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Imagine walking into a crowded lunchroom and looking for a seat. You 
notice a group of people about your age and similarly dressed. One of 
them is wearing a baseball cap with the name of your favorite team. 
You watch them leaning in towards each other talking and smiling. 
Their body language appears welcoming and approachable. You sit 
down and strike up a conversation.  

 

Now imagine walking into the same situation with your eyes closed. 
You are led to the first available seat. You don't know the gender or age 
of the person sitting beside you and you can't rely on visual cues to find 
common ground. 1  

 

 

 

 

 

                                                   
1 http://www.perkins.org/news-events/eNewsletters/insight/inside-story/social-skills.html#inside_story_jump 
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att genom en kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning beskriva hur 

resurspersoner till elever med grav synskada uppfattar kommunikationsmönster mellan elever med 

grav synskada, seende klasskamrater och vuxna. Studien omfattar enkätsvar från 53 respondenter som 

arbetar med elever med grav synskada i grundskolans årskurs 1-9. En fjärdedel av respondenterna 

uppgav att eleven med synskada förutom synskadan har ytterligare funktionsnedsättning. 

En frågeställning har varit att undersöka vilken betydelse synnedsättningen har i kommunikationen 

mellan eleven med synskada, klasskamrater och vuxna. Det framgår att elevens synnedsättning 

innebär att denne behöver syntolkning och ledsagning och att det oftast är resurspersonen som har 

rollen av syntolk eller ledsagare. Studien visar att när det handlar om att träda in i samtal orsakar 

elevens synnedsättning missförstånd i ganska liten eller liten utsträckning. Samtalssituationer där 

samtal regleras utifrån bestämda samtalsämnen i fastställda par, eller grupper, verkar skapa den ram 

som gör att möjligheten för eleven med synskada att träda in i samtal ökar. I jämförelse med initiativen 

till kontakt som tas mellan seende klasskamrater pekar studien på att initiativ till kontakt tas i betydligt 

mindre grad mellan elever med synskada och klasskamrater. Elevens synförmåga visar sig ha har stor 

betydelse när det åskådliggörs i studiens resultat att eleven med synskada många gånger inväntar att 

någon annan ska initiera kontakt. 

En annan frågeställning har varit att undersöka vilken betydelse kroppsspråket hos eleven med 

synskada har för kommunikationen mellan eleven med synskada, seende klasskamrater och vuxna. Det 

visar sig att de flesta eleverna med synskada har ett kroppsspråk som avviker från genomsnittet av 

eleverna i klassen och att merparten använder kroppsspråk i mindre utsträckning än genomsnittet. 

Eftersom de flesta av respondenterna anser att elevens kroppsspråk kan orsaka missförstånd i samspel 

med klasskamrater och att svårigheten att uppfatta kroppsspråk hos seende klasskamrater kan orsaka 

missförstånd hos eleven med synskada, kan man konstatera att kroppsspråket har stor betydelse i 

kommunikationen. Synnedsättningen och elevens kroppsspråk förefaller ha samma betydelse för att 

relativt få initiativ till kontakt tas mellan elever med synskada och seende klasskamrater.  

En tredje frågeställning i studien har varit att undersöka vad som framstår som främjande respektive 

hindrande i miljön för kommunikationen mellan elever med grav synskada, seende klasskamrater och 

vuxna. Arbetsro visar sig vara en viktig förutsättning för kommunikationen mellan elever med 

synskada och klasskamrater ska komma till stånd. Resurspersoner fungerar ofta som en länk mellan 

eleven med synskada och kamrater, men några exempel ges också på hur resurspersonen snarare 

hindrar än främjar samspel. Klassrummet eller grupprummet är de miljöer där eleven med synskada 

har lättast att samspela med kamrater, medan skolgården framstår som den svåraste. 
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Förord 
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1 Inledning 

Ett japanskt ordspråk säger att hundra delar kommunikation består av fyrtio delar ord, femton delar 

minnen, femton delar ansiktsuttryck och trettio delar leende. Om det förhåller sig så, skulle det 

innebära att nära hälften av budskapen i kommunikationen mellan människor handlar om visuella 

uttryck. Den icke-verbala kommunikationen kan betyda mycket människor emellan och hur blir det då 

när man inte kan se de signalerna? 

Med många års erfarenhet av arbete med elever med grav synskada har denna elevgrupp kommit att 

bli mitt huvudsakliga intresse inom det specialpedagogiska området. Något som särskilt engagerar mig 

är vad som händer - eller inte händer - i mötet mellan elever med grav synskada och deras seende 

kamrater.  

Mitt intresse för kommunikationen mellan elever med grav synskada och seende kamrater föddes 

under en kurs för pedagoger som arbetar med elever med grav synskada. Tillsammans med en 

kurskamrat gjorde jag ett projektarbete där vi fördjupade oss i ämnet. Detta ledde till att vi sökte mer 

kunskap genom studiebesök på ett par specialskolor för elever med grav synskada; Royal Blind School 

i Edinburgh och Texas School for the Blind and Visually Impaired i Austin. Erfarenheter från dessa 

skolor och fortsatta projektarbeten i våra respektive skolor resulterade i en metodbok för pedagoger i 

grundskolan som har en elev med synskada i klassen (Björk & Croneld, 2010). I boken ger vi exempel 

på hur man med drama, samtal och skönlitteratur kan arbeta för att öka elevernas medvetenhet om 

kroppsspråket. 

När jag nu lärt mig en del om kroppsspråk hos elever med grav synskada blev jag nyfiken på hur 

vuxna med grav synskada anser att deras funktionsnedsättning påverkar kommunikationen med 

seende. Jag gjorde en intervjustudie där jag intervjuade fyra blinda vuxna personer om deras tankar 

och erfarenheter kring icke-verbal kommunikation (Björk, 2009). Studien visade att det är mycket 

svårt att uttrycka kroppsspråk som är ”lagom” enligt seendes normer och detta framstod som en 

anledning till att man begränsade sitt användande. Intervjudeltagarna betonade vikten av att ha nära 

relationer till seende som åskådliggör kroppsspråk för dem. Det visade sig också att kroppsspråk hos 

seende ofta avspeglar sig i rösten, men att det kan vara svårt att uppfatta dubbla budskap. Något som i 

hög grad verkade påverka kommunikationen med seende var seendes attityder.  Det framkom att 

missförstånd framförallt uppstår i möten med okända och att verbal tydlighet är av avgörande 

betydelse. Bakgrundsljud visade sig försvåra samspelet med andra väsentligt. 

När det var dags för mig att välja ämne för den här studien såg jag en möjlighet att fördjupa kunskapen 

kring kommunikationen mellan elever med grav synskada och seende kamrater.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att beskriva vilka kommunikationsmönster 

resurspedagoger/resurspersoner ser mellan elever med grav synskada, seende klasskamrater och 

vuxna.  

Övergripande frågeställningar för studien är: 

 

 Vilken betydelse har synnedsättningen i kommunikationen mellan eleven med grav synskada, 

seende kamrater och vuxna?  

 

 Vilken betydelse har kroppsspråket hos eleven med grav synskada i kommunikationen mellan 

eleven med synskada, seende klasskamrater och vuxna?  

 

 Vad framstår som främjande respektive hindrande i miljön för kommunikationen mellan elever med 

grav synskada, seende klasskamrater och vuxna?     
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3 Bakgrund 

3.1  Elever med grav synskada i grundskolan 

Hur kan man beskriva gruppen elever med grav synskada? En definition av en person med synskada 

beskriver World Health Organization, WHO, på följande sätt: ”har så nedsatt synförmåga att det är 

svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller med synens hjälp orientera sig eller har motsvarande 

svårigheter i den dagliga livsföringen” (Statens offentliga utredningar [SOU], 1998:66, s. 72).  

Begreppet synskada har nyligen förändrats och benämns nu enligt Socialstyrelsen
2
 synnedsättning. 

Enligt den förändrade klassifikationen innebär en måttlig synnedsättning en synskärpa mellan 0.3-0.1, 

svår synnedsättning en synskärpa mellan 0.1-0.05 och blindhet en synskärpa som är 0.05-ingen 

ljusperception. Eftersom merparten av litteratur som refereras till i föreliggande studie är skriven innan 

denna förändring av klassifikationer genomfördes används begreppen som var aktuella innan 

förändringen, grav synskada och blind. Det som är gemensamt för alla elever som i studien beskrivs ha 

en grav synskada eller vara blinda är att de alla rekommenderats punktskrift som läsmedium. För 

enkelhetens skull kallas eleverna med grav synskada och de elever som är blinda fortsättningsvis i 

studien elever med synskada.   

Det föds i Sverige varje år cirka femton barn med grav synskada och ungefär 200 synsvaga barn, ett 

mindre antal barn förvärvar synskada under sin uppväxt (SOU, 1998:66). Vart fjärde barn med 

synskada har ytterligare funktionsnedsättning, till exempel hörselskada, rörelsehinder eller 

utvecklingsstörning. Elever med grav synskada behöver särskilt anpassade läromedel; det kan vara i 

punktskrift, i talad form eller via datamedia. Illustrationer kan förklaras eller överföras till reliefbilder 

(a.a.).  

Under det senaste seklet har många förändringar skett för elever med grav synskada i Sverige. 

Tomteboda blindinstitut startade 1888 och hit kom elever från hela Sverige som var blinda eller hade 

mycket små synrester för att gå hela sin skolgång (Fellenius, 1999). Många elever hade långt till sitt 

föräldrahem och detta var en anledning till att föräldrar framförde krav på att deras barn skulle gå i 

skolan på hemorten, vilket i sin tur innebar att Tomtebodaskolan med början av1970-talet fick ett 

vikande elevunderlag (Fellenius, 1999). Tomtebodaskolan avvecklades under 1980-talet och eleverna 

skulle nu få stöd av en kompanjonlärare i hemkommunen. Denna kompanjonlärare skulle erbjudas 

fortbildning i att undervisa elever med grav synskada. Tomtebodaskolan blev ett resurscenter med 

uppgift att tillhandahålla kortare utbildning för elever, föräldrar och lärare. Dessutom skulle man göra 

utredningar och ha en rådgivande funktion för lärare på fältet (a.a.). Förutom det nationella 

resurscentret fanns också regional stödverksamhet. Idag finns det nationella resurscentret, 

Resurscenter syn liksom regional stödverksamhet inom den statliga Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM). 

Vilken är då elevgruppen idag och hur ser skolsituationen ut för en elev med grav synskada? Gruppen 

är på intet sätt homogen. Bland elever med grav synskada finns de som har viss synförmåga och som 

ibland kan läsa förstorad text, de som haft synförmåga och blivit blinda, och de som är blinda sedan 

                                                   
2 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/Documents/KSHkum2011.pdf (s.34). 
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födseln
3
. Elever med grav synskada som går i grundskolan har oftast inte ytterligare 

funktionsnedsättning. De har i regel tillgång till en resurslärare på del- eller heltid (Rönnbäck, de 

Verdier, Winberg & Baraldi, 2009). Vanligen har elever i högre årskurser stöd från specialpedagog i 

skolan eller kommunen i kombination med elevassistent (a.a.). 

För elever med grav synskada och ytterligare funktionsnedsättning finns möjlighet att studera på 

Ekeskolan, en nationell specialskola i Örebro inom SPSM:s verksamhet.  

3.1.1 Klassen och miljön 

Vilka är miljöbetingelserna för en elev med grav synskada i grundskolan?  

Den fysiska miljön kan till exempel innebära undervisningslokaler och elevens placering i dessa. Den 

sociala miljön kan beskrivas som interaktionsmönster, gruppkonstellationer, klassrumsklimat, attityder 

till olikheter, samverkan och klassrumsarrangemang (Berhanu & Gustafsson, 2009).  

Svensson (1986) följde upp samtliga elever som började i hemortens skola efter en kortare tid på 

Tomtebodaskolan och som övergick till skolan på hemorten under lågstadiet. Rapporten visar att 

medan lärandesituationen vad gäller skolämnen, betyg och punktskriftsinlärning var förhållandevis 

gynnsam, var det svårare med elevernas kamratkontakter (a.a).  

I en annan undersökning av den sociala situationen för sammanlagt tio elever med grav synskada i 

grundskolans alla stadier bedömde eleverna med synskada sig själva på ungefär samma sätt som 

seende elever, men de seende eleverna valde elever med synskada som bäste vän eller 

samarbetspartner i mindre utsträckning (Sköld, 1989). I samma studie ansåg lärare att elever med 

synskada i regel klarade sig bra i de teoretiska ämnena, men att flertalet av dem stod utanför klassens 

sociala gemenskap. Det var mer vanligt att seende kamrater valde kamraten med synskada till 

grupparbeten på högstadiet än på låg- och mellanstadiet, medan det var mer vanligt att man valde 

kamraten med synskada som bäste vän på låg- och mellanstadiet (a.a.).  

Elever med synskada behöver få möjlighet att utforska klassrummet för att få klart för sig var olika 

aktiviteter äger rum och var material finns (Webster & Roe, 1998). Det kan vara frustrerande för en 

elev med synskada att vara beroende av andra för att leta efter material, därför är det viktigt att 

materialet har sin bestämda plats (a.a.). 

Eftersom eleven med synskada många gånger använder sin hörsel för att få information är det viktigt 

att ljudmiljön i skolan varken är bullrig eller absorberar för mycket ljud. I planeringen bör man därför 

dels tänka på att klassrummet inte finns intill miljöer med mycket ljud, till exempel tung trafik eller 

musiksal, dels bör elevens placering inte vara nära ljudkällor som kan störa uppmärksamheten, till 

exempel tvättställ eller passager där många elever rör sig (Webster & Roe, 1998).  

Eftersom synnedsättningen begränsar förmågan att överblicka samspelet i en stor grupp kan det många 

gånger underlätta för en elev med synskada att arbeta i en mindre grupp. Med två pedagoger i klassen 

kan det finnas möjlighet att organisera arbetet så att eleven med synskada ibland ges tillfällen att 

interagera med en mindre grupp kamrater (Specialpedagogiska institutet [SIT], 2006).   

Tillgång till grupprum är viktigt dels för att kunna arbeta i mindre grupp, men också för att ibland ha 

möjlighet att arbeta ostört när inlärningen kräver särskild koncentration. För många elever med grav 

synskada i de högre skolåren är en bra lösning att klassens undervisning sker i ett hemklassrum där 

eleven kan ha en arbetsplats som är personligt anpassad (SIT, 2006). 

                                                   
3 Ibland används begreppet barndomsblinda. 
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Det är viktigt att elever med synskada ges möjlighet att praktisera färdigheter som är svåra att få 

tillgång till, i synnerhet eftersom de många gånger inte kan lära sig genom att imitera andra (Roe, 

2008). Det är också betydelsefullt att uppmärksamma stöd för att utveckla kamraternas förståelse och 

att ge kamraterna möjlighet att utveckla sociala färdigheter och interaktion med eleven med synskada 

på ett positivt sätt (a.a.). 

Med datorn som verktyg har möjlighet till upplevelse av delaktighet ökat för elever med synskada 

(Fellenius, 1999). Hos en del elever har datorn också bidragit till att interaktionen mellan elever med 

synskada och seende kamrater har ökat. Exempel på detta kan vara att en elev med synskada och en 

seende kamrat arbetar vid samma dator men läser från varsin skärm; den seende eleven från en vanlig 

skärm och eleven med synskada från en punktskriftskärm (Fellenius, 1998, 2000).  

Eftersom kommunikation mellan seende kamrater ofta sker via kroppsspråk försämras möjligheten till 

interaktion i en klass med många elever och därför kan det underlätta för en elev med grav synskada 

att ta initiativ om elevantalet i klassen hålls så lågt som möjligt, dessutom kräver elevens tekniska 

utrustning utrymme som ofta motsvaras av två arbetsplatser (SIT, 2006).  

Vissa aktiviteter, gruppsammansättningar och rumsliga förhållanden är mer gynnsamma för elever 

med synnedsättning; till exempel aktiviteter i par eller i små grupper, aktiviteter där det centrala 

innehållet är samtal, gruppaktiviteter där samtal regleras i tydlig turtagningsordning och aktiviteter 

över begränsade ytor där den enskilde elevens insats inte kräver fortlöpande information om vad andra 

gör (Janson, 1996).  

Ett sätt att göra klasskamraterna mer medvetna om hur det kan te sig att ha en synnedsättning är att 

göra bindelövningar i klassen kontinuerligt (SIT, 2006). Det kan till exempel innebära att eleverna 

arbetar i par där en av dem bär ögonbindel och den andre agerar ledsagare.  

3.1.2 Förflyttning, orientering och ledsagning  

För att själv kunna orientera sig behöver eleven, i synnerhet den som helt saknar synförmåga, träna vid 

många tillfällen för att med hjälp av fasta hållpunkter lära sig att hitta. Ofta behöver elever med grav 

synskada ledsagning av en seende i miljöer där de inte kan orientera sig. Ledsagning innebär att med 

hjälp av en seende person förflytta
4
 sig i känd och okänd miljö (Melin & Westman, 2004). 

Yngre elever med synskada håller många gånger ledsagaren i handen, medan de äldre eleverna ofta 

håller ett grepp strax ovanför ledsagarens armbåge. Den ledsagade eleven är på det sättet alltid ett steg 

efter ledsagaren och den ledsagade hinner få en signal innan något händer genom att ledsagarens 

rörelser förändras. Om eleven med synskada själv är aktiv ger det en större rörelsefrihet både för den 

som ledsagar och den som ledsagas. Ledsagaren kan till exempel lägga sin hand på en stolsrygg för att 

visa en sittplats. Då har personen med synskada möjlighet att följa ledsagarens arm för att själv hitta 

stolsitsen och sätta sig (SIT, 2006).  

För att eleven med synskada inte alltid ska bli hänvisad till en vuxen vid förflyttningar inom och 

utanför skolan kan man arbeta i klassen med ledsagningsteknik så att de seende kamraterna kan bli 

ledsagare på ett naturligt sätt (Melin & Westman, 2004). Samtidigt kan mobilityundervisning för 

eleven med synskada vara ett led i att träna självständighet som kan leda till att eleven hittar i lokaler i 

skolan, som i sin tur kan göra att umgänget med kamrater blir mer jämlikt och naturligt (a.a.). 

                                                   
4 För begreppet ”förflyttningsteknik” används ofta den engelska översättningen ”mobility”  
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Kunskap i orienterings- och förflyttningsteknik kan i många landsting förmedlas till resurspersoner 

och elever med synskada av anpassningslärare
5
 och synpedagoger.  

3.2  Kommunikation  
Kommunikation härstammar från latinets ”communicare” som betyder att tankeinnehåll och avsikter 

ska bli något gemensamt (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

Två av de skolor som studeras inom kommunikationsteori är processinriktning och semiotik. Den 

processinriktade kommunikationsteorin innebär att handlingar och upplevelser blir naturliga delar att 

analysera i samspelet, tyngdpunkten ligger här på sändare, mottagare, budskap och på den sociala 

situation där kommunikationen sker.  

I den andra inriktningen, semiotik, är betydelsen det centrala. Ordet semiotik härstammar från 

grekiskans semasia och kan översättas med betydelse.  Inom denna inriktning betraktar man 

kommunikation som en situation där människor skapar och överför innebörder eller betydelser mellan 

sig (a.a.). Inom semiotiken som har sina rötter i språkvetenskap är man inriktad på strukturer och 

mönster i samspelet samt på de symboler och koder som används i kommunikationen. Här studerar 

man både kopplingen mellan tecken och betydelse, och tecknens språkliga och sociala funktion (a.a.).  

Ett tecken är något som står för något annat, alltså har en betecknande funktion. Det kan till exempel 

vara en handling, ett ord eller en bokstav. Man kan urskilja två typer av tecken; signaler och symboler. 

Medan en signal har ett entydigt samband med det betecknande, har en symbol ett mångtydigt 

samband (Nilsson & Waldemarson, 2007). Eftersom ord betyder olika saker i olika situationer för 

olika människor måste de betecknas som symboler. För att kunna förstå dessa symboler behöver vi en 

kod som kan beskriva hur vi ska använda tecknen (a.a.). En kod kan till exempel innebära språk, 

gester, mimik, skriftspråk eller musik och genom att utväxla dem utövar vi en social relation (Nilsson 

& Waldemarson, 2007). 

3.2.1 Icke-verbal kommunikation 

Synen är vårt viktigaste mottagningsorgan för ickeverbal kommunikation och visuella signaler är utan 

jämförelse det viktigaste komplementet till verbal kommunikation (Allwood, 1979). Kroppsspråket är 

det kommunikationsmedel där handlingar, tankar, känslor, attityder etc. uttrycks med kroppen 

(Magnusson, 2003). Det icke-verbala får en betydelse först när vi ser till sammanhanget och tolkar 

uttrycket tillsammans med andra budskap, dessutom kan samma kroppsliga uttryck hos två olika 

personer stå för helt olika saker beroende på kontexten eller sammanhanget (Nilsson & Waldemarson, 

2007). Vid en konflikt mellan vad ord och ansiktsmimik uttrycker; eller mellan vad rösten och resten 

av kroppen uttrycker tror vi ofta på den information som inte så lätt kan skapas medvetet. Vi verkar, 

mer eller mindre omedvetet, tro att informationen som uttrycks med ansiktsmimik eller med kroppen 

ger oss kontakt med mer oreflekterade spontana reaktioner (Allwood, 1991). 

Kroppsspråket hos elever med synskada skiljer sig mellan olika elever, men man kan också se likheter. 

Studier av blinda barn pekar på att de visar typiska ansiktsuttryck som för gråt, leenden, skratt, vrede, 

sorg och avsky (Johansson, 2002). Flertalet av barn med medfödd blindhet är mimiskt uttrycksfulla, 

även om mimiken inte är lika tydlig som hos seende barn. 

Något som kan uppfattas som ickeverbal kommunikation är de stereotypa beteenden som barn med 

grav synskada kan uppvisa. Stereotypa beteenden har kallats blindismer, men begreppet kan vara 

                                                   
5 Pedagoger som arbetar med personer med synskada bl.a. för att förskriva hjälpmedel och utveckla 

orienterings- och förflyttningsteknik. (Åström, 2009). 
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missvisande eftersom liknande beteenden också kan uppmärksammas hos barn med autism (Warren, 

1994). Stereotypa beteenden hos barn med grav synskada kan till exempel innebära; rörelser av vissa 

delar av kroppen, ögongnuggningar, huvudrörelser, gester, gungande och svajande rörelser. Det som 

utmärker rörelserna är att de är repetitiva (Warren, 1994). De stereotypa beteendena är ofta ett 

bekymmer eftersom de kan verka hämmande i sociala interaktioner. Det finns olika hypoteser kring 

varför de stereotypa beteendena uppkommer, till exempel att de uppstår vid leda, upphetsning eller 

krav. Vid leda skulle de stereotypa beteendena kunna stimulera barnet, medan beteendena vid 

upphetsning skulle kunna ha en lugnande inverkan (Warren, 1994). Flera studier visar på att 

beteendena avtar med stigande ålder och man har också kunnat se att sociala faktorer, till exempel 

påminnelser från föräldrar och andra i sociala sammanhang har större betydelse för att minska de 

stereotypa beteendena än systematiska behandlingsprogram (a.a.). De stereotypa beteendena är många 

gånger funktionella och kan till exempel fylla funktionen att reducera spänning, om man då uppmanas 

att hålla sig stilla kan spänningen ”stanna kvar” i kroppen och orsaka muskelvärk (Magnusson, 2003). 

Stereotypa beteenden är vanligare hos barndomsblinda än hos dem som förvärvat synskadan (Warren, 

1994; Magnusson, 2003). 

Flera studier visar på att personer med grav synskada väljer att ha ett återhållet kroppsspråk eftersom 

det av den seende omgivningen kan uppfattas som mer avvikande att använda för mycket eller fel 

kroppsspråk än att visa lite (Björk, 2009; Karlsson, 1999; Magnusson, 2003).  

Elever med synskada kan behöva hjälp med att öva sig att uttrycka sig med kroppsspråk och 

informeras om hur kroppsspråket fungerar. Eleverna bör också informeras om hur man kan uppfattas 

eller misstolkas av en seende omgivning om man saknar eller har ett mycket avvikande kroppsspråk 

(SIT, 2006). Genom att få möjlighet att prova kroppsuttryck ökar elevens möjlighet att göra egna 

aktiva val när det gäller att använda kroppsspråk eller inte (Björk & Croneld, 2010). 

3.2.2 Syntolkning 

När vi utforskar vår omvärld är synen kanske det sinne vi är mest beroende av (Askland & Sataøen, 

2003). I det tidiga samspelet, innan barnet kan uttrycka sig verbalt, kommunicerar det med sina 

föräldrar genom blickkontakt, kroppshållning och mimik; men också med beröring och ljud. För det 

blinda barnet kan det innebära att det ickeverbala kroppsspråket måste ersättas av det talade språket 

och man måste småningom konkretisera språket med föremål och handlingar för att göra omvärlden 

meningsfull och ”synlig” (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006).  

Ett sätt kan vara att ge en verbal beskrivning av det barnet inte kan uppfatta med synen s.k. 

syntolkning. Genom syntolkning kan man berätta och beskriva, uppmärksamma företeelser i 

omvärlden och därigenom ge information för att kompensera för det eleven inte kan se (Gunnarsson & 

Lindvall, 2010). Syntolkning i skolan kan till exempel innebära beskrivning av rummet, personers 

placering och kroppsspråk. I en intervjustudie av blinda vuxna framkommer vikten av syntolkning, 

men också betydelsen av vem som syntolkar (Björk, 2009). Enligt intervjudeltagarna är en bra syntolk 

en person som tolkar lagom mycket, har stor inlevelseförmåga och lär sig vad den blinde vill veta 

(Björk, 2009) .  

I skolan kan det vara en bra språklig träning för seende kamrater att syntolka, till exempel bilder under 

en högläsningsstund. På så sätt kan högläsning i grupp med en elev med grav synskada bli ett tillfälle 

för språkutveckling som kan få en positiv effekt för alla barn i gruppen (Dominković et. al, 2006).   
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3.3  Samspel 

I vardagslivets samspel bygger vi upp eller konstruerar vår version av kunskap och vår uppfattning av 

omvärlden (Askland & Sataøen, 2003). Enligt konstruktivistisk teori konstruerar människan kunskap 

själv genom problemlösning och i gemensamma aktiviteter tillsammans med andra. Detta innebär att 

vi måste konstruera vår egen uppfattning om omgivningen. En av dem som lagt den viktigaste grunden 

för konstruktivismen är Lev Vygotskij (1896-1934) (Askland & Sataøen, 2003). Ur Vygotskijs 

perspektiv konstrueras kunskap sociokulturellt. Enligt ett sociokulturellt synsätt har våra tankar och 

idéer, i likhet med vårt sätt att hantera situationer, ett genuint socialt och interaktivt ursprung (Säljö, 

2000).   

Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). Ett barn blir 

medvetet om vad som är värdefullt och intressant att urskilja genom att höra vad andra talar om och 

hur de föreställer sig världen. På detta sätt föds barnet in i kommunikativa och interaktiva och förlopp 

som redan pågår, förlopp där förhållningssätt till och perspektiv på omvärlden redan finns inbyggda 

(a.a.). Kommunikativa processer är alltså utifrån ett sociokulturellt perspektiv förutsättningar för 

människans lärande och utveckling (Dysthe, 2003). Genom att samtala, lyssna, härma och samverka 

med andra får barnet del av kunskaper och färdigheter redan från sin tidigaste barndom. Språket blir en 

länk mellan det yttre (kommunikationen med andra) och det inre (tänkandet) (a.a.) 

Genom handledning från omgivningen är det lättare att lösa problem som skulle vara svåra att klara på 

egen hand (Säljö, 2000). Enligt Vygotskij är människans allra viktigaste medierande redskap de 

resurser som finns i språket. Språket är på samma gång ett kollektivt, interaktivt och individuellt 

sociokulturellt redskap och kan därför fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens 

tänkande. Då blir en grundläggande fråga hur individer tar till sig betydelser och innebörder och hur 

samspelet ser ut mellan vad ord betyder för den enskilde individen och vad de betyder i kollektivet. 

”Någon form av mediering - re-presentation – måste till för att det inre, privata, skall bli tillgängligt 

för andra (men det behöver inte nödvändigtvis vara en språklig framställning utan gester, mimik, 

bilder kan också fylla sådana funktioner ibland)” (a.a., s. 87). 

3.3.1 Vertikala och horisontella relationer 

Om vi utgår från att vi konstruerar kunskap tillsammans med andra, hur kan då relationerna med andra 

se ut? Ett sätt att definiera relationer är att se på dem som vertikala respektive horisontella (Hartup, 

1989). För ett barn kan vertikala relationer innebära relationer till personer som har större kunskap och 

social förmåga än de själva, oftast handlar detta om relationer mellan barnet och en vuxen. 

Horisontella relationer innebär för barnet istället relationer med personer som har samma sociala 

förmåga som de själva. Oftast är dessa relationer till andra barn och betonas av ömsesidiga och jämlika 

förhållanden. Vertikala och horisontella relationer fyller olika funktioner i barnets utveckling; medan 

vertikala relationer sörjer för skydd, säkerhet och grundläggande sociala färdigheter under de många år 

som förflyter innan barnet kan ”klara det” på egen hand, är horisontella relationer de sammanhang där 

barnet kan pröva de sociala färdigheterna med personer som är mer eller mindre lika dem själva 

(Hartrup, 1989). 

Det är inte svårt att inse vikten av fungerande horisontella relationer, men Janson (1996) visar på att 

betingelserna för att upprätta horisontella kamratrelationer ofta är ogynnsamma för elever med 

synskada. Det är inte ovanligt att eleven med synskada i samspel med kamrater går in i ett ojämlikt 

vertikalt förhållande där den seende kamraten får rollen av hjälpresurs istället för en jämlike. Elever 

med synskada har också färre tillfällen till kontakt med kamrater eftersom de tenderar att invänta 
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istället för att initiera kontakt, eller när kontaktmöjligheter erbjuds dra sig undan. När kontakter väl 

kommer till stånd, kan elever med synskada ha svårighet med perspektivtagning och därför ha svårt att 

förhandla gemensamma sociala intressen och uppgifter (a.a.).  

4 Tidigare forskning  

4.1  Blinda barns tidiga kommunikation 
För att försöka förstå och jämföra kommunikationsmönster hos elever med och utan synskador kan det 

vara en intressant utgångspunkt att studera hur den tidiga kommunikationen gestaltar sig hos barn med 

respektive utan synskada. I det tidiga samspelet mellan seende barn och deras föräldrar strävar båda 

parter efter att på olika sätt skapa förståelse och samförstånd genom ömsesidiga imitationer (Thorén, 

2002). Föräldern ger barnets uttryck mening utifrån den sociala och situationella kontexten där 

föräldern är uppmärksam på barnets blickriktning, ansiktsuttryck, leenden och vokalisationer
6
 (Thorén, 

2002). Barnet avläser moderns intentioner och känslostämningar i hennes ansiktsuttryck och i hennes 

blick får det bekräftelse och en reflekterad bild av sig själv. Genom den förspråkliga interaktionen har 

barnet förvärvat de kommunikativa reglerna och grundat en god känsla för språket som ett verktyg för 

utbyte av känslor, tankar och behov (a.a.).  

Med tanke på synens centrala roll i barnets tidiga utveckling är det inte konstigt att forskning kring 

barn som föds blinda dominerats av svårigheter och avvikelser i utvecklingen (Thorén, 2002). Många 

interaktiva processer mellan barnet och den vuxne är på olika sätt beroende av visuella signaler; vi 

tittar bort för att signalera att vi inte är engagerade; vi fångar varandras uppmärksamhet; vi kan avläsa 

varandras intresse i ansiktsuttryck; vi imiterar varandras gester, handlingar och tungrörelser; vi vrider 

oss för att lokalisera en ljudkälla; vi avläser och tolkar den andres avsikt; vi känner igen situationer 

och händelser (Webster & Roe, 1998).  

Utvecklingsperioden vid nio månaders ålder är central för seende barns förmåga till samspel (Junefelt, 

1987). I en observationsstudie av samspelet mellan fyra blinda barn och deras föräldrar framkom att 

barnen i första hand initierade samspel via leenden, men de uppvisade också olika ansiktsuttryck som 

undran, förvåning och intresse (Preisler & Palmer, 1987). Dessa uttryck verkade i första hand vara 

svar på yttre och inre stimulans; däremot kunde man inte tolka att barnen visade kommunikativ 

intentionalitet, det vill säga en medveten intention att vilja meddela någon om något (a.a.). Forskning 

visar också att trots att det blinda barnet inte kan ge respons på visuella stimuli som leenden, har 

seende föräldrar förväntningar på respons, de uppfattar den uteblivna responsen som ointresse och 

känner sig avvisade av barnet. Istället är beröring och ljud de mest framgångsrika tillvägagångssätten 

för att framkalla leenden hos barn som är blinda (Junefelt, 1987).  

Något som visat sig fylla en betydelsefull funktion i det kommunikativa samspelet är tendensen hos 

det späda barnet att bli stilla och tyst när modern närmar sig (Thorén, 2002). Detta skulle också kunna 

tolkas som avvisande, men visar sig i sitt sammanhang ha motsatt funktion; det är för att kunna 

uppmärksamma henne bättre (Thorén, 2002). Tidigare forskning på området visar emellertid att blinda 

barns föräldrar ofta utvecklar en vuxen-centrerad och styrande kommunikation i samspel med sina 

barn (Thorén, 2002). Föräldrarna har en tendens att ta initiativ, ställa frågor om händelser eller objekt 

                                                   
6 Självljud. 

 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx  

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
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samt använda uppmaningar och ställa frågor, snarare än att tala om sådant som barnet för tillfället 

uppmärksammar i omgivningen, ett kommunikationsmönster som skiljer sig från föräldrar till seende 

barn (Thorén, 2002) . 

Språkutvecklingen kommer igång senare hos blinda barn än hos seende och det har också visat sig att 

blinda barn sällan initierar verbal kommunikation, att de ofta ger irrelevanta kommentarer och att de 

har svårt att upprätthålla en konversation (Thorén, 2002). Eftersom många av barnets upptäckter av 

omvärlden tar form i sociala sammanhang med kända vuxna, ställer det krav på de vuxna att vara 

bekräftande genom att bygga broar mellan barnets inre värld och världen utanför där språket så att 

säga blir själva byggstenarna (Webster & Roe, 1998).  

Thorén diskuterar de samband som framkommit i hennes studie mellan barnens utveckling under 

perioden 18 månader till 6 års ålder och föräldrarnas kommunikationsmönster. Genom att på ett 

konsekvent, inkännande och sakligt sätt hjälpa barnen att organisera sina intryck och skapa struktur i 

sina föreställningar kunde föräldrarna fylla en betydelsefull funktion. Föräldrarnas förmåga att 

organisera samvaron mellan det blinda barnet och dess syskon samt att integrera syskonen i det blinda 

barnets aktiviteter framstod vara av stor betydelse för vilken roll syskonen kom att spela (Thorén, 

2002). Det visade sig också att vokala/verbala bekräftelser från föräldrarna kan utgöra samma syfte 

som en bekräftande blick, under förutsättning att de ges med både medvetenhet och konsekvens. 

Överbeskydd kunde ibland uppfattas genom att föräldrarna undvek adekvat gränssättning, 

underbeskydd kunde visa sig genom föräldrarnas bristande hänsyn till barnets stöd i kontakter och 

behov av vägledning med en omgivning som ibland var hårdför och svårhanterlig (Thorén, 2002).  

Föräldrarna förklarade ofta vad som hände i den fysiska miljön, men de flesta av dem var betydligt 

mindre benägna att verbalisera vad de själva företog sig, eller hade för motiv, känslor eller intentioner.  

Oberoende av vilken typ av kommunikationsmönster föräldrarna hade, var en förutsättning för 

intersubjektivitet
7
 att hålla sig nära barnet, både i fysisk och psykisk bemärkelse.  

4.2  Kommunikation och samspel mellan elever 
med synskada och seende kamrater 

Många internationella studier beskriver eleven med synskada som mestadels ensam på raster och 

beroende av andra för att få kontakt genom att bli uppsökt enligt Janson (1996). Man kan i svenska 

studier av skolelever utläsa liknande omständigheter: överbeskydd, isolering, rädsla för att bli lämnad 

ensam under rasterna och svårighet att söka upp sina kamrater. Elevens uppfattning av sig själv 

utmärks av sviktande självkänsla och självförtroende (Janson, 1996). Det finns många studier som 

beskriver samspel mellan elever med funktionella olikheter (Janson, 2004). En av slutsatserna är att 

elevernas sociala miljö långt ifrån är tillfredställande. Eleverna med funktionsnedsättning har få 

spontana kamratkontakter och blir inte uppsökta av sina kamrater. Det deltagande de erbjuds är ofta i 

underordnade roller. Eleverna med funktionsnedsättning väljer ofta vuxenkontakter eller 

ensamsysselsättningar för att förebygga besvikelse (Janson, 2004). Nedan beskrivs först några svenska 

studier och därefter ett par internationella. 

I en rapport redovisas en undersökning som fokuserar på hur lärare och föräldrar uppfattar att den 

punktskriftsläsande elevens möjligheter till inkludering påverkas av organisatoriska faktorer, 

gruppklimat, elevernas samspelsmönster samt den punktskriftsläsande elevens individuella 

                                                   
7 Intersubjektivitet uppstår i samspelet mellan två personer som i en kommunikationssituation delar fokus 

och har ömsesidig förståelse för varandra (Junefelt, 1997).  



 
 

11 

 

förutsättningar (Rönnbäck et al., 2009). Man har också undersökt hur de punktskriftsläsande eleverna 

själva upplever sin situation och sina möjligheter att vara delaktiga i undervisningssituationer och 

klassrummets sociala liv. I studiens resultat framkommer att det finns risk för att resurspersonen till 

den punktskriftsläsande eleven i klassrummet kan bli ett hinder i kontakten mellan eleven och dennes 

kommunikation med seende kamrater. Man beskriver också att man hos många av de 

punktskriftsläsande eleverna kan urskilja en uppgiftsfokusering som på ett sätt kan leda till mindre 

kontakt med kamrater. Samtidigt menar Rönnbäck et al., (2009) att synnedsättningen gör det svårare 

att inspireras av de seende kamraternas arbete. Det framgår av studien att klassens gruppklimat är 

viktigare än elevantalet när det gäller att åstadkomma ett inkluderande klimat i klassen. Det framgår 

också att regelbundet gruppstärkande arbete ger möjlighet att lära känna nya saker om varandra som i 

sin tur kan påverka relationerna i klassen. Det visar sig i studien att graden av synskada inte verkar ha 

så stor betydelse för barnens status, förmåga att utveckla sociala färdigheter, kapacitet att bemästra 

svårigheter i samspelet med de seende kamraterna och deras känsla av delaktighet i gruppen. Studiens 

resultat visar tydligt att kognitiv och social förmåga är av stor betydelse för att kompensera för de 

hinder som synnedsättningen medför (a.a.). 

I en observationsstudie på fritidshem och på Resurscenter syn har samspel mellan barn som är seende 

och blinda och mellan barn som är blinda undersökts (Söderqvist Dunkers, 2006). De interaktiva 

situationerna som är exemplifierade som vertikala och horisontella visar på att de horisontella 

relationerna är lättare att åstadkomma om barnen har funktionella likheter. Studiens resultat visar att 

medan det vanligaste sättet barn som är blinda tar initiativ i förhållande till seende barn är att söka 

information eller ställa frågor, så är det vanligaste sättet att ta initiativ i förhållande till andra blinda 

barn att komma med lek- eller aktivitetsförslag. Resultatet visar alltså att barn som är blinda tar 

hjälpsökande initiativ till seende barn. Denna strategi hos de blinda barnen förklaras med att det krävs 

nödvändig information för att förstå meningssammanhanget i aktiviteten. I några av de observerade 

situationerna märks att det blinda barnet är beroende av kamraternas välvilja för att få information om 

det meningssammanhang som aktiviteten kräver. Man kan också se att de seende barnen genom ett 

omhändertagande förhållningssätt vertikaliserar sin relation till de blinda barnen och att den 

horisontella relationen därigenom försvåras (Söderqvist Dunkers, 2006).  

I en studie där observationer och intervjuer med personal och elever i klassrumsmiljö gjorts framgår 

att många i personalen pekar på svårigheter som elever med grav synskada har i avseende på att ta sin 

plats i en grupp av kamrater på ett naturligt sätt (Söderberg, 1999). Många framhåller vikten av 

självständighet och betydelsen av eventuella synrester i det sociala umgänget med andra. Elever med 

kvarvarande synrester har stora fördelar eftersom de lättare kan orientera sig i omgivningen och 

genom att de subjektivt sett ofta uppvisar ett mer socialt beteende, vilket i sin tur innebär att vuxna och 

kamrater mer sällan uppfattar dessa elever som avvikande. En elevegenskap hos elever med synskada 

som framstår som hindrande för att utveckla varaktiga och naturliga kontakter är egenskaper hos de 

elever som av omgivningen beskrivs ha brister i sin empatiska förmåga och sin förmåga att ”känna in” 

omgivningens reaktioner. I studiens resultat framgår att man ser orsaker till såväl bra som mindre bra 

samspel i både pedagogiska och individuella faktorer. Man poängterar också faran i att den närmaste 

omgivningen kring eleven med synskada har skilda handlingsmönster och uppfattningar när det gäller 

regler och bemötande för samspel (Söderberg, 1999).  

För att kunna analysera vad som är en god lärandemiljö för elever med grav synskada har man i en 

studie fokuserat på att analysera kamratrelationer, lek, språk och inlärning för elever med grav 

synskada i skolan i Storbritannien (Webster & Roe, 1998). I studien har tjugo barn i åldrarna 3-8 år 

med olika grader av grav synskada observerats. Studiens resultat visar på några faktorer som verkar 
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vara av avgörande betydelse för att utveckla sociala möten. Den fysiska miljön ska vara organiserad så 

att elever med synskada vet var saker finns, om saker hittas snabbt är det lättare att delta aktivt i 

aktiviteter. Ostrukturerade lekstunder är särskilt svåra om leksaker och material inte är organiserade på 

ett strukturerat sätt. Att erbjuda möjligheter att interagera med en mindre grupp barn som är densamma 

under en lekstund hjälper barnet att veta vilka kamraterna är, hur man ska närma sig dem och hur man 

kan förstå vad de gör. Vuxna kan uppmuntra engagemang i olika lekar genom att ha en känslighet för 

vid vilka tillfällen de ska träda in eller ta ett steg tillbaka. Vuxna som i stor utsträckning kontrollerar 

eller skuggar ett barn för att skydda det främjar inte interaktion mellan barnen. I undersökningen 

kunde man många gånger observera att när vuxna försökte att hjälpa barn med synskada fokuserade de 

på barnets ensamlek, önskningar eller känslor utan att hjälpa dem att interagera med andra barn eller i 

andra aktiviteter som pågick omkring dem. Att istället kommentera andras aktiviteter, uttrycka sina 

egna känslor, ta avstånd när det var relevant och stimulera intresse för andras idéer och handlingar 

visade sig vara framgångsrikt för att hjälpa barnen att själva ta initiativ till interaktion med andra 

(Webster & Roe, 1998).    

Under ett års tid gjordes regelbundna observationer i klasser där en elev med grav synskada hade sin 

skolgång i San Francisco; dessutom gjordes intervjuer med lärare, eleverna med synskada och de 

seende kamraterna (Kekelis & Zell Sacks, 1992). De sex elever som observerades var i åldrarna 5-8 år 

och hade inte ytterligare funktionsnedsättning. Utifrån elevintervjuerna gjordes sociogram som visade 

att av de sex eleverna upplevde endast två någon grad av accepterande av sina kamrater. Endast en av 

de sex interagerade med sina klasskamrater i en grad och komplexitet som var jämförbar med 

interaktioner mellan seende klasskamrater. De andra fem barnen hade avsevärt färre tillfällen till lek 

med klasskamrater och därmed färre möjligheter att tillägna sig det språk och de sociala färdigheter 

som är viktiga för att nå acceptans av kamrater. Graden av synskada verkade i studien spela mindre 

roll för omfattningen av interaktion med seende kamrater; däremot påverkade elevernas orienterings- 

och mobilityfärdigheter förmågan att interagera med klasskamrater. I studien framkom till exempel att 

oförmågan att hinna med kamraterna ut på rast försvårade möjligheten att komma in i leken. I studien 

granskade man också vilka läraregenskaper som bäst utvecklade interaktionen mellan eleverna med 

synskada och de seende kamraterna. Det visade sig att de elever som trivdes bäst i skolan hade lärare 

som ansåg att den sociala utvecklingen för eleverna var lika viktig som andra kunskapsmål. Det 

framgår också tydligt i studien att det hade stor betydelse att lärarna kontinuerligt lyssnade på 

elevernas samtal, observerade deras interaktioner och gav eleverna med synskada mer adekvat stöd. 

Man kunde också se att det var av stor betydelse att eleverna arbetade i mindre grupper och att de 

bästa betingelserna för eleverna med synskada var när klasslärarna parade ihop eleven med synskada 

med en kamrat som hade goda sociala färdigheter, såväl för uppgifter med uttalade kunskapsmål som 

för uppgifter med sociala mål (Kekelis & Zell Sacks, 1992).   
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5 Metod 

5.1  Val av metod 

Olika forskningsstrategier och undersökningsmetoder har sina för- respektive nackdelar. Fördelarna 

med enkätundersökning övervägde i valet av metod för denna studie. En kvantitativ forskningsstrategi 

gav studien en spännvidd och möjliggjorde en ökad jämförbarhet i förhållande till en kvalitativ 

forskningsstrategi. För att trots allt ge tillfälle för respondenterna att uttrycka tankar med egna ord 

gavs möjlighet att göra tillägg i anslutning till varje frågeområde. Dessa tillägg, som gav kvalitativa 

svar, kunde i sammanställningen användas för att ge förklaringar till varför respondenten svarat på ett 

visst sätt i slutna frågor. I tilläggen beskrevs också sådant som respondenten gärna ville dela med sig 

av, men som kanske inte framkommit genom de slutna frågorna.  

Enkätfrågorna kom att omfatta frågor som vid senare analys kunde indelas i två typer av variabler: 

 Dikotoma variabler, variabler med data som endast har två kategorier.  

 Ordinalvariabler, variabler med kategorier där avstånden mellan dem inte är desamma överallt, men 

som ändå är möjliga att rangordna.  

5.2  Undersökningsgrupp och urval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Alla rektorer på grundskolor där punktskriftsläsande elever i årskurs 1-9 har sin skolgång kontaktades.  

Gruppen pedagoger/resurspersoner som undervisar/arbetar med elever med grav synskada i Sverige 

är en totalpopulation, det vill säga alla de grundskolor där elever med grav synskada som 

rekommenderats att läsa punktskrift går, ingår i populationen. Därmed bedöms också urvalet för 

studien vara representativt. Fortsättningsvis kallas gruppen pedagoger/resurspersoner resurspersoner 

oberoende av grundutbildning . Populationen består av den resursperson som av rektor bedömdes möta 

eleven med grav synskada i störst utsträckning på skolan där eleven har sin skolgång. 

Undersökningsgruppen kan betecknas som ett subjektivt urval, det vill säga de var personer som 

sannolikt kunde ge den bästa informationen mot bakgrund av det forskaren redan visste (Denscombe, 

2000). Ett subjektivt urval har också fördelen att det tillåter forskaren att närma sig företeelser eller 

människor som på goda grunder kan antas vara avgörande för studien (Denscombe, 2000). 

För att möjliggöra studien fordrades inledningsvis kontaktuppgifter till resurspersoner som arbetar 

med elever med grav synskada i den svenska grundskolan. Kontakt togs med ledningen för 

Resurscenter syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som tillhandahöll adresser till de grundskolor 

i Sverige där elever med grav synskada har sin skolgång, 62 stycken. Enligt överenskommelse med 

ledningen för Resurscenter syn adresserades enkäterna till rektorerna på skolorna.  

5.3  Undersökningens genomförande 

En enkät (bilaga 1) med bifogat missivbrev (bilaga 3), frankerat svarskuvert och information till rektor 

(bilaga 2) skickades till rektorer på berörda skolor. Rektorerna uppmanades i informationsbrevet att 

vidarebefordra enkät och missivbrev till aktuell resursperson.  
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Resurspersonerna uppmanades att återsända enkäterna inom en vecka. För att kunna skicka 

påminnelser till de skolor vars respondenter inte svarat inom utsatt tid gavs varje enkät ett löpnummer 

innan de skickades iväg. Efter utsatt tid hade cirka 30 procent av enkäterna inkommit ifyllda. Namn 

och mejladresser till rektorer vars skolor inte svarat söktes därefter på internet och en påminnelse 

mejlades till var och en av dessa rektorer. Rektorer på skolor vars enkäter fortfarande inte inkommit en 

vecka efter utskickade påminnelser kontaktades då per telefon. För att få ordning i materialet och 

mejlkontakterna utformades ett formulär med rubrikerna: löpnummer, inkom, årskurs, adress, 

telefonnummer och anmärkning. Vid den slutgiltiga sammanställningen hade 53 enkäter av 62 

utskickade inkommit ifyllda, detta motsvarar 85 procent av samtliga utskickade enkäter, vilket kan ses 

som en god svarsprocent (Mangione, refererad i Bryman, 2009). Fyra enkäter hade skickats tillbaka ej 

ifyllda med följebrev från rektorer, i tre fall kontaktade rektorer via mejl eller telefon. I dessa sju fall 

beskrev rektor att eleven i fråga slutat på skolan eller att aktuell person inte kunde fylla i enkäten pga. 

sjukdom, dessa enkäter redovisas som inkomna, men ej besvarade.  

Två enkäter som inte inkommit eller vars rektorer ej lämnat meddelande utgjorde vid tiden för den 

slutgiltiga sammanställningen av resultaten 3 procent som räknades som bortfall. 

Nedan visas de befattningar som respondenterna uppgav att de har. 

Tabell 1. Antal av befattning som respondenterna uppgivit (n=53).  
     

Befattning Antal 
 

Lärare 22 
Förskollärare 98 
Fritidspedagog 49 
Elevassistent 1110 
Annat 511 
Uteblivet svar 2 

 

5.3.1 Enkätens utformning 

I utarbetandet av frågeformuläret måste man göra en avvägning mellan forskarens behov av 

information och hur mycket engagemang och tid man kan förvänta av respondenten (Holme & 

Solvang, 1997). Blir frågeformuläret alltför omfattande ökar risken för ett kraftigt bortfall samtidigt 

som de inkomna svaren kan bli mindre seriösa. Med ovanstående synpunkter för ögonen ströks ett 

antal frågor för att minska enkätens omfång innan den slutgiltiga versionen skickades för tryckning. 

Enkäten innehöll i sin slutgiltiga version 54 frågor. De första 33 frågorna var indelade i 8 olika 

frågeområden; resurspersons bakgrund, elevens bakgrund, klassen och miljön, syntolkning, 

ledsagning, kroppsspråk, samtalssituationer och samspel. I inledningen ställdes företrädesvis 

faktainriktade frågor. De första två frågeområdena resurspersons bakgrund samt elevens bakgrund är 

demografiska uppgifter och att börja med dessa frågor kan vara stärkande för motivationen, eftersom 

de i regel är lätta att besvara (Trost, 2007). Kontroversiella frågor, exempelvis om värderingar, bör 

komma efterhand (Holme & Solvang, 1997). För att förtydliga vad som efterfrågades och därmed öka 

                                                   
8 En respondent uppgav förskollärare/specialpedagog. 

9 En respondent uppgav fritidspedagog/församlingspedagog. 

10 En respondent uppgav elevassistent/behandlingsassistent. 

11 Under denna kategori uppgav 2 barnskötare, 1 socialpedagog, 1 resurs och 1 lärarassistent.  
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jämförbarheten gavs i flera fall exempel på frågornas innebörd. Frågorna valdes utifrån resultat som 

framkommit i ett tidigare examensarbete (Björk, 2009) och genom erfarenhetsbaserad kunskap i arbete 

med elever med grav synskada i grundskolan. 

I en Likert-skala formuleras påståenden vilka respondenterna skulle reagera på genom att ge uttryck åt 

olika grader av avståndstagande eller instämmande (Befring, 1994). En poäng med en Likert-skala är 

att respondenterna får ett visst värde på varje påstående genom sitt svar och att man kan summera 

dessa svar till en totalpoäng (Befring, 1994). För att neutralisera effekten av stereotypa svarstendenser 

hos respondenterna är det önskvärt att cirka hälften av påståendena formuleras så att Håller med helt 

och hållet ger högsta värde, medan Tar helt avstånd ger högsta värde för återstående hälft (a.a.). 

Frågorna 34-54 innehöll frågor som kunnat hänföras till ovan nämnda åtta frågeområden. Emellertid 

hade dessa frågor samma svarsalternativ i en Likert-skala med fyra skalsteg A-D där A representerade 

Håller med helt och hållet och D representerade Tar helt avstånd, och därför valdes att i denna sista 

del av enkäten sammanföra dessa frågor till en del. Knappt två tredjedelar av påståendena 

formulerades så att Håller med helt och hållet gav högsta värde, medan en dryg tredjedel formulerades 

så att Tar helt avstånd gav högsta värde.   

I anslutning till varje frågeområde ställdes en öppen fråga: ”Vill du tillägga något som handlar om…”. 

Efter enkätens sista fråga uppmanades respondenterna att skriva om det var något de ville tillägga som 

handlade om hela enkätens tema, det vill säga kommunikationen mellan eleven med synskada, seende 

klasskamrater och vuxna i skolan. 

Det interna bortfallet på respektive fråga redogörs för i tabellen nedan. Fråga 24 var en kvalitativ fråga 

och av den anledningen redovisas det interna bortfallet inte på den frågan.  

Tabell 2. Antal interna bortfall per besvarad fråga.  

Frågenummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Antal bortfall 2 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 4 4 1 2 1 1 0 

                   Frågenummer 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Antal bortfall 0 9 1 0 0    - 1 2 2 2 1 7 10 6 4 1 1 1 

                   Frågenummer 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Antal bortfall 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

 

Begreppet validitet kan innebära att slutsatserna i mätningen ger rättvisa åt det undersökta fenomenets 

komplexitet (Denscombe, 2000) och att frågorna mäter det de är avsedda att mäta (Trost, 2007). I 

denna studie bedöms att respondenternas svar på enkätfrågorna gett svar på ställda frågeställningar.  

Begreppet reliabilitet kan innebära att en mätning är tillförlitlig och stabil och att den inte är utsatt för 

slumpmässigt inflytande (Trost, 2007). En undersökning har hög reliabilitet om oberoende och olika 

mätningar av samma fenomen ger samma eller på ett ungefär samma resultat (Holme & Solvang, 

1997). I denna studie hade rektor möjlighet att välja vem som skulle besvara enkäten och avhängigt av 

vem som ansågs vara mest lämplig skulle svaren kunna skilja sig. Enkätsvaren har bearbetats med stor 

noggrannhet, eftersom också detta är ett viktigt kriterium för att bestämma reliabiliteten (Holme & 

Solvang, 1997).  
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5.4  Bearbetning och analys 

5.4.1 Kvantitativa data 

Kodning innebär att en grupp data överförs till siffror eftersom de bäst lämpar sig för kvantitativ 

analys (Denscombe, 2000). Kodningen i föreliggande studie utfördes genom att resultaten av 

kvantitativ data avprickades i matriser. Uteblivna svar markerades med siffran 0. När respondenterna 

markerat flera alternativ istället för ett på en fråga markerades också respondentens svar med 0. I dessa 

fall beskrevs i resultatsammanställningen vilka svar respondenterna uppgett. Det förekom också att 

respondenterna skrivit till något vid ett svarsalternativ för att göra ett förtydligande, till exempel 

markerade en respondent sin befattning som förskollärare och tillade (/specialpedagog). Dessa typer av 

tillägg markerades med fotnoter som sedan kunde förklaras i resultatsammanställningen. I sju frågor 

utgjordes ett svarsalternativ av ”Annan:” eller ”Annat:”. När respondenten uppgivit något av dessa 

alternativ markerades de med siffra som motsvarade det sista av alternativen i frågan, till exempel 

markerades svaret ”Annan:” med siffran 4 om det sammanlagt fanns fyra svarsalternativ på frågan. 

Det svar som respondenten själv skrivit i under rubriken ”Annan:” skrevs sedan som en fotnot i 

matrisen och kunde senare beskrivas i resultatsammanställningen. Svaren på frågorna 34-54 som hade 

svarsalternativ i Likert-skalan sammanräknades utifrån högsta respektive lägsta värde. De kodade 

svaren som gjordes i tabellmatriser i Word kunde sedan överföras till Excel-ark där data kunde 

användas till exempel för att söka samband i korstabeller genom pivottabellfunktionen i Excel.  

Inläsning av data började när de första formulären inkommit och fortsatte successivt i takt med att de 

besvarade enkäterna kom in. Frågor inom samma frågeområde men inom olika variabler 

sammanfördes för att söka kongruens, det vill säga likhet mellan frågor som avsågs mäta samma sak 

(Trost, 2007).  

5.4.2 Kvalitativa data 

En fråga, nr 24, löd ”Kan du beskriva det kroppsspråk som eleven med synskada använder?”.  

Svaren på denna fråga överfördes ordagrant i ett separat tabellformulär. Jämförelser av kroppsspråk 

gjordes mellan blinda elever, blinda elever som haft viss synförmåga och elever med viss synförmåga. 

Jämförelser gjordes också för att söka skillnader respektive likheter i beskrivningarna av elevernas 

kroppsspråk.  

De öppna frågor som ställdes i anslutning till varje frågeområde gav respondenterna möjlighet att 

tillägga egna tankar eller uppgifter som de ville delge. Av 53 besvarade enkäter gavs flest svar, 28, 

inom enkätens avslutande område som handlade om hela enkätens tema medan endast 13 respondenter 

gav svar inom området samspel. De öppna frågornas svar sammanfördes i olika dokument som 

refererades och citerades i resultatredovisningen efter att skillnader respektive likheter i svaren sökts.  

5.5  Etiska aspekter 

I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002) informerades 

respondenterna i missivbrevet om studiens syfte, att det var frivilligt att delta och om att de hade rätt 

att avbryta sin medverkan. I missivbrevet framgick också tydligt att ämnet som behandlades i studien 

var hur synnedsättningen kan påverka kommunikationen mellan eleven med grav synskada, seende 

kamrater och vuxna i skolan. Samtyckeskravet, som är ett andra krav i Vetenskapsrådets skrivning, 

betraktades som uppfyllt genom att respondenterna besvarade och återsände enkäterna.  
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Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska ges största möjliga konfidentionalitet. 

Avidentifiering har gjorts genom löpnummer som beskrivits ovan. Enkätsvar lagrades så att endast de 

som arbetade med undersökningen hade tillgång till dem, något som också formulerades i 

missivbrevet till respondenterna. Vid några tillfällen, när kvalitativa svar citerades utelämnades namn 

eller kön för att försvåra identifieringen. Respondenterna informerades om att deras lämnade uppgifter 

inte kommer att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Med detta bedöms Vetenskapsrådets etiska regler för forskning ha beaktats i denna studie. 

6 Resultat 

Resultaten redovisas tematiskt under olika rubriker där kvalitativa svar redovisas, när det är relevant, 

under mest passande rubrik. Under sammanställningen av studiens resultat visade det sig att fjorton 

respondenter (ca 26 procent) i de kvalitativa svaren uppgivit att eleven med synskada har ytterligare 

funktionshinder; de funktionshinder man uppgav var autism, ADHD, rörelsehinder, 

utvecklingsstörning och hörselnedsättning.   

Vissa tabeller visar på samband mellan svaren på två frågor i varsin variabel. Vid bortfall, det vill säga 

när en respondent inte svarat eller svaret inte kan medräknas för att respondenten angivit flera svar 

istället för ett, har i dessa tabeller respondenternas svar tagits bort i båda variablerna. Det framgår i 

rubriken till varje tabell hur många svar som kunnat användas.  

I flera tabeller (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19) redovisas resultatet av frågorna med svarsalternativ i 

Likert-skala där stegen ”Håller helt och hållet med” och ”Håller delvis med” redovisas 

sammanräknade som ”Håller med” och stegen ”Tar delvis avstånd” och ”Tar avstånd” redovisas 

sammanräknade som ”Tar avstånd”. Antal svar i varje skalsteg kan utläsas i bilaga 1 där svar på 

samtliga frågor finns redovisade.  

På samma sätt har ibland svarsalternativen ”dagligen/nästan dagligen” och ”några gånger i veckan” 

sammanräknats och redovisas då som ”ofta” samtidigt som svarsalternativen ”någon/några gånger i 

månaden” och ”mer sällan” sammanräknats och redovisas som ”sällan”. Också i dessa fall kan antal 

svar på varje svarsalternativ utläsas i bilaga 1. 

6.1  Resurspersonernas bakgrund 
Av de 53 respondenterna uppgav 51 att de fått fortbildning kring att arbeta med elev med synskada.   

I tabell 1 visas samband mellan hur länge och hur ofta respondenterna arbetat/arbetar med eleven med 

synskada. Det framgår att knappt hälften av respondenterna (25/52) arbetat med eleven med synskada i 

mer än 6 terminer och att tre fjärdedelar (39/52) arbetar med eleven mer än 15 timmar per vecka. Nära 

hälften av respondenterna (22/52) har arbetat med eleven med synskada under mer än 15 lektioner per 

vecka i mer än 6 terminer. I procent motsvarar detta 42 %, vilket pekar på att nästan hälften av 

respondenterna har stor erfarenhet av arbete med elever med grav synskada. 
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Tabell 1. Antal terminer och antal lektioner per vecka som respondenten arbetat/arbetar med eleven 

med synskada (n=52)  

 
 1-5 lekt/v. 6-10 lekt/v. 11-15 lekt/v. > 15 lekt/v. Totalt 

< 1 termin 2  1 5 8 

1-3 terminer  2 2 6 10 

4-6 terminer 1  2 6 9 

> 6 terminer  3  22 25 

Totalt 3 5 5 39 52 

 

6.1.1.1 Kvalitativa svar 

I de kvalitativa svaren uppgav fem respondenter att de hade tidigare erfarenhet av arbete med elever 

med synskada. Tre personer uppgav att de hade högskoleutbildning i arbete med elever med grav 

synskada.  

6.2  Elevernas bakgrund 
Av de 53 eleverna som beskrivs i studien är 23 flickor och 30 pojkar. Femton av eleverna har bytt 

klass, eller elevens klass har förändrats genom uppdelning i nya klasser eller på grund av 

åldersintegrering. Trettiosju elever har inte bytt klass under sin skoltid.  

I tabell 2 nedan visas elevernas synförmåga.  

Tabell 2. Synförmåga bland de elever som beskrivs (n=52) 

Synförmåga Antal 

Är blind sedan födseln 22 

Är blind, men har haft viss synförmåga 12 

Har viss synförmåga 18 

Totalt 52 

 

På frågan om elevens status i klassen i jämförelse med seende kamrater uppgav ungefär hälften 

(24/49) att eleven har lägre status än genomsnittet bland eleverna i klassen. Lika många uppgav att 

eleven med synskada har samma status som genomsnittet av eleverna i klassen. En respondent uppgav 

att eleven med synskada har högre status än genomsnittet av eleverna i klassen. I tabell 3 visas 

samband mellan synförmåga och status. Mer än hälften (13/21) av de barndomsblinda eleverna uppges 

ha lägre status än genomsnittet av eleverna i klassen. Av de blinda eleverna som har haft viss 

synförmåga uppges ca en tredjedel (3/10) ha lägre status än genomsnittet av eleverna. Av eleverna 

med viss synförmåga uppges av respondenterna att knappt hälften (8/18) av eleverna har lägre status 

än genomsnittet av eleverna i klassen. Ett visst samband kan ses mellan status och de elever som 

har/har haft synförmåga och de som är barndomsblinda, där man kan notera tendensen att lägre status 

är vanligare bland elever som är barndomsblinda. 

 



 
 

19 

 

Tabell 3. Synförmåga och status i klassen (n=49) 

 Har lägre  
status än 
genomsnittet 

Har samma  
status som 
genomsnittet 

Har högre  
status än 
genomsnittet 

Totalt 

Blind sedan födseln 13 8  21 

Blind, men har haft viss synförmåga 3 6 1 10 

Har viss synförmåga 8 10  18 

Totalt 
 

24 24 1 49 

6.3  Klassen och miljön 
Den första frågan som ställdes under rubriken Klassen och miljön handlade om i vilken årskurs eleven 

med synskada går och hur många elever det finns i klassen. Det lägsta antalet elever i klassen, 8 

elever, angavs av en respondent. Det högsta antalet elever i klassen där eleven med synskada har sin 

skolgång, 31, angavs av tre respondenter. Medelvärde av antal elever i klasserna är 21, 5.  

I en stadievis indelning blev fördelningen av antalet elever med synskada: 

 25 elever i klass 1-3. 

 10 elever i klass 4-6. 

 18 elever i klass 7-9.  

Av ej besvarade enkäter var fördelningen mellan stadierna: årskurs 1-3; 2 enkäter, årskurs 4-6; 4 

enkäter, årskurs 7-9; 3 enkäter. 

Av de 53 respondenterna svarade 11 att elevens klasskamrater varit desamma under elevens skolgång. 

Fyrtiotvå uppgav att elever hade flyttat in och/eller flyttat ur klassen under elevens skolgång. 

Fördelningen av svaren på frågorna som berörde i vilka miljöer resurspersonen ansåg att eleven med 

synskada har lättast respektive svårast att samspela med sina klasskamrater redovisas i diagram 1. Det 

interna bortfallet är 4 på båda frågorna. I samtliga fall av interna bortfall hade respondenten angivit 

fler än ett svarsalternativ. De flesta svarsalternativen av de interna bortfallen på frågan om i vilken 

miljö resurspersonen bedömer att eleven med synskada har lättast att samspela med klasskamrater var 

grupprummet och klassrummet. De flesta svarsalternativen av de interna bortfallen på frågan om i 

vilken miljö resurspersonen bedömer att eleven med synskada har svårast att samspela med 

klasskamrater var matsalen och korridorer. De två miljöer där eleverna med synskada har lättast att 

samspela med sina klasskamrater är utan tvekan klassrummet och grupprummet. Dessa två miljöer har 

av 71 procent (35/49) angetts som de som är lättast att samspela i. De miljöer där eleverna med 

synskada har svårast att samspela med sina klasskamrater är framförallt skolgården, men också 

idrottssalen och korridorerna. Här har 84 procent (41/49) angett någon av dessa tre miljöer som svårast 

att samspela i. 
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Diagram 1. Miljöer där eleven med synskada lättast respektive svårast samspelar med klasskamrater 

(n=49).  

En annan infallsvinkel av klassen och miljön handlade om i vilken omfattning respondenterna 

uppmärksammat att klasskamrater agerar ”hjälpare” som tar hand om eleven med synskada mer än att 

leka eller umgås på jämbördiga villkor. Medan 21 procent (11/52) menar att detta sker dagligen/nästan 

dagligen menar 33 procent (17/52) att det sker mer sällan. Samtliga resultat framgår av diagram 2. 

Samband mellan elevernas ålder och i vilken omfattning seende klasskamrater agerar ”hjälpare” som 

tar hand om eleven med synskada mer än att umgås på jämbördiga villkor redovisas i tabell 4. 

 

Diagram 2. Omfattning som klasskamrater agerar hjälpare. 
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Sammanräkningen visar att i årskurs 1-3 har mer än hälften, (15/25) svarat ofta. I årskurs 4-6 har 

mindre än häften (4/10) angett detta svar och i årskurs 7-9 har ungefär en tredjedel (6/16) angett att 

kamrater ofta agerar ”hjälpare” mer än umgås på jämbördiga villkor. Kamraters benägenhet att agera 

hjälpare förefaller minska med ökad ålder.  

 

Tabell 4. Elevers årskurs och klasskamrater som agerar hjälpare (n=51) 

Årskurs Ofta Sällan Aldrig Totalt 

1 5 3  8 

2 4 3  7 

3 6 4  10 

4  2  2 

5  2  2 

6 4 2  6 
7 3 1  4 

8 3 2 1 6 

9  6  6 

Totalt 25 25 1 51 

 

Något som tycks påverka kamraters benägenhet att agera hjälpare mer än kamraternas ålder är kön. 

Nära två tredjedelar (14/22) av flickornas resurspersoner uppger att kamrater ofta agerar hjälpare mer 

än att leka och umgås på lika villkor jämfört med en dryg tredjedel (11/30) av pojkarnas 

resurspersoner. Detta redovisas i tabell 5.  

 

Tabell 5. Klasskamrater som agerar hjälpare bland pojkar och flickor (n=52) 

 Ofta Sällan Totalt 

Flickor 14 8 22 

Pojkar 11 19 30 

   Totalt 25 27 52 

 

6.3.1.1 Kvalitativa svar 

Bland de kvalitativa svaren beskrivs i huvudsak två aspekter; dels beskrivs klassen i positiva termer, 

dels beskrivs egenskaper hos eleven med synskada eller klasskamraters negativa inställning som 

försvårar eller omöjliggör kontakt med övriga elever. De respondenter som beskriver klassen i positiva 

termer menar att klassen är ”lugn”, ”hjälpsam” eller ”förstående”.  Bland svaren där respondenten 

beskrivit elevens egenskaper eller klasskamraters negativa inställning som försvårar kommunikationen 

med klasskamrater kan man utläsa; att kamrater inte hjälper eleven med synskada eftersom eleven 

visar ilska mot dem som vill hjälpa, att eleven inte är intresserad av att samtala med klasskamrater 

utan svarar korthugget, att eleven aldrig tar kontakt med övriga elever och att viljan från kamrater att 

hjälpa till och att umgås har minskat jämfört med tidigare år. En respondent ger uttryck för att ingen 

kommunikation kommer till stånd eftersom varken eleven med synskada eller de seende kamraterna 

initierar kontakt: 

Klasskamraterna bryr sig inte om den gravt synskadade eleven. Eleven är inte så noga med att själv ta 

kontakt heller. De övriga eleverna anser/tycker det är jobbigt att ha med sig den gravt synskadade 

eleven. 
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I samtliga ovanstående fall där respondenterna i de kvalitativa svaren beskrivit svårigheter går eleven i 

årskurs 8 eller 9. Bland dessa elever finns elever som har flerfunktionshinder. 

6.3.2 Sammanfattning 

Klassrum och grupprum framstår som de miljöer där det för eleven med synskada är lättast att få till 

stånd samspel samtidigt som det är svårast att skapa samspelssituationer i idrottshallen, på skolgården 

och i korridorerna. Det skiljer sig mycket huruvida klasskamrater agerar hjälpare istället för att umgås 

eller leka, ungefär lika många har noterat fenomenet ofta som sällan. Däremot kan man se tendenserna 

att klasskamrater agerar hjälpare mer sällan för äldre elever och att det är vanligare att kamrater agerar 

hjälpare till flickor än till pojkar. Klasserna beskrivs som lugna och förstående men också som 

sammanhang där eleven med synskada inte möts med intresse eller hjälpsamhet från kamrater. 

6.4  Syntolkning  

Det visade sig att av de 51 respondenter som svarade på frågan hur de själva uppfattar att det är att 

syntolka svarade 82 procent att de uppfattar att det är lätt eller ganska lätt att syntolka. Av 52 

respondenter bedömde hela 89 procent att det är mycket/ganska viktigt att eleven med synskada har en 

nära relation till den som ska syntolka.  

Av tabell 6 framgår att respondenterna mycket oftare syntolkar vilka personer som finns i rummet och 

hur de är placerade än de syntolkar andras kroppsspråk. Ur tabell 6 kan man också utläsa att det är mer 

vanligt att resurspersoner syntolkar än att klasskamrater gör det.  

Tabell 6. Antal svar på varje alternativ kring frågor om syntolkning 

Innehåll i syntolkning Dagligen/ 
nästan 
dagligen 

Några 
gånger i 
veckan 

Någon/några 
gånger i 
månaden 

Mer sällan Aldrig12 

Respondenten syntolkar genom att informera eleven 
med synskada om vilka personer som finns i rummet 
och hur de är placerade (n=52). 

30 9 3 10  

Respondenten syntolkar genom att beskriva andras 
kroppsspråk (n=52). 

15 17 10 10  

I vilken utsträckning bedömer respondenten att 
klasskamrater syntolkar (n=53). 

11 13 8 18 3 

 

När det i tabell 6 visade sig i vilken utsträckning klasskamrater syntolkar undersöktes hur ofta 

klasskamrater syntolkar för elever som är blinda (tabell 7). Grupperna blinda och blinda som har haft 

viss synförmåga har här sammanräknats till en grupp, blinda. Det framgår att klasskamrater sällan eller 

aldrig syntolkar för knappt hälften av eleverna som är blinda. 

 

 

 

 

 

                                                   
12 Alternativet fanns endast i den sista frågan ”I vilken utsträckning bedömer du att klasskamrater 

syntolkar? 
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Tabell 7. Elevens synförmåga och utsträckning som klasskamrater syntolkar (n=52) 

Synförmåga I vilken utsträckning bedömer du att klasskamrater syntolkar? 

 Ofta Sällan Aldrig Totalt 

Blind 18 14 2 34 

Har viss synförmåga 6 11 1 18 

Totalt 24 25 3 52 

 

6.4.1.1 Kvalitativa svar  

Flera respondenter skildrar i de kvalitativa svaren varför de anser att det är viktigt att eleven med 

synskada har en nära relation till den som ska syntolka. En respondent menar att det är lättare att 

mötas i dialogen/informationen om eleven med synskada och syntolken har delat många gemensamma 

upplevelser som man kan relatera till. En annan respondent beskriver att det är lättare för eleven med 

synskada att våga fråga om det är något hon eller han inte förstår om eleven har en nära relation till 

syntolken. En tredje respondent anser att det är viktigt att eleven med synskada kan lita på personen 

som syntolkar, då är det lättare för eleven att koncentrera sig på det som sägs utan att behöva vara 

kritisk eller granskande mot syntolken. 

Fyra av respondenterna ger uttryck för svårigheten att syntolka lagom mycket. Ett par menar att det är 

lätt att man pratar för mycket, en respondent är rädd att som vuxen hindra det sociala samspelet mellan 

eleverna om man syntolkar för ofta och någon tycker att det är svårt att veta när man som resursperson 

eller elev syntolkar naturligt. 

Fem respondenter beskriver att eleven med synskada själv är negativ till syntolkning. Samtliga dessa 

fem respondenter arbetar med elever som går i årskurs 6-9. En av respondenterna uttrycker: 

Han vill vara som alla andra och inte behandlas annorlunda. Därför är han inte positiv till 

syntolkning. 

Ett par respondenter tycker att det är svårt att syntolka utan att störa övriga, i synnerhet under 

filmvisning. 

Några respondenter menar att eleven inte behöver syntolkning eftersom denne kan utnyttja sina 

synrester bra.  

En respondent menar att klasskamraterna har fått ett mer målande språk i takt med att de blivit mer 

vana att syntolka.  

6.4.2 Sammanfattning 

Merparten av respondenterna tycker att det är viktigt att eleven med synskada har en nära relation till 

den som ska syntolka och att det är lätt eller ganska lätt att syntolka. Det är betydligt mer vanligt att 

resurspersonerna syntolkar vilka som finns i rummet och dessas placering än att de syntolkar andras 

kroppsspråk. Det visar sig att det är vanligare att resurspersoner syntolkar än att klasskamrater gör det 

och att hälften av de blinda eleverna sällan får syntolkning av sina klasskamrater.  

6.5  Ledsagning 

På frågan vem eleven med synskada oftast ledsagas av markerade 9 respondenter fler än ett alternativ 

och dessa 9 räknas därmed som internt bortfall. Majoriteten, tre fjärdedelar (33/44) svarade att eleven 
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med synskada oftast ledsagas av resurspersonen, 4 att eleven oftast ledsagas av annan personal, 3 att 

eleven ledsagas av 2-3 olika kamrater, 1 att eleven ledsagas av 4 eller fler kamrater och 3 respondenter 

svarade att eleven med synskada aldrig ledsagas. Ingen svarade att eleven med synskada oftast 

ledsagas av en och samma kamrat. 

På frågan hur ofta respondenten bedömer att klasskamrater ledsagar eleven med synskada menar 

knappt hälften (24/52) att detta sker ofta, 22/52 att detta sker sällan och 6/52 att klasskamrater aldrig 

ledsagar eleven med synskada.  

Det framgår av enkätsvaren att nära hälften (22/52) håller med helt och hållet om att eleven med 

synskada hittar själv utan ledsagning i skolan. En tredjedel (17/52) håller delvis med medan ungefär en 

tiondel (6/52) tar delvis avstånd och en dryg tiondel (7/52) tar helt avstånd. 

6.5.1.1 Kvalitativa svar 

Flera respondenter uttrycker att eleven med synskada inte ledsagas av kamrater på grund av elevens 

rörelsehinder. Några respondenter beskriver att eleven inte behöver ledsagning eftersom eleven hittar 

själv. Ett par respondenter uppger att eleven med synskada klarar sig utan ledsagning på skolområdet, 

men behöver det om skolgården förändras, till exempel om det finns snöhögar. En respondent 

diskuterar en svårighet med kamrater som ledsagar: 

Svårt att få kompisar att inte ledsaga. Eleven går hellre med kompisar än med vuxen, vill vara utan 

vuxet stöd. Svår balans. Täta samtal med kompisar om någon tycker att det är jobbigt. 

En respondent anser att det är bättre ju mer resurspersonen håller sig borta eller på avstånd från 

situationerna med ledsagning. Respondenten beskriver att detta är en mycket medveten strategi sedan 

eleven började på högstadiet. Resurspersonen hade då uppsikt över eleven med synskada på håll och 

trädde endast in om ingen elev ledsagade. 

En respondent efterfrågar mer stöd från Syncentralen gällande ledsagning utomhus. 

6.5.2 Sammanfattning 

När eleverna ledsagas är det nästan alltid av resurspersonerna, men ungefär hälften av eleverna 

ledsagas också ofta av kamrater. Många elever hittar ganska bra i skollokaler och på skolgården så 

länge det inte sker förändringar i miljön, till exempel vid snö. 

6.6  Kroppsspråk 
Närmare 80 procent (41/52) av respondenterna uppgav att eleven med synskada använder ett 

kroppsspråk som avviker från genomsnittet av seende elevers kroppsspråk, medan drygt 20 procent 

(11/52) uppgav att eleven med synskada använder ett kroppsspråk som inte avviker från genomsnittet 

av seende elevers kroppsspråk. Som redovisas i tabell 8 ses inga direkta samband mellan synförmåga 

och avvikande kroppsspråk. 

Tabell 8. Synförmåga och avvikande kroppsspråk (n=52) 

 Avviker Avviker inte Totalt 

Blind 19 3 22 

Blind, har haft viss synförmåga 9 3 12 

Har viss synförmåga 13 5 18 

Totalt 41 11 52 
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Som framgår av tabell 9 uppfattar en övervägande majoritet av respondenterna att eleven med 

synskada använder kroppsspråk i mindre utsträckning än genomsnittet av eleverna i klassen.  

 

Tabell 9. Användning av kroppsspråk (n=53) 

Jag uppfattar att eleven med synskada använder kroppsspråk 

i mindre utsträckning än genomsnittet av eleverna i klassen. 36 

i samma utsträckning som genomsnittet av eleverna i klassen. 13 

i större utsträckning än genomsnittet av eleverna i klassen.  4 

Totalt 53 

 

Knappt hälften av respondenterna (23/52) talar ofta med eleven med synskada om dennes kroppsspråk 

medan drygt hälften (29/52) gör det sällan. 

Av 51 svar håller 37 procent (19/51) med om att stereotypa rörelser hos eleven med synskada påverkar 

seende kamraters initiativtagande till kontakt. 

Som framgår av tabell 10 uppger en stor majoritet att svårigheten att uppfatta kroppsspråk hos seende 

klasskamrater kan orsaka missförstånd hos eleven med synskada. Också i kommunikationen åt andra 

hållet uppstår missförstånd. En övervägande majoritet av respondenterna anger att kroppsspråket hos 

eleven med synskada kan orsaka missförstånd i samspel med klasskamraterna. 

Tabell 10. Kroppsspråk orsakar missförstånd (n=52) 

Kroppsspråk och missförstånd Tar avstånd Håller med 
 

Totalt 

Svårigheten att uppfatta kroppsspråk hos seende klasskamrater 
kan orsaka missförstånd hos eleven med synskada. 

11 41             52 

Kroppsspråket hos eleven med synskada kan orsaka missförstånd 

i samspel med klasskamraterna. 
19             33                                  52             

 
Kroppsspråket hos eleven med synskada orsakar färre missförstånd hos lärare som inte möter eleven 

varje dag än hos klasskamrater; drygt hälften (27/52) håller med om att det kan orsaka missförstånd 

medan 25/52 tar avstånd. 

I tabell 11 redovisas att mindre än hälften (16/39) av samtliga elever som har ett avvikande 

kroppsspråk har samma status som genomsnittet av eleverna i klassen. Av de elever som inte uppges 

ha ett avvikande kroppsspråk uppges mer än tre fjärdedelar (9/11) ha samma status som genomsnittet 

av eleverna i klassen. Det är alltså betydligt mer vanligt att elever som inte har ett avvikande 

kroppsspråk har samma status som genomsnittet av eleverna i klassen än att eleverna som har ett 

avvikande kroppsspråk har det.  

 

Tabell 11. Status och avvikande kroppsspråk (n=50) 

 
Kroppsspråk Lägre status Samma status Högre status Totalt 

Avvikande 22 16 1 39 

Ej avvikande 2 9  11 

Totalt 24 25 1 50 
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6.6.1.1 Kvalitativa svar 

Respondenterna ombads beskriva det kroppsspråk som eleven med synskada använder. 14 av dem 

beskrev kroppsspråk som tolkades som stereotypa beteenden. Elva av dessa 14 arbetar med elever i 

årskurs 1-3. Exempel på stereotypa beteenden som angavs var:  

”Fladdrar” med armarna om något är roligt/spännande.  

Hamnar i ett mönster – gungar, vaggar.  

När han blir upphetsad viftar han med armarna. 

… trycker mycket på ögonen vid kontakt med andra. 

Hoppar på samma ställe. Sätter fingrarna mot varandra -spänner sig. 

Rör ofta armarna upphöjda och ut från kroppen vid glädje/stort intresse för något. 

Andra beskrivningar av kroppsspråk som respondenterna anger handlar i flera fall om att eleven 

genom sitt kroppsspråk signalerar ointresse. Exempel som respondenterna anger är att eleven; vänder 

sig från den som talar, böjer huvudet nedåt, vänder bort huvudet när hon pratar, hänger med huvudet, 

sjunker ihop och visar inte de andra att hon är intresserad. En respondent beskriver:  

En ”ursäktande” kroppshållning i korridor och rastutrymmen. Nedböjt huvud, ihopsjunken. Nedböjt 

huvud på lektionen kan för seende uppfattas som ointresse.  

Flera respondenter anger att kroppsspråket hos eleven med synskada är försiktigt och stelt medan 

andra ger beskrivningar av ett kroppsspråk som är flaxigt, yvigt eller okontrollerat. 

Några respondenter beskriver att eleven med synskada visar känslor genom ansiktsuttryck, men att ett 

leende kan vara mer försiktigt eller stelt jämfört med de leenden man kan se hos seende elever. 

När det handlar om att tala med eleven om dennes kroppsspråk beskriver ett par respondenter som 

arbetar med elever i årskurs 7-9 att det är mycket känsligt att göra det när eleven är i en ålder av eget 

sökande; eleven är rädd att göra bort sig, är kritisk mot sig själv och vill vara ifred. En respondent vars 

elev också går på högstadiet har talat om och tränat kroppsspråk när eleven var yngre, men menar att 

det nu inte finns tid för det.  

En respondent uttrycker att de ofta syntolkar andra elevers kroppsuttryck vid konflikter. ”Det är viktigt 

att eleven med synskada blir uppmärksammad på vilken betydelse kroppsspråket har” uttrycker en 

respondent. En annan respondent menar att kroppsspråket ”… är en aspekt vi lägger alldeles för liten 

vikt vid generellt i skolan”. 

6.6.2 Sammanfattning 

De flesta eleverna med synskada har ett kroppsspråk som avviker från genomsnittet av eleverna i 

klassen och samtidigt använder majoriteten av eleverna med synskada kroppsspråk i mindre 

utsträckning än genomsnittet av eleverna. Mer än hälften av resurspersonerna talar sällan med eleven 

med synskada om dennes kroppsspråk. De flesta anser att kroppsspråket hos eleven med synskada kan 

orsaka missförstånd hos klasskamraterna och många anser att stereotypa rörelser kan påverka 

kamraternas initiativ till kontakt. En mycket övervägande del menar att svårigheten att uppfatta 

kroppsspråk hos seende klasskamrater kan orsaka missförstånd hos eleven med synskada. Ungefär en 

fjärdedel uppger spontant att eleven med synskada har kroppsspråk som kan tolkas som stereotypa 

beteenden. Andra exempel på beskrivningar av elevens kroppsspråk är att det är stelt eller yvigt. Några 

uttrycker vikten av att eleven med synskada uppmärksammas om kroppsspråkets betydelse.  
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6.7  Samtalssituationer 

I samtalssituationer som är mer naturliga inslag i skolarbetet som samtal om känslor, klassråd, 

grupparbeten och pararbeten är eleven med synskada mer aktiv än i samtalsformer under mer fria 

former i matsalen eller lek och umgänge under raster. Detta framgår av tabell 12.  

Tabell 12. Elevens grad av aktivitet (n=51) 

Samtalssituationer mer passiv än 
genomsnittet av 
eleverna 

lika aktiv som 
genomsnittet av 
eleverna 

mer aktiv än 
genomsnittet av 
eleverna 

Totalt 

I samtalssituationer i skolarbetet 
uppfattas att eleven med synskada är 

17 25 9 51 

I samtalssituationer under mer fria former 
uppfattas att eleven med synskada är  

27 20 4 51 

 

När det handlar om att träda in i samtal genom att skaffa sig en överblick, informera sig om vad som 

händer eller inta ett lagom avstånd uppfattar 31 procent (16/51) av respondenterna att elevens 

synnedsättning orsakar missförstånd medan 69 procent (35/51) uppfattar att elevens synnedsättning 

inte orsakar missförstånd. En fråga behandlade i vilken utsträckning seende klasskamrater ställer 

frågor till resurspersonen istället för att vända sig direkt till eleven med synskada. Av respondenterna 

markerade 44 procent (23/52) att detta är något som sker ofta, 46 procent (24/52) att det är något som 

sker sällan och 10 procent (5/52) att det aldrig sker.  

Ett antal påståenden med svarsalternativ i Likert-skala ställdes kring temat samtal. Som framgår av 

tabell 13 håller flertalet av respondenterna med om att eleven med synskada hellre talar med vuxna än 

med klasskamrater och att kroppsspråket hos eleven med synskada påverkar klasskamraters initiativ 

till samtal. Däremot tar en majoritet av respondenterna avstånd från att eleven med synskada talar utan 

att invänta svar i samtalssituationer med klasskamrater och att yttranden från eleven med synskada 

ofta ignoreras av klasskamrater i samtalssituationer.  

Tabell 13. Påståenden och svar om samtalssituationer 

 Tar avstånd Håller med 
 

Totalt 

Eleven med synskada talar hellre med vuxna än med 
klasskamrater (n=52). 

20 32 52 

Kroppsspråket hos eleven med synskada påverkar 
klasskamraters initiativ till samtal (n=51). 

19 32 51 

I samtalssituationer med klasskamrater talar eleven med 
synskada ofta utan att invänta svar (n=52). 

33 19 52 

Yttranden från eleven med synskada ignoreras ofta av 
klasskamrater i samtalssituationer (n=52). 

36 16 52 

 

Eventuella samband söktes mellan elevens ålder och om eleven hellre samtalar med vuxna än med 

klasskamrater (tabell 14). Elevernas årskurser har sammanförts stadievis och visar då att den största 

andelen elever (6/10) som hellre samtalar med vuxna än med klasskamrater är i årskurs 4-6. Både i 

årskurs 1-3 och årskurs 7-9 uppges ungefär en tredjedel av eleverna med synskada hellre samtala med 

vuxna än med klasskamrater.  
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Tabell 14. Årskurs och elevens samtal med vuxna (n=52)   

Årskurs Eleven med synskada samtalar hellre med vuxna än med 
klasskamrater.  

 Håller med Tar avstånd Totalt 

Årskurs 1-3 9 16 25 

Årskurs 4-6 6 4 10 

Årskurs 7-9 5 12 17 

 20 32 52 

 

6.7.1.1 Kvalitativa svar  

Den aspekt av samtalssituationer som handlar om att klasskamrater vänder sig till resurspersonen är 

den som flest respondenter kommenterat. Flera beskriver hur de i dessa situationer konsekvent ber 

klasskamraten att vända sig direkt till eleven med synskada. Flera respondenter uttrycker att det är 

vanligare att elever som eleven med synskada inte träffar så ofta vänder sig till resurspersonen. Två 

respondenter menar att detta var vanligare när eleven med synskada var yngre. En annan respondent 

upplever fenomenet också bland kollegor som alltså vänder sig till resurspersonen istället för att tala 

direkt med eleven med synskada. Exempel på omständigheter som försvårar samtalssituationer är 

andra funktionsnedsättningar hos eleven med synskada och när många pratar samtidigt.  

En respondent beskriver en framgångsrik strategi: 

Min elev ställer frågor med tanke på 2813. Är det en vuxen som är med frågar han och slinker på så 

vis in i samtalet.  Med kända kamrater går det också ganska lätt, men då det är okända jämnåriga 

förblir han tyst. 

6.7.2 Sammanfattning 

Eleven med synskada är mer aktiv i samtalssituationer under ordnade former som grupparbete i 

klassrummet än under mer fria former som samtal under raster. De flesta anser inte att elevens 

synnedsättning orsakar missförstånd när det handlar om att träda in i samtal och det är inte så vanligt 

att eleven med synskada talar utan att invänta svar eller ignoreras av klasskamrater. Det sker ungefär 

lika ofta som sällan att seende klasskamrater ställer frågor till resurspersonen istället för att vända sig 

direkt till eleven med synskada. Det är relativt vanligt att eleven med synskada talar med vuxna istället 

för med kamrater, i synnerhet elever på mellanstadiet. Elevens kroppsspråk påverkar ofta kamraters 

initiativ till samtal.  

6.8  Samspel 
I flera frågor kring samspel redovisas stora interna bortfall. I nästan samtliga fall handlar det om att 

respondenten markerat flera alternativ.  

Det visar sig att den konstellation där respondenterna tycker att eleven med synskada är mest aktiv i 

samspelet med klasskamrater utan tvekan är i pararbete, detta uppger 83 procent (38/46). I de interna 

bortfallen har också samtliga uppgett pararbete som ett av alternativen de markerat.  

När eleven med synskada samspelar med seende klasskamrat/er är det oftast resurspersonen (14/44) 

eller seende klasskamrat/er (13/44) som tagit initiativet. Av dem (12/44) som angett att någon annan 

                                                   
13Fråga som handlar om att träda in i samtal, min anmärkning. 
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än personerna i de förvalda alternativen oftast tar initiativ till kontakt uppgavs t ex klassläraren eller att 

eleven med synskada har ett ömsesidigt samspel med sina kamrater, att det beror på uppgiftens 

utformning eller att det är när eleven är trygg. Endast fem (av 44) respondenter svarade att eleven med 

synskada oftast tagit initiativet när hon eller han samspelar med seende klasskamrater.  

Nära hälften (24/52) av respondenterna håller med om att eleven med synskada ofta inväntar att bli 

kontaktad istället för att själv ta initiativ till kontakt. 

Den vanligaste strategin som seende klasskamrater använder för att få kontakt med eleven med 

synskada är utan tvivel att göra eleven med synskada uppmärksam genom att säga dennes namn 

(47/49). Eleven med synskada använder liknande strategi; hälften (24/49) väntar tills den hör 

kamratens röst och säger kamratens namn för att göra denne uppmärksam medan knappt en tredjedel 

(14/49) ropar kamratens namn för att få kontakt. Andra strategier som respondenterna anger att eleven 

med synskada använder är att fråga resurspersonen om kamraten finns där, att själv söka upp kamraten 

vid dennes plats, eller att vänta tills hon blir tilltalad. Samtidigt visar det sig att resurspersonen många 

gånger har en betydelsefull funktion för att samspel ska äga rum. Hela 81 procent (42/52) håller med 

om att de ofta fungerar som en länk för att samspel ska komma till stånd mellan eleven med synskada 

och övriga elever i klassen.  

En övervägande majoritet, 77 procent (40/52), håller med om att svårigheten att skaffa en överblick av 

vad klasskamraterna sysslar med gör att eleven med synskada samspelar med klasskamrater mer sällan 

än genomsnittet av eleverna i klassen. 

Något som framstår som mycket betydelsefullt för att eleven med synskada ska kunna samspela med 

andra är arbetsro. Så många som 92 procent (48/52) håller med om att arbetsro är en förutsättning för 

att eleven ska kunna samspela med andra.  

Det är vanligare att eleven med synskada föredrar att arbeta själv framför att samarbeta med 

klasskamrater. Detta angav 60 procent (31/52) medan 40 procent (21/52) angav att eleven med 

synskada föredrar att samarbeta med klasskamrater. 

Knappt hälften, 46 procent (24/52), håller med om att eleven med synskada väljer 

ensamsysselsättningar under raster oftare än genomsnittet av eleverna i klassen. Ett betydligt lägre 

utfall hade påståendet ”Samspel mellan eleven med synskada och klasskamrater under en lektion leder 

ofta till lek eller umgänge under nästföljande rast” där 60 procent (31/52) inte håller med om 

påståendet.  

Av 52 respondenter håller 38 procent (20/52) med om att relationerna mellan eleven med synskada 

och seende klasskamrater är jämlika under lek och umgänge på raster. Samband mellan denna fråga 

och kroppsspråk respektive synförmåga söktes och redovisas i tabell 15 och 16. Om blinda elever och 

blinda elever som haft viss synförmåga sammanräknas och betecknas blinda är det ungefär lika stor 

andel blinda (12/33) som elever med ett avvikande kroppsspråk (15/41) där respondenterna håller med 

om påståendet.  

Tabell 15. Elevens kroppsspråk och jämlikhet (n=52) 

Kroppsspråk Jag bedömer att relationerna mellan eleven med synskada och 
seende klasskamrater är jämlika under lek och umgänge på raster. 

 Håller med Tar avstånd Totalt 

Avvikande kroppsspråk 15 26 41 

Ej avvikande kroppsspråk 5 6 11 

Totalt 20 32 52 
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Tabell 16. Elevens synförmåga och jämlikhet (n=51) 

Synförmåga Jag bedömer att relationerna mellan eleven med synskada och 
seende klasskamrater är jämlika under lek och umgänge på raster.  

 Håller med  Tar avstånd Totalt 

Blind 8 14 22 

Blind, har haft viss synförmåga 4 7 11 

Har viss synförmåga 7 11 18 

Totalt 19 32 51 

 

I tabell 17 redovisas svar från fyra påståenden som behandlar initiativ till kontakt, både under lektioner 

och under raster. Det är något vanligare att initiativ till kontakt tas under lektioner än under raster, 

både när det gäller eleven med synskada och seende klasskamrater. Vid samtliga påståenden är det en 

betydande majoritet som tar avstånd jämfört med dem som håller med om påståendet. 

 

Tabell 17. Initiativ till kontakt 

Initiativ till kontakt Håller med Tar avstånd Totalt 

Eleven med synskada tar initiativ till kontakt med 
klasskamrater i lika hög grad som seende klasskamrater under 
lektioner (n=51). 

                 14                  37             51 

Eleven med synskada tar initiativ till kontakt med 
klasskamrater i lika hög grad som seende klasskamrater under 
raster (n=52). 

                 12 40             52 

Klasskamrater tar initiativ till kontakt med eleven med 
synskada i lika hög grad som de tar kontakt med varandra 
under lektioner (n=52). 

                 14 38             52 

Klasskamrater tar initiativ till kontakt med eleven med 
synskada i lika hög grad som de tar kontakt med varandra 
under raster (n=52). 

                 11 41             52 

 

När det visade sig att en betydande majoritet tog avstånd i samtliga frågor som redovisas i tabell 17 

prövades eventuella samband mellan klasskamraters initiativ till kontakt under raster och elevens 

synförmåga samt mellan klasskamraters initiativ till kontakt under raster och elevens kroppsspråk. 

Dessa samband redovisas i tabell 18 och 19. 

Tabell 18. Elevens synförmåga och klasskamraters initiativ till kontakt under raster (n=51) 

Synförmåga Klasskamrater tar initiativ till kontakt med eleven med synskada 
i lika hög grad som de tar kontakt med varandra under raster. 

 Håller med Tar avstånd Totalt 

Blind 2 20 22 

Blind, har haft viss synförmåga 2 9 11 

Har viss synförmåga 6 12 18 

Totalt 10 41 51 
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Tabell 19. Elevens kroppsspråk och klasskamraters initiativ till kontakt under raster (n=52) 

Kroppsspråk Klasskamrater tar initiativ till kontakt med eleven med synskada 
i lika hög grad som de tar kontakt med varandra under raster. 

 Håller med Tar avstånd Totalt 

Avvikande kroppsspråk 6 35 41 

Ej avvikande kroppsspråk 5 6 11 

Totalt 11 41 52 

 

Elevens synförmåga förefaller ha ungefär samma samband för klasskamraters initiativ till kontakt som 

elevens kroppsspråk. Om man sammanräknar blinda och blinda som haft viss synförmåga tar 29/33 

avstånd från påståendet. Av eleverna som uppges ha ett avvikande kroppsspråk tar 35/41 avstånd från 

påståendet. 

6.8.1.1 Kvalitativa svar 

Det framkommer bland svaren att klassrummet är en central arena för fungerande samspel mellan 

elever med synskada och klasskamrater. Läraren som kan styra arbetet har då en viktig roll och det 

framgår att innehållet i arbetet har stor betydelse för hur samspelet blir. En respondent beskriver hur 

riktigt bra samspel sker på ett naturligt sätt i slöjdundervisningen. Eleverna arbetar i halvklass, har 

fasta platser och kan småprata medan de arbetar. En respondent uttrycker att elevegenskaper som att 

vara en ”bra kraft att arbeta med” gör att mer samspel kommer till stånd. 

En annan respondent menar att samspelet fungerar bättre när eleven är äldre eftersom det är svårt för 

en elev med synskada att hänga med i små barns lekar. 

6.8.2 Sammanfattning 

Arbetsro visar sig vara en mycket viktig förutsättning för att eleven med synskada ska kunna samspela 

med andra. Ungefär hälften uppger att eleven med synskada inväntar att någon annan ska initiera 

kontakt och den som gör det är då oftast resurspersonen eller en klasskamrat. Mer än hälften menar att 

det är vanligare att eleven med synskada föredrar att arbeta själv. Ungefär hälften menar att eleven 

med synskada oftare än genomsnittet väljer ensamsysselsättningar under raster samtidigt som en dryg 

tredjedel menar att relationerna mellan eleven med synskada och klasskamrater är jämlika under 

raster. Merparten av resurspersonerna fungerar ofta som en länk för att samspel ska komma till stånd. 

Både elevens initiativ till kontakt med klasskamrater och klasskamraters initiativ till kontakt med 

eleven med synskada är betydligt färre än seende elevers initiativ till kontakt med seende 

klasskamrater. Synförmåga och kroppsspråk visar sig ha ungefär samma betydelse för klasskamraters 

initiativ till kontakt. Pararbete i klassrummet framstår som den konstellation i vilken eleven med 

synskada bäst samspelar med kamrater, i synnerhet om läraren styr innehållet på ett sätt som fungerar 

bra för bägge parter.  

6.9  Kvalitativa svar som behandlar hela enkätens 
tema 

I slutet av enkäten uppmanades respondenterna att skriva sådant de ville tillägga som handlar om 

kommunikationen mellan eleven med synskada, seende kamrater och vuxna i skolan. En av 

respondenterna skriver:   
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Kommunikation är något som jag funderar mer eller mindre över dagligen. Det uppkommer 

situationer då jag vill hjälpa, men det blir ändå fel. Likaså finns det många tillfällen då det bara 

klickar. Något som fungerar bra en dag fungerar mindre bra en annan.  

En respondent betonar vikten av att ge eleven med synskada tid att lära sig kommunikation med andra. 

Respondenten fortsätter:  

Tålamod och ”tjatande” gör att eleven blir säkrare och får bättre självförtroende när det gäller kontakt 

och kommunikation. 

En av respondenterna har vid nätverksträffar med andra som arbetar med elever som är blinda upplevt 

att många resurspersoner är i behov av specialpedagogiskt stöd, flera av dem tar upp frågor som 

handlar just om kommunikation och samspel. 

Flera resurspersoner skildrar goda exempel på samspel: 

Vi ser att samspelet med klasskamraterna är väldigt bra. Flera vuxna finns knutna till klassen, bra 

samspel skola – fritids – hem.  

En utåtriktad elev som har lätt att få kontakt. Behöver hjälp med att få veta var alla kompisar är t.ex. 

på rasterna. 

Vår elev använder sin synrest på ett helt otroligt sätt. Detta medför att nästan ingen tänker på att han 

är synskadad. Hans kroppsspråk är i ”stort sett” som de andras, det ”lilla som är” väcker ingen 

uppmärksamhet hos övriga elever. Klimatet i gruppen är tillåtande. Vår elev söker sig i stort sett inte 

alls till elever från andra klasser, men han är väldigt trygg med och i sin egen klass. 

En resursperson beskriver att eleven fungerar väldigt bra i rörelser, samspel och kommunikation med 

både kamrater och personal. Emellertid ser resurspersonen en risk i att eleven uppfattas att se mycket 

bättre än han gör, han behandlas ibland som en seende i situationer där det hade varit bättre att ta 

hänsyn till hans funktionshinder. 

Många respondenter belyser svårigheter som har att göra med problematik kring elevens ytterligare 

funktionshinder. En av dem menar: 

Klasskamraterna och de vuxna är lite på spänn när eleven är med. Han kräver som sagt tålamod och 

överseende, vilket inte beror på hans synskada. Samspel och kommunikation är det viktigaste och 

svåraste vi har att arbeta med.   

Någon uttrycker en påflugenhet hos eleven med synskada som ”gärna tar kontakter med alla som 

kommer i hennes närhet och frågar om namn med mera”. Andra beskriver elevens utanförskap: 

Det är svårt. Vi uppfattar ofta att hon känner sig ensam och udda. Det hade varit bättre om det funnits 

ytterligare en elev med synskada i klassen. 

Jag träffade min elev i åk ”…” första gången. Då hade hon suttit ensam med sin assistent och lärare 

kom till henne för enskild undervisning.  

Mellan vissa seende elever och den icke seende kan kommunikationen fungera mkt bra (dessa känner 

varandra väl). På rasten kan det vara lättare att leka med de yngre eleverna, förmodligen för att de är 

mer lättstyrda. Den icke seende eleven väljer ofta ensamlekar, där han pratar/leker/”har rollekar” för 

sig själv. 

Både positiva och negativa exempel ges på byte av klass: 

Eleven bytte klass i åk ”...”.  X förhoppning var att kamratrelationerna skulle bli bättre . Tyvärr har 

det inte blivit någon skillnad. Eleven pratar bara spontant med en elev och tar även kontakt. I 

klassrummet uppmuntras X alltid att prata, därför märker jag stora framsteg där. 

”…” Det har varit ett lyft med den nya klassen och dess sammansättning. Många elever med stora 

olikheter, flera diagnoser har medvetet satts ihop. Det är OK att vara olika, har mentorerna lyckats 

med som känsla. Alla är accepterade! Vår elev är mer ”med” nu och trivs bättre i denna klass. Men 
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det är fortfarande ingen kompis aktiv på fritiden! Så svårt! Jag tror på föreningsliv och gemensamma 

intressen för att få fritidskompisar.  

Flera respondenter illustrerar exempel på hur vuxna kan hämma eleven med synskada. Någon menar 

att vuxna indirekt skapar alltför höga krav hos eleven med synskada genom att ge denne beröm 

mycket oftare än de berömmer andra elever. Någon annan beskriver att elevens självständighetsträning 

tidigare byggt på tvång istället för kring positiva förebilder. Den bristande självständigheten har sedan 

orsakat att en snedvriden kontakt och ett snedvridet samspel förstärkts. En respondent ger uttryck för 

hur ett alltför stort vuxenstöd kan hämma eleven med synskada. Respondenten menar att den vuxne 

ledsagar och småpratar med eleven på rasten utan att ta kontakt med andra elever. Kanske, menar 

respondenten, blir det lite lugnt och som en vilopaus för den vuxne under rasten. 

En respondent poängterar vikten av att arbeta med uppföljning och samtal i klassen kring de 

svårigheter som synnedsättningen kan medföra. 

7 Diskussion 

7.1  Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva om och i så fall hur funktionsnedsättningen påverkar 

kommunikationen mellan eleven med grav synskada, seende klasskamrater samt vuxna. 

I en mycket tidig fas av planeringsarbetet inför arbetet var min intention att enkätundersökningen 

skulle kompletteras med ett antal intervjuer. I det skedet var min föresats att göra en mindre 

omfattande enkät. Eftersom jag såg möjligheten att genom en enkätstudie nå ut till totalpopulationen 

gjordes bedömningen att en omfångsrik och väl genomarbetad enkät skulle ge mer information för att 

kunna besvara mina frågeställningar än en mindre genomarbetad enkät skulle göra tillsammans med 

intervjuer. Att genomföra både en intervjustudie och en omfångsrik, genomarbetad enkätstudie 

bedömde jag var ogörligt inom utsatt tidsram.  

Bearbetningen för att konstruera en enkät som skulle kunna besvara mina frågeställningar krävde 

mycket tid. Min egen erfarenhet om ämnet räckte för att utforma många av enkätfrågorna, men för 

vissa frågor krävdes sökning och inläsning av litteratur. När utformningen av enkäten var färdigställd 

och kunde skickas, skedde detta ett par veckor senare än beräknat i planeringsskedet. 

Många blir irriterade över påminnelser, men skickar man inte påminnelser, får man heller inte många 

svar (Trost, 2007). Jag gjorde avvägningen att skicka de första påminnelserna till de skolor som inte 

skickat svar inom en vecka som var utsatt svarstid. 

Min spontana reaktion var att påminna rektorer per telefon. Att istället kontakta rektorerna per mejl 

visade sig vara en bättre idé;  jag fick många mejlsvar redan samma dag och dessa svar innebar sedan 

många inskickade enkäter. Dessutom fanns det möjlighet att räta ut en del frågetecken mejlvägen, till 

exempel att enkäten på grund av gamla adressuppgifter skickats till fel skola. Något som hade varit 

tidsbesparande hade varit om jag haft uppgifter om aktuella rektorers namn, mejladresser och 

telefonnummer. Dessa fick nu sökas på internet. 

Vid den andra påminnelsen, som i de flesta fall riktade sig till rektorer som inte svarat på mejl, sökte 

jag rektorer per telefon. Det var svårt att få kontakt den vägen, ofta var personerna jag sökte upptagna i 
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sammanträden. Av allt att döma är det lättare att nå rektorer mejlvägen, när de kan svara när de har 

möjlighet.  

Formuläret som utformades för att ha ordning i inkomna/ej inkomna enkäter, mejlkontakter och 

telefonsamtal visade sig vara en mycket betydelsefull hjälp för att kunna vara uppdaterad kring svar 

och därigenom minska bortfallet. Inledningsvis gjorde jag dessa noteringar på lösa papper och det 

hade varit tidsbesparande att upprätta formuläret redan från början.    

Det är nog en målsättning för varje undersökning att ha så reliabel information som möjligt (Holme & 

Solvang, 1997). Svaren skulle kunna skilja sig, till exempel huruvida respondenten hade pedagogisk 

utbildning eller inte. Samtidigt är det sannolikt att en studie ett annat år med samma enkät skulle ge 

ungefär samma utfall. Personer med, respektive utan, pedagogisk utbildning som rektorer anser har 

störst kunskap om eleven med grav synskada och dennes kommunikation med klasskamrater och 

vuxna kan förväntas vara relativt konstant. Tendenserna i denna studie är i överensstämmelse med 

uppgifter från SPSM (2009); det är vanligare att elever i högre årskurser har en elevassistent som 

resursperson. 

När man prövar reliabiliteten bör man också fråga sig om man fått samma resultat oberoende av vem 

som samlat uppgifterna (Kylén, 2004). Cirka 10 procent av respondenterna har tidigare på olika sätt 

haft kontakt med mig och dessa personer är sannolikt medvetna om mitt intresse för och inställning till 

området. Metodboken för pedagoger
14

 som jag skrivit tillsammans med en medförfattare kan vara 

känd av resurspersonerna. Dessa båda faktorer kan möjligen ha påverkat respondenternas svar och i så 

fall följaktligen haft verkan på graden av reliabilitet.  

Trots att det i instruktionerna till enkäten stod att respondenterna endast skulle ange ett svarsalternativ, 

angav ett antal respondenter flera svarsalternativ på några frågor. Kanske förbryllades de av att det i 

enkäten inledningsvis stod att de skulle ”ange ett svarsalternativ om inget annat anges”, men inget 

annat angavs. I ett tidigt skede i utformningen av enkäten uppgavs vid ett par frågor att respondenterna 

gärna kunde markera flera svarsalternativ, men dessa frågor utgick i den slutgiltiga versionen och 

dessvärre förbisåg jag att radera ”ange ett svarsalternativ om inget annat anges” från instruktionerna. 

En annan svårighet som visade sig var att några respondenter skrivit till eller strukit något ord vid 

något svarsalternativ för att göra ett förtydligande. I dessa fall noterades informationen till den 

kvalitativa delen under aktuellt frågeområde där respondenten kunde göra egna tillägg.   

Sammanställningen av resultaten försvårades av fotnoter och av att respondenter markerat flera 

alternativ på en fråga. För att kunna göra pivottabeller krävdes endast ett svar per fråga och att inga 

fotnötter förekom. Detta innebar på ett sätt att dubbla uppsättningar av matriser behövde upprättas. En 

som kunde användas för att skapa pivottabeller och en annan med fotnoter för att förstå varför 

respondenterna svarat som de gjort på vissa frågor. 

En respondent skrev att den sista delen av enkäten, fråga 34-54, var svår att förstå. Detta skulle kunna 

förklaras av att jag försökt att neutralisera effekten av stereotypa svarstendenser genom att formulera 

påståendena så att Håller med helt och hållet inte alltid gav högsta värde. Kanske skulle jag också 

försökt att neutralisera denna effekt ytterligare genom att formulera påståendena så att ungefär hälften 

av dem gav Håller med helt och hållet högsta värde och inte knappt två tredjedelar som nu blev fallet. 

                                                   
14Björk, T & Croneld, A (2010). Kroppsspråk för alla. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
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En av respondenterna beskrev i ett brev att hon endast kunde besvara första delen av enkäten på grund 

av att eleven var ny på skolan. Detta medförde att det blev ett bortfall per fråga från denne respondent, 

framförallt i andra hälften av enkäten. 

De svårigheter som jag beskrivit ovan bedömer jag till största del vara av teknisk karaktär och har 

förmodligen sin grund i att jag är ovan vid att genomföra enkätundersökningar. Jag tycker att metoden 

sammantaget varit relevant för att nå studiens syfte. 

7.2  Resultatdiskussion 
Kommunikationsmönster är något vi alla medverkar till i relationer i vårt dagliga liv. Syftet med denna 

studie har varit att beskriva de specifika kommunikationsmönster som uppstår mellan elever med grav 

synskada, seende klasskamrater och vuxna. Syntolkning och ledsagning som oftast kan ses som 

mönster mellan eleven med synskada och resurspersonen, svårigheten eller det omöjliga i att uppfatta 

eller använda kroppsspråk, och förhållningssätt och situationer som gynnar samtal och samspel är alla 

områden som behandlas i studien. I diskussionen av studiens resultat beskrivs merparten av de 

kommunikationsmönster som visat sig påverka kontakten mellan eleven med synskada och andra. 

Synnedsättningens och kroppsspråkets betydelse för kommunikationen diskuteras främst under 

rubrikerna Vertikalitet och horisontalitet i samspelssituationer, Kroppsspråk och Samtal och samspel. 

Vad som framstår som hindrande respektive främjande i miljön för kommunikationen mellan elever 

med synskada, seende klasskamrater och vuxna diskuteras främst under rubriken Klassen och miljön 

men är något som också ingår i resonemang under övriga rubriker. 

7.2.1 Klassen och miljön 

De miljöer där eleven med synskada har lättast att få till stånd samspel har det gemensamt att eleverna 

där rör sig på relativt små ytor, har sina bestämda platser och att också arbetsmaterial har sina 

bestämda platser. Det är lätt att föreställa sig att dessa miljöfaktorer gör att eleven med synskada 

upplever en trygghet i att känna sig hemma i miljön och för möjligheten att interagera med kamrater 

måste det vara av avgörande betydelse att eleven med synskada vet var kamraterna finns. Motsatta 

förhållanden råder i de miljöer som uppges vara de där det är svårast att skapa samspelssituationer. 

Här rör sig eleverna på relativt stora ytor och arbetsmaterial kan finnas på olika platser från ett tillfälle 

till ett annat. Det kan vara svårt att veta var kamraterna är. Med kunskap om betydelsen av att 

organisera en fungerande miljö kan möjligheterna att påverka omständigheterna öka. En utmaning kan 

vara att skapa förhållanden som gynnar samspel på skolgården, som i studien visar sig vara den 

avgjort svåraste miljön för elever med synskada att samspela med sina klasskamrater. Om 

ogynnsamma förhållanden förstås som situationsegenskaper finns möjlighet att uppmärksamma sidor 

som kan åtgärdas genom fysiska, sociala eller pedagogiska insatser (Janson, 1994). Det kan för de 

yngre eleverna till exempel handla om att initiera en lek eller ett spel för en mindre grupp elever på en 

begränsad yta och för de äldre eleverna att skapa mindre ”rum” på skolgården där de kan umgås. Man 

kan också rent fysiskt göra förändringar som kan underlätta att göra skolgården till samspelsarena till  

exempel genom att ordna kanter som kan fungera som ledstråk som eleven på egen hand kan följa och 

gör eleven oberoende av en ledsagare. Kanske är det inte överraskande att kamrater agerar hjälpare till 

flickor oftare än till pojkar. Det stämmer väl överens med Janson (1996) som visar på tendensen att 

flickor oftare går in i samspel med kamraten med synskada och att de oftare uppger medkänsla som 

motiv till umgänge med kamraten med synskada, vilket resulterar i att de etablerar vertikala relationer, 

det vill säga skapar en omsorgskultur. Pojkar går istället in på jämlika villkor, horisontellt, och visar 

oftare intresse för resurserna hos kamraten med synskada mer än för dennes behov, samtidigt som 
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pojkar oftare än flickor kan visa likgiltighet och tendensen att lämna kamraten med synskada ensam. 

Att klasskamrater i föreliggande studie agerar hjälpare i mindre utsträckning för de äldre eleverna 

skulle kunna förklaras med att eleverna nu uppnått en mogenhet där de inser att det är med kamraten 

med synskada som med dem själva. Det viktiga i relationer är att bli bemött med respekt för sin 

integritet och att i möjligaste mån umgås på jämbördiga villkor. Horisontella relationer tenderar alltså 

att få en större betydelse med stigande ålder.  

Ganska få respondenter uppger i de kvalitativa svaren betydelsen av att arbeta med klassen kring de 

svårigheter som synnedsättningen kan medföra. Om resurspersonen ställs till hela klassens förfogande 

blir det inte så utpekande för eleven med synskada och man kan med en sådan arbetsfördelning göra 

gruppindelningar där kommunikativa processer på ett naturligt sätt kan främja samspelet mellan 

eleven med synskada och de seende eleverna. Kanske kan en sådan arbetsfördelning indirekt ge en 

ökad förståelse hos eleverna i de klasser där resurspersonerna uppgivit att eleven med synskada inte 

möts med intresse eller hjälpsamhet? 

7.2.2 Vertikalitet och horisontalitet i samspelsituationer 

7.2.2.1 Resurspersonens roll 

Det är en svår balansgång att som resursperson försöka att få till stånd samspelssituationer samtidigt 

som man kanske vill överlåta det till eleverna själva, visar resultaten i denna undersökning. Ett stort 

mått av intuition kan krävas för att veta när man som resursperson ska träda in. I en undersökning om 

kamratkontakter hos elever med synskada på högstadiet säger en av de intervjuade seende eleverna att 

lärare kan understödja så jämlika förhållanden som möjligt genom att uppmuntra elevernas samspel 

men ändå inte pressa dem att vara tillsammans (Persson & Sköld, 1995). Kanske är det optimala 

förhållningssättet att ”ha koll på håll”, det vill säga att hålla sig på avstånd, finnas till hands om det 

behövs och samtidigt ge eleven möjlighet att klara det som är möjligt på egen hand (Rönnbäck, de 

Verdier, Winberg, Baraldi, 2009). Med detta förhållningssätt kan graden av vertikalitet i samspelet 

mellan resurspersonen och eleven med synskada reduceras.  

I en brittisk studie har man sett att fördelar hos assistenter är att de kan uppmuntra social 

kommunikation mellan elever med och utan funktionsnedsättningar, men det finns också en risk att 

assistenterna fungerar som barriärer mellan eleven med funktionsnedsättning och dennes kamrater 

(Ainscow, 2000). När jag som resursperson fungerar som en barriär blir det vertikala förhållandet 

tydligt. Eleverna med funktionsnedsättning i Ainscows studie vände sig konsekvent till assistenten, 

vilket i förlängningen innebar att läraren hade mindre ansvar för eleven med funktionsnedsättning. 

Som kontrast ges exempel på en lärandemiljö där assistenten och pedagogen efter en kort genomgång 

byter roller (a.a.). I föreliggande studie uppgav hela 81 procent av resurspersonerna att de fungerar 

som en länk för att samspel ska komma till stånd. Några exempel ges på hur resurspersonen snarare 

hämmar än främjar samspel mellan eleven med synskada och kamrater. Vikten av att jag som 

resursperson är medveten om risken att fungera som en barriär snarare än som en länk måste betonas. 

Det faktum att många har lång erfarenhet av arbete med eleven med synskada har av allt att döma stor 

betydelse för att denna medvetenhet finns hos många av respondenterna.  

7.2.2.2 Syntolkning 

Det är positivt att notera att så många av respondenterna tycker att det är lätt att syntolka. Många av 

dem pekar på vikten av att den som syntolkar har en nära relation till eleven med synskada. De kanske 

har i åtanke att vad som syntolkas och hur det görs alltid är en subjektiv bedömning. Ur elevens 
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perspektiv måste det vara viktigt att känna förtroende för den som syntolkar så att jag vågar ställa 

följdfrågor och som någon av respondenterna menar; om jag litar på syntolken kan jag koncentrera 

mig på det som sägs utan att behöva vara kritisk. Hur kan man då arbeta för att etablera detta 

förtroende? Är det ett förtroende som bör vara förbehållet resurspersonen? Resultaten visar att för 

knappt hälften av gruppen blinda syntolkar klasskamrater sällan eller aldrig. Man har noterat att 

klasskamrater till elever med synskada många gånger syntolkar på ett mer relevant sätt än vuxna och 

att det kan bero på att elever i samma åldersgrupp tar fasta på ungefär samma saker oberoende av om 

de ser eller inte (Björk & Croneld, 2010). Om man medvetet arbetar för att klasskamraterna ska bli 

vana att syntolka kan man dessutom, som en respondent menar, upptäcka att klasskamraterna får ett 

mer målande språk. Ett sätt kan vara att arbeta med dramaimprovisationer där en av de seende 

eleverna är berättare som berättar det som händer som inte sägs; det vill säga att beskriva personernas 

kroppsuttryck, rörelser, gester, förflyttningar och miljön de befinner sig i (Björk & Croneld, 2009).  

Är det så att syntolkningsmomentet kan skapa en vertikal relation? Det behöver det inte med 

nödvändighet göra. Ett sätt att som resursperson förhålla sig till syntolkning kan vara att tala högt till 

hela gruppen genom att syntolka det man observerar, som samtidigt ger viktig information till eleven 

med synskada. Om man till exempel säger ”Oj, vad du ser glad ut Sara, och vilken fin röd tröja med 

katter du har på dig!” till en elev i klassen får eleven med synskada mycket information. Med detta 

förhållningssätt ökar möjligheten att skapa en horisontell ”klasskultur”, ett klimat som kan minska 

graden av vertikalitet. I bästa fall kan detta sätt att tala ge ringar på vattnet genom att andra vuxna och 

kanske en del elever tar efter.  

Det framgår i studien att äldre elever förefaller vara mer negativa till syntolkning än yngre elever.  

Man kan förmoda att det för flera av dem hänger samman med det som en av respondenterna 

uttrycker; eleven vill vara som alla andra och inte behandlas annorlunda. Jag har uppmärksammat att 

äldre elever med synskada gärna vill ha verbal och taktil syntolkning på tu man hand, medan de 

tillbakavisar initiativ till syntolkning av resurspersonen tillsammans med övriga elever, trots att 

syntolkningen inte skulle störa.  

Här kan man alltså ana att eleven uppfattar ett vertikalt förhållande till resurspersonen under 

syntolkning tillsammans med övriga elever; känslan av att behandlas som alla andra blir viktigare än 

att få syntolkning, medan intresset och därmed behovet av syntolkning blir det som styr i situationer 

utan klasskamrater. En lyhördhet för elevens behov av syntolkning och ledsagning; i vilka situationer, 

på vilket sätt och av vem skulle möjligen kunna minska graden av elevens känsla av vertikalitet.  

7.2.2.3 Ledsagning 

När eleverna ledsagas är det oftast av resurspersonerna. Ledsagning och syntolkning är starkt 

förknippade med varandra. Förhållandet mellan ledsagaren och den som ledsagas kan liksom 

syntolkning många gånger upplevas som vertikalt. Ledsagaren styr och det är viktigt att ledsagaren 

och den som ledsagas kommunicerar med varandra så att eleven som ledsagas har möjlighet att 

påverka vart den vill bli ledsagad. Exempelvis kan det vara av vikt att ledsagaren på skolgården 

berättar (syntolkar) om vilka aktiviteter som pågår. Ungefär hälften av eleverna i studien ledsagas av 

sina kamrater. Det kan finnas många fördelar med att en kamrat ledsagar, framförallt för att samspel 

kan uppstå. Samtidigt kan det vara viktigt att uppmärksamma om seende elever inte vill ledsaga, det är 

lätt att känna sig bunden som ledsagare. Detta speglar den respondent som menar att det är viktigt att 

ha täta samtal med kamraterna för att få kännedom om hur de upplever ledsagningen. Under 

sammanställningen av resultaten tolkades att några respondenter använde ordet hjälpa synonymt med 

ledsaga. Om man inte gör distinktionen kan det finnas en risk att eleven uppfattas som hjälplös av sina 

kamrater. För att minska graden av vertikalitet i förhållandet till ledsagaren kan det vara värt att arbeta 
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med att stärka självkänslan hos eleven med synskada menar Zell Sacks & Wolffe (2006) som också 

anser att för elever med synskada som hävdar sina egna behov och rättigheter och samtidigt visar 

respekt för andra, ökar möjligheten att ta emot eller tacka nej till ledsagning och syntolkning.  

7.2.3 Kroppsspråkets betydelse 

The obstacles to communication experienced by students with visual impairments are subtle; they are 

related to the visual cues associated with communication as well as the discomfort others may have 

with the visual impairment (Erin, 2006, s.368). 

En grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är som påtalats tidigare att sociokulturella resurser 

skapas genom kommunikation, men också att dessa resurser förs vidare just genom kommunikation 

(Säljö, 2000). I detta sammanhang blir det intressant att studera vad som händer när elever med grav 

synskada kommunicerar med andra. Grovt sett skulle man kunna säga att de ibland saknar ett språk, de 

seendes kroppsspråk. Det växelspel som sker i en kommunikation påverkas här både av svårigheten att 

använda adekvat kod och att tolka språket, för bägge parter. För att börja med kroppsspråket hos 

eleven med synskada visar det sig mycket tydligt att de flesta eleverna i studien har ett kroppsspråk 

som avviker från genomsnittet av eleverna i klassen samtidigt som de flesta elever med synskada 

använder kroppsspråk i mindre utsträckning än genomsnittet. Om man betänker svårigheten eller det 

omöjliga i att imitera kroppsspråk och osäkerheten kring om man gör rätt enligt seendes normer är det 

kanske inte konstigt att elever med synskada minimerar sitt kroppsspråk av rädsla för att avvika.  

När det i studien framkommer att merparten av respondenterna anser att kroppsspråket hos eleven med 

synskada kan orsaka missförstånd i samspel med klasskamrater, kan man fastslå att kroppsspråket har 

stor betydelse i kommunikationen. Ännu fler respondenter menar att svårigheten att uppfatta 

kroppsspråk hos seende klasskamrater kan orsaka missförstånd hos eleven med synskada. Här finns av 

allt att döma ett angeläget område att arbeta med i skolan. Flera respondenter menar att det kan vara 

mycket känsligt att arbeta med kroppsspråk när eleverna är äldre. Hur kan man arbeta för att stärka 

eleven med synskada i arbete kring kroppsspråket? En blind man uttrycker i en intervjustudie vad som 

kan relateras till skolan om man arbetar individuellt med eleven:  

Om du ska förmedla kroppsspråk till mig, så krävs det att du liksom törs både kanske ta i personen 

och det krävs också att man själv vågar prova att vinka och någon talar om ifall det är rätt eller fel. 

Man måste känna ganska stort förtroende för den personen, för man blottar sig ju ganska mycket. 

(Björk, 2009, s.10) 

Någon respondent menar att det nu när eleven är äldre inte längre finns tid att tala om kroppsspråket. 

Kanske följande rader om att arbeta med kroppsspråket i fokus, skrivna av en vuxen barndomsblind 

kvinna, kan vara ett stöd i att prioritera området: 

Se bara till att kunskapen som ger oss möjlighet att välja finns! När vi blivit vuxna synskadade är det 

mycket svårare att korrigera oss. ”…” Och det är lättare att lära in ett beteende från början. Sådana 

här saker är lika mycket inlärning som matte och svenska. (Köhler, 1995, s. 17). 

Av resultaten framgår att det är betydligt mer vanligt att resurspersonerna syntolkar vilka som befinner 

sig i rummet och hur dessa är placerade än de syntolkar personernas kroppsspråk. Detta skulle kunna 

antyda att information om andras kroppsspråk av resurspersonerna anses vara av mindre betydelse, 

men det skulle också kunna peka på att resurspersonerna tycker att det är svårare att syntolka 

kroppsspråk. När man syntolkar seendes kroppsspråk kan man på ett sätt säga att eleven med synskada 

får information på två plan; hur kamratens känslor påverkar dennes kroppsspråk och hur kroppsspråket 

yttrar sig hos kamraten, men också sådant som eleven med synskada själv skulle vilja anamma. För 

yngre elever kan det vara så enkelt som att veta att man ibland klappar sig på magen när man är 

hungrig eller att man håller för ansiktet när man blir generad (Erin, 2006). För äldre elever kan man 

också genom syntolkning skapa en förståelse för dubbla budskap, till exempel kan det vara viktigt att 
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förklara ”Jonas korsade armarna och såg ledsen ut när han sa att han tyckte om sin nya skola. Jag 

undrar om han hade blandade känslor kring det” (a.a.). 

Av dem som angett att eleven med synskada använder stereotypa beteenden arbetar de flesta med 

yngre elever. I en studie där man noterat stereotypa beteenden hos elever med synskada gjorde man 

fjorton år senare en uppföljande studie som visade att hos de allra flesta, förutom dem med ytterligare 

funktionsnedsättning, fanns inte längre de stereotypa beteendena (Warren, 1994). Ska man då arbeta 

för att minimera dessa beteenden om de ändå tenderar att försvinna med tiden? Ja, de stereotypa 

beteendena kan få både sociala och pedagogiska konsekvenser; sociala eftersom de kan skapa ett 

avståndstagande hos den seende kamraten som i sin tur kan minska möjligheterna till interaktion, 

pedagogiska eftersom eleven med synskada i ett stereotypt beteende vänder sin uppmärksamhet inåt 

och uppmärksamheten på det som händer i omgivningen blir begränsad (Warren, 1994). Att fler än en 

tredjedel av respondenterna i föreliggande studie håller med om att stereotypa rörelser hos eleven med 

synskada påverkar seende klasskamraters initiativtagande till kontakt talar för att detta är en fråga vi 

inte kan bortse ifrån. Emellertid kan man uppfatta det som ett dilemma att arbeta för att reducera 

stereotypa beteenden samtidigt som de är funktionella, till exempel genom att minska spänning. Ett 

sätt att stödja eleven med synskada kan vara att, med fingertoppskänsla för när det passar, tala med 

denne om att det av seende kan uppfattas som ett egendomligt beteende och samtidigt ge utrymme för 

elevens stereotypa beteenden - om möjligt i enrum.  

Bland beskrivningarna av elevernas kroppsspråk framgår att det som ibland är funktionellt för eleven 

med synskada kan vara en missvisande kod för omgivningen. Det är till exempel sannolikt att eleven 

som i rastutrymmen uppges signalera en ”ursäktande” hållning med nedböjt huvud håller huvudet så 

för att det då är lättare att lyssna och koncentrera sig på det som sägs.  

7.2.3.1 Samtal och samspel 

Att interagera med andra och ingå i ett socialt fungerande samspel kan vara en svår utmaning för 

många elever. Bland de specifika svårigheter som i sammanhanget uppstår för barn med synskada har 

i andra studier svårigheten att träda in i samtal poängterats (Janson, 2004; Preisler, 1997). Därför är 

det positivt att konstatera att resultaten i denna studie pekar i en annan riktning då merparten menar att 

när det gäller att träda in i samtal orsakar elevens synnedsättning missförstånd i ganska liten eller liten 

utsträckning. Kanske kan detta hänga samman med att det i dessa tidigare studier främst handlar om 

barn i förskolan. Där visar sig svårigheterna med att träda in i samtal i den fria leken där barnet med 

synskada ofta tenderar att ställa sig på avstånd utan vara riktad mot gruppen, eller gå rakt in i 

lekområdet och ta för sig (Janson, 2004). De avgränsningar som många gånger görs i 

samtalssituationer i skolan där samtal regleras utifrån bestämda samtalsämnen i fastställda grupper kan 

skapa en ram som ökar möjligheten för eleven med synskada att träda in i samtal. Dessa 

förutsättningar har sannolikt också betydelse när de flesta av respondenterna menar att det inte är så 

vanligt att eleven med synskada talar utan att invänta svar eller att yttranden från eleven ignoreras av 

klasskamrater. Dessa yttre ramars betydelse blir också tydliga när det i studien framkommer att 

eleverna med synskada är mer aktiva i samtalssituationer i klassrummet än under friare former som 

samtal under raster. Att just pararbete visar sig vara den konstellation där eleven med synskada är mest 

aktiv i samspelet är kanske inte förvånande med tanke på att turtagningen i kommunikationen 

försvåras för eleven ju fler som interagerar. Resultaten överensstämmer med Rönnbäck et al. (2009) 

som visar på att pararbete är den arbetsform som passar den punktskriftsläsande eleven bäst när det 

gäller möjlighet till delaktighet eftersom chansen till aktivitet ökar när de två eleverna är hänvisade till 

varandra. Synnedsättningen har alltså mindre betydelse om eleven kommunicerar med en och samma 

kamrat under ordnade former. Jag har noterat att elever som uttrycker sig sparsamt verbalt kan ha 
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svårigheter i kommunikationen med elever med synskada. Den sociala kompetensen hos den seende 

kamraten har betydelse för kommunikationen och det kan vara en viktig uppgift för pedagogen att 

bestämma med vem eleven med synskada ska samspela (Kekelis & Zell Sacks, 1992; Webster & Roe, 

1998).  

Om interaktionen främjas av pararbete under ordnade former så är också en annan mycket viktig 

förutsättning att arbetsro råder. Studiens resultat är mycket tydligt på denna punkt. Någon har sagt att 

”bakgrundsljud är den blindes dimma”, en metafor som kan hjälpa oss seende att inse betydelsen av 

ostördhet för att möjliggöra intersubjektivitet, delat fokus och ömsesidig förståelse, i 

kommunikationen mellan eleven med synskada och en seende kamrat. Kanske kan störande ljud vara 

en anledning när resultaten i denna studie visar att det är vanligare att eleven med synskada föredrar att 

arbeta själv framför att samarbeta med klasskamrater. En annan anledning kan vara att eleven med 

synskada i arbete vid datorn ofta använder hörlurar för att lyssna på talsyntes
15

 eller böcker i DAISY-

format, inspelade läromedel. Samarbete med andra innebär i regel att eleven inte kan lyssna på 

talsyntes eller DAISY . Emellertid kan användning av hörlurar också göra att eleven med synskada 

inte kan ta del av andras småprat, vilket i sin tur kan medföra att eleven med synskada av andra inte 

uppfattas intresserad av samarbete. 

Många av våra signaler för att inleda kommunikation är visuella; blickriktning som exempelvis ger 

information om turtagande, handrörelser som symbol för ”kom hit”, eller rumslig orientering som kan 

visa på mitt intresse till någon genom min placering i förhållande till denne (Allwood, 1991). 

Med detta som bakgrund skulle man kunna dra slutsatsen att avsaknad av synförmåga har stor 

betydelse när det åskådliggörs i studiens resultat att eleven med synskada många gånger inväntar att 

någon annan ska initiera kontakt. Kanske bidrar också i vissa fall resurspersonen till detta resultat. När 

resurspersonen i all välmening ser sig fungera som en länk för att samspel ska komma till stånd, skulle 

det kunna orsaka att elever, både eleven med synskada och seende klasskamrater, inväntar 

resurspersonens initiativ att ”länka” dem till samspel. I andra fall kanske resurspersonerna fungerar 

som länkar som stödjer eleverna i att utveckla kommunikativa processer genom att verka som 

scaffolds
16

. Om de till exempel värvar elever till aktiviteter, ger förslag till vilken hjälp som kan 

behövas och tar tag i möjligheter till samspelssituationer utan att för den skull dominera elevernas 

egna processer, uppmuntras interaktionen medan ansvaret för framgångsrika sociala möten gradvis 

lämnas över till eleverna själva (Webster & Roe, 1998). Liknande tankegångar framförs av Janson 

(1996) som menar att man kan påverka kamraters förståelse för och tänkande om vad som för bägge 

parter är optimala situationsbetingelser, för att på det sättet, utan att moralisera, stödja de tendenser till 

utvecklat samspel som redan finns i gruppen.  

I jämförelse med initiativen till kontakt som tas mellan seende klasskamrater pekar studien på att 

initiativ till kontakt tas i betydligt mindre grad mellan elever med synskada och klasskamrater. Något 

förvånade, är skillnaden inte stor mellan omfattningen av initiativ på lektioner och under raster. Inte 

heller kan man se att synnedsättningen påverkar initiativen mer än ett avvikande kroppsspråk eller att 

ett avvikande kroppsspråk påverkar initiativen mer än synnedsättningen. Synnedsättningen och 

kroppsspråket verkar ha lika stor betydelse för att inte fler initiativ tas.  

                                                   

15 En talsyntes omvandlar text till tal och kan vara till hjälp för den som har svårt att läsa tryckt text. 
(http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-strategier-och-forhallningssatt/IT-och-
larande/Alternativa-verktyg/Talsyntes/). 

16 Scaffolds innebär enligt sociokulturell teoribildning ”kommunikativa stöttor” (Säljö, 2000). 

http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-strategier-och-forhallningssatt/IT-och-larande/Alternativa-verktyg/Talsyntes/
http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-strategier-och-forhallningssatt/IT-och-larande/Alternativa-verktyg/Talsyntes/
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Många studier bekräftar det denna studie visar, det är relativt vanligt att elever med synskada hellre 

talar med vuxna än med kamrater (Janson, 1996; Preisler, 1997; Rönnbäck et. al, 2009; Warren, 1994; 

Webster & Roe, 1998). I föreliggande studie var detta fenomen mest vanligt bland eleverna i årskurs 

4-6. En orsak till detta kan vara att eleverna i denna ålder ofta slutar på fritidshemmet där många 

möjligheter finns att lära känna sina kamrater. En annan förklaring till detta skulle kunna vara att 

elever med funktionshinder har ett bättre och mer frekvent samspel med sina lärare, medan elever utan 

funktionshinder ju äldre de blir samspelar alltmer med kamrater och mindre med lärare (Almqvist, 

Eriksson & Granlund, 2004). Kamratgruppen och delaktighet i fria situationer blir viktigare med 

åldern och därmed ökar, relativt sett, delaktighetsinskränkningarna för elever med funktionshinder 

med stigande ålder (a.a.). En möjlig förklaring kan också vara den som belyses ur ett psykologiskt 

perspektiv av Lagerheim (1988). Under nioårskrisen, som inträder någon gång i slutet av lågstadiet 

eller början av mellanstadiet, inser eleverna med funktionshinder att de är annorlunda, att de lyckas 

sämre och att de kanske aldrig kommer att bli bra. En effekt av detta kan innebära att de ser upp till 

vuxna, till exempel lärare, och försöker att likna och lyda dem (a.a.).  

Man kan inte bortse från det faktum att ungefär en fjärdedel av respondenterna uppgivit att eleven med 

synskada har ytterligare funktionsnedsättning, där flera av de angivna funktionsnedsättningarna i sig 

kan orsaka svårigheter ur samspelssynpunkt. Detta kan naturligtvis ha påverkat ha påverkat studiens 

resultat. 

7.2.4 Avslutande tankar och förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har beskrivit kommunikationsmönster mellan elever med synskada, seende 

klasskamrater och vuxna. För fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera vidare om och i 

vilken utsträckning horisontella relationer mellan elever med synskada och seende kamrater får en 

större betydelse med stigande ålder. Det skulle också vara mycket intressant att i en observationsstudie 

undersöka hur och när kontakt skapas mellan elever med grav synskada och seende kamrater. 

Enligt Vygotskij uppfattas ett funktionshinder som avvikande bara när och om det förs in i sitt sociala 

sammanhang: 

"Any physical handicap…. not only alters the child's relationship with the world, but above all affects 

his interaction with people. Any organic defect is revealed as a social abnormality in behavior. It goes 

without question that blindness and deafness per se are biological factors. However, the teacher must 

deal not so much with these biological factors by themselves, but rather with their social 

consequences. When we have before us a blind boy as the object of education, then it is necessary to 

deal not so much with blindness by itself, as with those conflicts which arise for a blind child upon 

entering life" (Vygotskij i Gindis, 1999, s.3). 

Vad kan vi göra i skolan för att minimera de sociala konsekvenserna och öka möjligheterna till 

interaktion mellan elever med synskada och seende kamrater? I ett av de goda exemplen som lyfts 

fram bland de kvalitativa svaren poängterar respondenten att flera vuxna finns knutna till klassen och 

att man har bra samverkan mellan skolan, fritids och hemmet. Kanske vi kollegor kan lära mycket av 

varandra genom att dela uppdraget. Av allt att döma gagnar det varken elever med synskada eller 

klasskamrater om resurspersonens arbete blir ett ensamjobb. Vi har ett viktigt uppdrag där vi är delar i 

kommunikationsmönstren i det sociala samspelet: 

Socialt samspel är just socialt, dvs. en uppgift för båda eller alla inblandade parter. Misslyckas 

samspelet beror det på att båda parter, inte bara den ena, saknar strategier att lösa uppgiften.   

(Erwin i Janson 1996, s. 13.) 
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Enkätfrågor om kommunikationen mellan eleven med 

synskada, seende klasskamrater och vuxna i skolan 
 
Välj endast ett svarsalternativ, det som stämmer bäst med din egen uppfattning, genom 
att markera med ett kryss i lämplig ruta om inget annat anges. 
 
       
 

Resurspersons bakgrund 
       
 

1. Jag är 
 lärare.  (22) 

 förskollärare.  (9) 

 fritidspedagog.  (4)  

 elevassistent.   (11) 

 annat: ________     (5) 

bortfall   (2) 

       
 

2. Jag har arbetat med eleven med synskada 

 mindre än en termin. (8) 

 1-3 terminer.  (10)  

 4-6 terminer.  (9) 

 mer än 6 terminer. (25) 

       
 
3. Jag arbetar med eleven med synskada  

 1-5 lektioner per vecka. (3) 

 6-10 lektioner per vecka. (5) 

 11-15 lektioner per vecka. (5) 

 fler än 15 lektioner per vecka. (39) 

bortfall   (1) 

       
 
4. Har du fått fortbildning kring att arbeta med elev med synskada? 

 Ja (51) 

 Nej (2) 

       

 
Vill du tillägga något som handlar om din bakgrund? 

       
 

       
 

       
 

 

 

 

 

Bilaga 1 



 
 

 

       

 

Elevens bakgrund  
       
 
5. Eleven med synskada är 

 flicka.  (23) 

 pojke.  (30) 

       

6. Eleven med synskada  

 är blind sedan födseln.  (22) 

 är blind, men har haft viss synförmåga.  (12) 

 har viss synförmåga.  (18) 

bortfall    (1) 

       

7. Eleven med synskada i klassen  

 Eleven har inte bytt klass under sin skoltid. (37) 

 Eleven har bytt klass/elevens klass har förändrats genom uppdelning i nya klasser eller på grund 

av åldersintegrering.  (16) 

bortfall    (1)   
       

8. Elevers status i klassen kan ibland påverka graden av samspel mellan elever. Vilket av följande 
påståenden stämmer bäst med din uppfattning? 

 
Eleven med synskada har 

 lägre status än genomsnittet bland eleverna i klassen. (24) 

 samma status som genomsnittet bland eleverna i klassen. (25) 

 högre status än genomsnittet bland eleverna i klassen. (1) 

bortfall     (3) 

       

 

 
Vill du tillägga något som handlar om elevens bakgrund? 

 

       

 
       

 
       

 

Klassen och miljön  
       

 
 
 

9. Eleven med synskada går i årskurs___  

 
       
 

 

 

Årskurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Antal svar 8 7 10 2 2 6 5 7 6 



 
 

 

       

 

10. Antal elever i klassen 

 
I klassen har   elever sin skolgång. (medelvärde: 21,5 elever) 
 
       

 
11. In- och utflyttningar i klassen 

 

 Elevens klasskamrater har varit desamma under elevens skolgång.     (11) 

 Elever har flyttat in och/eller flyttat ur klassen under elevens skolgång.  (42) 

       

 

12. Olika miljöbetingelser i skolan kan påverka möjligheten till kontakt.  
I vilken av följande miljöer bedömer du att eleven med synskada har lättast att samspela med sina 

klasskamrater? Ange ett svarsalternativ.  

 

 I matsalen (1) 

 I grupprum (14) 

 I idrottssalen (1) 

 På skolgården (1)  

 I korridorer (4)  

 I slöjdsalen (2)  

 I klassrummet (21) 

 I uppehållsrum (0) 

 Annan:_______ (5) 

bortfall  (4) 
       

 
13. I vilken av följande miljöer bedömer du att eleven med synskada har svårast att samspela med 

sina klasskamrater? Ange ett svarsalternativ.  

 

 I matsalen (3)   

 I korridorer  (5)  

 I slöjdsalen (0) 

 I grupprum (0)  

 I idrottssalen (8) 

 På skolgården (28) 

 I klassrummet (3)  

 I uppehållsrum (1) 

 Annan:_______ (1) 

bortfall  (4) 

       

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

14. Hur ofta har du uppmärksammat att klasskamrater agerar ”hjälpare” som tar hand om eleven 

med synskada mer än att leka eller umgås på jämbördiga villkor?  

 

 Dagligen/nästan dagligen (11) 

 Några gånger i veckan (14) 

 Någon/några gånger i månaden (9) 

 Mer sällan  (17) 

 Aldrig  (1) 

bortfall   (1) 

       
 

Vill du tillägga något som handlar om klassen och miljön? 
 

       

       

       

 

Syntolkning 
       

 
15. Att syntolka kan innebära att ge en verbal beskrivning av det eleven inte kan se. Hur uppfattar 

du själv att det är att syntolka? 

 
 Jag tycker att det är lätt att syntolka. (8) 

 Jag tycker att det är ganska lätt att syntolka. (34) 

 Jag tycker att det är ganska svårt att syntolka. (8) 

 Jag tycker att det är svårt att syntolka. (1) 

bortfall    (2) 

       
 
16. Syntolkning kan innebära att informera eleven med synskada om vilka personer som finns i 

rummet och hur de är placerade. Det är något som jag gör  
 

 dagligen/nästan dagligen. (30) 

 några gånger i veckan. (9) 

 någon/några gånger i månaden. (3) 

 mer sällan.  (10) 

bortfall   (1) 
       

 
17. Syntolkning kan också innebära att beskriva eller visa andras kroppsspråk för eleven med 

synskada. Det är något som jag gör  
 

 dagligen/nästan dagligen. (15) 

 några gånger i veckan. (17) 

 någon/några gånger i månaden. (10) 

 mer sällan.  (10) 

bortfall   (1) 

       
 

 

 



 
 

 

18. I vilken utsträckning bedömer du att klasskamrater syntolkar? 

 

 Dagligen/nästan dagligen (11)   

 Några gånger i veckan (13) 

 Någon/några gånger i månaden  (8) 

 Mer sällan  (18) 

 Aldrig  (3) 

       

 

19. Hur viktigt bedömer du att det är att eleven med synskada har en nära relation till den som ska 
syntolka? 

 

 Mycket viktigt (18) 

 Ganska viktigt (29) 

 Mindre viktigt (3) 

 Oviktigt (3) 

       

 

Vill du tillägga något om som handlar om syntolkning? 
 

       
 

       

 

       

 

Ledsagning  
       
 
20. Att ledsaga kan innebära att eleven med hjälp av en seende person kan förflytta sig i känd och 

okänd miljö genom att hålla den seende i handen eller armen.  
När eleven med synskada ledsagas är det oftast av  

 

 mig.   (33)  

 annan personal.   (4) 

 en och samma kamrat. (0) 

 2-3 olika kamrater. (3) 

 4 eller fler olika kamrater. (1)  

 Eleven ledsagas aldrig. (3) 

bortfall   (9) 

       
 
21. Jag bedömer att klasskamrater ledsagar eleven med synskada 

 

 dagligen/nästan dagligen. (14) 

 några gånger i veckan. (10) 

 mer sällan.  (13) 

 någon/några gånger i månaden.  (9) 

 Aldrig.  (6) 

bortfall   (1)  

 

       



 
 

 

 

Vill du tillägga något som handlar om ledsagning? 
 

       
 

       

       

Kroppsspråk 
       
 

22. Kroppsspråk kan t ex innebära ansiktsmimik, gester, eller kroppshållning som visar attityder 
som blyghet eller aggressivitet. Vilket av följande påståenden stämmer bäst med din uppfattning? 

 
Jag uppfattar att eleven med synskada använder kroppsspråk 

 

 i mindre utsträckning än genomsnittet av eleverna i klassen. (36) 

 i samma utsträckning som genomsnittet av eleverna i klassen. (13) 

 i större utsträckning än genomsnittet av eleverna i klassen. (4) 

       

23. Det kan många gånger vara svårt för elever med synskada att uttrycka, uppfatta och förstå 
kroppsspråk. Vilket av följande påståenden stämmer bäst med din uppfattning? 

 

Jag uppfattar att eleven med synskada använder ett kroppsspråk 

 

 som avviker från genomsnittet av seende elevers kroppsspråk. (42) 

 som inte avviker från genomsnittet av seende elevers kroppsspråk.(11) 

       
 
24. Kan du beskriva det kroppsspråk som eleven med synskada använder? 
 
       

 
       

 

       
 
25. Jag talar med eleven med synskada om dennes kroppsspråk 

 

 dagligen/nästan dagligen. (10) 

 några gånger i veckan.  (13) 

 någon/några gånger i månaden. (15) 

 mer sällan.  (14) 

 bortfall  (1) 
       

 

Vill du tillägga något som handlar om kroppsspråk? 

       

       

 
       
 

 

 
 

 



 
 

 

       

Samtalssituationer 
       
 

26. Samtalssituationer är många gånger ett naturligt inslag i skolarbetet. Det kan  
t ex handla om samtal om känslor, klassråd, grupparbeten eller pararbeten.  

Vilket av följande påståenden stämmer bäst med din uppfattning? 
 

Jag uppfattar att eleven med synskada i dessa typer av samtalssituationer är 

 

 mer passiv än genomsnittet av eleverna i klassen. (17) 

 lika aktiv som genomsnittet av eleverna i klassen. (25) 

 mer aktiv än genomsnittet i klassen. (9) 

bortfall    (2) 
       

27. Samtalssituationer kan också ske under mer fria former i skolan. Det kan t ex handla om samtal 

i matsalen, eller lek och umgänge under raster.  
Vilket av följande påståenden stämmer bäst med din uppfattning? 

 
Jag uppfattar att eleven med synskada i dessa typer av samtalssituationer är 

 

 mer passiv än genomsnittet av eleverna i klassen. (27) 

 lika aktiv som genomsnittet av eleverna i klassen. (20) 

 mer aktiv än genomsnittet i klassen. (4) 

bortfall    (2) 
       

28. Avsaknad av eller nedsatt synförmåga kan innebära svårigheter att träda in i samtal t ex när det 

gäller att skaffa överblick, informera sig om vad som händer eller inta ett lagom avstånd.  
 

När det gäller att träda in i samtal uppfattar jag att elevens synnedsättning orsakar missförstånd  

 

 i stor utsträckning.  (6) 

 i ganska stor utsträckning.   (10) 

 i ganska liten utsträckning.   (21) 

 i liten utsträckning.   (10) 

 Inte alls.   (4) 

bortfall    (2) 

       
 

29. I vilken utsträckning ställer seende klasskamrater frågor till dig istället för att vända sig direkt 
till eleven med synskada? 

 

 Dagligen/nästan dagligen  (8) 

 Några gånger i veckan  (15) 

 Någon/några gånger i månaden  (13) 

 Mer sällan   (11) 

 Aldrig   (5) 

bortfall    (1) 

 

       

 



 
 

 

Vill du tillägga något som handlar om samtal? 

       

       

 

       

 

Samspel 
       
 

30. I vilken konstellation tycker du att eleven med synskada är mest aktiv i samspelet med 
klasskamrater? 

 

 I pararbete (38) 

 I grupper om 3-4  (4) 

 I grupper om 5-8 (0) 

 I halvklass (0) 

 I helklass (1) 

  Annan:____  (3) 

bortfall  (7) 

       
 

31. När eleven med synskada samspelar med seende klasskamrat/er är det oftast  

 

 jag som tagit initiativ till samspelet.            (14) 

 eleven med synskada som tagit initiativ till samspelet.           (5) 

 seende klasskamrat/er som tagit initiativ till samspelet.           (13) 

  Annan:   ______           (12) 

bortfall              (9) 

       
 

32. Vilken av följande strategier uppfattar du att eleven med synskada oftast använder för att få 
kontakt med klasskamrater? 

 

 Ropar kamratens namn.                        (14) 

 Väntar tills den hör kamratens röst och säger kamratens namn för att göra denne uppmärksam.     (24) 

 Ber dig att söka upp kamraten.                        (1) 

 Annat:                          (8) 

bortfall                        (6) 

       
 

33. Vilken av följande strategier uppfattar du att klasskamrater oftast använder för att få kontakt 

med eleven med synskada? 

 

  Gör eleven med synskada uppmärksam genom att säga dennes namn.  (47) 

  Berör eleven med synskada och säger samtidigt dennes namn.  (1) 

  Framkallar ljud, t ex genom att klappa i händerna.   (1) 

  Annat:      (0) 

bortfall      (4) 

       



 
 

 

 
 
Vill du tillägga något som handlar om samspel? 

 
       

 

       

 

       
 

Nedan följer ett antal påståenden. Markera din åsikt genom att ringa in 
det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning. 

 
A= Håller helt och hållet med.    

B= Håller delvis med.  

C= Tar delvis avstånd.  

D= Tar helt avstånd.  

       
 
 

34. Eleven med synskada föredrar att samarbeta med klasskamrater framför att arbeta själv. 

A   (6) B   (15) C   (18) D   (13) Bortfall: 1 
       

 
35. Eleven med synskada väljer ensamsysselsättningar under raster oftare än genomsnittet av 
eleverna i klassen. 

 
A   (23) B   (5) C   (6) D   (18) Bortfall: 1  
       
 

36. Jag bedömer att relationerna mellan eleven med synskada och seende klasskamrater är jämlika 
under lek och umgänge på raster.  

 
A   (6) B   (14) C   (14) D   (18) Bortfall: 1 
       
 

37. Arbetsro är en förutsättning för att eleven med synskada ska kunna samspela med andra. 

 
A   (32) B   (16) C   (2) D   (2) Bortfall: 1 
       
 

38. Samspel mellan eleven med synskada och klasskamrater under en lektion leder ofta till lek eller 
umgänge under nästföljande rast. 

 
A   (1) B   (20) C   (15) D   (16) Bortfall: 1 
       
 

39. Svårigheten att uppfatta kroppsspråk hos seende klasskamrater kan orsaka missförstånd hos 
eleven med synskada. 

 
A   (18) B   (23) C   (8) D   (3) Bortfall: 1 
       
 

40. Kroppsspråket hos eleven med synskada kan orsaka missförstånd i samspel med 
klasskamraterna. 

 
A   (12) B   (21) C   (11) D   (8) Bortfall: 1  
      



 
 

 

41. Kroppsspråket hos eleven med synskada kan orsaka missförstånd i samtal med lärare som inte 

träffar eleven varje dag. 

 
A   (8) B   (19) C   (14) D   (11) Bortfall: 1  
       
 
42. Eleven med synskada samtalar hellre med vuxna än med klasskamrater. 

 
A   (13) B   (19) C   (7) D   (13) Bortfall: 1  
       
 

43. Kroppsspråket hos eleven med synskada påverkar klasskamraters initiativ till samtal. 

 
A   (8) B   (24) C   (7) D   (12) Bortfall: 2  
       
 

44. I samtalssituationer med klasskamrater talar eleven med synskada ofta utan att invänta svar.  

 
A   (12) B   (7) C   (11) D   (22) Bortfall: 1 
       
 

45. Yttranden från eleven med synskada ignoreras ofta av klasskamrater i samtalssituationer. 

A   (2) B   (14) C   (13) D   (23) Bortfall: 1 
       
 

46. Eleven med synskada tar initiativ till kontakt med klasskamrater i lika hög grad som seende 
klasskamrater under lektioner. 

 
A   (5) B   (9) C   (14) D   (23) Bortfall: 2 
       
 
47. Eleven med synskada tar initiativ till kontakt med klasskamrater i lika hög grad som seende 

klasskamrater under raster. 

 
A   (2) B   (10) C   (17) D   (23) Bortfall: 1 
       

 

48. Klasskamrater tar initiativ till kontakt med eleven med synskada i lika hög grad som de tar 
kontakt med varandra under lektioner. 

 
A   (4) B   (10) C   (16) D   (22) Bortfall: 1 
       

 

49. Klasskamrater tar initiativ till kontakt med eleven med synskada i lika hög grad som de tar 
kontakt med varandra under raster. 

 
A   (3) B   (8) C   (16) D   (25) Bortfall: 1 
       

 

50. Eleven med synskada hittar själv utan ledsagning i skolan och på skolgården.  

 
A   (22) B   (17) C   (6) D   (7) Bortfall: 1 
       
     

51. Jag fungerar ofta som en länk mellan eleven med synskada och övriga elever i klassen för att 
samspel ska komma till stånd. 

 
A   (11) B   (31) C   (5) D   (5) Bortfall: 1 
       
 

 
 

 



 
 

 

52. Stereotypa rörelser hos eleven med synskada påverkar seende klasskamraters initiativtagande 

till kontakt.  
 
A   (4) B   (15) C   (13) D   (19) Bortfall: 2 

       

53. Eleven med synskada inväntar ofta att bli kontaktad istället för att själv ta initiativ till kontakt. 

 
A   (10) B   (14) C   (20) D   (8) Bortfall: 1 
       
 

54. Svårigheten att skaffa en överblick av vad klasskamraterna sysslar med gör att eleven med 
synskada samspelar med klasskamrater mer sällan än genomsnittet av eleverna i klassen.  

 
A   (21) B   (19) C   (6) D   (5) Bortfall: 2 
       
 

Slutligen, skriv gärna om det är något du vill tillägga som handlar om kommunikationen mellan 
eleven med synskada, seende klasskamrater och vuxna i skolan.  

       
       

       

       

       

       
       

 

 

Stort tack för din medverkan! 
 

   



 
 

 

Bilaga 2 
 

Nynäshamn 101108 
 

Till rektor       
Hej! 
 
Genom Specialpedagogiska skolmyndigheten har jag fått veta att en elev med grav synskada har sin 
skolgång på er skola. 
 
Jag studerar på Specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet och har påbörjat min tredje 
och sista termin.   
 
Efter många års erfarenhet av arbete med elever med grav synskada har denna elevgrupp kommit att 
bli mitt huvudsakliga intresse inom det specialpedagogiska området. Något som särskilt engagerar 
mig är vad som händer – eller inte händer i kommunikationen mellan elever med grav synskada och 
seende kamrater. 
 
I min utbildning ingår som examensarbete att skriva en magisteruppsats om 15 hp. Jag har planerat 
att genomföra en enkätstudie där syftet är att undersöka hur pedagoger/resurspersoner anser att 
synnedsättningen påverkar kommunikationen mellan eleven med grav synskada, elevens seende 
kamrater och vuxna i skolan. 
 
Gruppen elever med grav synskada är förhållandevis liten och kanske är det en anledning till den 
relativt knappa forskningen inom området. 
Min förhoppning är att denna studies resultat ska kunna ge exempel på vad som kan främja 
respektive hindra kommunikationen mellan elever med grav synskada och seende kamrater. 
Därigenom kan kanske möjligheten att utveckla arbetsformer som kan gynna kommunikationen öka.  
 
Jag hoppas att Du vill medverka till genomförandet av min studie genom att vidarebefordra enkäten 
med bifogat brev och svarskuvert till den pedagog eller resursperson på skolan som Du anser har 
störst kunskap kring eleven med grav synskada och dennes kommunikation med seende kamrater 
och vuxna i skolan.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tina Björk 
042chrbjo@student.su.se 
 

 

 
 

   



 
 

 

Bilaga 3 
 

Nynäshamn 101108 
Hej! 
 
Jag studerar på Specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet och har påbörjat min tredje 
och sista termin. 
 
Efter många års erfarenhet av arbete med elever med grav synskada har denna elevgrupp kommit att 
bli mitt huvudsakliga intresse inom det specialpedagogiska området. Något som särskilt engagerar 
mig är vad som händer – eller inte händer i kommunikationen mellan elever med grav synskada och 
seende kamrater samt deras pedagoger/resurspersoner. 
 
Jag planerar mot denna bakgrund att genomföra en enkätstudie där syftet är att undersöka hur 
pedagoger/resurspersoner anser att synnedsättningen påverkar kommunikationen mellan eleven 
med grav synskada, elevens seende kamrater och vuxna i skolan. 
 
Gruppen elever med grav synskada är förhållandevis liten och kanske är det en anledning till den 
relativt knappa forskningen inom området. 
 
Min förhoppning är att denna studies resultat ska kunna ge exempel på vad som kan främja 
respektive hindra kommunikationen mellan elever med grav synskada och seende kamrater. 
Därigenom kan kanske möjligheten att utveckla arbetsformer som kan gynna kommunikationen öka.  
 
Enkätsvaren kommer att lagras så att endast jag och min handledare från Specialpedagogiska 
institutionen har tillgång till dem. Efter sammanställningen av enkätsvaren kommer de att förstöras. 
Uppsatsen blir en offentlig handling som kommer att läsas bl.a. av lärare och studenter i 
lärarutbildningen. Uppgifter om dig och andra medverkande kommer att avidentifieras, d v s lagras 
och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda inte kan identifieras av utomstående. Dina lämnade 
uppgifter kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Det 
är naturligtvis frivilligt att delta och om Du så skulle önska har du rätt att avbryta din medverkan. Om 
Du väljer att inte medverka, skicka tillbaka enkäten och skriv gärna varför Du inte vill delta. 
 
Jag ser fram emot att sammanställa enkätsvaren och hoppas att Du vill medverka genom att fylla i 
enkäten och återsända den till mig i bifogat svarskuvert senast den 16 november. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tina Björk 
042chrbjo@student.su.se 
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