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Möjlighet eller hinder? 

Datortekniska hjälpmedel för elever med synnedsättning i skolan 

Helena Sundström 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att belysa hur elever med synnedsättning upplever att det är att läsa och 
skriva med datortekniska hjälpmedel och hur de använder sina datortekniska hjälpmedel när 
de läser och skriver under lektionstid. 

Utifrån syfte och frågeställningar samlades kvalitativt material in via intervjuer och 
deltagande observationer av sju elever med synnedsättning. Fenomenologisk öppenhet har 
förekommit vid datainsamlingen. Tolkning har skett av innebörder i tal och handlingar vid 
sammanfattning och strukturering till skriven text utifrån forskningssyftet. Den nedskrivna 
texten har strukturerats med en tematisk analys och därefter komprimerats. 

Eleverna använder och har en positiv attityd till sina datortekniska hjälpmedel. Med 
datortekniska hjälpmedel kan storleken på texten anpassas och läs- och skrivmedia kan 
varieras utifrån behov. Genom att eleven använder samma material och utför samma uppgifter 
som andra elever i klassen kan delaktighet i viss mån uppnås. Försvårande faktorer för eleven 
är när dator eller hjälpmedel inte fungerar tillfredsställande, avsaknad av anpassat läromedel 
och Internetuppkoppling för eleven och att det är tungt att bära datorn mellan klassrum. 
Förstoringsprogram är ett väl integrerat hjälpmedel, vilket inte talsyntes är. Lärarna behöver 
kunskap om elevens hjälpmedel och behov av anpassat studiematerial. Lärarna behöver också 
tid till att förbereda lektionen och tid för eleven under lektionstid. Eleverna vill ha det lugnt 
och tyst i klassrummet och en väl genomtänkt placering i klassrummet. Det behövs smidig 
samverkan mellan kommun, stat och landsting för att uppfylla alla dessa behov. Samverkan är 
ett viktigt fält för fortsatt forskning. 

Nyckelord 

Datortekniska hjälpmedel, synedsättning, elever, läsa och skriva 
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1. Inledning 

Barn och ungdomar med synnedsättning erbjuds kontakt med syncentralen. Många av dessa 
barn och ungdomar får via syncentralen datortekniska hjälpmedel d.v.s. en dator med program 
och utrustning för att underlätta för eleven att läsa, skriva och delta i skolarbetet. Många 
faktorer är av betydelse för hur eleven kan läsa och skriva med datortekniska hjälpmedel. Det 
behövs ytterligare kunskaper om elevers erfarenheter och upplevelser och hantering av sina 
datortekniska hjälpmedel under lektionstid. 

Intresset för området har uppkommit i samband med mitt arbete på syncentralen då jag 
kommer i kontakt med barn och ungdomar med synnedsättningar. Elevens upplevelse av 
datortekniska hjälpmedel och hur elever använder sina hjälpmedel, är viktig kunskap och en 
betydelsefull pusselbit vid utveckling i framtiden, för att eleven bättre ska nyttja tekniken för 
att läsa och skriva i skolan. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Att belysa hur elever med synnedsättning upplever att det är att läsa och skriva med 
datortekniska hjälpmedel och hur de använder sina datortekniska hjälpmedel när de läser och 
skriver under lektionstid. 

2.2 Frågeställningar 

• Finns det underlättande faktorer som möjliggör för elever med synnedsättning att läsa och 
skriva med datortekniska hjälpmedel under lektionstid i skolan? 

• Finns det försvårande faktorer som hindrar elever med synnedsättning att läsa och skriva 
med datortekniska hjälpmedel skolan? 

• Vilken betydelse har omgivningen för elevens vilja och förmåga att läsa och skriva med 
datortekniska hjälpmedel? 

3. Bakgrund 

3.1 Datorns användning i skolan 

I skolan används datorer och annan informationsteknik från förskola till vuxenutbildning. 
Skolverket har haft ett flertal uppdrag för att främja IT-användningen i skolorna. Det finns en 
stor kapacitet i att använda datorer i skolan men resultaten visade att de möjligheter som finns 
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med IT i skolan kan nyttjas mer effektivt än vad som sker idag. De flesta elever använder 
dator i skolan. Datorer används oftast på svenska och samhällskunskapslektioner. I den 
kommunala grundskolan delar ungefär sex elever på varje dator (Skolverket, 2010). 

En IT-satsning har utförts i vissa utvalda skolor genom att förse varje elev i skolan med en 
dator. Forskning visade att detta har en stor potential för att öka motivationen och få bättre 
resultat för eleverna. Det är viktigt att ta hänsyn till att förbättringarna inte kommer 
automatiskt med den nya tekniken utan det krävs förändrad pedagogik och ett långsiktigt 
perspektiv på genomförandet (Skolporten, 2011). Nya möjligheter och andra problem var en 
slutsats när Lantz-Andersson (2009) utvärderade elevers aktivitet vid arbete med digitala 
läromedel. Hon fann en tydlig skillnad när elever får fel i facit att de lägger felet på tekniken 
eller designen på läromedlet. Något förbättrat lärande i förhållande till digital teknologi har 
inte bevisats i studien. Det är tveksamt vad eleverna lär sig om innehållet då aktiviteten riktar 
in sig på funktioner i det digitala läromedlet.  

Utbildningsplattformar är den digitala lärmiljön som finns på skolor. Vid dessa plattformar 
sker kommunikation mellan elever och lärare. Både den fysiska lärmiljön och den digitala 
lärmiljön måste vara tillgänglig för alla elever. Det visade sig dock att elever som har 
hjälpmedel delvis eller inte alls får tillgång till systemet i en granskning av teknisk 
tillgänglighet i utbildningsplattformar. En utbildningsplattform som nämndes som hade 
mycket stora tillgänglighetsproblem var First Class (SPSM, 2009). 

Aarsand (2007) förundras över att datorn inte används mer i skolan under lektionstid och att 
datorn används främst för ordbehandling. Författaren menade att många skolor har arbetat för 
att främja IT-användningen i skolan men att engagemanget har stannat av därefter.  

Den självskattade datorkompetensen hos elever i årskurs 4–9 upplevs som god. Nio av tio 
svenska pojkar och flickor i skolan upplever att de är bra eller mycket bra på att hantera 
datorer (Skolverket, 2010).  

Informations och kommunikationsteknologi (IKT) med tyngdpunkt på datorer, Internet och 
mobiltelefoner kan symbolisera kompetens, tillhörighet och oberoende. Vid intervjuer med 
Norska ungdomar framkom att datortekniska hjälpmedel kan ge motsatta associationer då 
dessa symboliserade restriktioner, skillnad och beroende (Söderström & Ytterhus, 2010). 

3.2 Definition av synnedsättning 

Begreppet synnedsättning klassificeras enligt WHO/ICD 10 i sex olika kategorier 
(Socialstyrelsen, 2010). Om personen har glasögon ska synskärpan mätas med glasögon. En 
person med lindrig eller ingen synnedsättning beräknas ha synskärpa 1,0–0,3. En person med 
måttlig synnedsättning har en synskärpa på 0,3–0,1. Svår synnedsättning innebär en synskärpa 
0,1–0,05. Blindhet delas in i tre kategorier från synskärpa 0,05 till blindhet med ingen 
ljusperception. I kategori tre hör personer som har max 10 grader i centrum i det bästa ögat. 
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3.3 Orsaker till synnedsättningar 

Okular visual impairment (OVI) är en skada på ögat eller de främre synbanorna. Okulär 
synnedsättning kan innebära att personen har nedsatt synskärpa eller påverkan på sitt synfält, 
färgseende eller kontrastseende (Rönnbäck, de Verdier & Winberg, 2010). 

Skada eller missbildning kan även ske på de bakre synbanorna och/eller synbarken och orsaka 
hjärnsynskada, cerebral visual impairment (CVI). Det är den vanligaste orsaken till 
synnedsättning i utvecklingsländer (Fazzi et al., 2007). Barn med CVI kan ha nedsatt eller 
normal synskärpa. Barn med CVI kan ha synfältsdefekter, svårigheter att hitta även i kända 
miljöer, svårigheter att känna igen människor, svårigheter att utvinna information i röriga 
miljöer och de kan visa brist på visuell uppmärksamhet. Barn med CVI kan ha svårigheter att 
gå på ojämnt underlag, mattkanter och trappor (Lam, Lovett & Dutton, 2010). Barn med CVI 
har svårt med den visuella perceptionen som är av stor betydelse bland annat då barnet ska 
rita, skriva och läsa (Ericsson, 2000). För att kunna anpassa och hjälpa elever med CVI 
menade Fellenius, Ek och Jacobsson (2001) att det är angeläget att ta hänsyn till elevens 
synfunktion och att inte enbart utgå från elevens synskärpa. 

För att ta hänsyn till och beskriva ett barns synförmåga bör följande synfunktioner bedömas: 
synskärpa på långt och nära håll, synfält, kontrastseende, färgseende, mörkerseende, 
bländningskänslighet, ögonmotorik och visuell perception, d.v.s. hjärnans förmåga att tolka 
synintryck (Ericsson, 2000). Barnets synfunktion bedöms med tester och kan kompletteras 
med observationer i barnets vardagliga aktiviteter.  

3.4 Datortekniska hjälpmedel 

Många elever med synnedsättning behöver hjälpmedelsprogram installerade i datorn för att 
läsa och skriva. Ett exempel på ett hjälpmedelsprogram är ett förstoringsprogram som 
förstorar allt som finns på skärmen. Eleven kan välja hur många gångers förstoring som 
önskas. Med ökad förstoring tappar eleven översikten över hela texten då allt inte ryms på 
skärmen. 

Talsyntes är också ett vanligt hjälpmedel för elever med synnedsättning. Med talsyntes kan 
eleven ta del av skriven text genom att lyssna på den talade texten eller vid behov lyssna och 
läsa samtidigt. Orden som läses upp kan markeras för att det ska vara lättare att följa med i 
texten. 

Med hjälp av kortkommandon kan eleven hantera uppgifter på datorn snabbare utan att 
personen behöver söka efter pekaren på skärmen. Kortkommandon kan både användas i 
ordbehandlingsprogram och i hjälpmedelsprogram. En eller flera tangenter trycks ned och 
motsvarar ett kommando. Vanligtvis ska två eller flera tangenter tryckas ned samtidigt eller 
en tangent och omedelbart därefter en annan tangent. 

För att läsa elektroniska textböcker (e-böcker) på datorn behövs ett läsprogram, Textview. 
Läsprogrammet behövs för att läsa e-böckerna på ett strukturerat sätt. Eleven kan söka och 
navigera i bokens innehåll samt välja om förstoringsprogram och talsyntes ska användas. 
Programmet kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten [SPSM] och Tal- och punktskriftsbiblioteket [TPB](TPB, 2011). 
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Ett annat datortekniskt hjälpmedel är läs-TV. Med en läs-TV kan texten som läggs under 
kameran förstoras och läsas på datorskärmen. Färg på bakgrund och text kan ställas in och val 
av positiv och negativ bild på skärmen kan ske. Med en avståndskamera kan eleven fokusera 
på texten som läraren skriver på svarta tavlan och sedan läsa texten på datorskärmen. Det 
finns stationära läs-TV och bärbara alternativ. Huffman (2007) menar att det är betydelsefullt 
att eleven har bärbara hjälpmedel så att eleven kan vara på rätt plats och har samma 
möjligheter som sina klasskamrater. När man läser med läs-TV läser man textraden och sedan 
rekommenderas att man följer samma rad tillbaka så fort som möjligt och därefter byter till ny 
rad. Då är man säker på att inte hoppa över något om det kommer en kort rad (Senior, 2009). 

3.5 Att läsa och skriva 

Koenig (2006) beskriver hur barn med synnedsättning lär sig att läsa och skriva. Det är viktigt 
att förse barn med tidiga literacy erfarenheter. Literacy är förmågan att använda skrivet språk 
för att utföra olika läs och skrivuppgifter i det dagliga livet. Tidig literacy är de första 
försöken och erfarenheterna av att läsa och skriva. Om barnet har en synnedsättning behöver 
det inte innebära att det är svårare att lära sig läsa och skriva. Med tidig start kan barnet vara 
väl förberett när det börjar skolan. Många barn med synnedsättning som läser svartskrift 
behöver förstorad text för att klara av att läsa. För en del barn räcker det med ökad kontrast 
och god belysning och en del barn behöver hjälpmedel för att läsa. En svart penna kan öka 
kontrasten när barnet skriver. De flesta barn med synnedsättning lär sig tangentbordet tidigare 
än sina jämnåriga kamrater. Synnedsättning i sig är inte en anledning till att eleven har svårt 
att lära sig i skolan men det är viktigt hur undervisningen sker (Sanford & Burnett, 2006). 

Fellenius (1995) framhåller att en svårighet för elever med synnedsättning är att de inte får 
någon översikt över texten när de läser om de använder förstoring t.ex. läs-TV eller om de har 
kort läsavstånd. Förlorad överblick påverkar läshastigheten.  

Miljön i skolan är läskrävande, framhåller Fellenius (1994). Efter de tre första åren förväntas 
läsningen fungera. Eleverna ska läsa på svarta tavlan eller i litteratur och uppgifter ska ofta 
skrivas ner i arbetsböcker. Det blir en stressfaktor för elever med synnedsättning att klara läs 
och skrivuppgifter i samma takt som klasskamraterna. Läshastigheten påverkas ofta av 
synnedsättningen oavsett på vilket sätt eleven läser. Elever med begränsad synförmåga kan 
behöva datortekniska hjälpmedel för att läsa och skriva. Det kan vara svårt att hitta en 
bestående lösning då behoven ändras med ålder och förändrade krav. 

Fellenius, Ek och Jacobsson (2001) menar att svårigheter för barn med CVI att se flera 
symboler på rad, crowding, innebär svårigheter vid läsning. I en studie av läsförmågor, 
kognitiv- och synutveckling hos barn med CVI framgick att barnens synskärpa under åren kan 
förbättras. Trots förbättrad synskärpa har barnen svårt att läsa. De saknar läserfarenheter och 
läser mycket långsamt (Ek, Fellenius & Jacobson, 2003).  



 

 
 

8

3.6 Samhällets stöd 

3.6.1 Landsting 

Syncentralerna i Sverige erbjuder habilitering/rehabilitering för elever med synnedsättning. 
Syncentralen grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen 3b § (HSL, 1982).  

Landstinget ska erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
3b § (HSL, 1982). Landstinget ansvarar för att elever med funktionsnedsättning ska erhålla 
personliga hjälpmedel för att fungera i skolmiljön och tillgodogöra sig undervisningen. 
Personliga hjälpmedel förskrivs via syncentralen till en elev med synnedsättning när andra 
habiliterande åtgärder inte kan ersätta nedsatt funktion eller förmåga. Grundläggande 
utbildning till elev, anhöriga och kringpersonal samt teknisk service av dessa hjälpmedel är 
landstingets ansvar (Hjälpmedelshandboken, 2011).  

3.6.2 Kommun 

Den kommun som eleven bor i har primärt ansvaret för att eleven kan tillgodogöra sig 
undervisningen. Elever med synnedsättning undervisas i kommunala skolor och följer samma 
skollag (SFS 2010:800) som alla andra elever. Barn och elever har olika behov och detta ska 
tas hänsyn till i utbildningen och en strävan ska finnas att uppväga skillnaderna i 
förutsättningar enligt 1 kapitel 3 § i skollagen (SFS 2010:800). Utrustning som inte behöver 
anpassas är skolhuvudmannens ansvar, till skillnad mot personliga hjälpmedel som förskrivs 
av landstinget och är individuellt anpassat (Hjälpmedelshandboken, 2010). 

3.6.3 Stat 

Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM] erbjuder specialpedagogiskt stöd till personal i 
förskola och skola. De erbjuder rådgivning kring elever, information om anpassade läromedel 
och kompetensutveckling med inriktning mot specialpedagogiska konsekvenser av 
synnedsättningar (SPSM, 2011).  

3.7 Styrdokument och begrepp 

FN:s barnkonvention  

1989 antogs konventionen om barns rättigheter. Där fastslås att alla barn har lika värde och 
inga barn får diskrimineras. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till ett fullvärdigt liv 
som ska ge barnet möjlighet till ett aktivt deltagande i samhället. Konventionen medger barnet 
rätt till utbildning. Barn har rätt att uttala sig i frågor som berör dem. FN:s konventioner är 
juridiskt bindande för de länder som har godkänt konventionerna (Regeringskansliet, 2006). 

FN:s standardregler 

FN:s standardregler antogs år 1993 och syftar bland annat till att alla människor med 
funktionsnedsättning ska säkerställas delaktighet och jämlikhet. Personer med 
funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. Barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till utbildning. Reglerna är 
inte juridiskt bindande men ska påverka medlemsländernas tillvägagångssätt för personer med 
funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2010). 
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FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

I artikel 24 beskrivs att personer med funktionsnedsättning ska erhålla utbildning på samma 
villkor som andra. Vid behov ska skälig anpassning erhållas. Personen med 
funktionsnedsättning ska få stöd för att underlätta utbildningen (Socialdepartementet, 2009). 

Salamancadeklarationen 

I Salamancadeklarationen från 1994 betonas alla barns rättigheter till utbildning. Betydelsen 
av integrerande miljö nämns vidare för att bygga upp sammanhållning mellan elever med 
funktionshinder och deras klasskamrater i skolan och för att skapa samma möjligheter till 
medverkan i samhället (Svenska Unescorådet, 2006).  

ICF 

International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF] med den svenska 
titeln Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa är en klassifikation av 
hälsokomponenter (Socialstyrelsen, 2003). Målet med ICF klassifikation är att det ska finnas 
ett enat språk för hälsa och hälsorelaterade tillstånd.  

Om mötet mellan en person och omgivningen bara löper på är funktionstillståndet ett positivt 
resultat i samspelet. Ett negativt resultat i samspelet kan uppstå om personen inte kan göra 
eller delta som den vill i livet. Funktionshinder är med ICF ett resultat av funktionshindrande 
komponenter istället för en egenskap (Möller, 2005). 

I ICF ingår aktivitet som en central komponent. Aktivitet är en persons utförande av handling. 
Övriga komponenter som ingår i ICF är kroppsliga strukturer, kroppsliga funktioner, 
delaktighet, omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Alla dessa komponenter påverkar 
varandra och har betydelse för aktiviteten. En förändring i någon komponent påverkar 
interaktionen mellan alla aktiviteter (Socialstyrelsen, 2003). 

3.8 Studier av datortekniska hjälpmedel 

Abner och Lahm (2002) har utvärderat lärarnas beredskap i Kentucky gällande elever med 
synnedsättning och deras datortekniska hjälpmedel. Många lärare har förmågan att använda 
datorer men känner sig inte kompetenta att lära eleven att använda dem. Detta antar 
författarna inverkar på det låga antalet som använde datorer i utbildningen. Lärarna saknar 
support och träning på datortekniska hjälpmedel. Hälften av studenterna använde inte datorer i 
utbildningen. Datorer användes främst för ordbehandling. Andra användningsområden av 
datortekniska hjälpmedel var anmärkningsvärt lågt.  

En studie baserad på lärare som undervisar elever med synnedsättningar i allmänna skolor i 
Brasilien visade att lärarna anser att datortekniska hjälpmedel uppmuntrar elever med 
synnedsättningar till läs och skrivuppgifter och kan främja inlärningsprocessen samt ge ökad 
livskvalitet. Datortekniska hjälpmedel är ett viktigt verktyg för studenter med synnedsättning 
och det är viktigt att stödja och utveckla pedagogisk hjälp till lärarna. Författarnas slutsats är 
att datortekniska hjälpmedel för elever med synnedsättningar främjar inkluderingsprocessen 
och elevens självständighet (Alves, Monteiro, Rabello, Gasparetto & de Carvalho, 2009). 

Jutai, Strong, och Russell-Minda (2009) har utfört en systematisk granskning av ett stort antal 
forskningsrapporter av synhjälpmedel med bland annat datortekniska hjälpmedel, för vuxna 
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med synnedsättning. Resultatet visade att det finns både styrkor och svagheter med tekniska 
hjälpmedel vid synrehabilitering. Författarna menar att om personen får vara med och 
utvärdera hjälpmedlen ökar chansen att de vill använda dem. Individers tillfredsställelse med 
hjälpmedel är värdefull information att gå vidare med och kräver ytterligare forskning.  

I en studie av grekiska högskolestuderande med synnedsättningar utvärderades olika läsmedia 
och på vilket sätt de föredrog att läsa. En jämförelse mellan att läsa punktskrift, att använda 
talböcker, att använda förstoringsglas, att använda datorn med förstorad text på skärmen, att 
använda förstoringsprogram, talsyntes eller läs-TV, framgick att det var bäst att använda 
datorn. Deltagarna som använder sin dator ofta var mer tillfredsställda med sin vardag, 
utbildning och sitt yrke än de som inte använde datorn lika ofta (Papadopoulos, 2009). 

Viktiga förutsättningar för elever med synnedsättning som har datortekniska hjälpmedel i 
skolan är att det finns kunskaper hos pedagogen om hjälpmedlet samt bra stöd och utbildning 
för pedagogen och eleven. Detta framkom vid flera studier med datainsamling via pedagoger 
och assistenter i anslutning till eleven (Fellenius, 1999; Åström, 2009). Lindblom (2006) 
menar att pedagogens personliga förhållningssätt och vilja att lära sig hantera elevens 
datortekniska hjälpmedel är viktigt. Kunskap och inställning är även viktiga faktorer som 
framkommer i en studie om kommunikation med barn med funktionsnedsättningar. 
Samtalsparternas kunskap och inställning påverkar samtalets resultat (Olsson, 2006).  

Fellenius (1999) har i en studie sökt viktiga faktorer för att punktskriftsläsande skolelever ska 
utveckla sociala färdigheter samt lära sig läsa och skriva med hjälp av datortekniska 
hjälpmedel. Det är angeläget att hitta en balans hur datorn kan användas som ett redskap i den 
sociala utvecklingen. Det behövs mycket träning för att elev och pedagog ska bli effektiva 
med hjälpmedlet. Elevens utrustning måste vara lämplig utifrån barnets förmåga och 
arbetsmetoder i klassrummet för att kunna dra nytta av tekniken i lärandemiljön i skolan. 
Även Winberg (2008) är inne på samma linje då han menar att allt är kontextberoende och 
man måste ta hänsyn till individen och den aktuella situationen och inte bara rikta in sig på 
hjälpmedlet.  

Åström (2009) har i en studie fokuserat på hur barn med grav synnedsättning får tillgång till 
och använder datortekniska hjälpmedel. Barnen var över lag positiva till att använda sina 
datortekniska hjälpmedel och enligt barnens berättelser använder de dem i stort sett hela tiden. 
Författaren framhåller att det är en lång process att lära sig att använda ett datortekniskt 
hjälpmedel och först när detta fungerar är datorn en resurs för barnet. 

Berndtsson (1994) har i ett projekt skrivit om datortekniska hjälpmedel till vuxna personer 
med synnedsättning i hemmet. Utifrån projektet har fyra kategorier hur deltagarna använder 
datorn i hemmet framträtt. I kategorin intresse, beskrivs en person som har stor nytta av sin 
dator i hemmet. Datorn är ett stort intresse och personen provar sig fram till nya lösningar. I 
kategorin nödvändighet, beskrivs personer som har stort behov av datorn och använder datorn 
fullt ut. Ökade möjligheter är den tredje kategorin som kännetecknas av personer som har 
flera läs- och skrivmöjligheter. Personen kan t.ex. läsa punktskrift och med läs-TV. I den sista 
kategorin, behov saknas, finns de som upplever att de inte har behov av dator i hemmet. För 
att komma igång med datorn krävs att personen har behov av datorn och är intresserad. Det 
behövs träning för att personen ska bli självständig.  

Att ungdomar med synnedsättning har olika förhållningssätt till datortekniska hjälpmedel 
visade en studie med norska ungdomar från 11–18 år (Söderström & Ytterhus, 2010). Vissa 
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avstår hjälpmedel, några försöker att göra det bästa av situationen och några tycker att 
datortekniska hjälpmedel hjälper dem från social exkludering. Ungdomarna i studien ville 
mest av allt passera som ”vanliga” unga personer under jämlika förhållanden. I tonåren är 
behovet att vara likadan som kamrater speciellt viktigt och att urskilja sig ur mängden är en 
svår krock. Samhället behöver ändra uppfattning om handikapp och hjälpmedel för att 
personer med skador ska slippa gömma sina behov. Designen på hjälpmedel är viktig och kan 
gärna tas fram tillsammans med ungdomar med synnedsättning. Medan ungdomar med viss 
syn valde att avstå hjälpmedel för att passera som ”vanlig” valde ungdomar med blindhet att 
använda hjälpmedel för att kunna delta i kamraternas umgänge. Det är en utmaning att 
datortekniska hjälpmedel ska bli tillräckligt flexibla, innovativa och diskreta för att överväga 
hjälpmedlets symboliska värde och påverkan på identiteten (Söderström & Ytterhus, 2010). 

Dándrea (2010) har studerat punktskriftsläsande studenters användning av tekniska 
hjälpmedel i skolan. Att lägga tonvikt vid elevens användning av tekniken har stora 
konsekvenser för lärare och studenter om målet är att alla elever ska bli kompetenta att läsa 
med hjälp av dator eller annan teknik. Studien visade att studenter behöver valmöjligheter. 
Studenten bör ha möjlighet att välja hur skolarbetet ska utföras och med vilka hjälpmedel. 
Eftersom alla studenter är unika bör ett rikt utbud erbjudas av möjligheter och erfarenheter. 
Valmöjligheter behandlas i en annan studie om hur elever med synnedsättning klarar av 
läsaktiviteter i skolan i Norge (Vik & Lassen, 2010). Att läsa flera media, till exempel både 
svartskrift, punktskrift och talböcker och använda olika hjälpmedel för dessa ändamål kan 
innebära både möjligheter och stress. För resursstarka elever var det en förmån att ha 
valmöjligheter men för resurssvaga elever kändes det som en börda. 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Bryman (2002) beskriver att utgångspunkten vid kvalitativ forskning är deltagarnas 
perspektiv. En nära relation till deltagarna i deras naturliga miljö eftersträvas för att komma 
fram till innebörder, begrepp och teoretiska formuleringar. Ofta leder datainsamlingen till 
detaljrik och fyllig information som belyser mer begränsade aspekter av verkligheten. I denna 
studie har kvalitativt material samlats in i form av intervjuer och observationer. 

Deltagande observation kan vara dold eller öppen. En öppen, aktiv roll valdes i naturlig miljö 
för att följa med vad som händer och i största möjliga mån undvika att påverka eller störa. Vid 
deltagande observation kan man lyssna och anteckna och vid behov delta i diskussionen vilket 
var lämpligt utifrån studiens syfte. Langemar (2008) beskriver deltagande observation ”Detta 
brukar ofta vara ett led i forskningsprojekt som innefattar flera olika datakällor, där eget 
deltagande ger viktiga bidrag till förståelsen av vad som pågår.” (s.86.) Observation har skett 
med inriktning på hur eleverna hanterar sina hjälpmedel under lektionstid samt på aktivitet 
d.v.s. hur eleven läser och skriver, kommunikation och omgivning (Bilaga 1).  

Langemar (2008) menar att observationer studerar personens beteenden medan man vid 
intervjuer är mer inriktade på personens upplevelser. För att få en förståelse av elevernas 
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upplevelse av att ha datortekniska hjälpmedel i skolan har kvalitativa intervjuer valts som 
metod. Bryman (2002) visar på att dessa intervjuer har fokus på den intervjuade personens 
ståndpunkter. Langemar (2008) menar att ”Om man är intresserad av människors upplevelser, 
tankar, känslor, reflektioner, åsikter, önskningar, framtidsplaner, motiv och allt annat som 
ryms i människors livsvärld är det den naturliga vägen, att fråga dem.” (s.68) 

En halvstrukturerad intervju med en intervjuguide valdes (Bilaga 2) med specifika teman och 
frågor som låg till grund för intervjun. Om intervjun får röra sig i olika riktningar ger detta 
kunskap om vad intervjupersonen tycker är viktigt (Bryman, 2002). Langemar (2008) 
beskriver den halvstrukturerade intervjuguiden ”Frågorna behöver inte heller ställas i samma 
ordning eller formuleras på exakt likadant sätt i intervju efter intervju, utan kan anpassas till 
hur intervjun utvecklar sig.” (s.69) 

Att intervjua barn kräver en bra relation till barnet eftersom barnet kan bli återhållsamt med 
svaren (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2000). En inledning kan vara att samtala med 
barnet om någon känd situation. Ett samspel behövs för att förstå vad barnet svarar och för att 
ställa nästa fråga med anknytning till barnets svar. Denna anknytning har stor betydelse för 
hur samtalet utvecklas. Hänsyn bör tas till barnets kroppsspråk och beteenden för att tolka vad 
barnet vill ha sagt. Barn anstränger sig att vara till lags vilket skiljer barnintervjuer mot 
intervjuer med vuxna. Detta ställer större krav på lyhördhet. Aronsson (1996) menar att det är 
viktigt att tala om för barnet att det ska säga till om det inte förstår en fråga och att det är 
tillåtet att svara ”vet inte”. Vad gäller barnets språkliga förutsättningar kan en mogen 
tolvåring i stort följa en ”vuxen” dialog beskrev Øvreeide (2010). Däremot kan barn ha svårt 
att skilja på hur de önskar att det ska vara och hur det är i verkligheten, vilket även kan vara 
svårt för tonåringen. 

Ett fenomenologiskt förhållningssätt är att beskriva fenomen så som de upplevs (Langemar, 
2008). Fenomenologisk öppenhet har valts och att inte ta något förgivet vid intervjuer och 
observationer i studien med syfte att belysa hur elever med synnedsättning upplever att det är 
att läsa och skriva med datortekniska hjälpmedel och hur de använder sina datortekniska 
hjälpmedel när de läser och skriver under lektionstid. 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala 
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt 
antaganden om den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. (Kvale & 
Brinkmann, 2009, sid. 42). 

Analysen sker enligt Langemar (2008) i tre steg, tolkning, strukturering och komprimering. 
”Man kan säga att tolkning innebär att man på något sätt översätter innebörder i handlingar, 
skrivet eller talat språk, kroppsspråk med mera.” (Langemar, 2008, s.90) 

Tolkningen ska vara systematisk och medveten (Langemar, 2008). Det krävs självinsikt för att 
vara medveten hur man tolkar, för att finna det ”genomskinliga”. Tolkning innebär också att 
man ska överföra texten till ett annat sammanhang, från eleven till forskaren. Materialet ska 
sedan struktureras på ett sätt som ger bra förståelse. Att strukturera texten kan innebära att 
man ser saker i texten som man inte såg i den första texten utan att innebörden ändras. 
Komprimering av materialet ska ske utan att innehållet tappar viktig information. Materialet 
komprimeras utifrån forskningens frågeställning (Langemar, 2008). 

En strävan har varit att noggrant översätta handlingar vid observationer, och kroppsspråk till 
skriven text. Intervjuer har ordagrant skrivits ner. Viss tolkning har skett för att förstå och 
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översätta intervjuer och observationer till skriven text och för att därefter strukturera texten, 
utan någon djupgående tolkning av den skrivna texten. Tematisk analys valdes vid 
strukturering av den nedskrivna texten från observationer och intervjuer. Därefter har texten 
komprimerats. 

4.2 Urval 

Personal på syncentralen hjälpte till med att utse elever utifrån nedanstående kriterier samt att 
få kontakt med föräldrar/elever. Inkluderingskriterierna var: eleven skulle läsa svartskrift, ha 
datortekniska hjälpmedel i skolan och gå i lägst årskurs sex till och med gymnasiet. Eleven 
skulle ha synnedsättning utan några ytterligare funktionsnedsättningar. Ytterligare en 
avgränsning var att samtal skulle kunna ske med eleven utan tolk.  

Sju av nio tillfrågade elever deltog i studien. Elevgruppen bestod av två flickor och fem 
pojkar. På grund av sekretesskäl kommer alla elever att benämnas med ”han”. Skriftligt 
medgivande av föräldrarna har skett för elever under 15 år.  

 

Tabell 1. Översikt av elevernas synnedsättning, årskurs och hjälpmedel. 

Elev    A  B C D E F G 

Synnedsättning måttlig måttlig måttlig lindrig lindrig lindrig måttlig 

OVI/CVI  OVI OVI OVI CVI* CVI* CVI CVI* 

Årskurs   6 6 6 9 7 8 9 

Förstoringsprogram x x x x x x x 

Talsyntes  x x x x x x x 

Läs-TV   x x x - - - - 

Avståndskamera - x x - - - - 

* Eleverna har syntolkningssvårigheter, ingen fastställd diagnos CVI. 

Fellenius (1999) menade att elever med synnedsättning är en heterogen grupp vilket ofta 
försvårar jämförelser i studier. I denna studie deltar både elever som har synnedsättning i ögat 
och de främre synbanorna (OVI) och elever med syntolkningssvårigheter som uppkommer vid 
skada eller missbildning på de bakre synbanorna och/eller synbarken (CVI). 

4.3 Genomförande 

Information har fortlöpande sökts i litteratur och artiklar om studier med elever med 
synnedsättning som har datortekniska hjälpmedel i skolan. 

Chefen för syncentralen lämnade förslag på en kontaktperson på varje syncentral som hjälpte 
till med att utse och kontakta föräldrar/ elever samt skickade brev till föräldrar/elever med 
information om studien och lämnade ut familjernas telefonnummer (Bilaga 3). 
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En vecka efter familjen fått brevet kontaktades föräldrarna per telefon för information om 
studien. Vid muntligt samtycke till deltagande i studien bokades lämplig tidpunkt på dagen 
för intervju med tanke på elevens ork och välbefinnande och med tanke på elevens transport 
hem. Familjen lämnade ut namn på elevens lärare/mentor och på elevens skola. Totalt sju 
elever av nio ville delta i studien. Två familjer med elever i gymnasiet tackade nej till 
deltagande i studien. Fyra familjer som hade ett barn/ungdom som var yngre än 15 år fick ett 
intyg för påskrift (Bilaga 4) tillsammans med informationsbrevet för tillstånd att intervjua och 
besöka barnet/ungdomen i skolan. Samtliga fyra familjer skickade in det undertecknade 
intyget. 

Ett brev skickades till elevens rektor med information om studiens syfte och att kontakt 
planerade med elevens lärare/mentor (Bilaga 5). Elevens lärare/mentor fick via telefonkontakt 
mer information om studien. Dag och plats för observation och intervju bokades in.  

4.3.1 Observationer 

Vid observationerna studerades det som visades med en fenomenologisk öppenhet och 
följsamhet. Som stöd vid observationerna användes en observationsguide formulerad med 
syfte att fånga in hur eleven använder datortekniska hjälpmedel på lektionstid (Bilaga 1). 
Observationsguiden var indelad i fyra områden. Ett område var inriktat på hur eleven använde 
sina datortekniska hjälpmedel. Ett annat område fokuserade på hur eleven skrev och läste 
under lektionstid och hur självständig eleven var. Ett område var kommunikation mellan 
eleven och klasskamraterna, läraren och eventuell assistent. Det sista området riktade in sig på 
omgivningen, om eleven utförde samma handlingar som andra i klassen, hur eleven 
samspelade med klasskamrater, lärare och eventuell assistent. Vid observationen 
uppmärksammades även den fysiska tillgängligheten, ergonomin och om eleven var 
självgående eller beroende av hjälp från andra.  

Observationerna ägde rum under lektionstid i klassrummet och vid ett tillfälle enskilt i ett 
studierum. Vid första observationstillfället informerade läraren klassen om syftet med besöket 
och att en uppsats skulle skrivas om datortekniska hjälpmedel. Kortfattade anteckningar 
skrevs fortlöpande under observationernas gång. 

Varje elev observerades vid två lektionstillfällen, vid lektioner då eleven vanligtvis använde 
sina datortekniska hjälpmedel. Elevens lärare/mentor föreslog lämpliga lektioner för 
observation. Tre elever observerades vid tre lektionstillfällen för att få mer information om 
hur dessa elever använder datortekniska hjälpmedel under lektionstid.  

4.3.2 Intervjuer 

Tre testintervjuer utfördes med två barn och en vuxen person med synnedsättning. Vid 
testintervjuerna svarade båda barnen på alla frågorna. Då frågan om vad som är viktigt i 
omgivningen besvarades adekvat fick den vara kvar. Den vuxna personen som intervjuades 
arbetar på en syncentral och rådfrågades efter testintervjun om intervjuguidens relevans. Alla 
eleverna i studien observerades före intervjun vilket innebar att en kontakt hade etablerats 
med samtliga elever innan intervjun. Varje elev intervjuades enskilt i ett grupprum på skolan. 
Före varje intervju informerades eleven om syftet med studien. Eleverna informerades om att 
de kunde fråga om de inte förstod frågan och att det var tillåtet att svara ”vet inte”. Eleverna 
påmindes om att det var frivilligt att delta i intervjun. En definition eller avgränsning av att 
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läsa och skriva har inte gjorts då en öppenhet önskades för vad eleverna tycker är viktigt. Som 
introduktion till intervjun med eleven samtalades om elevens datortekniska hjälpmedel som 
eleven använde i klassrummet samt en förfrågan om eleven hade ytterligare datortekniska 
hjälpmedel i skolan. Därefter förtydligades att det var dessa hjälpmedel som åsyftade i 
frågorna som skulle ställas. Intervjuerna spelades in och om eleverna använde kroppsspråk 
antecknades detta under intervjuernas gång. Som stöd för intervjuerna användes en 
intervjuguide (Bilaga 2) som var uppdelad på fyra frågeställningar. Följdfrågorna varierade 
utifrån elevens svar. Uppföljningsfrågor ställdes för att få innehållsrika svar. 
Förhållningssättet var öppet och följsamt utan att ta något förgivet. Intervjuernas längd 
varierade mellan 17–33 minuter och i genomsnitt ca 25 minuter per intervju 

Vid genomförandet av intervjuer och observationer har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa beskrivs utförligare under rubriken 
etiska aspekter.  

4.3.3 Analys 

I direkt anslutning till observationerna skrevs de kortfattade anteckningarna ner till hela 
meningar i löpande text i ett ordbehandlingsprogram på datorn. Tolkning har skett vid 
översättning av elevernas handlingar vid observationerna till skriven text med egna ord. Den 
nedskrivna texten från observationerna har lästs igenom i sin helhet ett flertal gånger för att få 
en överblick. Därefter har analys skett genom att den skrivna texten har flyttats och 
strukturerats i ett Excelprogram för att få överblick och se likheter tydligare framkomma. 
Därefter arbetades underteman fram, som inordnades under fem huvudteman. Texten från 
observationerna lästes igenom ett flertal gånger efter struktureringen och har sedan 
komprimerats och punktats upp i resultatet. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet i direkt anslutning till genomförd intervju för att få 
möjlighet att arbeta med materialet och analysera det. Texten skrevs ner av författaren själv. 
Olika ljud t.ex. att någon skrattar eller om det sker pauser har skrivits ner och vid betoningar 
har texten strukits under. Om talaren inte talar till punkt har det ersatts med tre punkter. Byte 
av talare har markerats med bindestreck framför talaren. Ord som har varit svåra att höra har 
markerats med ett frågetecken innanför parentes. Alla intervjuer resulterade i 48 sidor skriven 
text med dubbelt radavstånd. Texten från intervjuer lästes igenom ett flertal gånger i sin helhet 
med en strävan att vara följsam och öppen för att få en överblick. Tolkning har skett för att 
översätta innebörder i elevernas intervjuer och deras kroppsspråk till skriven text 

Vid tematisk analys handlar det i huvudsak om att strukturera materialet (Langemar, 2008). 
Elevernas citat i den nedskrivna texten från intervjuerna markerades med olika färger utifrån 
innebörd i datorns ordbehandlingsprogram. Viss tolkning krävdes för att förstå innebörderna i 
citaten och för att inordna dem under teman. Sammanlagt identifierades 464 meningsbärande 
enheter. Dessa klipptes ut och klistrades in och strukturerades utifrån den markerade färgen på 
texten. Texten lästes igenom med ambitionen att finna liknande innebörder bland de 
meningsbärande enheterna. Detta resulterade i att 45 underteman arbetades fram. Därefter 
strukturerades underteman med liknande innebörder under huvudteman. På detta sätt växte 
åtta huvudteman fram. Det strukturerade materialet från intervjuerna lästes igenom ett flertal 
gånger och vissa uttalanden strukturerades om igen innan den slutliga komprimeringen av text 
skedde. Målet med den färdiga texten var att den skulle ge en helhetsbild av intervjuerna och 
information utifrån frågeställningarna. 
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4.3.4 Validitet, generaliserbarhet och replikerbarhet 

Langemar (2008) menar att begreppet validitet är ofta förknippat med kvantitativ forskning. 
Författaren påtalar att det är lika viktigt med kvaliteten vid kvalitativ forskning och validitet 
har samma kriterier som vid kvantitativ forskning. Vid denna studie har validiteten bland 
annat stärkts genom att testintervjuer har utförts före intervjuerna, bandspelare har använts vid 
intervjuer och texten har ordagrant transkriberats. Vid observationerna skrevs anteckningar 
fortlöpande. Anteckningarna från observationerna har skrivits ner på ordbehandlingsprogram 
och transkriberingen av intervjuerna har skett i direkt anslutning till genomförandet. 

Studien är inte generaliserbar. Resultatet är ändå meningsfullt för att det kan ge en förståelse 
för elever med synnedsättning med datortekniska hjälpmedel i skolan. 

Replikerbarhet innebär enligt Langemar (2008) att en studie kan göras om med samma metod 
och samma resultat. Detta brukar inte vara aktuellt vid kvalitativa studier. 

4.4 Etiska aspekter 

Uppsatsen har skrivits, och eleverna har informerats före och under pågående datainsamling, 
med beaktande av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet har fyra grundkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Föräldrar och elever har informerats muntligt och 
skriftligt om syftet med studien enligt informationskravet (Bilaga 3). Rektorn fick enbart 
skriftlig information (Bilaga 5) och elevens lärare enbart muntlig information om syftet med 
studien. Samtliga elever informerades om att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt 
att avbryta deltagandet i studien om de ville. Deltagarnas rätt att själva bestämma över sin 
medverkan informerades de om enligt samtyckeskravet. För elever i studien som var under 15 
år krävdes föräldrarnas samtycke och underskrift (Bilaga 4). Uppgifterna i studien 
avidentifierades enligt konfidentialitetskravet och förvarades så att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Eleverna avidentifierades med fingerade namn vilket förälder/elev fick skriftlig 
information om. Könsangivelser, skolor och orter uteslöts för att eleverna inte ska kunna 
identifieras i uppsatsen. Ambitionen har varit att överväga allt som skrevs om den enskilda 
eleven med beaktande av elevens anonymitet. Enligt nyttjandekravet får insamlade uppgifter 
om enskilda personer endast användas för forskning.  

5. Resultat 

5.1 Observationer 

Observationerna redovisas utifrån fem huvudteman. Dessa ger svar på hur eleverna använde 
datortekniska hjälpmedel för att läsa och skriva under lektionstid, hur delaktiga eleverna var 
samt en beskrivning av faktorer i omgivningen  
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• Att hantera datortekniska hjälpmedel  
• Att läsa och skriva  
• Beroende-oberoende  
• Delaktighet  
• Omgivningen; klassrum och klasskamrater 
 
Att hantera datortekniska hjälpmedel 

• Eleverna använde datortekniska hjälpmedel vid 12 av 17 observationstillfällen.  
• Vid två observationstillfällen användes inte datortekniska hjälpmedel pga. att 

hjälpmedelsprogrammen inte fungerade tillfredsställande. Vid tre tillfällen användes inte 
datortekniska hjälpmedel för att eleverna föredrog att använda papper och penna. Vid dessa 
observationstillfällen var det muntlig genomgång en hel lektion och i ett annat fall 
filmvisning. 

• För tre elever fungerade inte hjälpmedelsprogrammen i datorn vid observationstillfällena. 
För två elever hade dessa problem uppkommit i samband med uppgradering av hela 
skolans nätverk. Den tredje eleven kunde kringgå problemet och använda datorn på annat 
sätt. 

• En elev reglerade på eget initiativ skärmen genom att vinkla den och ändra avståndet till 
skärmen.  

• Alla elever utom en elev använde förstoringsprogram under lektionstid vid 
observationstillfällena.  

•  Förstoringsgraden på texten varierades på eget initiativ av eleven vid två 
observationstillfällen. 

• Talsyntesen på datorn som hördes svagt från hörlurarna stängdes av när en elev skulle 
skriva dikter. Ingen elev använde talsyntes vid observationerna.  

• Drygt hälften, fyra av sju elever använde enbart musen och tre av sju elever använde 
musen och kortkommandon för att hantera datorn och hjälpmedelsprogram. 

• Det varierade hur eleverna hanterade tangentbordet. De flesta eleverna använde alla eller 
nästan alla fingrarna när de skrev (sex av sju). Fyra av sju elever behövde inte titta på 
tangentbordet när de skrev, skrivhastigheten för dessa elever var högre. 

 
Att läsa och skriva 

• Eleverna använde datorn lika ofta för att skriva som för att läsa. Exempel på att skriva var 
att skriva glosor, dikter, berättelser och att skriva uppgifter på datorn exempel på att läsa 
var att söka på Internet och att läsa e-böcker och att läsa uppgifter på datorn. 

• Alla elever utom en använde både penna och tangentbordet på datorn när de skrev. En 
elev använde bara datorn när han skrev. 

• Hur eleverna läste under lektionstid varierade. Alla använde datorn ibland när de läste. 
Det varierade om de läste papper, i boken eller hade fått ett dokument på datorn via USB 
eller e-mail. Det framkom inget mönster vid vilka situationer eleven valde att läsa på 
papper och datorn. Flera elever, fyra av sju, läste vid något tillfälle direkt i böckerna. En 
elev använde e-böcker och en elev läste med läs-TV och avståndskameran vid de 17 
observationstillfällena. 
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Beroende-oberoende 

• Vid sex av sjutton observationstillfällen satte eleverna inte igång med att arbeta direkt på 
lektionerna. Orsakerna till detta var vid tre tillfällen behov av tillrättaläggning av 
material/hjälpmedel för att lösa uppgiften samt vid tre tillfällen tillrättaläggning hur 
uppgiften skulle lösas. 

• De flesta elever med synnedsättning startade datorn själv när de behövde den. En elev fick 
hjälp av assistent att starta datorn. 

 

Delaktighet 

• Nästan alla elever med synnedsättning arbetade under lektionstid med samma aktiviteter 
som klasskamraterna. Vid ett tillfälle av 17 observationstillfällen gick eleven ut i ett annat 
rum och arbetade med enskilda uppgifter. 

• Tre elever hade assistent vid fem observationstillfällen i skolan. För elever med assistent 
skedde kommunikation d.v.s. kortare samtal under lektionstid, i första hand med assistent, 
vid fyra av fem observationstillfällen.  

• Elever som hade assistent kommunicerade mindre med klasskamrater under lektionstid, 
vid ett observationstillfälle av fem kommunicerade eleven med klasskamraterna. Elever 
utan assistent kommunicerade med klasskamrater vid fem av tolv observationstillfällen 
under lektionstid (kortare samtal). 

 

Omgivningen; klassrum och klasskamrater 

• Det var bara elever med synnedsättning i mellanstadiet som hade en anpassad arbetsplats i 
klassrummet. De hade ett bord, ibland två bord i vinkel med dator och läs-TV och en 
avlastningsyta. Två elever hade också en avståndskamera. 

• I högstadiet hade eleverna endast en bärbar dator. De hade ingen läs-TV eller 
avståndskamera. 

• Längst fram och längst bak var den vanligaste placeringen i klassrummet för sex av sju 
elever. 

• I ett klassrum var en Smartboard placerad längst bak i klassrummet och en whiteboard 
längst fram i klassrummet. Denna klass hade fasta placeringar vilket innebar att om man 
satt längst fram i klassrummet satt man vid genomgångar med Smartboard längst bak i 
klassrummet.  

• Ljudnivån i klassen varierade från låg till riktigt hög och orolig. Genomgående varierade 
ljudnivån med aktiviteten. Det var lägre ljudnivå vid genomgångar och högre vid enskilt 
arbete och ännu högre ljudnivå vid grupparbete. Två elever gick i klasser som var oroliga 
och eleverna pratade hela tiden vilket medförde att ljudnivån upplevdes hög vid alla fyra 
observationstillfällen. 

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna redovisas utifrån åtta huvudteman. Dessa ger svar på hur eleverna med 
synnedsättning upplevde att det är att använda datortekniska hjälpmedel för att läsa och skriva 
under lektionstid. Elevernas upplevelse av underlättande och försvårande faktorer behandlas 
samt faktorer i omgivningen som har betydelse för eleven. 
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• Attityder 
• Beroende-oberoende 
• Att hantera hjälpmedel 
• Att läsa och skriva 
• Lärare/assistent 
• Klasskamrater 
• Föräldrar 
• Klassrum 
 
Attityder 

Sammanställningen av elevernas attityder till sina hjälpmedel innehåller tre underteman: 

• Underlättande och försvårande faktorer med datortekniska hjälpmedel 
• Hur betydelsefulla upplevs hjälpmedel? 
• Framtiden 
 
Alla sju elever som deltog i studien upplevde att det var bra med hjälpmedel. Några elever 
beskrev att hjälpmedel hjälpte dem och en elev frågar sig hur det skulle ha varit utan 
hjälpmedel, då han upplevde att han behövde hjälpmedel till allt. Någon elev menade att om 
han använde hjälpmedel räckte orken hela dagen. Att använda hjälpmedel upplevde han tog 
inte lika mycket kraft. En elev i högstadiet beskrev att hans hjälpmedel var hans ögon. En elev 
i högstadiet tyckte att hans hjälpmedel hjälpte honom när det var mycket text och det kändes 
rörigt. Han kände sig glad för att han hade en dator och för att datorn underlättade för honom 
att läsa och skriva samtidigt som han såg svårigheter med hanteringen. 

En elev beskrev hur det är när hans hjälpmedel fungerar som bäst ”... allt rullar på det känns 
enkelt ... det blir som ett flyt ... inte det här att man ligger halvdöd och liksom orkar inte. Det 
hjälper, det stärker och det går snabbt ... det blir en liten rytm.” 

Försvårande faktorer med hjälpmedel som nämndes av flera elever var att det var tungt att 
bära med sig datorn mellan klassrum. Att ta med sig datorn och avståndskameran från 
hemklassrummet till andra klassrum upplevdes svårt av en elev. Två elever berättade att 
skolan inte hade trådlös uppkoppling till Internet. Detta innebar att de fick logga in på skolans 
dator utan hjälpmedel eller sätta sig med egen dator där möjlighet fanns till uppkoppling.  

För några elever uppstod svårigheter när de får läsa på papper istället för ett dokument i 
datorn. En elev beskrev hur han ville läsa ”... det skulle vara bättre om jag kunde lyssna med 
hjälp av talsyntesen.” 

Fem elever beskrev när deras hjälpmedel inte fungerade som de skulle. Tre elever beskrev att 
de då i första hand tog kontakt med sin lärare eller assistent för att få hjälp. Av dessa elever 
gick två i högstadiet. Dessa elever uttryckte att om de inte fick hjälp av läraren tog de med sig 
datorn och gick själv till IT-ansvarig på skolan. En elev i högstadiet beskrev att skolan har 
erbjudit en lånedator. Den hade inga hjälpmedelsprogram men den hade Word som eleven 
hade störst behov av. När skolan överlämnade den trasiga datorn till kommunens IT-kontor 
uppstod problem för en elev eftersom det tog lång tid att laga datorn. 

En elev i högstadiet beskrev att han valde bort vissa hjälpmedel på grund av klasskamrater 
och elever i andra klasser och istället bara använde datorn med hjälpmedelsprogram. Han 
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upplevde det som jobbigt att andra elever rörde och ibland lekte med hans hjälpmedel och 
ibland gick hans hjälpmedel sönder. Eleven ville egentligen använda ett stativ till den bärbara 
datorn som placerade skärmen högre upp för att förbättra ergonomin.  

Svaren på hur viktiga elevernas hjälpmedel var varierade från ganska viktiga, 90 % viktiga 
och jätteviktiga. En elev nämnde att hans hjälpmedel var viktiga för att allting har liten text. 
De flesta eleverna nämnde att det var viktigt med datortekniska hjälpmedel när de skulle 
skriva till exempel anteckningar, översättningar eller när de fick uppgifter i skolan. 
Förstoringsprogram tyckte flera elever var betydelsefulla. Enstaka åsikter framkom att läs-
TV:n, avståndskamera om läraren skrev på tavlan, Internet och att lyssna på talböcker var 
viktigast.  

En elev beskrev hur det skulle vara utan hjälpmedel och att han då måste använda penna 
istället ”Alltså, jag skulle inte kunna jobba jag skulle få huvudvärk (tar sig för tinningarna) 
man blir ganska mycket mer närseende om man säger så. Annars så får man väl be om 
anteckningar eller så får man tvärta pennan och sätta sig och försöka skriva.”  

Kommentarerna varierade när eleverna skulle förutspå hjälpmedel i framtiden. Detta belyses 
med tre olika citat.” Det skulle kännas lite gammalt att använda samma hjälpmedel.”, ”... det 
är väl typ ungefär, likadant fast uppgraderat.”, ”... om jag skulle tänka mig något perfekt 
hjälpmedel skulle det vara en dator, som var inte tung men ändå lagom stor och enkelt att ta 
med sig.” 

Alla elever antog att de kommer att använda hjälpmedel i framtiden. En elev var dock lite 
tveksam eftersom han ville resa utomlands. Flera elever önskade att datorerna i framtiden blir 
lättare att bära på. En läs-TV med fler färgval, en kamera som är lätt att förflytta mellan olika 
klassrum, lättare att spara och öppna filer, fler bakgrundsfärger på datorn, en hopvikbar dator 
med touchskärm, en avståndskamera med möjlighet att fotografera och spela in tal var några 
önskemål som framkom. En elev ville ha matt skärm som var större men inte tyngre. Tre 
elever nämnde att de ville bli bättre på att hantera datorn i framtiden. Den ena eleven ville bli 
snabbare att skriva och de andra eleverna ville lära sig fler snabbkommandon.  

Flera elever upplevde att de hade erfarenheter av datortekniska hjälpmedel och tips att 
förmedla till andra elever. En elev nämnde att det är viktigt att vara rädd om sina hjälpmedel 
och en elev beskrev att man ska använda sina hjälpmedel. Flera elever var villiga att förmedla 
kunskaper om snabbkommandon, hur man använder förstoringsprogram, läs-TV:n och 
avståndskameran om behov skulle finnas. En elev nämnde att de kunde hjälpa varandra och 
bli ett litet IT-team. 

Eleverna i studien upplevde att datorn är bra och underlättar vid läsning och skrivning. 
Försvårande faktorer med hjälpmedel var bland annat när de inte fungerar och att det är tungt 
att bära hjälpmedel mellan klassrum.  

Beroende/oberoende 

Sammanställningen av elevernas upplevelse av beroende/oberoende innehåller två 
underteman: 

• Hjälpmedel 
• Lärare/assistent 
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Eleverna var både beroende och oberoende av hjälpmedel. Att kunna hantera sina hjälpmedel 
och att utföra samma uppgifter som klasskamraterna gav ett visst oberoende. En elev beskrev 
beroendet när hjälpmedlen inte fungerade. ”Utan dem så vet jag inte riktigt. Nej det är som 
att jag är beroende av dem. De hjälper mig, jag kommer någon vart, det är betyg det är allt. 
Jag måste ha det.” 

De flesta eleverna i studien beskrev att de använde sina hjälpmedel dagligen. En elev beskrev 
en oro att hjälpmedlen inte skulle fungera så att eleven inte kunde utföra uppgifterna. Alla 
elever hade erfarenheter av hjälpmedel som inte fungerade. En elev beskrev att det tog fyra 
månader att laga datorn. Flera elever hade erfarenheter av problem med hjälpmedelsprogram, 
läs-TV och att arbeta med Internet. En elev upplevde att han aldrig kunde bli självständig som 
andra i klassen, eftersom han alltid måste ha en dator. 

En elev i mellanstadiet beskrev att han var beroende av hjälp vad gäller hantering av datorn 
och hur uppgiften skulle ske. Övriga elever i studien upplevde att de kunde grunderna och 
hanterade sina hjälpmedel hyfsat själv. 

Flera elever berättade att de var beroende av lärare och assistent för att de skulle få tillgång till 
samma material som de övriga eleverna i klassen fick t.ex. tillgång till dokument i elevens 
egen dator eller förstorad text på papper. En elev som inte fick tillgång till materialet blev 
beroende av en person som kunde hjälpa honom på annat sätt. Eleven menade att om han fick 
inskannade dokument skulle hans assistent inte behöva läsa för honom. Flera elever önskade 
att papper skannades in. En elev hade goda erfarenheter av att få dokument inskannade men i 
samband med flytt till ny skola fungerade det sämre. En elev hade dåliga erfarenheter av att 
skanna in dokument. ”Läraren hade glömt en sida ... och då fick jag och då fick vi den sidan 
och då fick jag skanna in det och det gick inte bra.” 

En elev i högstadiet berättade att han inte tog med sig datorn till alla klassrum. Vid dessa 
tillfällen skrev assistenten åt honom. En elev beskrev att lärarna förväntade sig att eleven 
skulle klara sig själv att veta vad han ska göra och vad han ska hitta men att det inte alltid var 
lätt att förstå instruktionerna. 

Eleverna i studien upplevde att deras hjälpmedel gav ett visst oberoende då de kunde utföra 
samma uppgifter som klasskamraterna. Flera elever upplevde att de var beroende av lärare 
och assisten för anpassning av skolmaterial och ibland hjälp med hanteringen av hjälpmedlet. 

Hantering av datortekniska hjälpmedel 

Sammanställningen av elevernas upplevelse av att hantera datortekniska hjälpmedel 
innehåller tre underteman: 

• Talsyntes 
• Förstoringsprogram 
• Läs-TV och avståndskamera 
 
Resultatet visade att talsyntes användes vid speciellt utvalda tillfällen. En elev beskrev att han 
använde talsyntesen när det kändes tröttsamt att läsa efter en hel dag i skolan. ”...när det har 
varit en hel dag och det som ögonen bara vill inte mer ... då kan det vara skönt att lyssna” 
Några elever använde talsyntes för att lyssna om de hade skrivit rätt. Någon elev tyckte att det 
var bra när de hade läsförståelse för då blev det lättare att svara på frågorna.  
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Alla eleverna använde förstoringsprogram. En elev i högstadiet använde alltid 
förstoringsprogram, en elev i högstadiet använde det mycket sparsamt medan övriga elever 
använde förstoringsprogram för det mesta. Två elever nämnde att de brukade variera storleken 
på förstoringen beroende på om de vill läsa eller ha överblick över texten. En elev hade valt 
att använda förstoringen i Windows 7 och såg fördelar med hanteringen av den förstoringen. 

En elev beskrev att han saknade att förstoringsprogrammet startade automatiskt vilket kunde 
innebära att han glömde att sätta på det. ”...men jag försöker verkligen jag har insett att mina 
ögon behöver verkligen det.” 

De flesta eleverna uppgav att de föredrog att använda musen framför kortkommandon vid 
hantering av datorn och hjälpmedelsprogram. Ett fåtal elever i högstadiet alternerade mellan 
att använda mus och kortkommandon Alla elever använde några kortkommandon och flera 
elever använde så många kortkommandon som de ansåg att de behövde. En elev framhöll att 
snabbkommandon var bättre än att använda musen.  

Läs-TV användes av tre elever när det var för liten text att läsa. ”vissa saker som är jättesmått 
med böckerna, då brukar jag använda kameran” En elev brukade även använda läs-TV:n när 
han skrev. En elev hade lämnat tillbaka en kombinerad läs-TV och avståndskamera pga att 
den inte fungerade tillsammans med Windows 7. Eleven beskrev att han nu fick sitta nära 
tavlan och hålla boken tillräckligt nära för att se. Han var inte säker på om han ville ha en läs-
TV längre. 

Avståndskamera användes av två elever. Avståndskameran användes vid genomgångar med 
klassen. En elev beskrev hur han dessutom använde avståndskameran för att se på film. 
Eleven beskrev att han måste göra en bedömning hur mycket han skulle zooma in filmen. För 
mycket förstoring ledde till att han måste röra kameran för att få överblick. Har filmen 
textremsa måste kameran vara inställd på textremsan. När texten vid genomgångar på 
whiteboardtavlan var skriven i höjdled, vid t.ex. uträkning av tal ledde detta till svårigheter att 
läsa, för att kameran måste röras upp och ner för att följa med i texten. 

Förstoringsprogram var ett integrerat hjälpmedel för eleverna i studien. Talsyntes och läs-TV 
användes vid utvalda tillfällen. 

 

Att läsa och skriva. 

Sammanställningen av hur eleverna upplever att det är att läsa och skriva innehåller fem 
underteman: 

• Att läsa 
• E-böcker, Internet 
• Att skriva 
• Anteckningar vid genomgångar 
• E-mail, First Class, Chatt 
 
Hur eleven föredrog att läsa varierade mellan eleverna och beroende på vilken situation det 
gällde. ”Ibland går det fortare att läsa direkt ur boken. Jag varierar men man ska ju använda 
datorn så mycket som möjligt.” 
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Ett par elever föredrog att få förstorad text kopierad på papper med fet stil. En elev upplevde 
det besvärligt när lärarna förstorade texten på papper, speciellt i A3 format, en annan elev 
föredrog A3 format när lärarna förstorade texten. Några elever nämnde att de föredrog att läsa 
dokument på datorn, mailade eller skannade och någon nämnde e-böcker och talböcker. En 
elev i högstadiet uttalade att han inte tyckte om att läsa och inte läste böcker frivilligt.  

Flera elever hade e-böcker på sin dator. ”Jo, alltså jag har ju böcker på datorn. Alla ämnen 
utom matte, då.” Det gav möjlighet till att läsa och följa med i texten samtidigt som eleven 
lyssnade på boken. En elev i högstadiet hade haft e-böcker året innan men hade inga e-böcker 
i år. Han visste inte vad det berodde på men berättade att han behövde träna på att läsa också.  

Flera elever beskrev att de brukade använda Internet. En elev i mellanstadiet brukade stänga 
av förstoringen för att få bättre överblick. Internet användes av elever med synnedsättning till 
samma användningsområden som för andra elever i klassen. De sökte information och bilder 
samt besökte Nationalencyklopedin och lexikon och dylikt. ”... oftast brukar jag typ, ehh söka 
ifall vi har typ tyska eller engelska eller någonting, brukar jag söka på ehh ordböcker och 
lexikon och sånt. Det är lättare att gå via Internet där man kan förstora och så än att ha en 
vanlig ordlista.” 

Flera elever uppgav att de använde hjälpmedel just för att skriva. En elev i högstadiet 
berättade att han brukade skriva på papper om läraren delade ut papper fast han egentligen 
skulle skriva på datorn. En elev uppgav att han nästan alltid skrev på datorn. ”Jag skriver på 
datorn ... det är väl typ det jag har den till ... och så har jag den där Zoomtext som läser upp 
om jag vill ha någonting uppläst.” 

Två elever i högstadiet uppgav att de upplevde svårigheter med att arbeta med flera dokument 
i datorn och att skifta mellan dokumenten. ”Självklart ska man vara glad för att man har en 
dator och man har grejor som gör att det underlättar. Men samtidigt är det ganska störande 
att man måste byta, hålla på att titta mellan olika. Så jag tycker att det är lite jobbigt också. 
För då ser jag inte, ja det blir rörigt. Det ska inte vara rörigt.” Den ena eleven löste det 
genom att skriva förhand om han fick dokumentet på datorn och skriva på datorn om 
uppgiften var skriven på papper. Detta innebar att han kunde ha uppgift och papper bredvid 
varandra.  

En elev upplevde att han skrev snabbare med penna men såg fördelar med att skriva på 
datorn. En fördel var att det går att redigera.  

Att skriva på datorn innebar fördelar och nackdelar för två elever. De upplevde att en penna 
var så lätt att ta med sig samtidigt som det gick lättare att skriva på datorn. De flesta eleverna i 
studien föredrog att använda tangentbordet på datorn. 

Att föra anteckningar på datorn, vid genomgångar med klassen var inte en självklarhet för 
eleverna i studien. Flera elever alternerade mellan att skriva med penna och att skriva på 
datorn vid genomgångar i klassen. En elev skrev på datorn vid genomgångar men föredrog att 
ha lärarens föreläsning på ett dokument i sin dator för att bara kunna lyssna under 
genomgången. ”Öhh jag tror att jag brukar bara lyssna, ibland kanske jag antecknar ... med 
datorn.”  

En elev skrev anteckningar på datorn om läraren sa till, att de skulle anteckna vid 
genomgången. Flera elever nämnde att de skrev på datorn efter genomgången när de skulle 
börja arbeta på lektionen. En elev i mellanstadiet antecknade aldrig på datorn vid 
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genomgångar. En elev i högstadiet beskrev att han hade svårt att lyssna och skriva samtidigt. 
”... jag har lite svårt att både lyssna och skriva samtidigt.” Att skriva på datorn underlättade 
för honom men han föredrog att få hjälp med att skriva vid genomgångar. Två elever på 
högstadiet hade svårt att läsa egen handskriven text och föredrog därför text skriven på datorn.  

De flesta elever nämnde att de brukade få meddelanden, dokument och filer skickade till sig 
via en utbildningsplattform som kallas First Class. Ingen elev nämnde att de hade svårigheter 
med tillgängligheten till First Class. En elev fick nästan alla dokument skickade via First 
Class eftersom de försökte att minimera alla lösa blad. ”... oftast brukar jag få mappar och 
filer som jag kan använda om det t.ex. är någon text eller så där. Min mentor brukar skicka så 
att jag har dom på min dator.” En elev i högstadiet beskrev hur han brukade kontakta lärare 
via First Class.  

Ingen av de intervjuade eleverna nämnde att de chattade under lektionstid eller visste om 
klasskamraterna chattade under skoltid. ”Nej, inte chatta. Jag är ingen sån människa” 

Det varierade hur eleverna valde att läsa och skriva under lektionstid utifrån elevens 
individuella behov och utifrån den aktuella situationen. 

Lärare/assistent 

Sammanställningen av elevernas uttalanden om lärare/assistent innehåller tre underteman: 

• Kunskap 
• Förberedelse 
• Tid 
 

Två elever ansåg att det berodde på den enskilda läraren hur de fick tillgång till läromedel. 
Vissa lärare skannade in material och vissa lärare lämnade stora papper.  

En elev önskade mer kunskaper hos lärarna, om hjälpmedel och hur anpassningar av material 
ska ske. ”Jag skulle vilja ha mer hjälp, i alla fall de ämnen som lärarna inte vet hur de ska 
anpassa materialet eller så skulle lärarna få lära sig hur de ska anpassa materialet. Det är 
jag som måste lära lärarna hur de ska anpassa materialet för mig. Jag är lärare för mina 
lärare. Det är oftast jag som får lära mina lärare hur e-böcker fungerar och hur programmet 
som läser upp böckerna fungerar.” 

En elev menade att han fick papper i A3 format men texten var inte förstorad. En elev 
brukade informera lärarna i förväg om det fanns speciella önskemål inför prov. En elev 
framförde att läraren brukade fråga ibland vad som var bra för honom och hur han ville få 
tillgång till texten. En elev var inte säker på om lärarna och assistenten visste hur han ville ha 
texten för att det skulle vara bra för honom. Några elever var nöjda med att lärarna försåg dem 
med dokument i datorn och någon elev önskade att lärarna förstorade texten på papper. En 
elev i mellanstadiet var mycket nöjd med sina lärare.  

Det finns brister i förberedelserna inför lektionerna ansåg tre elever i studien. ”jag tror att 
lärarna väldigt mycket bekväma, det ska gå fort och man har material till alla eleverna och så 
ska man ha enkomt för vissa.” 

Ett par elever nämnde att de önskade mer tid med läraren. De beskrev ett behov av att lärarna 
skulle hjälpa till, ta det lite lugnare och se till att de hade förstått. ”Jo, men hon skulle väl ge 
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mig klara instruktioner och framför allt skulle jag vilja att hon kunde sätta sig ner och liksom 
se till att man förstår allt.” 

En elev berättade att han upplevde att lärarna inte anpassade lektionerna efter elevens 
önskemål utan valde det alternativ som gick snabbast. Det som gick snabbast ansåg han inte 
alltid var det bästa alternativet.  

Flera elever i studien saknade kunskaper hos läraren och eventuellt assistenten om deras 
hjälpmedel och hur anpassning av material ska ske. Behov framkom av mer tid med läraren 
under lektionstid att lektionerna skulle anpassas efter elevens behov. 

Klasskamrater 

Sammanställningen av elevernas upplevelser av klasskamrater innehåller två delar: 

• Klasskamraterna om elevens hjälpmedel 
• Klasskamraterna en del av omgivningen 
 
Ingen av eleverna i studien visste vad klasskamraterna tyckte om deras hjälpmedel. ”Alltså 
jag vet inte för att dom, jag tror inte att dom har frågat särskilt mycket.” 

Tre elever nämnde att klasskamraterna tyckte att det var roligt att leka med avståndskameran. 
En av dessa elever hade återlämnat sin avståndskamera. En elev i högstadiet trodde att 
klasskamraterna tyckte att hans hjälpmedel var bra men tillade att han var osäker. En lärare 
hade informerat klassen om elevens hjälpmedel men eleven ifrågasatte vad klasskamraterna 
orkade ta in. En elev upplevde att klasskamraterna gjorde sig lustiga över hans hjälpmedel. 
Han beskrev att klasskamraterna kommenterade så fort det var någonting ovanligt. 

De flesta eleverna nämnde att en förutsättning för att koncentrera sig under lektionstid var att 
klasskamraterna var tysta under lektionstid. ”Jag behöver kunna stänga av den yttre världen 
för att kunna jobba utan känna varken det ena eller andra och bara kunna jobba och 
koncentrera mig.” 

Två elever nämnde att klasskamraterna ska vara lugna och sitta stilla. En elev var mycket nöjd 
med klasskamraterna. En elev upplevde att de enda lektionerna som det var lugnt på var 
musik och gymnastiklektioner.  

Ingen av eleverna i studien visste vad klasskamraterna tyckte om deras hjälpmedel. Det ska 
vara tyst i klassrummet och klasskamraterna ska vara lugna och sitta stilla för att eleverna ska 
kunna koncentrera sig. 

Föräldrar 

Elevernas upplevelser av föräldrarna. 

De flesta eleverna antog att deras föräldrar var positivt inställda till elevens hjälpmedel. ”Jag 
skulle gissa att dom tycker att det är bra att jag har dom.” 

En elev beskrev att hans föräldrar ville att han skulle använda hjälpmedlen. En elev svarade 
att hans föräldrar tyckte att det var bra med hjälpmedel när de fungerade. De flesta eleverna 
nämnde att de hade någon förälder som brukade använda dator i hemmet på fritiden. 

Klassrum 

Sammanställningen av elevernas erfarenheter av klassrummet innehåller två underteman: 
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• Miljön i klassrummet 
• Placering i klassrummet 
 
Lugnt och tyst under lektionstid har tidigare nämnts och var den faktor i omgivningen som 
flest elever nämnde som viktig. Utöver detta var det många olika faktorer i omgivningen som 
var viktiga för eleverna i studien. Två elever på högstadiet nämnde att det var bra om datorn 
hade en fast placering i klassrummet där man kunde lämna den när man gick ut på rast. ”Det 
är som bra att ha den på ett ställe. Då är det ingenting som kan gå fel eller nåt.” En elev 
kände en oro för att klasskamrater ska förstöra skåpet som datorn stod i.  

En elev önskade en stol med hjul för att lättare växla mellan borden han hade sina hjälpmedel 
på. Övriga faktorer som upplevdes viktiga var god belysning, att undvika bländning från 
fönster. Även en god ergonomisk arbetsställning vid datorarbete nämndes som betydelsefullt. 
En elev upplevde att hans hjälpmedel trots att de var bärbara, fungerade allra bäst i 
hemklassrummet.  

En elev nämnde hur han kunde medverka till en bra miljö i klassrummet. Han brukade 
använda hörlurar när han använder talsyntesen för att inte störa någon.  

Val av placering i klassrummet varierade. En elev nämnde en rädsla för att sitta vid ett öppet 
fönster då någon kunde kasta en snöboll på datorn. En elev uttryckte att det var bra att sitta 
nära dörren för närheten till grupprummen. En svårighet som nämndes var att ”svarta tavlan” 
var placerad längst fram i klassrummet och en SMARTboard, en interaktiv whiteboard var 
placerad längst bak i klassrummet. Vid genomgångar på SMARTboard försämrades sikten av 
att klasskamraterna satt på sina bänkar. Ett par elever tyckte att längst fram eller längst bak 
var bästa placeringen. En elev berättade att om han satt längst bak i klassrummet kunde ingen 
se eller kommentera det han skrev. Två elever nämnde att om de skulle kunna läsa på ”svarta 
tavlan” måste de sitta längst fram i klassrummet. Eleverna i studien hade många aspekter att 
ta hänsyn till vid val av placering i klassrummet vilket beskrevs av en elev. ”Inte lätt att välja 
plats.” 

Flera faktorer var betydelsefulla i klassrummet. Utöver lugnt och tyst i klassrummet nämndes 
bland annat vikten av god belysning och att undvika bländning från fönster. En god 
arbetsställning vid datorarbete var viktigt och en fast placering för hjälpmedel i klassrummet 
önskades. Vid placering i klassrummet har eleverna flera faktorer att ta ställning till. Flera 
elever förespråkade placering längst fram eller längst bak i klassrummet. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Flera studier har behandlat elever med synnedsättning som har datortekniska hjälpmedel i 
skolan. En svårighet har varit att finna artiklar som behandlar elevernas egna upplevelser av 
datortekniska hjälpmedel. I de flesta studier har datainsamling skett via pedagoger i skolan. 
Enligt Jutai, Strong, och Russell-Minda (2009) är dock individers tillfredsställelse med 
hjälpmedel värdefull information att gå vidare med och motiverar till ytterligare forskning. 
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Urval av deltagare i studien har skötts av kontaktpersoner på syncentralen. För att säkerställa 
urvalet har detta skett utifrån i förväg fastställda inkluderingskriterier. Detta var viktigt 
eftersom kontaktpersonerna hade kännedom om eleverna och kunde påverkas av detta vid 
urvalet. 

Min förförståelse och mina erfarenheter av elever med synnedsättning ligger bakom valet av 
tema för studien. Resultatet kan ge en förståelse för hur elever med synnedsättning använder 
och upplever att det är att använda datortekniska hjälpmedel i skolan men det kan inte 
generaliseras och appliceras på andra elever. Eftersom syftet var att belysa hur elever med 
synnedsättning upplever att det är att läsa och skriva med datortekniska hjälpmedel och hur de 
använder sina datortekniska hjälpmedel när de läser och skriver under lektionstid var det 
naturligt att använda två metoder för att samla in data; observation och intervju. Att använda 
två metoder vid insamling av data; observation och därefter intervju, minskade risken att dra 
slutsatser utifrån enstaka företeelser och ökade förståelsen hur eleverna nyttjar sina 
hjälpmedel. Att använda datortekniska hjälpmedel i skolan, är ett fält som är komplext med 
handlingar och relationer av betydelse för elev och omgivning. Att fånga in elevernas 
upplevelser och beteenden inom detta fält lämpar sig för kvalitativ metod. 

Att få tag på föräldrar och barn som ville ställa upp i studien var inga svårigheter då sju av nio 
föräldrar/barn tackade ja. Det var svårare att få tag på elevernas lärare/mentorer då det sällan 
gick att nå dem på arbetstid direkt per telefon utan kontakt fick ske via e-mail och 
meddelanden som skickades med kollegor.  

Vid deltagande observation valdes en aktiv roll, även om graden av deltagande växlade, för 
att smälta in i klassen och kunna samtala med eleverna vid behov. Kontakten upplevdes 
naturlig med eleverna som observerades och deras klasskamrater samt lärare. Detta kan vara 
för att jag blev presenterad i samtliga klasser. Att bli presenterad för klassen är något som är 
viktigt för att smälta in i klassen och något som jag själv hade initierat om inte lärarna hade 
skött presentationen. Fördelar med att observera eleverna var främst att jag hade sett eleven 
hantera sina hjälpmedel och att en kontakt med eleven hade etablerats inför intervjun. En 
nackdel var att observationstillfällena varade under kort tid, två till tre lektionstimmar per elev 
och gav ingen fullständig bild av hur eleven hanterar hjälpmedel. Det gav dock en viss 
förståelse för hur eleven använde hjälpmedlet vid observationstillfället. Trots att 
observationerna pågick under en kort period har resultatet punktats upp för att ge en kortfattad 
översikt hur eleverna använde sina hjälpmedel samt delaktighetsaspekter och faktorer i 
omgivningen som framkom vid observationerna. 

Kvalitativa intervjuer var en självklar metod för datainsamling. Fördelar med intervjun som 
metod är att det finns möjlighet att ta om frågor och förtydliga och reda ut missförstånd. 
Nackdelar som inte helt går att bortse ifrån är att eleven kan påverkas av min roll som 
synpedagog på syncentralen eftersom detta framkom i brevet som skickades till familjerna. 
Detta kan ha lett till att någon elev i studien gav återhållsamma svar. Vid presentationen i 
skolorna var fokus på att författarens deltagande i klassrummet skedde med anledning av en 
studie som skrevs om datortekniska hjälpmedel.  

Eleverna informerades om syftet med studien och att medverkan var frivillig och att eleven 
har rätt att avbryta deltagandet utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
Samtliga elever hade tidigare fått skriftlig information om studiens syfte. Det är betydelsefullt 
för eleven och för datainsamlingen att eleven känner att medverkan är frivillig. Vid 
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intervjuerna upplevde jag ett engagemang och en villighet att delta. Detta kan möjligtvis 
tolkas som att eleverna uppskattade att tala om sina hjälpmedel. Det var en nackdel att inte ha 
någon större erfarenhet av att intervjua barn och ungdomar. Testintervjuer var därför en bra 
förberedelse inför intervjuerna. Trots att jag upplevde en vilja hos eleverna att samverka blev 
intervjusvaren ofta kortfattade vilket ledde till att frågorna blev mindre öppna. Inför intervjun 
hade en halvstrukturerad intervjuguide med fyra frågeställningar formulerats som skulle 
anpassa sig efter intervjuns utveckling (Bilaga 1). En del elever hade lätt för att tala och 
utvecklade svaren. Vissa elever svarade kortfattat på frågorna som ställdes trots att 
uppföljningsfrågor ställdes för att uppmuntra barnen att berätta mer. 

Tolkning har skett för att förstå innebörder i det talade språket och elevernas kroppsspråk 
samt innebörden i handlingar vid observationer till skriven text. Det finns en risk att elevernas 
tal, kroppsspråk och handlingar har tolkats utifrån min förförståelse och mina förväntningar. 
Fenomenologisk öppenhet har därför använts och en följsamhet till fenomenet och en 
medvetenhet att inte ta något för givet vid datainsamlingen. Vid deltagande observation 
ställdes högre krav på att tolka handlingar genom att översätta beteenden till text. Att föra 
anteckningar vid observationen föredrogs då en farhåga var att det skulle vara svårt att få 
deltagare till studien om observationerna videofilmades. Tematisk analys valdes vid 
strukturering av den skrivna texten varvid teman växte fram. Detta gav mig möjligheter att 
analysera texten från ett annat perspektiv utan att innehållet förändrades. När den 
strukturerade texten komprimerades tog jag hänsyn till att enstaka meningsbärande enheter 
inte tog för stor plats för att bevara helhetsbilden av intervjuerna och observationerna samt att 
relevant information utifrån frågeställningarna skulle bibehållas. 

För att undvika problem med terminologin föregicks intervjuerna med en förklaring att när 
hjälpmedel nämndes var det elevens datortekiska hjälpmedel som menades. När eleverna 
nämnde datorn har jag därmed tolkat det som elevens dator med hjälpmedelsprogram. Läs-TV 
benämndes med flera namn bland annat läskamera och CCTV. Hjälpmedlet benämns 
genomgående i studien läs-TV. 

I resultatet har elevernas upplevelser och handlingar redovisats strukturerade under teman för 
att ge bra insikt i texten. Citat har lagts in i resultatet av intervjuerna för att öka läsarens 
förståelse och för trovärdigheten. Vid vissa situationer har det presenterats om eleven går i 
mellanstadiet eller högstadiet med tanke på att det kan vara relevant med information om 
eleven har OVI eller CVI. Då elevgruppen med synnedsättningar och datatekniska hjälpmedel 
är relativt begränsad har min ambition varit att beakta elevens anonymitet samt att förvara 
uppgifter utom räckhåll för obehöriga. 

Man måste vara på det klara med att studien baseras på sju elever. Det är därför en liten 
studie, som kan betraktas som en pilotstudie.  

6.2 Resultatdiskussion 

Mina frågeställningar är följande: 

• Finns det underlättande faktorer som möjliggör för elever med synnedsättning att läsa och 
skriva med datortekniska hjälpmedel under lektionstid i skolan? 

• Finns det försvårande faktorer som hindrar elever med synnedsättning att läsa och skriva 
med datortekniska hjälpmedel skolan? 
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• Vilken betydelse har omgivningen för elevens vilja och förmåga att läsa och skriva med 
datortekniska hjälpmedel? 

 
Underlättande faktorer 

Helhetsintrycket från denna studie är att eleverna använder och har en positiv attityd till 
datortekniska hjälpmedel. Detta överstämmer med Åström (2009) som i en studie med 
punktskriftsläsande elever påvisar att datortekniska hjälpmedel används och uppskattas. Om 
datorn dessutom ger upphov till ökad livskvalitet framkom dock inte i denna studie vilket 
däremot påvisades i en brasiliansk studie baserad på lärare som undervisar elever med 
synnedsättning (Alves, Monteiro, Rabello, Gasparetto & de Carvalho, 2009). Att eleverna i 
min studie använder sina datortekniska hjälpmedel är positivt då det framkom i Söderström 
och Ytterhus (2010) studie med norska ungdomar att de vill avstå från hjälpmedel för att 
passera som vanliga.  

En underlättande faktor som möjliggör för elever med synnedsättning att läsa och skriva med 
datortekniska hjälpmedel under lektionstid i skolan är att texten kan anpassas efter elevens 
behov. Med datortekniska hjälpmedel kan eleven variera läs- och skrivmedia. Det framkom 
inget mönster i studien när eleverna väljer att läsa och skriva på papper eller böcker alternativt 
på dokument eller e-böcker i datorn. Individuella val utifrån aktuell uppgift och situation 
styrde hur eleverna läste och skrev under lektionstid. Berndtsson (1994) behandlade hur 
vuxna använder dator i hemmet. Flera kategorier i studien framträdde, varav en benämndes 
”ökade möjligheter” och kännetecknades av personer som har flera läs- och skrivmöjligheter. 
Detta överensstämmer med eleverna i min studie då eleverna hade valmöjligheter mellan 
olika hjälpmedel och att vid vissa tillfällen kunde avstå hjälpmedel. Ökade möjligheter har 
också behandlats av Dándrea (2010) som har studerat punktskriftsläsande studenters 
användning av datortekniska hjälpmedel i skolan. Studien visade att studenter behöver 
valmöjligheter. Studenten bör ha möjlighet att välja hur skolarbetet ska utföras och med vilka 
hjälpmedel. Valmöjligheter kan dock enligt Vik och Lassen (2010) både innebära möjligheter 
och stress. För resursstarka elever kan det vara en förmån men för resurssvaga elever kan det 
vara en börda. 

I viss mån kan elever med synnedsättning uppnå delaktighet i den bemärkelsen att de 
använder samma material och utför samma uppgifter i skolan som övriga elever. Det 
påvisades i en studie baserad på lärare som undervisar elever med synnedsättningar i allmänna 
skolor i Brasilien att datortekniska hjälpmedel för elever med synnedsättning kan främja 
inkluderingsprocessen och elevens självständighet (Alves, Monteiro, Rabello, Gasparetto & 
de Carvalho, 2009). Detta är naturligtvis under förutsättning att eleverna har anpassat material 
och fungerande hjälpmedel. Vissa elever i min studie är aktiva och ställer krav på lärarna, 
vilket är en faktor som kan möjliggöra för elever med synnedsättning att läsa och skriva med 
datortekniska hjälpmedel under lektionstid i skolan.  

Försvårande faktorer 

Flera elever beskrev att datorn inte fungerade tillfredsställande. Detta är en försvårande faktor 
för elever med synnedsättning som läser och skriver med datortekniska hjälpmedel. Datorn 
kan vara tung att bära mellan flera klassrum och det kan också upplevas svårt att ta med 
bärbara hjälpmedel från hemklassrummet till andra klassrum. Behov av tillrättaläggning av 
material och hur uppgiften ska lösas tar tid av lektionen för eleven. Detta handlar också om 
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elevens möjlighet till delaktighet under lektionstid. Problem med datorn och behov av 
tillrättaläggning av elevens läromedel innebär ett beroendeförhållande för eleven till personal 
i skolan.  

Förstoringsprogram är ett väl integrerat hjälpmedel, vilket däremot inte talsyntes är. Ingen 
elev använde talsyntes vid observationerna. Flera elever har nämnt att det är ett hjälpmedel 
som de använder vid speciella tillfällen som t.ex. för att lyssna om texten är rätt stavad. När 
eleven använder talsyntes behöver eleven använda hörlurar. En orsak till att talsyntes inte 
används kan vara att eleven inte vill använda hörlurar under lektionstid. 

Man skulle kunna tänka sig att eleverna hade en negativ och ambivalent inställning till sina 
hjälpmedel och att de upplevde att de påminner om funktionshinder. Detta framkom inte vid 
intervjuerna. Däremot nämner flera elever negativ inställning till specifika företeelser i 
omgivningen. Detta överensstämmer med ICF (Möller, 2005). Funktionshinder är resultatet 
av funktionshindrande komponenter i omgivningen när eleven t.ex. inte kan använda sina 
datortekniska hjälpmedel för att läsa och skriva som önskas. Försvårande faktorer återkommer 
i studiens sista frågeställning som behandlar omgivningen. Nedan nämns här en rad 
försvårande individfaktorer.  

Två elever i studien nämnde svårigheter med att arbeta med flera dokument. De upplevde att 
det var svårt att skriva på ett dokument och att läsa på ett annat dokument i datorn och bläddra 
mellan dessa dokument. Detta överensstämmer med Fellenius, Ek och Jacobsons studie om 
lässtrategier hos barn med CVI (2001). Författarna behandlade svårigheter att skifta fokus och 
att det tar tid att skifta fokus. En elev i studien med CVI tyckte inte om att läsa och läste inte 
böcker frivilligt. Detta stämmer väl överens med en studie av Ek, Fellenius och Jakobsson 
(2003) där det framkom att barn med CVI saknade läserfarenheter och hade svårt att läsa trots 
att synskärpan hade förbättrats. Eleverna med CVI nämnde att de hade svårt att lyssna och 
skriva samtidigt, några hade svårt att läsa egen handskriven text. Eleverna i studien är en 
heterogen grupp och har olika behov. Det finns dock många gemensamma upplevelser av att 
ha datortekniska hjälpmedel och hur de används, bland annat att det finns flera försvårande 
faktorer som hindrar elever med synnedsättning att läsa och skriva med datortekniska 
hjälpmedel skolan. 

Alla eleverna antog att de skulle använda hjälpmedel i framtiden och önskemål om framtida 
hjälpmedel var jordnära. Deras förhoppning var att hjälpmedlen skulle bli lättare att bära och 
förflytta mellan olika klassrum och enklare att hantera. I Söderströms och Ytterhus studie 
(2010) framkom att vissa norska ungdomar med synnedsättning avstår hjälpmedel vilket 
enligt författarna ställde krav på hjälpmedlets utseende, för att överväga hjälpmedlets 
symboliska värde. Med författarnas studie som utgångspunkt skulle man kunna tänka sig att 
eleverna i min studie skulle ha önskat diskreta hjälpmedel eller haft åsikter om hjälpmedlets 
utseende, vilket de inte hade.  

Faktorer i omgivningen 

Omgivningen har stor betydelse för elevens vilja och förmåga att läsa och skriva med 
datortekniska hjälpmedel. Omgivning definieras utifrån ICF längre fram i texten under 
rubriken samverkan. Ett problem tycks vara att det saknas ett helhetsgrepp som gör att elever 
med synnedsättning inte känner sig trygga med de datortekniska hjälpmedlen och inte alltid 
får anpassat läromedel. Eleverna upplevde att de var beroende av att läraren försåg dem med 
anpassat läromedel och undervisningsmaterial. Anpassningar bör ske utifrån varje elevs unika 
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behov så att eleven kan läsa, skriva och följa med i undervisningen. Eleverna efterfrågade att 
läraren skulle ha kunskap om elevens datortekniska hjälpmedel och kännedom om elevens 
behov av anpassat läromedel. Vid flera studier med datainsamling via pedagoger och 
assistenter i anslutning till eleven framkom att kunskaper hos pedagogen och bra stöd och 
utbildning för pedagogen och eleven är viktiga förutsättningar för eleven (Fellenius, 1999; 
Åström, 2009). Eleverna i min studie kände också behov av att läraren ska ha tid att förbereda 
sig inför lektioner och tid att kontrollera att eleven har tagit till sig undervisningen. Elevernas 
behov av att läraren ska ta det lugnare och kontrollera om eleven har förstått överensstämmer 
med Fellenius (1994) studie som menade att det är en stressituation för elever med 
synnedsättning att klara läs och skrivuppgifter i samma takt som klasskamraterna. 

Eleverna i min studie vet inte vad klasskamraterna tycker om deras hjälpmedel. Eleverna 
upplever att det är viktigt att hjälpmedlen får stå utan att någon klasskamrat rör dem eller 
kommenterar dem.  

Vissa hjälpmedel använde eleverna sparsamt t.ex. läs-TV och talsyntes vilket har nämnts 
tidigare i texten. Eleven tar hänsyn till flera faktorer vid val av läs- och skrivmedia för 
uppgiften. Både vilken situation det gäller och hur väl eleven kan hantera hjälpmedlet är 
faktorer som kan påverka valet. Två författare menade att utrusningen måste vara lämplig 
utifrån barnets förmåga, arbetsmetoder och den aktuella situationen (Fellenius, 1999; 
Winberg, 2008). Åström (2009) menade att datortekniska hjälpmedel är en resurs först när 
eleven kan hantera dem. Flera författare framhöll att det är viktigt med träning på hjälpmedel 
för att bli effektiv och självständig (Berndtsson, 1994; Åström, 2009). 

Miljön i klassrummet är betydelsefull för eleverna. Flera elever upplevde att ljudnivån var för 
hög vilket också framkom vid flera observationer. Ljudnivån och att det är lugnt i 
klassrummet upplevs av eleven som en viktig faktor för att kunna koncentrera sig under 
lektionstid. Det är många faktorer att ta hänsyn till vid placering i klassrummet på grund av 
dess utformning. Om eleverna få välja vill de sitta längst fram för att möjligen klara av att läsa 
på ”svarta tavlan” eller längst bak för att ingen ska se vad de skriver på datorn. Detta resultat 
framkom både vid intervjuer och vid observationer. Åström (2009) beskriver svårigheter vid 
val av placering i klassrummet. Landstinget ger förslag på placering i klassrummet utifrån 
elevens behov med tanke på belysning, kontrast och avbländning. Skolan beslutar sedan var 
eleven ska sitta utifrån givna förslag på placering samt utifrån klassen behov och 
undervisningsformer. För äldre elever som byter klassrum blir det en extra arbetsuppgift att 
förflytta hjälpmedel, starta och att avsluta hjälpmedlet varje lektion. Dessa förflyttningar 
menade Åström i den nämnda studien tar tid som eleven behöver för skolarbetet.  

De flesta eleverna antog att deras föräldrar tyckte att det var bra att de hade hjälpmedel. Det är 
förvånande att eleverna inte var helt säkra på föräldrarnas inställning till elevens hjälpmedel. 
Föräldrarnas stöd är viktigt för eleven då det finns många försvårande faktorer när elever ska 
läsa och skriva med datortekniska hjälpmedel i skolan. 

Tre elever fick hjälp av assistenter för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. För elever 
som har assistent sker kommunikation under lektionstid i första hand med assistenten. Elever 
med assistent kommunicerade mindre med sina klasskamrater under lektionstid jämfört med 
elever med synnedsättning utan assistent. Åström (2009) har i sin studie intervjuat barn hur de 
vill att assistenten ska vara. Det framkom inget entydigt svar men eftersom de arbetar nära 
varandra är det viktigt att de trivs ihop. Någon elev ville att assistenten skulle vara som en 
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kompis och en annan elev ville att assistenten skulle hålla sig undan när han var med 
klasskamrater. Det är centralt utifrån ett delaktighetsperspektiv att elever som har assistent 
även ska ges möjlighet att kommunicera och samarbeta med sina klasskamrater. Detta är en 
viktig del av studiemiljön. Rönnbäck, de Verdier och Winberg (2010) menade i en studie att 
utgångspunkten måste vara att alla elever behöver fungerande relationer med sina 
klasskamrater och att man måste arbeta mot detta mål i skolan även om det finns tillfällen 
som eleven har behov att vara för sig själv.  

Samverkan 

Undervisningen av elever med synnedsättning påverkas av tre olika huvudmän; kommunen, 
staten och landstinget. Landstinget förser eleven med datortekniska hjälpmedel och står för 
utbildning, utvärdering och teknisk service på hjälpmedlen så att de kan nyttjas i den dagliga 
undervisningen. Staten står för specialpedagogiskt stöd till skolpersonalen. Kommunen har 
det pedagogiska ansvaret för att eleven kan tillägna sig undervisningen. Kommunen förser 
eleven med en dator och har ansvar för teknisk service av datorn och för uppkoppling till 
Internet. Tillgång till Internet upplevdes som ett problem. Det borde vara en självklarhet att 
alla elever på samma villkor har tillgång till Internet, e-mail och hantering av dokument. 
Elevernas hjälpmedelprogram tycks inte fungera efter uppgradering av skolans nätverk. 
Dessutom nämndes ett tillfälle då problem med datorn åtgärdades alltför långsamt. Detta är 
olyckligt, eftersom elever med synnedsättning berövas sin dator då och ett av sina viktigaste 
hjälpmedel i sin undervisning. 

Elever med synnedsättning har enligt skollagen rätt att få ett särskilt stöd genom att skolan 
upprättar ett åtgärdsprogram för eleven (SFS:2010:800). Åtgärdsprogram ska utarbetas under 
rektorns ledning. Samverkan vid åtgärdsprogram med representanter från landstinget, 
kommunen och staten är önskvärt för att tillsammans med elev/föräldrar diskutera 
pedagogiska anpassningar och hur elevens hjälpmedel kan fungera optimalt. Dessa möten bör 
ske regelbundet för att följa elevens utveckling och förändrade krav vilket även förespråkas av 
Fellenius (1995).  

Utifrån ICF är det personens aktivitet, som i den här studien är att läsa och skriva, som man 
ska utgå ifrån för att få mötet mellan en person och omgivningen att flyta på (Socialstyrelsen, 
2003). Dessutom ska man ta hänsyn till kroppsliga strukturer t.ex. elevens ögon och 
kroppsliga funktioner t.ex. elevens synfunktion. Delaktighet kan vara elevens engagemang i 
situationen t.ex. att eleven behöver hjälpmedel för att läsa. Omgivningsfaktorer är den fysiska, 
psykiska och sociala miljön som eleven befinner sig i. Här ingår elevens klassrum med 
elevens klasskamrater och lärare och deras relationer och attityder. I omgivningen ingår också 
elevens hjälpmedel för att läsa och skriva. Personliga faktorer kan t.ex. vara elevens ålder, 
kön och livserfarenheter. Alla dessa komponenter påverkar varandra och har betydelse för 
aktiviteten. En förändring i någon komponent påverkar interaktionen mellan alla aktiviteter. 
Detta visar på vikten av regelbundna uppföljningar och möten för att följa elevens behov. 

Det är också angeläget att bestämma vilken person på skolan eleven ska vända sig till om det 
uppstår problem av teknisk och pedagogisk art. Denna person ska veta vem han kontaktar om 
frågeställningar uppstår. De tekniska hjälpmedlen och den pedagogiska anpassningen är en 
förutsättning, för att eleven skall nå så långt som möjligt mot utbildningens mål. 

I FN:s barnkonvention och i Salamancadeklarationen betonas barnet rätt till utbildning 
(Regeringskansliet, 2006; Svenska Unescorådet, 2006). FN:s standardregler syftar till att alla 
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barn ungdomar och vuxna med funktionshinder ska ha samma möjligheter till utbildning 
(Regeringskansliet, 2010). I FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning beskrivs att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas utbildning 
på samma villkor som andra (Socialdepartementet, 2009). Att ha rätt till utbildning är en 
självklarhet i Sverige, däremot är utbildning på samma villkor svårare att leva upp till. 
Styrdokumentens normer och verkligheten överensstämmer inte helt men vi har kommit en 
bra bit på väg. 

Avslutande reflektion 

Det krävs samverkan för att det ska fungera för eleven att läsa och skriva med datortekniska 
hjälpmedel. Läraren måste ha kunskaper om elevens behov och hjälpmedel och ha tid för att 
kunna planera och genomföra undervisning så att eleven kan tillgodogöra utbildningen på 
samma villkor som klasskamraterna. Läraren och eleven ska veta vem de ska kontakta vid 
frågeställningar. Önskvärt vore att en kontaktperson utses som kan vara den sammanhållande 
länken mellan kommun, stat och landsting för smidig samverkan.  

En elev nämnde att om det på en skola gick flera elever med datortekniska hjälpmedel kunde 
de vara ett litet IT-team. Eleverna är oftast ensamma på sin skola med datortekniska 
hjälpmedel. De skulle sannolikt ha stor nytta av regelbundna träffar alternativt lektioner med 
andra elever som har datortekniska hjälpmedel i skolan för utbyte av erfarenheter. Det vore 
önskvärt om lärarna kunde delta vid dessa träffar för utbyte med andra lärare vilket sannolikt 
skulle främja skolarbetet för elever med synnedsättning.  

Datortekniska hjälpmedel ger valmöjligheter. Eftersom detta enligt Vik och Lassen (2010) 
både kan vara en tillgång och en börda är det viktigt att ha kunskap om varje enskild elevs 
behov av valmöjligheter. Eftersom alla elever är unika är det svårt att framställa några 
generella råd. Man måste utgå från att varje elev är unik och har individuella behov av 
hjälpmedel och pedagogiskt stöd för att läsa och skriva i skolan. Dessa behov förändras över 
tid.  

Nya frågor har väckts under studiens gång vad gäller elevernas hantering av datortekniska 
hjälpmedel. Talsyntes användes sparsamt, få elever hade läs-TV och avståndskamera och läs-
TV användes vid speciella tillfällen. Tre elever i studien använde datortekniska hjälpmedel 
och var positiva till dessa trots att eleverna hade ”lindrig eller ingen synnedsättning” enligt 
WHO/ICD 10 (Socialstyrelsen 2010). Hur förskrivningar av datortekniska hjälpmedel sker 
känns som ett intressant område för vidare forskning. Hur samverkan kan förbättras för elever 
med synnedsättning med datortekniska hjälpmedel i skolan är ett viktigt område för fortsatt 
forskning. 

Att vända sig till eleverna direkt för att få svar på frågeställningarna har varit mycket givande. 
Utifrån vår förförståelse kan vi bilda oss en uppfattning om hur datortekniska hjälpmedel 
används och hur vi tror att det är att använda datortekniska hjälpmedel. Att få delta vid 
lektioner med elever med synnedsättning som använder datortekniska hjälpmedel under 
lektionstid och ta del av deras upplevelser och erfarenheter har bidragit till ny förståelse. Det 
råder inga tvivel om att datortekniska hjälpmedel är en möjlighet för elever med 
synnedsättningar och med smidig samverkan utifrån elevens specifika behov kan uppkomsten 
av hinder reduceras. 
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Slutligen vill jag tacka alla elever som har deltagit i denna studie. Jag vill tacka för att jag fick 
delta vid lektioner och för att ni har tagit er tid att delge mig era erfarenheter. Jag vill även 
tacka alla föräldrar, lärare och rektorer som har gjort denna studie möjlig. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Observationsunderlag 

 

 

Använder hjälpmedel  

Tittar nära, ändrar skärmavstånd 

Använder förstoringsprogram 

Använder talstöd 

Använder läs-TV 

Använder e-böcker 

Använder kortkommando/mus 

 

Aktivitet  

Skriver 

Läser 

Självständig 

Ber om hjälp 

 

Kommunikation 

elev/elev 

Elev/lärare 

Elev/ assistent 

Förstår eleven instruktionerna 

 

Omgivning 

Samhandling (är eleven med i samma handling som andra i klassen) 

Samspel med assistent, lärare, klasskamrater 

Autonomi (självbestämmande eller beroende av hjälp från andra) 

Fysisk tillgänglighet 

Ergonomi 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

 

1. Hur använder du dina hjälpmedel när du läser och skriver i skolan? 

2. Hur upplever du att det är att använda hjälpmedel när du läser och skriver i skolan? 

3. Vad är viktigt i omgivningen när du ska läsa och skriva med hjälpmedlet? 

4. Hur tror du att du läser och skriver i skolan i framtiden?  
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Bilaga 3. Brev till förälder/elev 

      Umeå 2011-01-20 

 

 

Hej! Jag heter Helena Sundström och studerar på Stockholms universitet vid sidan av mitt 
arbete på syncentralen. Under våren 2011 skriver jag en magisteruppsats med syftet att belysa 
hur elever med synnedsättning upplever att det är att läsa och skriva med datortekniska 
hjälpmedel och hur de använder sina datortekniska hjälpmedel när de läser och skriver under 
lektionstid. 

 Detta är viktig kunskap för personal som möter elever med synnedsättning och en viktig 
pusselbit vid utveckling i framtiden. 

Jag vill komma i kontakt med skolelever med datortekniska hjälpmedel i skolan för att besöka 
eleverna en dag i skolan och ställa frågor till eleverna.  

Alla som deltar i studien kommer att bli avpersonifierade med fingerade namn på eleverna, 
skolorna och orterna. Jag kommer att ringa er om en vecka för att lämna ytterligare 
information, svara på frågor och höra om ni vill delta i studien. Jag hoppas att ni tycker att det 
låter intressant och vill delta. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Helena Sundström 

070- 

helena.sundstrom@vll.se 
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Bilaga 4. Intyg 

 

 

Syftet med studien är att belysa hur elever med synnedsättning upplever att det är att läsa och 
skriva med datortekniska hjälpmedel och hur de använder sina datortekniska hjälpmedel när 
de läser och skriver under lektionstid. 

 

 

Alla elever, skolor och orter kommer att avpersonifieras med fingerade namn i uppsatsen. 

 

Härmed intygas att jag/vi har tagit del av informationen gällande studien av datortekniska 
hjälpmedel i skolan. Jag/vi ger tillstånd till att Helena Sundström intervjuar och besöker 
mitt/vårt barn i skolan för magisteruppsatsens syfte. 

 

 

 

 

................................  ................................................. 

Ort     Datum 

 

.................................................................................................. 

Underskrift 

 

................................................................................................... 

Namnförtydligande 

 

.................................................................................................... 

Elevens namn 

 

Intyget med underskrift gäller barn som är under 15 år. Intyget skickas till Helena Sundström, 
Syncentralen i adresserat och bifogat kuvert. 
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Bilaga 5. Brev till berörd skolledare 

 

 

Hej! Jag heter Helena Sundström och studerar på Stockholms universitet vid sidan av mitt 
arbete på syncentralen. Under våren 2011 skriver jag en magisteruppsats med syftet att belysa 
hur elever med synnedsättning upplever att det är att läsa och skriva med datortekniska 
hjälpmedel och hur de använder sina datortekniska hjälpmedel när de läser och skriver under 
lektionstid. 

 Detta är viktig kunskap för personal som möter elever med synnedsättning på syncentraler 
och en viktig pusselbit vid utveckling i framtiden. 

Jag vill komma i kontakt med en elev som går i er skola och har datortekniska hjälpmedel i 
skolan. Eleven och föräldrarna har ställt sig positiva till elevens medverkan i studien. Jag 
planerar att besöka eleven under en dag i skolan och ställa frågor till eleven.  Jag kommer att 
kontakta elevens lärare för att lämna ytterligare information och förhoppningsvis boka en dag 
för att besöka eleven i skolan. Alla som deltar i studien kommer att bli avpersonifierade med 
fingerade namn på eleverna, skolorna och orterna. 

Vid frågor och synpunkter vänligen kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Helena Sundström 

070- 

helena.sundstrom@vll.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


