostnad både för förlag och SPSM men tid 

kan även förstås som att den tid som krävs att göra anpassningar kan försena framställningen av ett 

läromedel.  

Hanna lägger slutligen fram tanken om ”en kontakt mellan förlagen och vår anpassning här som var 

mer liksom att här får du en fil och så gör man anpassningen” vilket kan ses som ett exempel på en 

rutin i ”en färdig gång”. Hanna yttrar därefter att ” samtidigt kan man inte göra på alla” och att hon 

”vet för lite om hur mycket anpassningar – vad det tar i tid och så”. Yttrandet att hon vet för lite om 

kostnaden för anpassningar kan vara ett sätt att inte behöva stå för påståendet att man inte kan göra 

anpassningar på alla läromededel, när man inte vet tillräckligt kan man inte heller ta ställning. Bristen 

på kunskap om anpassningar som Hanna påtalar är intressant eftersom det skulle kunna vara relevant 

kunskap i arbetet som läromedelsrådgivare.  

Sammanfattning 

I uttalandet framställs det som att det saknas färdiga rutiner för samarbete mellan förlag och SPSM för 

att göra en anpassad version av ett läromedel. Det uttalas att det med en ”färdig gång” skulle vara 

möjligt att alltid göra en anpassning av ett läromedel även om ingen lärare hade beställt läromedlet. 

Samtidigt uttrycks det en tveksamhet om det är möjligt ur ekonomisk synvinkel men även ur ett 

tidsmässigt perspektiv eftersom det tar tid att göra anpassningar. En rutin för en färdig gång 

exemplifieras som att förlaget skickar över en fil till SPSM:s synprojektledare men samtidigt uttrycks 

en tveksamhet över om det är möjligt att göra så med alla läromedel eftersom läromedelsrådgivaren, 

vet för lite om anpassningar. 

SPSM:s synprojektledare 

De två kommande citaten är tagna från en intervju med två synprojektledare på SPSM. 

Ingen anpassning av digitala läromedel i dag 

Det här citatet från ett samtal mellan två synprojektledare på SPSM är intressant eftersom det 

resoneras kring osäkerhet om det finns önskemål om anpassning av digitala läromedel för elever med 
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blindhet. Det finns även en osäkerhet om hur sådana önskemål skulle kunna hanteras om de kommer 

in eftersom SPSM enbart anpassar tryckta läromedel. 

”Cinna: Men det vi får in fortfarande är ju tryckta böcker. För det är ju också så att vi har ju sagt att vi 

bara gör tryckta böcker, så vi får ju inte förfrågningar om någonting annat egentligen. Det kanske 

kommer in någon enstaka fråga någon gång men de kommer ju aldrig så långt att de kommer till oss 

utan det stoppas ju redan innan. Kanske från försäljningen eller från…, nämen vi gör bara tryckta 

böcker. Om man skulle få en fråga ”Kan ni göra det här tillgängligt?” någon digital del eller…då 

måste vi pröva det på något sätt. Eller ja… 

Intervjuare: Är det något som har diskuterats? 

Alice: Inte än, tror inte jag. 

Cinna: men man kan ju alltid vända på saker och tänka att om det är det här som kommer att gälla då 

måste vi ju pröva den frågan, då måste vi se över möjligheterna att antingen så måste vi gå in tidigare 

i förlagen och säga att vi tar den här kopian av er och så gör vi den tillgänglig. Så bygger vi på vår 

egen plattform som vi vet fungerar så får den här eleven jobba mot den, inte vet jag, jag bara 

fabulerar, eller också får man gå in och var lite hård och säga att ni får så här mycket pengar om ni 

gör det på det här sättet. Men de kunde ju, det kan ju vara så att de behöver mer stöd hur man ska 

göra det.” 

Cinna säger inledningsvis att det ”vi” ” får in är fortfarande ”tryckta böcker”. ”Vi” kan stå för vi som 

arbetar med anpassning av läromedel för elever med synnedsättning eftersom det är vad de intervjuade 

arbetar med och att de ”får in” förfrågningar om anpassning av ”tryckta böcker”. Cinna uttalar att ”vi 

har ju sagt att vi bara gör tryckta böcker så vi får ju inte förfrågningar om någonting annat 

egentligen”. Uttalandet ger en bild av att den begränsning som SPSM säger att de har på vad som 

anpassas, att det enbart är tryckta böcker, gör att det inte heller kommer in förfrågningar på anpassning 

av andra typer av läromedel. Cinna fortsätter med att det ”kanske kommer in någon enstaka fråga” 

men att ”de kommer ju aldrig så långt att de kommer till oss till oss”. Genom framställningen ges en 

bild av att synprojektledarna är osäkra på hur många förfrågningar om anpassning av annat än tryckta 

läromedel som görs eftersom frågorna stoppas på vägen – eventuellt av ”försäljningen”. Utsagan ”om 

man skulle få en fråga” om tillgängliggörande av ”någon digital del eller…då måste vi pröva det på 

något sätt. Eller ja…” visar på oklarheter i hur en förfrågan om anpassning av ett läromedel som inte 

är tryckt ska tas om hand. Först säger Cinna att ”då måste vi pröva det på något sätt” men blir sedan 

tveksam och säger ”eller ja…” vilket skulle kunna bero på en tveksamhet om det verkligen är 

nödvändigt att göra en prövning. Alice säger att det inte har diskuterats om anpassning ska göras av 

digitala läromedel, ”inte än, tror inte jag”. Utsagan ”tror inte jag” visar att Alice själv inte har deltagit 

i en sådan diskussion men att det skulle kunnat ske någonstans inom SPSM, samtidigt signalerar ”inte 

än” att hon tror att frågan kommer att diskuteras. Eftersom ingen av de två andra protesterar så kan det 

antas att inte heller de har varit med om diskussioner om anpassning av digitala läromedel. Cinna tar 

tag i tanken på förändring genom att säga att ” om det är det här som kommer att gälla då måste vi ju 

pröva den frågan” och ”se över möjligheterna att antingen så måste vi gå in tidigare i förlagen och 

säga att vi tar den här kopian av er och så gör vi den tillgänglig”. ”Vi” kan här menas som SPSM och 

inte enbart de som arbetar med anpassningar. SPSM ”måste” pröva frågan om det är en bestående 

förändring ”som kommer att gälla”. Den bestående förändringen kan vara förändringen på 

läromedelsmarkanden mot fler digitala läromedel, vilken gör att SPSM ”måste gå in” och ”säga att vi 

tar den här kopian av er och så gör vi den tillgänglig”. Implicit uttrycks förlagen som motsträviga 

genom att SPSM ”måste gå in” och ”säga att vi tar den här kopian” eller så är det ett uttryck för att 

förlagen saknar den kompetens som behövs. I den fortsatta framställningen ”bygger vi på vår egen 

plattform som vi vet fungerar” vilket ger en bild av att SPSM har den kompetens som behövs för att 

göra ett tillgängligt digitalt läromedel och ”så får den här eleven jobba mot den” vilket betyder att 
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eleven har en egen, anpassad, version av läromedlet. Cinna skapar därefter distans till de tidigare 

tankarna genom att framställa dem som fabuleringar. Ett alternativ som Cinna presenterar är att ”gå in 

och var lite hård och säga att ni får så här mycket pengar om ni gör det på det här sättet” som kan 

vara ett sätt att uttrycka att förlagen kan få stöd i form av pengar för att göra anpassningar i läromedlet 

mot att det ställs hårda krav på hur anpassningarna görs. Men säger Cinna, ”det kan ju vara så att de 

behöver mer stöd hur man ska göra det”, vilket kan ses som ett uttryck av osäkerhet om att det räcker 

med stöd i form av pengar och hårda krav för att förlagens läromedel ska bli tillgängliga, de kan även 

behöva stöd i form av kunskap. 

Sammanfattning 

I citatet uttalas en osäkerhet om det kommer in förfrågningar om anpassning av digitala läromedel till 

SPSM. Osäkerheten framställs kunna bero på att SPSM säger att man endast gör anpassade versioner 

av tryckta läromedel och på att eventuella förfrågningar om anpassning av digitala läromedel stoppas 

av försäljningsavdelningen. Enligt uttalandet måste SPSM göra anpassningar av digitala läromedel om 

det är en bestående förändring att det görs fler digitala läromedel. I citatet lyfts två alternativa 

scenarier fram. I det ena scenariot begär SPSM in en kopia av det digitala läromedlet och gör det 

tillgängligt i en egen digital plattform som fungerar för elever med blindhet. I det andra scenariot ger 

SPSM stöd till förlagen i form av pengar för att göra digitala läromedel tillgängliga men i uttalandet 

uttrycks det en tveksamhet om förlagen klarar att göra det utan kunskapsstöd. Förlagen framställs i 

citatet som lite motsträviga och SPSM behöver ställa krav och vara ”lite hårda”. 

Samarbete saknas 

Utdraget följer på en diskussion mellan två synprojektledare om förlag och hur förlagen tänker om 

tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. Citatet lyfts fram för att det visar på problematiska 

aspekter som är förknippade med kommunikation och kunskapsspridning inom SPSM:s 

läromedelsavdelning. 

”Intervjuare: Men hur skulle de kunna komma vidare, för det låter ju som att de skulle..? 

Cinna: De jobbar kanske på det, det vet ju inte vi. Vi har ju inte riktigt kunnat ha kontakt på det sättet 

med förlag. Vi vet ju inte de tänker men de bygger ju sådana där plattformar och då hoppas man ju att 

de tänker in att det ska vara tillgängligt även för den som har någon typ av funktionsnedsättning eller 

på något sätt har andra behov att de inte bara tänker för en normal elev med syn och hörsel. Så att 

man tänker lite bredare, det kanske de gör, jag vet inte, jag har inte den kontakten med förlagen. Vi är 

ju som två olika delar i det här. 

Alice: De har ju inte… 

Cinna: om man få var lite så här… De jobbar mot förlagen i det ena benet och så jobbar vi med att 

tillgängliggöra. Vi vet ju inte exakt hur den här dialogen går med förlagen eller vad de säger eller 

vilka frågor som förlagen ställer. De kommer ju aldrig till oss.  

Alice: Nä. Och de har ju inte varit så där jättepigga på att samarbeta med oss i kontakt med förlagen 

heller. Så att.. 

Cinna: Jag tycker att det är svårt att svara på de frågorna egentligen. Det måste man nästan fråga 

förlagen om vad de tänker. 

Alice: Eller läromedelsrådgivarna som jobbar med dem. 

Cinna: Ja” 

Intervjuarens fråga ”men hur skulle de kunna komma vidare” handlar om hur förlag kan komma vidare 

i sitt arbete med att göra digitala läromedel tillgängliga vilket visar sig i Cinnas svar ”vi vet ju inte de 



 

 35 

tänker men de bygger ju sådana där [digitala] plattformar och då hoppas man ju att de tänker in att 

det ska vara tillgängligt”. Cinna säger att förlagen ”jobbar kanske på det” men det ”vet ju inte vi” 

eftersom ”vi har ju inte riktigt kunnat ha kontakt på det sättet med förlag”. Cinnas berättelse visar på 

osäkerhet om hur förlag tänker och arbetar, det framställs som att det beror på att ”vi” inte har kunnat 

ta kontakt med förlagen, ”på det sättet”. ”På det sättet” kan förstås som att det finns kontakter med 

förlag men att det är en typ av kontakter som inte ger inblick i deras arbete med digitala läromedel. 

Cinna gör sig genom ”vi” till talesperson för en grupp som skulle kunna vara de på SPSM: s 

läromedelsavdelning som arbetar med anpassning för elever med synnedsättning. Användandet av ”vi” 

skapar en övertygande berättelse eftersom osäkerheten då grundas i flera personers erfarenheter. Hade 

hon använt ”jag” istället hade det varit en persons inställning som yttrats och åsikten kunde endast 

knytas till den person som talar. Att använda ”vi” när det är flera personer som deltar i samtalet 

samtidigt som det inte är någon som motsäger sig detta är intressant. Det tyder på att det finns en norm 

hos synprojektledarna i samtalet, en konsensus, som kommer till uttryck när Cinna berättar om 

kontakten med förlagen. Genom uttalandet ”vi har ju inte riktigt kunnat ha kontakt på det sättet” ges 

det en bild av att synprojektledarna inte har fått eller av andra skäl har hindrats från att ha den typ av 

kontakt med förlagen som ger information om hur ”de tänker”. Cinna fortsätter med att ” de bygger ju 

sådana där plattformar” och ” då hoppas man ju att de tänker in att det ska vara tillgängligt även för 

den som har någon typ av funktionsnedsättning […] det kanske de gör, jag vet inte, jag har inte den 

kontakten med förlagen. Vi är ju som två olika delar i det här.” Osäkerhet om vad förlagen gör och 

tänker lyfts återigen fram genom uttryck som ” då hoppas man ju att de tänker in att det ska vara 

tillgängligt” och ”jag vet inte, jag har inte den kontakten med förlagen”. Orsaken till osäkerheten 

framställs bero på att kontakt saknas med förlagen vilket i sin tur framställs bero på att ”vi är ju som 

två olika delar i det här”. ”Vi” står här för läromedelsavdelningen på SPSM vilket synliggörs i Cinnas 

nästa uttalande ”de jobbar mot förlagen i det ena benet och så jobbar vi med att tillgängliggöra” som 

beskriver den organisatoriska uppdelningen på läromedelsavdelningen. Uttalandet ” ”de jobbar mot 

förlagen i det ena benet och så jobbar vi med att tillgängliggöra” ger en bild av att de två delarna av 

läromedelsavdelningen arbetar var för sig – ” de jobbar mot förlagen” och ” vi med att 

tillgängliggöra”. Bilden av två ben som arbetar var för sig skapar en grund för den kommande 

argumentationen där det framställs som att ”dialogen med förlagen”, vad ”de säger” eller ” vilka 

frågor som förlagen ställer” inte förmedlas av läromedelsrådgivarna - ”de kommer ju aldrig till oss”. 

Ansvaret för att dela med sig av information läggs i uttalandet helt på läromedelsrådgivarna ”de 

kommer ju aldrig till oss” vilket får den egna gruppen att framstå som fri från ansvar till den bristande 

kommunikationen. Uttalandet ”de har ju inte varit så där jättepigga på att samarbeta med oss i 

kontakt med förlagen heller” ger en bild av att det har förekommit diskussioner om samarbete mellan 

de två grupperna i kontakten med förlagen men att läromedelsrådgivarna ”har ju inte varit så där 

jättepigga på” det. 

Sammanfattning 

I retoriken från synprojektledare på SPSM uttrycks en frustration över brist på kontakt med förlag och 

information om förlags tankar om elever med blindhet. I argumenteringen lyfts SPSM:s 

läromedelsavdelnings organisation i ”två ben” fram som en orsak till kunskapsbristen eftersom det är 

läromedelsrådgivarna i det andra benet som har kontakt med förlagen. Bristen på information läggs i 

synprojektledarnas argumentation på läromedelsrådgivarna som inte släpper in synprojektledarna i 

arbetet med förlag. I intervjuerna med läromedelsrådgivare uttrycks ingen frustration men det uttalas 

att de saknar kunskaper om anpassningar för elever med blindhet. Min tolkning är att den upplevelse 

som synprojektledarna uttrycker av att inte blir insläppta av läromedelsrådgivarna beror på att 
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synprojektledarna har fokus på just elever med blindhet medan läromedelsrådgivarna har ett bredare 

uppdrag mot fler målgrupper. Bristerna i den interna organisationen blir av den anledningen mer 

uppenbara och centrala för synprojektledarna vilket skapar en frustration.  
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Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka idéer som är framträdande när läromedelsproducenter 

samt läromedelsrådgivare och synprojektledare vid SPSM:s läromedelsavdelning samtalar kring 

läromedel som används i en skola med både seende elever och elever med blindhet. Diskursanalys 

valdes som metodansats och datamaterialet samlades in genom kvalitativa intervjuer. 

Kvale (2007) beskriver ett antal kvalitetsbegrepp för intervjuer. Ett av dem är hur stor del av mängden 

svar som är rika, relevanta och som kommer självmant. Ett annat är att det är en fördel med långa svar 

och korta frågor i en intervju vilket jag förstår som ett ”mått” på att den eller de intervjuade pratar mer 

självmant och med mindre styrning. I intervjuerna har jag försökt följa den uppmaningen och 

intervjuguiden innehåller relativt korta frågor och jag har genomgående fått långa svar. Flera av 

frågorna besvarades under samtalets gång eller ställdes i en annan ordning än de var nedskrivna 

beroende på hur de olika samtalen utvecklades.  

Reflexivet är viktigt inom socialkonstruktionism vilket bland annat innebär att överväga hur man själv 

som forskare påverkar det som observeras (Burr, 2003). Alvesson och Sköldberg (2008) talar om att 

det i en konstruktionsprocess måste finnas något att konstruera, en person som utför forskningen och 

att ett socialt sammanhang som formar forskaren. Även transkribering i sig är en tolkning vilket jag 

har strävat efter att förhålla mig till (Kvale, 2007). Jag har under många år arbetat med anpassning av 

förlagsutgivna läromedel på SPSM, främst med anpassning för elever med blindhet, vilket gör att jag 

har en god inblick inom området. Det är på många sätt en fördel i forskningsarbetet men i 

analysarbetet kan det innebära att jag begränsas av tolkningar som jag redan uppfattar som ”sanna” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Det finns alltid en maktobalans i en intervju där den som intervjuar styr samtalet (Kvale, 2007). Det 

märks i de transkriberade intervjuerna med förlag att jag betraktas som en representant för SPSM. 

Dessutom ger mig min mångåriga erfarenhet av anpassning av förlagsutgivna läromedel för elever 

med blindhet, och speciellt tekniska frågeställningar i samband med det, en expertroll i de intervjuades 

ögon. Expertrollen kan ha gjort att de intervjuade tog upp mer komplexa frågor än de annars hade gjort 

och att jag har kunnat följa upp med frågor och leda samtalet vidare vilket hade varit svårt utan egen 

kunskap inom området. Samtidigt kan den upplevda expertrollen ha hämmat de intervjuade. Det är 

också svårt att avgöra hur vetskapen om att jag arbetar på SPSM har påverkat informanternas utsagor 

ur andra aspekter, exempelvis om det gjort att informanterna inte tagit upp vissa saker som de annars 

hade gjort.  

I intervjuerna med synproducenterna har jag en roll som kollega och i intervjuerna med 

läromedelsrådgivarna både som kollega och expert inom området elever med blindhet vilket påverkar 

vad som sägs och hur det sägs. Det finns en risk att den närmare relationen påverkar informanterna att 

säga mer än de egentligen skulle velat, att det blir mer självutlämnande. Ett sätt att hantera det var den 

fråga efter godkännande att använda valda citat som alla informanter fick ifall de deltog i en intervju 

som citerades. De tillfrågade fick möjlighet att läsa igenom transkriptionen av respektive citat och 

erbjöds möjlighet att neka till att citatet användes eller att komma med synpunkter på ändringar. Alla 

citat godkändes för användning i studien och endast en smärre ändring gjordes efter påpekande av en 

av respondenterna. 

Eftersom jag ville analysera den använda retoriken bemödade jag mig att ligga nära det som 

informanterna sa vid transkriberingen men jag kan ha missat en del detaljer och i en del fall 
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missuppfattat vad som sades. I den inledande analysfasen med indelning av citat i olika teman skapade 

jag teman utifrån innehållet istället för att använda fördefinierade teman i syfte att försöka hålla mig 

främmande inför mitt material (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jag tycker att uttrycket försöka 

hålla mig främmande är en bra beskrivning eftersom det är svårt, för att inte säga omöjligt, att inte 

begränsas och styras av bias (Kvale, 2007), det vill säga tidigare erfarenheter och tankar. 

Även med beaktande av den problematik som lyfts fram ovan menar jag att studien klart lyfter fram 

och tydliggör viktiga idéer och sätt att tala om företeelser som har betydelse för det beforskade 

området. 

Med en socialkonstruktionistisk syn på kunskap som något socialt skapat finns en inbyggd svårighet i 

att hävda den egna giltigheten och det finns alltid andra sätt att se på och förklara världen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Det finns kritiker som menar att den diskurspsykologiska metoden 

öppnar för godtyckliga subjektiva tolkningar och att det finns en svårighet i att skilja goda tolkningar 

från dåliga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Transparens och öppenhet med hur studien har 

genomförts i de olika stegen av forskningsprocessen är gjort i syfte att höja studiens trovärdighet 

(Ahrne & Svensson, 2011). 

Ett sätt att bedöma trovärdigheten är att bedöma om de påståenden som kommer fram genom analysen 

ger bra förklaringar av det som analyseras (Potter&Wetherell 1987:171, refererat i Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Jag har i mitt arbete strävat efter att visa på olika faktorer som har betydelse för 

tillgången till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. Alla förklaringar är inte nya i sig, 

det nya ligger snarare i den sammanlagda bild av olika faktorer och förklaringar som jag tycker att jag 

har fått fram och önskar förmedla. 

Kvale (2007) talar om intervjuaren som malmletare eller resenär och när jag tänker på metaforen 

malmletare inser jag att det tar tid att skaffa sig den kunskap som behövs för att hitta det guld som 

finns på en plats men även för att lära sig ta hand om och raffinera de fynd man gör. Det kanske inte 

heller är guld som är det värdefulla utan något annat. Det kan vara intressanta underjordiska grottor, 

själva letandet i sig eller det landskap där malmen finns. Jag börjar efterhand förstå att Kvale har en 

poäng i att resenären kan vara en bra metafor för forskningsarbete. Jag startade vid resans början som 

en malmletare men undan för undan har jag mer och mer blivit en resenär som förmedlar en skildring 

av resan. 



 

 39 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen tas ett helhetsgrepp över det som visat sig i studiens resultat och det sker här 

ingen indelning efter de olika deltagargrupperna. Istället behandlas tre olika områden vilka jag har 

identifierat utifrån studiens resultat – Stöd och samarbete, Ekonomi och marknad samt Skolan har 

ansvaret och makten. 

Stöd och samarbete 

I studiens resultat beskrivs organisationen av SPSM:s stöd på läromedelsområdet för elever med 

blindhet som bestående av två ben. Det ena benet består av enheten för Anpassning och utveckling och 

det andra av enheten för Främjande och produktionsstöd. Enheten för Anpassning och utveckling, där 

synprojektledarna arbetar, har en lång tradition av anpassning av förlagsutgivna tryckta läromedel för 

elever med blindhet, vilket beskrivs i bakgrunden. Enheten gör fortsatt enbart anpassning av tryckta 

läromedel men det uttrycks i studien att anpassning av digitala läromedel måste börja göras vid en 

ökad användning av dessa. Till många läromedel hör digitala komponenter (Svenska läromedel, 2016) 

och en konsekvens av att enbart den tryckta boken anpassas blir att elever med blindhet inte får 

tillgång till alla komponenter som hör till läromedlet. Ansvaret faller på skolan att uppväga skillnader i 

elevers ”förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” vilket uttrycks i 1 kapitlet 4§ Skollagen 

(SFS 2010:800). En ökad användning av digitala läromedel skulle kunna leda till att skolor behöver 

lägga ytterligare resurser på att själva göra pedagogiska anpassningar - såvida inte tillgängligheten i de 

digitala läromedlen förbättras. 

I studien påtalas svårigheter att fånga upp önskemål från skolor, på anpassning av digitala läromedel, 

eftersom SPSM säger att anpassning enbart görs av tryckta läromedel. Flera deltagare uttrycker att 

önskemål kanske inte alltid framförs, eller att de stoppas på försäljningsavdelningen, på grund av 

SPSM:s nuvarande hantering av önskemålen. Sammantaget pekar resultaten på att kunskapen om 

skolors behov av anpassning av digitala läromedel behöver ökas. Ett sätt att fånga upp skolors 

önskemål skulle kunna vara att se över rutinerna för att fånga upp de önskemål på anpassning av 

digitala läromedel som inkommer till SPSM.  

Enheten för Främjande och produktionsstöd inom SPSM:s läromedelsavdelning där 

läromedelsrådgivarna arbetar, ger råd och stöd till läromedelsproducenter (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2017f). Studiens resultat visar på att förlagen överlag är positivt inställda till råd och 

stöd som de har erhållit från SPSM vilket stämmer väl överens med den bild som framkommer i en 

kartläggning av tillgång till tillgängliga läromedel; som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för 

tillgängliga media, MTM och SPSM (Östling & Hylén, 2017). Läromedelsrådgivarna har ett brett 

uppdrag när det gäller målgrupper (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017f) medan 

synprojektledarna arbetar specifikt mot elever med synnedsättning. I studiens resultat uttrycker både 

synprojektledare och läromedelsrådgivare att läromedelsrådgivarna saknar djupare kunskap om elever 

med blindhet. Enligt vad som uttrycks i studien beror det på att stödet organisatoriskt är uppdelat i två 

ben. I resultaten synliggörs också en frustration hos synprojektledarna över att inte bli insläppta i 

arbetet med förlag och att de därmed inte får kunskap om förlagens tankar om elever med blindhet. Ett 

sätt att nyttiggöra den samlade kompetens som finns inom de olika delarna av SPSM:s 
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Läromededelsavdelning skulle kunna vara att se över hur det interna samarbetet fungerar och hur det 

är organiserat. 

I studien synliggörs en vilja hos förlagen att utforma digitala läromedel så att de fungerar för så många 

elevgrupper som möjligt och att förlagen behöver stöd i det arbetet. Det uttrycks önskemål om stöd i 

form av samarbete mellan SPSM och förlag för utformning av underliggande datasystem som hanterar 

data som ingår i digitala läromedel. Stödet skulle syfta till att utforma underliggande datasystem så att 

de kan hantera innehåll anpassat för olika målgrupper, vilket även öppnar möjligheter att tillverka 

läromedel som passar olika målgruppers behov. Det är intressant att detta kommer fram eftersom det 

redan finns flera applicerbara standarder inom området, exempelvis WCAG 2.0 (Web Accessibility 

Initiative, 2012) och IMS (”Accessibility | IMS Global Learning Consortium”, u.å.). Något som även 

uttrycks i studiens resultat är att det finns en problematik i att göra tillgängliga versioner av digitala 

läromedel på ett effektivt sätt om inte både underliggande system och själva läromedlet har stöd för 

tillgänglighet vilket motiverar stöd till sådan utveckling. Framtagning av en nationell standard för 

hantering av tillgänglighet i digitala läromedel och underliggande system, baserad på internationella 

standarder, skulle vara gynnsamt i det arbetet. Även skapande av anpassat innehåll som ska läggas in i 

underliggande datasystem eller läromedel kan enligt studien ske i ett samarbete där innehållet skapas 

av SPSM. Det motiveras med att det är SPSM som innehar de nödvändiga kunskaperna. SPSM:s 

ekonomiska och personella resurser är begränsande faktorer och det kan uppkomma frågor om hur 

stödet ska fördelas men det bör enligt min mening inte hindra att olika modeller övervägs.  

I studien lyfts även möjligheten att SPSM gör en separat anpassad version av ett digitalt läromedel. I 

det fallet reduceras samarbetet mellan förlag och SPSM till ett utbyte av innehållet i det digitala 

läromedlet. Ett exempel på hur det skulle kunna hanteras är att använda ett standardiserat exportformat 

för att effektivisera utbytet av data. Att det är svårt att hantera förändringar som görs i det ursprungliga 

läromedlet om anpassningar görs i en separat version är dock ett problem som framförs i studien. 

Ekonomi och marknad 

I förra avsnittet diskuterades samarbetsformer mellan förlag och SPSM men här fokuseras 

diskussionen på ekonomiska aspekter av den pågående digitaliseringen. 

Undersökningsresultaten visar att det finns en ambition hos förlagen att producera digitala läromedel 

med tillgänglighet för många målgrupper. Samtidigt tydliggörs att förlagen brottas med ett dilemma 

mellan hur många som gynnas av en åtgärd och hur mycket åtgärden får kosta. Förlagen konkurrerar 

med andra förlag i förlagsbranschen och har vinstkrav gentemot sina ägare. De ekonomiska resurserna 

för att skapa fullt tillgängliga läromedel för små grupper som elever med blindhet framställs i 

resultaten som begränsade. En lösning skulle kunna vara statligt stöd vilket också är den lösning som 

lyfts av deltagarna i studien. Ett annat incitament för förlagen skulle vara att skolor vid upphandlingar 

ställer som krav på att läromedel ska vara tillgängliga för elever med blindhet men i studien uttrycks 

tveksamheter om det finns rätt beställarkompetens vid upphandlingar.  

Ekonomiseringen av utbildningsområdet får konsekvenser för elevers tillgång till läromedel även på 

andra sätt. Skolor har begränsade resurser till inköp av läromedel och det är därför viktigt för dem att 

hushålla med de medel de har. I dagens skola, där många elever har tillgång till dator eller annan 

digital enhet (Alexanderson & Davidsson, 2016), kan digitala läromedel ses som ett lockande 

alternativ för att kunna erbjuda uppdaterade och fräscha läromedel. Genom upphandlingar kan skolan 

pressa priser, en modell som passar bra för digitalt material som kan säljas både styckevis och i form 
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av abonnemang. I studiens resultat visas att inköp av läromedel mer och mer sker på central nivå på 

skolor eller hos skolhuvudmän. En trolig utveckling är att läromedel kommer att upphandlas centralt i 

ökad utsträckning vilket ger en förskjutning av makten över läromedelsinköpen bort från den enskilde 

pedagogen. I studien framkommer farhågor om brist på kompetens om elever med 

funktionsnedsättning vid upphandling av digitala läromedel, delvis beroende på att inköp flyttas upp i 

organisationen bort från pedagogerna och att ekonomiska faktorer styr inköpen. SPSM ger i dag råd 

och stöd till skolor och skolhuvudmän, bland annat genom tjänsten Hitta Läromedel 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.-a), ett stöd som behöver stärkas ytterligare för att öka 

skolornas kompetens vid inköp av läromedel. 

Skolan har ansvaret och makten 

I denna studies resultat lyfts återupprepat skolhuvudmannens ansvar; ibland uttryckt som skolans, 

köparens eller upphandlarens ansvar. Skollagen stipulerar att utbildningen ska ta hänsyn till ”barns 

och elevers olika behov” 1 kapitlet 4 § (SFS 2010:800) och att eleverna ska ” ha tillgång till böcker 

och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” 10 kapitel 10§ (SFS 2010:800). I studien 

synliggörs en risk som kan uppstå som en konsekvens av att skolan eller skolhuvudmannen har köpt 

en digital ”helhetslösning” som inte är tillgänglig från ett förlag där de ingående läromedlen används 

av alla klasser och i många ämnen. Väljer man att inte använda läromedlen i klassen är det tämligen 

tydligt varför man har gjort det valet. Det kan bli ett utpekande av eleven med blindhet som kan ses 

som orsak till att läromedlet inte används. En sådan utpekande situation kan upplevas som 

diskriminerande även om skolan genom att byta läromedel lever upp till Diskrimineringslagens (SFS 

2008:567) krav på tillgänglighet. Ett möjligt sätt att hantera en sådan situation är att elevens 

resursperson eller lärare på egen hand gör anpassningar av de digitala läromedlen. Det är en lösning 

som lägger ett stort arbete på skolan vilket kostar både pengar och tid (Rönnbäck m.fl., 2010). Eleven 

riskerar också att bli mindre delaktig genom att läromedlet anpassas efter hand vilket medför att eleven 

bara kan läsa det som redan är anpassat. Ett tredje alternativ kan vara att arbeta enligt principerna i 

Universal Design for Learning, UDL, och använda flera olika läromedel i arbetet med hela klassen 

varav ett eller flera är tillgängliga även för eleven med blindhet (Thomson m.fl., 2015). Den senare 

lösningen har många fördelar ur ett delaktighetsperspektiv då det normala blir att inte alla elever 

arbetar med samma läromedel eller på samma sätt. 

Förlag har inte något juridiskt ansvar att framställa läromedel som är tillgängliga vilket också 

synliggörs i studien, en skola behöver inte köpa ett förlags läromedel om det inte är tillgängligt. Inte 

heller SPSM har ett direkt ansvar men ska ”främja och informera om tillgång” till tillgängliga 

läromedel (SFS 2011:130). SPSM:s främjandeuppdrag är i dag väl passivt gentemot förlagen, stödet 

sker på förlagets initiativ, och i studiens resultat framgår det att läromedelsrådgivarna ibland känner en 

maktlöshet när de ser att stöd inte efterfrågas trots att de upplever att det finns ett behov. 

Det finns här en problematik på flera plan. Skolhuvudmannen har ansvaret för att undervisningen tar 

hänsyn till alla barns och elevers olika behov (SFS 2010:800) och har makten att genom 

upphandlingar ställa krav på exempelvis tillgänglighet. Samtidigt väcker det föreslagna undantaget i 

webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) för krav på tillgänglighet i läromedel frågor om hur krav 

på tillgänglighet kommer att ställas vid inköp och i upphandlingar. I promemorian uttrycks det att 

”kraven på tillgänglighet ska inte utgöra ett hinder för att använda digital service som ett pedagogiskt 

verktyg” (Ds 2017:60, s. 83) vilket kan leda till att tillgänglighetskrav vid upphandlingar inte 

prioriteras. Om det inte ställs krav på tillgänglighet kommer det också att finnas mindre incitament för 
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förlag att skapa tillgänglighet i digitala läromedel. På samma gång är det inte lätt att formulera krav på 

tillgänglighet eller för läromedelsproducenter att garantera att ett digitalt läromedel verkligen är 

tillgängligt, vilket också synliggörs i föreliggande studie. Ett digitalt läromedel ska vara tillgängligt för 

många målgrupper, fungera i olika tekniska miljöer och ofta måste det även fungera tillsammans med 

hjälpmedel som skärmläsningsprogram. Ett sätt att hantera tillgänglighetsproblematik kan, som 

beskrivits ovan, vara att arbeta enligt principerna i UDL och använda olika läromedel och pedagogiska 

arbetssätt i arbetet med hela klassen (Thomson m.fl., 2015). Det förutsätter dock att det finns 

tillgängliga läromedel för alla elever i klassen, även om tillgängligheten inte finns i ett och samma 

läromedel. 

Konklusion 

Både den tekniska utvecklingen och den politiska viljan talar för att fördelningen mellan digitala och 

tryckta läromedel kommer att förändras så att andelen digitala läromedel ökar. Det är mot den 

bakgrunden av fortsatt digitalisering som studiens resultat ska läsas.  

Det paradigmskifte som sker i och med den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden kan 

innebära ett stort steg mot ökad inkludering och delaktighet för elever med blindhet, en utveckling 

som inleddes då specialskolan lades ner och eleverna kom att gå i den vanliga skolan. För att det ska 

bli så, och för att kraven i styrdokumenten inom området ska uppnås, krävs det att elever med blindhet 

som läser punktskrift får tillgång till digitala läromedel som går att läsa både taktilt och med 

användande av ljud och talsyntes. Läromedlen måste vara utformade så att eleven själv kan hantera 

dem på ett enkelt och intuitivt sätt och de måste innefatta innehåll anpassat för elevgruppen. Risken är 

annars att elever som läser punktskrift inte får samma möjligheter till självständighet och blir mindre 

delaktiga än de är i dag. 

Förhoppningsvis kan studien bidra till en ökad inkludering och delaktighet för elever med blindhet 

som läser punktskrift genom de identifierade dilemman och möjligheter som synliggörs. 
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Fortsatt forskning 

Det som framkommer i studien väcker många frågor. Vad är möjligt att göra tillgängligt och hur 

mycket får tillgänglighet kosta? Är det acceptabelt att använda ny teknik och tekniska lösningar som 

kan innebära pedagogiska fördelar för många men inte är tillgänglig för alla elever? I förslaget till 

implementering av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) menar man att ny teknik måste få 

användas. Det ställer i så fall krav på anpassningar för de som inte kan använda tekniken och krav på 

den pedagogik som används. Kan Universal Design for Learning, UDL, vara en lösning på problemet 

genom att skolan använder flera olika läromedel och olika sätt att lära sig på för alla elever? Finns det i 

så fall tillräckliga resurser i form av både personal, tid och pengar? 

I studien synliggörs att det inte finns mycket forskning inom området digitala läromedel och elever 

med synnedsättning. Det finns behov av att göra en studie om hur skolor och skolhuvudmän resonerar 

om läromedel för elever med blindhet och då speciellt digitala läromedel. Det finns många frågor som 

det skulle vara intressant att få svar på som: vilka faktorer är det som avgör i val av läromedel och 

digitala lärresurser, hur hanteras en situation där ett digitalt läromedel eller en digital resurs inte kan 

användas, hur anpassas undervisningen?   
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Bilaga A: Intervjuguide 

Intervjufrågor 

 Vilka möjligheter ser du med digitala läromedel? Berätta och ge exempel. 

 Vilka hinder ser du med digitala läromedel? Berätta och ge exempel. 

Eventuella fördjupningsfrågor: 

o Beskriv hur (era) digitala läromedel fungerar för elever med blindhet? 

o Hur tror du att de versioner av läromedel för elever med blindhet som SPSM gör 

fungerar? 

 Beskriv ett läromedel som fungera bra för både seende elever och elever med blindhet? 

o Beskriv fördelar med läromedel som fungerar för både seende elever och elever med 

blindhet från början? 

o Finns några nackdelar med det? 

o Finns det fördelar med speciella versioner för elever med blindhet? 

 Vilka faktorer påverkar tillgången till läromedel för elever med blindhet? 

o Vilka aktörer påverkar tillgången till läromedel för elever med blindhet? 

o Hur kan tillgången till läromedel öka? 

o Vem eller vilka har ansvar för att tillgången ökar?  

 Hur borde ansvaret se ut? 

 Hur arbetar staten för att främja tillgången till läromedel som fungerar för elever med 

blindhet? 

 Hur arbetar förlag med olika målgrupper, exempelvis elever med blindhet? 

 Hur skulle du beskriva läromedel ut i dag? 

o Hur tror ni att valet av läromedel görs av skolor? 

 Hur skulle du beskriva utvecklingen på läromedelsmarkanden just nu? 

o Hur påverkas elever med blindhet? 

 Hur såg tillgången till läromedel ut för tio respektive fem år sedan? 

o Trender? 

 Hur arbetar man med läromedel i en klass där det går en elev med blindhet? 

o Hur hittar skolan läromedel som fungerar för alla elever? 

 Metadata? 

o Hur tror du att tillgången är till läromedel för elever med blindhet? 
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Bilaga B: Brev till informanter  

Angående masteruppsats om digitala läromedel som används av elever med och utan blindhet i skolan. 

Om mig 

Mitt namn är Björn Nyqvist och jag letar efter informanter till min masteruppsats i specialpedagogik 

med inriktning mot synpedagogik som jag läser på Stockholms universitet. 

Jag arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, nu som rådgivare på Resurscenter syn. 

Tidigare arbetade jag under många år på myndighetens läromedelsavdelning, främst med läromedel 

för elever med synnedsättning men även med it-frågor inom området. Jag ämnar utföra intervjuer 

under perioden december 2016 till april 2017. 

Studiens bakgrund och intresseområde 

Läromedel, det vill säga lärverktyg som tagits fram i syfte att användas i undervisning, har en central 

roll i skolan. Tryckta läroböcker är historiskt sett den vanligaste formen av läromedel men den digitala 

utvecklingen gör att digitala läromedel i allt högre grad utmanar den tryckta boken. I Sverige får elever 

med blindhet tillgång till förlagsutgivna läromedel i alternativa format genom att staten via 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, gör anpassningar av tryckta läroböcker. SPSM anpassar 

inte digitala läromedel men det är möjligt för läromedelsproducenter att söka produktionsstöd från 

SPSM för att göra läromedel tillgängliga för elever med funktionsnedsättningar. Den digitala 

utvecklingen innebär möjligheter att producera läromedel som fungerar för elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar men digitala läromedel kan också skapa hinder. Utvecklingen ställer nya krav 

både på läromedelsproducenter och på statens stöd för att främja tillgången till läromedel för elever 

med funktionsnedsättning. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur läromedelsproducenter och skolmyndigheterna 

SPSM och Skolverket beskriver läromedel som används i en skola med både seende elever och elever 

med blindhet, med fokus på tillgänglighet och den ökade användningen digitala läromedel. (Assarson, 

2007) 

Dina rättigheter som informant  

 Medverkan i denna studie är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. 

 Inga känsliga detaljer, såsom namn, arbetsplats eller liknande kommer att användas i studien. 

Allt kommer vara anonymiserat. 

 Alla citat som jag ämnar använda mig av i studien kommer att återkopplas till dig som 

informant för synpunkter, ändringar eller verifiering. 

Tveka inte att höra av dig vid frågor! 

Med vänlig hälsning 

Björn Nyqvist 

 

Handledare: Kerstin Fellenius,  
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Bilaga C – Teman 

De olika huvudteman som jag identifierade i materialet. 

 Ansvar 

 Ekonomi 

 Anpassning 

 Kunskap 

 Pedagogik 

 Stöd 

 Samarbete 

 Teknik  
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Bilaga D - Anpassade läromedel - 

olika digitala format 

Taktila bilder i svällpappersformat 

I dag finns inga fungerande digitala lösningar för att presentera bilder taktilt på digital väg utan taktila 

bilder måste framställas i ett fysiskt, format. Även bilder som finns i ett helt digitalt läromedel behöver 

därför framställas i ett fysiskt format.  

Till läroböcker i Sverige framställs taktila bilder på svällpapper. Svällpapper är ett papper som 

innehåller små bubblor som expanderar vid uppvärmning (Jansson, 2008). Mörka partier sväller mer 

vilket gör att det går att framställa bilder där linjer och olika mönster blir taktilt avläsningsbara. 

Förlagan till bilden skapas i ett ritprogram på datorn varpå bilden skrivs ut på svällpapper i en 

laserskrivare. Pappret värms sedan upp i en speciell svällpappersmaskin vilket gör att bubblorna 

expanderar om de ligger under mörk färg. Bilder behöver ofta förenklas och stiliseras när de görs om 

till taktila bilder för att den taktila bilden ska bli taktilt avläsningsbar (Braille Authority of North 

America & Canadian Braille Authority, 2010; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016e).  

Textview 

Anpassningar av tryckta förlagsutgivna läromedel görs i Sverige främst i e-boksformatet Textview. 

För att läsa böcker i Textviewformat behövs läsprogrammet Textview (SPSM, 2017b). Textview 

fungerar bra med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Det är lätt att med 

tangentbordkommandon söka och navigera till rubriker, sidor och ord. Eleven kan kopiera text, 

exempelvis frågor, till ett ordbehandlingsprogram för att skriva svaren där. En fördel med Textview är 

samma användargränssnitt används för alla böcker, oavsett vilket förlag som har framställt dem. Att 

samma kommandon och struktur hela tiden återkommer underlättar för eleven som på det sättet kan 

koncentrera sig på det pedagogiska innehållet. Till programmets nackdelar hör att det är en särlösning 

som inte används av andra elever och oftast är okänt av såväl pedagoger som it-stöd på skolorna vilket 

kan göra att programmet inte används på ett optimalt sätt (Sepúlveda, 2008). Textview fungerar enbart 

på datorer med Microsoft Windows och inga nya uppdateringar kommer att göras av programmet. 

SPSM och MTM planerar att ersätta Textview med e-boksformatet EPUB 3 vilket beskrivs nedan. 

HTML 

Anpassade böcker från SPSM går även att få i HTML-format. Vanligtvis används formatet till att 

leverera en inte helt färdiganpassad version av en lärobok till en elev i väntan på att hela boken är 

anpassad till Textview-format eller tryckt punktskrift. 

Daisy 

Daisy är ett e-boksformat där det är möjligt att märka upp innehållet så att det går att navigera mellan 

olika strukturelement som rubriker, stycken och sidnummer (Fruchterman, 2008). Formatet används i 
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många länder runt om i världen, mest som format för ljudböcker och talböcker vilket även är fallet i 

Sverige. Böcker i Daisy-format kan läsas med olika e-boksläsare i form av fysiska apparater, 

datorprogram eller mobilapplikationer. Daisyböcker kan innehålla även text och bild men avsaknaden 

av daisyläsare som fungerar bra med skärmläsningsprogram och punktskriftsskärmar har gjort att få 

läromedel anpassats till Daisy för elever med blindhet i Sverige. De flesta läromedel som finns i 

Daisy-format i Sverige säljs som ljudböcker av ILT Inläsningstjänst AB (ILT Inläsningstjänst AB, 

u.å.). Målgruppen är främst elever med läs och skrivsvårigheter och de saknar därför anpassningar för 

elever med blindhet. Daisy formatet var från början ett initiativ från Talboks och 

punktskriftsbiblioteket, TPB, i Sverige men utvecklingen har sedan 1996 drivits av ett internationellt 

konsortium, DAISY Consortium (DAISY Consortium, u.å.). Konsortiet har aktivt deltagit i att 

införliva tillgänglighetsaspekter som finns i Daisy i e-boksformatet EPUB 3 vilket beskrivs i nästa 

stycke. 

EPUB 

De mest använda e-bokformaten i världen är PDF och EPUB (Prasetya, Widiyaningtyas, Arifin, & 

Sakti Wahyu G. I., 2017). En skillnad mellan formaten är att EPUB kan anpassa layouten efter olika 

skärmstorlekar vilket gör formatet intressant för läsning på olika mobila enheter. Den mest spridda 

versionen av EPUB är version 2 men version 3 av formatet, EPUB 3, innehåller stöd för att skapa 

tillgängliga e-böcker (Garrish, 2012). Formatet utvecklades ursprungligen av The International Digital 

Publishing Forum (IDPF, u.å.) där bland annat DAISY Consortium (DAISY Consortium, u.å.) var en 

av medlemmarna. Utvecklingen av formatet sker sedan 2017 inom W3C (W3C, u.å.). SPSM planerar 

att ersätta såväl Textview som Daisy med EPUB 3 som format för de anpassningar av tryckta 

läromedel som görs för elever med blindhet. Formatet har inte börjat användas av SPSM ännu men 

testverksamhet planeras och formatet används internt i produktionsprocessen vid framställning av 

anpassning till formaten Textview, tryckt punktskrift och DAISY både hos SPSM och MTM. 


