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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få ökad kunskap kring de punktskriftsläsande elevernas resultat i de 

nationella proven i matematik för årskurs 3. Resultatet jämfördes med samtliga elever i landet, där 

statistik inhämtades från Skolverkets databas. Från insamlingsmaterialet kunde det utläsas hur många 

av eleverna med punktskrift som sitt huvudsakliga läsmedium, som uppnådde kravnivåerna för 

samtliga delprov i matematik. Förutom ämnet matematik, så genomförs även nationella prov i svenska 

för årskurs 3. Resultatet för detta nationella prov togs också med i studien. 

Urvalsgruppen bestod av punktskriftsläsande elever som läser enligt grundskolans läroplan. Nationella 

proven, på delprovsnivå, insamlades från elevernas hemskolor. 20 elever från tre olika läsår ingick i 

studien.  

Studien visar att majoriteten av eleverna med blindhet uppnår kravnivåerna för samtliga delprov i 

nationella proven i matematik för årskurs 3. På delprovet ”Skriftliga räknemetoder” är det procentuellt 

fler elever med blindhet som uppnår kravnivån, än för samtliga elever i landet. Detta gäller för alla tre 

läsåren.  

Av urvalsgruppen är det sex av nitton elever, som inte deltar på samtliga delprov i nationella provet i 

matematik. Det är dubbelt så många punktskriftsläsande elever som inte deltar på samtliga delprov i 

ämnesprovet matematik, än i ämnesprovet svenska.  

Vikten av en bra anpassning av nationella prov, framkom genom lärarnas kommentarer. Framför allt 

var det ett läsår som fick kritik för bristfälliga anpassningar. Längre provtid på de nationella proven 

var ett sätt att underlätta för punktskriftsläsande elever. 
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Inledning 

På Resurscenter Syn, en enhet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), arbetar jag med 

elever med blindhet. Där träffar jag framförallt elever i årskurs 1 till årskurs 3. I och med att jag jobbar 

med yngre elever, så kretsar de pedagogiska frågorna främst kring ämnena matematik och svenska. 

Inom Resurscenter Syn arbetar vi med specialpedagogiskt stöd och kursverksamhet. Stödet från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är ett komplement till det stöd som finns ute i kommunerna.  

När min kollega, Anders Sennerö (2008) presenterade sitt självständiga arbete som handlade om 

punktskriftsläsande elever och målen i matematik i skolår nio, blev jag nyfiken på hur de yngre 

eleverna klarar sig i ämnet matematik. Tidigare studier visar att yngre punktskriftsläsande elever ligger 

ungefär två till fyra år efter sina seende jämnåriga i matematikutvecklingen, men att de 

punktskriftsläsande eleverna verkar komma ikapp de seende eleverna senare (Warren i Ahlberg & 

Csocsán, 1994). Enligt Sennerö (2008) så klarade eleverna med blindhet sig lika bra som de seende 

eleverna i ämnet matematik i årskurs nio.  

Gruppen punktskriftsläsande elever är en liten grupp. Från och med läsåret 08/09 fram till och med 

läsåret 11/12, gick det i snitt 6 punktskriftsläsande elever per läsår i årskurs 3 i grundskolan. Min 

förhoppning med den här studien är att kunna använda resultatet till att utveckla mitt arbete på 

Resurscenter Syn samt att lärare ute i skolorna, som undervisar en punktskriftläsande elev, ska ha 

glädje av den här studien.  

  



2 

 

Definitioner 

I mitt självständiga arbete benämner jag aktuell elevgrupp som punktskriftsläsande elever eller som 

elever med blindhet. Anledningen till att jag benämner gruppen punktskriftsläsande elever, även om 

arbetet handlar om matematik, är för att visa vilken grupp elever med synnedsättning som jag avser. 

Där jag refererar till tidigare forskning, studier eller litteratur använder jag ibland de begrepp som 

författarna använder, till exempel synskadade elever, gravt synskadad eller blind.  

Bakgrund  

Vem har en synnedsättning? 

Sedan 1 januari 2010 gäller en ny indelning av synklassifikationer, detta enligt WHO och 

Socialstyrelsen. 

 

Kategori Synnedsättning 

0 Lindrig eller ingen synnedsättning. 0,3-full syn 

1 Måttlig synnedsättning. 0,1-0,3 

2 Svår synnedsättning. 0,05-0,1 

3 Blindhet. 0,02-0,05 

4 Blindhet. Ljusperception eller fingerräkning vid 1 

m-0,02 

5 Blindhet. Ingen ljusperception 

Figur 1. (Stockholms läns sjukvårdsområde, 2010) 

1,0 är full synskärpa. Synskärpan redovisas i en decimalskala från 1,0 och nedåt. Det är ett mått på 

ögats kapacitet att uppfatta små detaljer (S:t Eriks ögonsjukhus, Synundersökning, 2013). 

Författarna Lundgren och Runerlöw (2006) beskriver hur det är att se utefter värdena som presenteras i 

tabellen ovan. 

”0,3>0,1 De flesta kan läsa vanlig text (svartskrift) med eller utan 

hjälpmedel. 0,1>0,05 De flesta läser svartskrift med hjälpmedel. 

Ibland behövs kraftigt förstorande hjälpmedel, till exempel CCTV. 

0,05> Mycket små eller inga synrester. Med blind avses den som 

inte har någon ljusuppfattning. De flesta som är gravt synskadade 

eller blinda använder punktskrift eller talbok då de läser.” (s. 36).  
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Barn med synnedsättning 

Synen är det sinne som står för störst del av sinnesintrycken. 80 % av alla intryck kommer från 

ögonen, vilket är kroppens viktigaste sinnesorgan (S:t Eriks ögonsjukhus, Om ögat, 2013). Antalet 

barn med synnedsättning i Sverige var 2007 cirka 2750 stycken i åldrarna 0-19 år. Av dessa är ungefär 

en femtedel gravt synskadade, de ser alltså mindre än 0,05. Omkring 60 % av den totala gruppen har 

utöver synskadan även andra funktionsnedsättningar. Utvecklingsstörning och rörelsenedsättning är de 

vanligaste funktionsnedsättningarna i kombination med synnedsättning. Hörselnedsättning i 

kombination med synnedsättning är inte lika förekommande (Barnsynskaderegistret i Lund refererad i 

Synskadades riksförbund, 2013).  

Synskadorna kan delas upp i två grupper, beroende på var skadan sitter i synsystemet. Sitter skadan i 

ögat eller i den främre delen av synsystemet hör skadan till gruppen OVI (ocular visual impairment). 

Gruppen där skadan sitter i den bakre delen av synsystemet kallas CVI (cerebal visual impairment). 

CVI kallas också för hjärnsynskada. Vid CVI är det vanligt att även andra funktioner är påverkade, 

eftersom skadan kan påverka flera närliggande områden i hjärnan. Visuella perceptionsstörningar 

förekommer nästintill alltid. Även inlärningssvårigheter är inte ovanliga. I den första gruppen (OVI) 

orsakar inte skadan som påverkar synen, andra funktionsnedsättningar. Dock kan det självklart 

förekomma andra skador som leder till funktionsnedsättningar förutom synskadan (Rönnbäck, de 

Verdier, Winberg & Baraldi, 2010). Gruppen med CVI-skador har ökat markant de sista 20-30 åren, 

medan vissa skador i ögat och den främre delen av synsystemet har minskat. Gruppen barn med 

synnedsättning har ändrats över tid och är alltså inte en homogen grupp (Ek i Rönnbäck et al., 2010). 

Från specialskola till inkludering 

En tillbakablick 

1888 började undervisningen på Kungliga blindinstitutet, som låg i Solna, för elever med blindhet från 

hela Sverige. Det kom sedermera att heta Tomtebodaskolan. Tomtebodaskolan fanns fram till 1986, då 

de sista eleverna gick ut. Under 50-talet kom det influenser från USA och England om integration av 

elever med blindhet. I Sverige var det först de äldre eleverna som integrerades på sina hemskolor. 

Sedan fortsatte även integreringen av de yngre barnen med blindhet i hemskolorna, eftersom 

föräldrarna ville behålla sina barn hemma och inte skicka dem till Tomtebodaskolan och internatet. I 

och med detta så minskade antalet elever på specialskolan för synskadade. För att kunna stötta 

eleverna på hemskolorna bildades 1978 Tomtebodaskolans Resurscenter (TRC), där erfarenheten och 

kompetensen från specialskolan kunde behållas. Tomtebodaskolans Resurscenter byggde upp en 

kursverksamhet för föräldrar och personal. Utöver det gjordes det utredningar av barn med 

synnedsättning och blindhet. Barnen kunde även komma för att träna sig på till exempel punktskrift 

(Tomtebodaskolans resurscenter, TRC 1997).  

2001 gick Tomtebodaskolans Resurscenter upp i Specialpedagogiska institutet (SIT) tillsammans med 

andra statliga stödverksamheter inom specialpedagogik. Då bildades Resurscenter Syn på två orter; 

Stockholm och Örebro. Resurscenter Syn i Stockholm ger stöd till barn och elever med synnedsättning 

eller blindhet, som går i förskolan eller grund- och gymnasieskolan. Resurscenter Syn i Örebro ger 

stöd till barn och elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktonsnedsättningar. 

2008 slogs Specialskolemyndigheten (SPM), Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) och 

Specialpedagogiska institutet ihop och bildade Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). 

Resurscenter Syn är kvar som ett nationellt resurscenter i den myndigheten (Rönnbäck et al., 2010).  
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Stöd och resurser 

Gruppen elever med synnedsättning går i skolan i hemkommunen. I en rapport utgiven av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, genomför författarna bland annat en kvalitativ studie på sju 

elever under tre års tid, från årskurs 1 till årskurs 3. I elevernas olika klasser fanns förutom 

klassläraren en resursperson till eleven, som läser punktskrift, som hade olika utbildningar såsom 

barnskötare, fritidspedagog, förskollärare eller grundskollärare. Resurspersonerna var i klassen mellan 

50 % och 100 % av elevens tid i klassrummet (Rönnbäck, de Verdier, Winberg & Baraldi, 2010). I 

ämnet matematik krävs det extra förklaringar för eleven, som läser punktskrift, av resurspersonen. I de 

senare skolåren kan eleven vara mer betjänt av att ha stödtimmar i matematik med matematikläraren 

än av att ha en resursperson till hands under lektionerna (Aldener et al., 2002).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ett rikstäckande stöd, genom regionalt arbete med rådgivare 

samt med rådgivare inom Resurscenter Syn, som arbetar nationellt. Kommunen kan ta kontakt med de 

regionala rådgivarna när de behöver stöd kring eleven som läser punktskrift (Sennerö, 2008). På 

Resurscenter Syn i Stockholm finns det bland annat kurser för föräldrar till barn med blindhet, för 

personal i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som undervisar elev med blindhet samt 

elevkurser för elever i årskurs 2, 3, 4, 5, 7 och 8 (Specialpedagogiska skolmyndighetens kursutbud för 

synområdet, Hösten 2012 – våren 2013).  

”Syftet med elevkurserna är att  

 öka förutsättningarna för att nå målen i grundskolan 

 öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skolan och vardag 

 skapa förutsättningar för ökad självständighet, stärka identitet och 

självkänsla.” (s. 8) 

På Resurscenter Syn i Stockholm utförs även specialpedagogiska utredningar. Målet med dessa är att: 

”belysa och tydliggöra hur närmiljön kan utvecklas för att 

tillmötesgå barns och elevers behov.”(Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, Specialpedagogisk utredning, 2012).  
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Punktskrift 

Punkskriften är uppbyggd av punktskriftsceller, där varje ”cell” består av sex upphöjda punkter. Dessa 

är ordnade i två lodräta kolumner med tre punkter i varje kolumn. Punkterna är numrerade för att 

lättare kunna beskriva hur en punktskriftsbokstav ser ut. Den vänstra kolumnen är numrerad uppifrån 

och ned med siffrorna 1-3 och den högra kolumnen är numrerad med siffrorna 4-6. Så till exempel 

består punktskriftsbokstaven ”b” av punkterna 1och 2.  

 

  

    

 

 

 

 

  

Figur 2. Bokstaven ”b”. Observera att dessa bilder inte är korrekta när det gäller storlek på 

punktskriftscellen, utan är en schematisk bild av en punktskriftscell. De korrekta måtten på en 

punktskriftscell är 2,5 mm vågrätt och 5 mm lodrätt, mätt från punkternas mitt.  

Med dessa sex punkter kan man skriva 63 olika tecken. För att kunna skriva fler tecken används 

förtecken, till exempel vid siffror. Förtecknet för siffror består av punkterna 3, 4, 5, och 6 och följs 

sedan av någon av bokstäverna a-j. Siffrorna 1-9 motsvarar a-i och 0 motsvarar bokstaven j. Siffran 2 

består då av sifferförtecknet och sedan bokstaven b. (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. En schematisk bild över siffran 2.  

Utöver siffror finns också de matematiska tecknen, såsom additions-, subtraktions-, multiplikations- 

och divisionstecken i punktskrift. All punktskrift skrivs linjärt, även till exempel bråk 
 

 
. Detta skrivs i 

punktskrift 4 / 5.  

 

Figur 4. Bråktalet 
 

 
. 

Ett bråktal som i svartskrift behöver utrymmet för motsvarande en position, blir i punktskrift sju 

positioner (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2012).  

Om man skriver siffror på datorn och läser på en punktskriftsskärm, används åttapunktsskrift, där man 

har lagt till punkt 7 under punkt 3och punkt 8 under punkt 6. Punkt 7 markerar att det är en versal och 

punkt 8 markerar att det är en siffra (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2010). 
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Nationella prov 

Vårterminen 1998 började årskurs 9 med de nationella proven, även kallade ämnesprov, i matematik, 

engelska, svenska och svenska som andraspråk. De följdes sedan av nationella proven i årskurs 3 i 

ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Under samma tid utökades nationella 

proven i årskurs 9 med ämnena biologi, kemi och fysik. Vårterminen 2012 började nationella prov i 

årskurs 6 genomföras i ämnena matematik, engelska och svenska och svenska som andraspråk. 

Nationella proven är obligatoriska i grundskolan enligt skollagen (2010:800) (Skolverket, PM – 

Nationella prov i grundskolan våren 2012, 2013).  

”Syftet med de nationella proven är i huvudsak att: 

 stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygssättning 

 ge underlag för en analys av i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå 

och på nationell nivå” (Skolverket, Om nationella prov, 

2013) 

Specifikt för de nationella proven i årskurs 3 står det på Skolverkets hemsida att lärarna ska få stöd av 

proven: 

”vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för 

planering av den fortsatta undervisningen.” (Skolverket, Ämnesprov 

i årskurs 3 och specialskolans årskurs 4, 2013) 

I Skolverkets PM (2013) framkommer det att det är en högre andel elever som klarar de nationella 

proven i matematik i årskurs 9 än i årskurs 3 och 6. Det var 83 % som hade godkänt provbetyg i 

årskurs 9 i ämnet matematik, medan det i årskurs 3 och 6 var 72 % respektive 79 %, som kom upp i 

kravnivåerna på alla delprov i ämnesprovet i matematik.  

Nationella proven i matematik i årskurs 3 består av delprov. Varje delprov testar olika områden, till 

exempel ”Skriftliga räknemetoder” eller ”Mönster, huvudräkning” (Skolverket, Grundskolan – 

Resultat på ämnesprov årskurs 3. Valt år 2012, 2013). 

Nationella prov och elever med funktionsnedsättning 

Enligt Skolverket får elever med funktionsnedsättning längre provtid, om det krävs för att eleven ska 

kunna visa vad den kan. Eleverna kan även vid vissa delprov få texten uppläst av läraren. De prov som 

testar läsförståelsen och läsförmågan ska eleverna själva läsa i årskurs 3. Eleverna får endast använda 

räknare, där det står i anvisningarna till delproven i matematik att det är tillåtet. Laborativa material får 

inte användas på delproven i matematik (Skolverket, Anpassa för elever med funktionsnedsättning, 

2013). Dock får abakusen användas på de nationella proven i matematik. Den motsvarar seende 

elevers papper och penna (Eng, 2010).  

I specialskolan, till exempel Manillaskolan för döva och hörselskadade elever, skrivs de nationella 

proven i årskurs 4, 7 och 10 istället för som i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 (Skolverket, Om 

nationella prov, 2013). 
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Skolorna beställer nationella proven till den punktskriftsläsande eleven, i punktskrift eller för 

Textview (Privat mejl från Anna Lena Larsson, Skolverket). Texteview är ett gratis datorprogram för 

att kunna läsa e-textböcker (Myndigheten för tillgängliga medier, 2013).  

Tidigare forskning och studier 

Efter att ha läst litteratur kring mitt ämne har jag valt att beskriva ett par områden som jag tycker är 

intressanta och som kan kopplas till de nationella proven i matematik. 

Taktila bilder och objekt 

Ostad (1989) beskriver problematiken när läroböcker i matematik utgavs i punktskrift. I läroböckerna 

för svartskriftläsande barn var bilderna självständiga eller ett komplement till texten. När läroböckerna 

i matematik producerades i punktskrift, togs alla bilder bort och läromedlen för barn med blindhet blev 

mycket torftigare. För att avhjälpa detta skapades bilderna i matematikböckerna taktilt, baserade på 

bilderna från matematikböckerna för svartskriftsläsande barn, utan att ta hänsyn till de 

punktskriftsläsande elevernas särskilda behov. Ostad (1989) såg här ett behov av att dels undersöka 

hur blinda barn uppfattade taktila bilder och dels även hur framställa taktila bilder som fungerade 

framförallt i matematik. Ostad (1989) beskriver att de genom sitt forskningsarbete ville arbeta fram 

taktila bilder som var mer användbara än de tidigare. Resultatet blev tvådimensionella figurer utan 

perspektiv, där ytan på figuren fick en annan textur än bakgrunden. Även kommunikationsaspekten 

togs med. 

”Our basreliefs were given a form which allowed them to be read as 

visual pictures” (s. 218).  

Ostad (1989) tar också upp vikten av att de blinda barnen bör vara bekanta med de verkliga objekten, 

till exempel en kopp, innan de får känna på en bild av en kopp. Det var viktigt att detaljerna på de 

taktila bilderna gick att urskilja, till exempel örat på koppen, även när de taktila bilderna förminskades. 

Att blinda elever har färre möjligheter att hantera objekt, kan vara en orsak till den långsammare 

utvecklingen i matematik för dessa elever enligt Ostad (1989). I en genomgång av tidigare forskning 

gjord av Warren (refererad i Ahlberg och Csocsán, 1994), visar många studier att blinda barn i de 

yngre åldrarna ligger två till fyra år efter seende barn i matematisk utveckling. Dock verkar de blinda 

eleverna komma ikapp när de blir äldre.  

Geometri 

Synskadade barn, har liksom seende barn erfarenhet av geometri utan att de tänker på det. 

Erfarenheterna ser olika ut. För barnet med en synskada uppskattas till exempel djupet av en brunn 

genom ljudet, när man släpper ner ett föremål. Uppfattningen av storleken på ett rum eller en sal är 

också framförallt genom akustiken. En stor utmaning inom ämnet geometri för gravt synskadade eller 

blinda barn är att förstå kopplingen mellan två- och tredimensionella former. Eleverna behöver få 

systematiskt arbeta med enkla två- och tredimensionella former (Csocsán et al., 2002).  

”En taktil bild av en kub ritad i perspektiv är omöjlig att förstå för 

ett gravt synskadat barn.” (s. 62) 

Eleverna behöver få arbeta med flera olika objekt och geometriska former, för att på så sätt få chansen 

att på bygga upp en erfarenhetsbank. Det är viktigt att jobba i olika sammanhang och med både stora 

och små objekt. I Klingenbergs studie (2013) var det två elever som fick undersöka olika objekt bland 
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annat stora objekt i en gymnastiksal. Eleverna använde sig av fingertoppar, handflator eller händerna, 

antingen var för sig eller tillsammans, för att undersöka de mindre objekten. De stora objekten 

undersökte eleverna med hjälp av att balansera på dem, klättra upp på dem eller gå runt dem 

(Klingenberg, 2013).  

Även den spatiala förmågan behöver tränas (Csocsán et al.,2002). Klingenberg (2013) tar upp 

problematiken kring lägesbeskrivningar i ett horisontellt plan. Lägesbeskrivningar vertikalt, såsom på 

och under är lättare att förstå än framför och bakom menar författaren.  

Matematik i grundskolans senare del 

Sennerö skriver (2008) om hur gravt synskadade elever i skolår nio klarar ämnet matematik. Han tittar 

bland annat på, ifall det finns några matematiska områden, där kunskaperna skiljer sig mellan seende 

och gravt synskadade elever och hur betyget i matematik ser ut i jämförelse med de andra teoretiska 

ämnena för gravt synskadade elever. Sennerö (2008) tar upp hur det ser ut för 21 elever, som har gått 

ut årskurs nio under fyra olika läsår. De nationella proven i matematik för årskurs nio och slutbetygen 

för dessa elever samlades in. Författaren hittar två områden, som de gravt synskadade eleverna klarar 

bättre än de seende eleverna i matematik. Det är taluppfattning och geometri, medan på statistiken och 

på den muntliga delen presterar de seende eleverna bättre än urvalsgruppen. Sennerö (2008) lyfter 

fram en tanke kring den muntliga delen, där han menar att en del av dem punktskriftsläsande eleverna 

inte alltid har förståelse för begreppen och har svårt att föra över sin kunskap på nya situationer.  

I diskussionsdelen konstateras att: 

”Urvalsgruppen på 21 punktskriftsläsare klarar målen i 

matematikämnet bra, bättre än snittet för de seende eleverna.”.  

(s. 26)  

När Sennerö (2008) jämför betyget i matematik med de övriga teoretiska ämnena för eleverna i 

urvalsgruppen, så ligger betygen på samma nivå i de teoretiska ämnena och matematik.  

Abakus 

Abakusen används främst för att ersätta de uträkningar svartskriftläsande elever gör med papper och 

penna. Abakusen går även att anteckna på, till exempel telefonnummer och koder (Agélii, 2001). 

 

 

Figur 5. Abakus (foto: Marianne Eng) 

Eng (2010) redovisar hur det ser ut kring 35 gravt synskadade elever och deras användning av 

abakusen i skolan. 16 av de 35 eleverna i studien var blinda och de övriga hade viss synförmåga. Dock 
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hade eleverna med viss synförmåga blivit rekommenderade att läsa punktskrift före skolstart. Även om 

eleverna före skolstart blivit rekommenderade att läsa punktskrift, så: 

”Med dagens teknik och individuellt utprovade anpassningar är det 

möjligt för en elev med grav synskada och viss syn att läsa och 

lyssna på texter samt att se förstoringar av små föremål och bilder. 

Eleverna i undersökningen har därför olika läsmedia och ibland har 

de en kombination av fler.” (s. 35).  

Eng (2010) delade upp eleverna utefter användandet av abakusen i tre grupper: 

 Har aldrig använt, 9 elever. 

 Har använt, 12 elever 

 Användare, 14 elever 

I gruppen har aldrig använt har alla, förutom en elev, viss syn. I gruppen har använt är fördelningen 

50 % blinda elever och resten har viss syn. I den sista gruppen användare är det nio blinda elever och 

fem elever med viss syn. Fördelningen över årskurserna visar att de som är användare främst går i 

årskurs 3 och 4. I både årskurs 5 och 6 är gruppen har använt den största gruppen. Eng (2010) skriver 

att från och med årskurs 5 använder eleverna andra sätt att räkna på och med andra hjälpmedel, till 

exempel miniräknare eller dator.  

Vidare har Eng (2010) tittat på hur användandet av abakus är fördelat utifrån läsmedium. Här har 

författaren delat upp redovisningen utifrån läsmedium litterärt och läsmedium i matematik. De elever 

som är användare har alla punktskrift som läsmedium i matematik. I gruppen har använt är det hälften 

som läser punktskrift. Den andra hälften är fördelad på fem elever som läser svartskrift i matematik 

och en elev som använder sig av både svartskrift och punktskrift. I den sista gruppen har aldrig använt 

är det en som har punktskrift som läsmedium. De resterande åtta har svartskrift som läsmedium. I 

slutsatserna skriver Eng (2010) att det som utmärker för gruppen användare: 

”är en elev som är blind och har punktskrift som läsmedium både 

litterärt och i matematik.” (s. 74). 

I de andra grupperna hittade Eng eleverna med dubbla läsmedia.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få ökad kunskap kring de punktskriftsläsande elevernas resultat i de 

nationella proven i matematik för årskurs 3. 

Mina frågeställningar är: 

 

o Vilka resultat uppnår de punktskriftsläsande eleverna i de nationella proven i 

matematik, jämfört med samtliga elever i landet?  

 

o Hur många av de punktskriftsläsande eleverna uppnår kravnivåerna på samtliga 

delprov i de nationella proven i matematik?  

 

o Vad får de punktskriftsläsande eleverna för resultat på det andra nationella provet? 

 

Samtliga frågeställningar rör årskurs 3. 
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Metod 

Metodval 

Nationella prov i årskurs 3 har genomförts sedan 2009 och har varit obligatoriska för alla skolor 

(PRIM-gruppen, 2012). Jag har samlat in data kring punktskriftsläsande elevers resultat på 

delprovsnivå från nationella proven i årskurs 3, från läsåren 08/09, 09/10, 10/11 samt 11/12 eftersom 

dessa är allmän handling (Skolverket, Sekretess och arkivering, 2012). I och med att jag har bearbetat 

data som redan fanns, blev detta en retroperspektiv studie. Min ansats var att göra en fallstudie av de 

punktskriftsläsande elevernas nationella prov i matematik i årskurs. 3. Resultaten från de 

punktskriftsläsande eleverna har jämförts med statistik från Skolverkets webbdatabas SiRiS 

(Skolverket, SiRiS, 2012) Gruppen, som redovisas i SiRiS, användes som kontrollgrupp. Från och med 

2010 är det totalinsamlingar från Sveriges grund- och friskolor. 2009 var det en urvalsinsamling som 

berörde 400 skolor (privat mejl från Linnéa Rask, Skolverket, 2012).  

För att kunna jämföra de punktskriftsläsande elevernas resultat på nationella proven i årskurs 3 med 

samtliga elever i landet, har jag valt att redovisa deras resultat på samma sätt som Skolverket gör för 

hela riket. Nedan är två citat, som visar hur Skolverket redovisar sina siffror. 

”I statistiken redovisas uppnådda kravnivåer per delprov samt 

andel elever som uppnått kravnivån på alla delprov i ämnesprov i 

årskurs 3 och 6.” (Skolverket, PM - Nationella prov i grundskolan 

våren 2012, 2013, s. 1,) 

”För att ge en sammanfattande bild av respektive ämnesprov i 

årkurs 3 och 6 har ett mått tagits fram som grundas på hur stor 

andel som uppnått kravnivån på alla delprov i respektive ämnesprov 

för de elever som genomfört alla delproven inom respektive ämne.” 

(Skolverket, PM - Nationella prov i grundskolan våren 2012, 2013, 

s. 35,) (OBS! ”årskurs” är felstavat i källan). 

Skolverkets blankett för sammanställning av de nationella proven kallas för ”kunskapsprofil”. 

Kunskapsprofilerna eller motsvarande begärdes ut från skolorna, både för nationella proven i 

matematik, svenska och svenska som andraspråk. Det är nationella proven i matematik som jag har 

inriktat mig på, men jag ville även få resultaten på de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk, för att se ifall det fanns något samband mellan resultaten på proven. Jag ringde först 

skolorna för att få en kontaktperson som jag sedan mejlade information om studien och mina 

kontaktuppgifter till (bilaga 1 e-postutskick, bilaga 2 informationsbrev till skolorna). Jag kontaktade 

skolorna i januari och bad att de skulle skicka in proven senast den 20 februari 2013. Vid det datumet 

hade det inkommit sammanställningar från hälften av skolorna som jag hade kontaktat. För att öka 

validiteten och reliabiliteten i min studie tog jag kontakt med de skolor som inte hade skickat in de 

nationella proven och bad att få dessa omgående. Jag betonade att nationella prov är en allmän 

handling och att skolorna är skyldiga att lämna ut dessa.  

Det insamlade datamaterialet till studien bestod delvis av lärarnas kommentarer till elevernas delprov. 

Oftast var kommentarerna skrivna i kunskapsprofilerna. Kommentarerna lästes noga igenom och 

skrevs ner ordagrant. I det materialet sökte jag sedan efter nyckelord, till exempel abakus, 

positionssystem, bilder, öppna utsagor, tid, muntligt, huvudräkning, enheter och kategoriserade dessa. 
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Utifrån nyckelorden skapades fem kategorier; ”Bilder, mönster och geometriska figurer”, 

”Uträkningar”, ”Enheter”, ”Abakus och konkret material”, samt ”Anpassning och stöttning”. I studien 

ville jag utöver kvantitativ presentation av data även kunna granska de punktskriftsläsande elevernas 

resultat mer kvalitativt samt att belysa gruppen punktskriftsläsande elever och matematik ytterligare.  

För att lära mig mer i ämnet matematik och punktskriftsläsande elever har jag fått hjälp av 

bibliotekarie Susanna Strömberg vid SPSM’s Nationella resursens bibliotek. Där hittade jag flera titlar 

i ämnet och kunde förkovra mig i intressant litteratur. Även med specialpedagoger vid SPSM, som är 

insatta i ämnet, har frågor diskuterats som uppkommit under skrivandets gång. Detta har varit en 

ovärderlig hjälp.  

Urvalsgrupp 

Elever som läser enligt grundskolans läroplan och har punktskrift som sitt huvudsakliga läsmedium 

ingick i studien. I och med att Skolverket har genomfört de nationella proven från och med läsåret 

08/09 för årskurs 3, så insamlades material även för den här studien, för dessa läsår som de nationella 

proven har genomförts för aktuell årskurs. Genom de interna adressregistren på Resurscenter Syn 

Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har jag fått kännedom om i vilka skolor de elever 

som läser punktskrift gick i, i årskurs 3 läsåren 08/09, 09/10, 10/11 samt 11/12. Detta blev sammanlagt 

24 stycken elever. Genom att eleverna varje läsår bjuds in till elevkurs för årskurs 3 på Resurscenter 

Syn Stockholm, så är kännedomen god om vilka elever som är punktskriftsläsande, dock kan det vara 

någon eller några elever som inte är med i adressregistren. Efter att allt material samlats in bestämde 

jag, efter noga övervägande att inte ta med läsår 08/09 i studien på grund av att det inte var en 

totalinsamling från rikets alla skolor och även med tanke på de etiska aspekterna och på anonymitet. 

Se avsnittet ”Etiska aspekter”. Slutligen blev det 20 elever som ingick i studien. 

Bortfall 

Urvalsgruppen bestod av 20 elever. För 19 av dessa elever inkom det sammanställningar av de 

nationella proven på delprovsnivå i matematik och svenska. Detta gav en svarsfrekvens på 95,0 %. I 

tabellen nedan redovisas hur bortfallet är fördelat på de tre läsåren som studien omfattar.  

 

Läsår Antal elever Bortfall Kommentarer

A 7 0

B 10 0

C 3 1

Skolan hittar inte proven på grund av omorganisering. 

Totalt 20 1

Tabell 1. Bortfall från urvalsgruppen. 
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Etiska aspekter 

För att säkerställa individens integritet, även kallat för individskyddskravet, finns det etiska aspekter 

som man inför varje studie måste ta hänsyn till. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid sidan av individskyddskravet finns forskningskravet, 

där vikten av forskning för samhället lyfts fram. Individskyddskravet och forskningskravet ska alltid 

vägas mot varandra (Vetenskapsrådet, 2002).  

De nationella proven (på delprovsnivå) är en allmän handling, vilket innebär att man har rätt att begära 

ut dessa utan att behöva uppge sitt namn eller vad man ska använda dem till. När jag tog kontakt med 

skolorna uppgav jag självklart mitt namn och berättade om min studie. Två av skolorna ifrågasatte att 

resultaten på delprovsnivå var allmän handling. Vid telefonsamtalen med skolorna nämnde jag inte 

namnen på eleverna, utan beskrev att min studie handlade om nationella prov och punktskrift och att 

de bör ha haft en elev på sin skola under ett visst läsår som skrev de nationella proven och hade 

punktskrift som sitt huvudsakliga läsmedium. 

Den här studien gjorde jag som student, alltså som privatperson och inte som myndighetsperson för 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Min arbetsgivare uttryckte sitt intresse för studien och jag fick 

även tid till mitt förfogande för att studera, vilket underlättade, men ämnet valde jag själv, utan någon 

som helst inblandning från min arbetsgivare. När jag pratade med skolorna informerade jag dem om 

att jag arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten, men att jag gjorde studien som student. Jag 

uppgav min hemadress som mottagaradress av handlingarna, så att dessa inte skulle diarieföras i 

myndigheten. För att så långt det går, säkerställa elevernas integritet uppger jag inte skolornas namn, 

ort eller liknande för att i möjligaste mån avidentifiera elever. Gruppen punktskriftsläsande elever är 

en liten grupp och därför ville jag göra mitt yttersta för att behålla deras anonymitet. Därav redovisas 

inte flickor och pojkar var för sig, utan resultaten presenteras utifrån vilket läsår eleverna genomförde 

de nationella proven. Dessutom valde jag att namnge läsåren med bokstäverna A, B, och C för att även 

på detta sätt försvåra identifieringen av eleverna. Jag slumpade fram vilket läsår som fick vilken 

bokstav genom att lägga tre lappar med årskurserna i en skål och tre lappar med bokstäverna i en 

annan skål. Sedan drogs en lapp från varje skål och på så sätt parades läsåren ihop med bokstäverna. 

Detta var också en anledning till att jag valde bort läsåret 08/09. Jag hade inte kunnat namnge det 

läsåret med en bokstav, eftersom jag i statistiken hade behövt markera att det inte var en 

totalinsamling på det läsåret. Alltså valdes att säkerställa individens integritet före ett större urval.  

Resultat 

Under rubriken ”Presentation av de tre läsåren” benämns urvalsgruppen som Punkskriftsläsare och 

kontrollgruppen som Samtliga. Statistik för kontrollgruppen är hämtad från Skolverkets webbdatabas 

SiRiS (2012). Enligt skolverkets instruktioner markeras uppnådd kravnivå med” N” och ej uppnådd 

kravnivå med ”EN”. På vissa delprov stod det ”ej deltagit”. På delproven där lärarna inte skrev något 

omdöme, tolkades det som att eleven inte hade deltagit på delprovet. Några skolor hade istället ett 

system där 0 stod för ”ej uppnådd kravnivå”, 1 stod för ”uppnådd kravnivå” och 9 stod för ”ej 

deltagit”. En skola hade på ämnesprovet för svenska skrivit bokstäverna A-H på delproven, istället för 

”N” eller ”EN”. Informationen i kommentarsfältet var inte tillräcklig för att kunna avgöra om eleven 

hade gjort delproven själv eller fått betydande hjälp. Möjligtvis ansåg läraren att hon hade hjälpt 
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eleven så pass mycket att hon inte kunde bedöma eleven efter kriterierna och därför valde läraren att 

inte sätta ”N” eller ”EN” Jag satte det ämnesprovet under kategorin ”ej deltagit”.  

Av de sammanställningar som inkommit av delproven har inte någon skola uppgivit att någon elev läst 

ämnet svenska som andra språk. I fortsättningen redovisas endast ämnet svenska.  

Under rubriken ”Lärarnas kommentarer till de nationella proven i matematik” presenteras fem 

kategorier ”Bilder, mönster och geometriska figurer”, ”Uträkningar”, Enheter”, ”Abakus och konkret 

material”, och ”Anpassning och stöttning”. Från läsår A var det två av sju lärare, som lämnade in 

kommentarer till delproven. Från läsår B var det åtta av tio lärare, som lämnade kommentarer till 

delproven. Från läsår C var det inte någon av de två lärarna, som lämnade kommentarer.  

Presentation av de tre läsåren 

Resultatet i diagrammet nedan redovisas på samma sätt som Skolverket redovisar sina siffror på, för 

att få en sammanfattande bild (se sida 10).  

 

 

Figur 6. Eleverna som genomförde alla delprov i matematik och uppnådde kravnivåerna på samtliga 

delprov. Redovisat i procent, fördelat på de tre läsåren, gällande årskurs 3.  

Läsår A bestod av sju punktskriftsläsande elever. En elev deltog inte på delprovet ”Kommunikation 

och begrepp” och uppnådde inte kravnivåerna för delproven ”Mönster, huvudräkning”, samt 

”Skriftliga räknemetoder”. Sex elever genomförde alla delprov och uppnådde även kravnivåerna för 

samtliga delprov.  

Läsår B bestod av tio punktskriftsläsande elever. Fyra elever deltog inte på alla delprov. En elev 

genomförde inte delproven ”Mönster och linjal”, ”Taluppfattning”, ”Matematiska problem” samt 

”Kommunikation och begrepp”. En elev deltog inte på delprovet ”Mönster och linjal” och uppnådde 

inte kravnivåerna för delproven ”Massa och tid”, ”Räkna i huvudet” samt ”Matematiska problem”. En 

elev gjorde inte delprovet ” Kommunikation och begrepp” och uppnådde inte kravnivån på delprovet 
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”Mönster och linjal”. Den sista av dessa fyra elever deltog inte på delprovet ”Mönster och linjal” och 

uppnådde inte kravnivån för delprovet ”Massa och tid”. Av de fyra eleverna som inte deltog på 

samtliga delprov var det tre stycken som inte deltog på delprovet ”Mönster och linjal” och två av de 

fyra eleverna deltog inte på delprovet ”Kommunikation och begrepp”. Räknas det om till procent är 

det 30 % av dem punktskriftsläsande eleverna för läsår B som inte deltog på delprovet ”Mönster och 

linjal”, medan för gruppen Samtliga är motsvarande siffra 1,8 %. För delprovet ”Kommunikation och 

begrepp” är det 20 % i gruppen Punktskriftsläsare som inte deltog. För gruppen Samtliga är 

motsvarande siffra 3,6 %. 

Sex elever har genomfört alla delprov för läsår B. En av eleverna uppnådde inte kravnivån för 

delprovet ”Mönster och linjal” och en elev uppnådde inte kravnivåerna på delproven ”Mönster och 

linjal”, ”Skriftliga räknemetoder” och ”Kommunikation och begrepp”. De fyra återstående eleverna i 

läsår B uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov.  

Läsår C bestod av två punktskriftsläsande elever. En elev deltog inte på delprovet ”Statistik, 

gruppuppgift”. Den andra eleven genomförde alla delprov och uppnådde även kravnivåerna för 

samtliga delprov.  

Nedan är punktskriftsläsande elever som har uppnått kravnivåerna för samtliga delproven, markerade 

med färgen grön, de som inte har uppnått kravnivåerna på samtliga delprov, men som har deltagit på 

samtliga delprov med färgen röd och de punktskriftsläsande eleverna som inte har deltagit på alla 

delprov med färgen gul. De som har markerats som gula, finns det två varianter på. Den första 

varianten är elever som, förutom delproven de uppnått kravnivåerna på, har ett eller flera delprov som 

de inte har deltagit på. Den andra varianten är elever som, förutom delproven de uppnått kravnivåerna 

på, har delprov som de inte har deltagit på och även delprov som de inte har uppnått kravnivåerna på.  

 

Läsår A, B och C

Uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej deltagit på samtliga delprov

Matematik

A, 5 elever

B, 3 elever

C, 1 elev B, 1 elev

B, 1 elev

C, 1 elev

Sv
en

sk
a

A, 1 elev

B, 1 elev B, 1 elev B, 1 elev

A, 1 elev

B, 2 elever  

Figur 7. Sammanställning av resultaten på de båda nationella proven i årskurs 3, för samtliga 

punktskriftsläsande elever, fördelat på läsåren A-C. 
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Majoriteten av eleverna med blindhet uppfyller kravnivåerna för samtliga delprov (grönmarkerade) i 

ämnesprovet matematik för läsåren A, B och C, 11 elever av 19 stycken (57,9 %). Motsvarande siffra 

för ämnesprovet i svenska är 12 av 19 elever (63,2 %).  

Två av nitton punktskriftsläsande elever är rödmarkerade, de deltog på samtliga delprov i ämnesprovet 

matematik, men uppnådde inte kravnivåerna för alla delprov (10,5 %). Gruppen med de gulmarkerade 

eleverna, sex av nitton elever (31,6 %), deltog inte på samtliga delprov i ämnesprovet matematik.  

Det var 13 av 19 punktskriftsläsande elever som deltog på alla delprov i ämnesprovet i matematik, 

motsvarande siffra för ämnesprovet i svenska var 16 stycken. Det var nio av nitton elever (47,4 %) 

som uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov i de nationella proven i matematik och i svenska. En 

elev uppnådde inte kravnivåerna för varken ämnesprovet i matematik eller i svenska. Det var tre av 

nitton punktskriftsläsande elever, som inte hade deltagit på alla delprov på varken det nationella provet 

i matematik eller i svenska. Eleverna med blindhet som uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov i 

ämnesprovet matematik, deltog även på samtliga delprov i de nationella proven i svenska. Det är 

dubbelt så många elever med blindhet, som är gulmarkerade (deltog ej på samtliga delprov) i 

ämnesprovet matematik, än i ämnesprovet svenska.  

”Skriftliga räknemetoder” finns med som ett delprov för alla läsåren. Läsår A var det 6 av 7 

punkskriftsläsande elever som uppnådde kravnivåerna. Läsår B var motsvarande siffror 9 av 10 

punkskriftsläsande elever och för läsår C var det 2 av 2 som uppnådde kravnivåerna. Räknas siffrorna 

om till procent och jämförs med gruppen Samtliga för respektive läsår, så är det procentuellt fler 

punktskriftsläsande elever som uppnår kravnivån på delproven ”Skriftliga räknemetoder”.   

Av alla nitton punktskriftsläsande elever är det delprovet ”Muntlig uppgift” i det nationella provet i 

svenska som minst antal av eleverna uppnår kravnivån för. Två elever uppnådde inte kravnivån och 

två elever deltog inte på det delprovet. Delprovet som rör läsning av faktatext är det två av nitton 

elever med blindhet som inte uppnådde kravnivån för och en elev som inte deltog.  

Läsår A 

Delprovstabellerna nedan för respektive läsår är presenterade på samma sätt som Skolverket har gjort i 

databasen SiRiS, fast för gruppen Punktskriftsläsare.  

 

Andel (%) av punktskriftsläsande elever

Delprov

Antal 

punktskrifts-

läsande

elever

Uppnått

 kravnivån

Ej uppnått

 kravnivån Ej deltagit

Mätning, geometriska begrepp 7 100,0 0,0 0,0

Matematiska likheter, huvudräkning 7 100,0 0,0 0,0

Räknesättens egenskaper 7 100,0 0,0 0,0

Mönster, huvudräkning 7 85,7 14,3 0,0

Skriftliga räknemetoder 7 85,7 14,3 0,0

Bråk och huvudräkning 7 100,0 0,0 0,0

Kommunikation och begrepp 7 85,7 0,0 14,3  

Figur 8. Resultat för gruppen Punktskriftsläsare på delprovsnivå, läsår A.  
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Delprovet ”Kommunikation och begrepp” skulle eleverna lösa i grupp genom att kommunicera med 

varandra. I gruppen Samtliga var det på det delprovet som flest uppnådde kravnivån, 92,4 %. 

Motsvarande siffra för Punktskriftsläsare var 85,7 %, alltså 6 av 7 elever uppnådde kravnivån. I 

gruppen Samtliga uppnådde 83,3 % kravnivån på delprovet ”Skriftliga räknemetoder”. 14,9 % 

uppnådde inte kravnivån. Det är det området som Samtliga presterar sämst på.  

 

Läsår A

Uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej deltagit på samtliga delprov

Elev Matematik Svenska

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7  

Figur 9. Resultaten på de nationella proven för varje punktskriftsläsande elev och respektive ämne, läsår 

A. 

Av de sex elever som uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov i de nationella proven i matematik, 

var det fem stycken som uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov i de nationella proven i svenska. 

Elev A 6 uppnådde inte kravnivån på delprovet ”Skrivuppgift berättande text” i ämnesprovet i 

svenska. Eleven som inte deltog på samtliga delprov i ämnesprovet i matematik, deltog inte i samtliga 

delprov i ämnesprovet svenska.  

Läsår B 

 

Andel (%) av punktskriftsläsande elever

Delprov

Antal 

punktskrifts-

läsande 

elever

Uppnått 

kravnivån

Ej uppnått 

kravnivån Ej deltagit

Mönster och linjal 10 40,0 30,0 30,0

Massa och tid 10 80,0 20,0 0,0

Taluppfattning 10 90,0 0,0 10,0

Räkna i huvudet 10 90,0 10,0 0,0

Matematiska problem 10 80,0 10,0 10,0

Skriftliga räknemetoder 10 90,0 10,0 0,0

Kommunikation och begrepp 10 70,0 10,0 20,0  

Figur 10. Resultat för gruppen Punktskriftsläsare på delprovsnivå, läsår B. 
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På delprovet ”Mönster och linjal” uppnådde 93 % av Samtliga kravnivåerna. Det var det delprovet 

som Samtliga presterade bäst på. Av Punktskriftsläsarna var det 40,0 % som uppnådde kravnivåerna 

på det delprovet. En av lärarna i studien hade skrivit följande i kommentarsfältet vid detta delprov i 

kunskapsprofilen:  

”Provets anpassning var inte bra. Klarar målet på provet ändå. 

Inga svårigh. i normala fall.”  

Nedan är kommentarer angående det nationella provet i matematik för läsår B från två olika lärare i 

landet. Citaten är från lärare som skrev med anledning av att de kontaktades i och med den här studien. 

”Hej XX 

Om du hinner så kan du skriva att all punktöversättning inte var 

korrekt. Den som gjorde det visste inte hur den skulle göra med 

vissa avsnitt (har för mig att det var de geometriska figurerna och 

massa). Vi ringde och påpekade detta. 

Med vänlig hälsning  

Y” 

”Mitt intryck av anpassningen var att det var en direktöversättning 

av svartskrift. Ingen genomtänkt anpassning var gjord. Bilder som 

var gjorda var enbart avritade taktilt.” 

På delprovet ”Massa och tid” uppnådde 80 % av de punktskriftsläsande eleverna kravnivån. För 

gruppen Samtliga var motsvarande siffra 83,8 %.  

På delprovet ”Skriftliga räknemetoder” var det 81,6 % av Samtliga som uppnådde kravnivån. Det var 

det delprovet som Samtliga fick sämst resultat på. 15,9 % uppnådde inte kravnivåerna på det 

delprovet. För Punktskriftsläsare var det ett av delproven som de presterade bäst på, 90 % uppnådde 

kravnivån.  
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Läsår B

Uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej deltagit på samtliga delprov

Elev Matematik Svenska

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10  

Figur 11. Resultaten på de nationella proven för varje punktskriftsläsande elev och respektive ämne, läsår 

B.  

Delprovet ”Skrivuppgift: skriva läsligt för hand” i ämnesprovet svenska, valdes att bortses ifrån när 

den sammanfattande bilden av de nationella proven i svenska gjordes. Elevernas lärare har tacklat 

delprovet på olika sätt, bland annat genom att åberopa undantagsregeln med motiveringen:  

”Eleven blind och skriver punktskrift. Eleven kan alla bokstäver.”  

De andra lärarna har markerat med ”N”, lämnat tomt eller markerat med ett streck.  

Av de fyra elever som uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov i de nationella proven i matematik, 

var det tre stycken som uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov i de nationella proven i svenska. 

Den fjärde eleven uppnådde inte kravnivån på delprovet ”Muntlig uppgift” i ämnesprovet i svenska. 

För de två eleverna som inte uppnådde kravnivåerna för ämnesprovet i matematik, var det en som 

uppnådde alla kravnivåer på delproven för ämnesprovet i svenska. Den andra eleven uppnådde inte 

kravnivåerna för delproven ”Muntlig uppgift”, ”Läsning skönlitterär text” och ”Läsning faktatext.  

En av de fyra eleverna som inte genomförde samtliga ämnesprov i matematik uppnådde kravnivåerna 

på samtliga delprov på de nationella proven i svenska. En elev uppnådde inte kravnivåerna på 

delprovet ”Läsning faktatext”. De två sista eleverna som inte gjorde samtliga delprov i ämnesprovet 

matematik deltog heller inte på samtliga delprov i ämnesprovet svenska. 
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Läsår C 

 

Andel (%) av punktskriftsläsande elever

Delprov

Antal 

punktskrifts-

läsande 

elever

Uppnått 

kravnivån

Ej uppnått 

kravnivån Ej deltagit

Skriftliga räknemetoder 2 100 0 0

Räkna i huvudet 2 100 0 0

Tid 2 100 0 0

Likheter, tallinjen och talföljder 2 100 0 0

Uppdelning av tal och helheter 2 100 0 0

Area och volym 2 100 0 0

Statistik, gruppuppgift 2 50 0 50  

Figur 12. Resultat för gruppen Punktskriftsläsare på delprovsnivå, läsår C. 

I gruppen Samtliga var det på delprov ”Uppdelning av tal och helheter” som flest uppnådde kravnivån, 

92,0 %. Motsvarande siffra för Punktskriftsläsare var 100,0 %. I gruppen Samtliga uppnådde 80,8 % 

kravnivån på delprovet ”Area och volym”. Det är det området som Samtliga presterar sämst på. 

Punktskriftsläsare var det 100,0 % som uppnådde kravnivån. På delprovet ”Statistik, gruppuppgift” är 

det 89,4 % som uppnår kravnivån av Samtliga, medan av Punktskriftsläsande var det hälften som 

uppnådde kravnivån. 

 

Läsår C

Uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej uppnått kravnivåerna på samtliga delprov

Ej deltagit på samtliga delprov

Elev Matematik Svenska

C 1

C 2  

Figur 13. Resultaten på de nationella proven för varje punktskriftsläsande elev och respektive ämne, läsår 

C. 

Av de två punktskriftsläsande elever som deltog på nationella proven i läsår C, så uppnådde en elev 

kravnivåerna på samtliga prov i båda ämnesproven. Den andra eleven deltog inte i delprovet ”Statistik, 

gruppuppgift” på det nationella provet i matematik.  
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Lärarnas kommentarer på nationella proven i 

matematik 

Avsnitten ”Bilder, mönster och geometriska figurer”, ”Uträkningar”, Enheter”, ”Abakus och konkret 

material”, samt ”Anpassning och stöttning” handlar endast om de punktskriftläsande eleverna. Därför 

nämns de ibland endast som ”elev”.  

Bilder, mönster och geometriska figurer 

En lärare skriver att det är svårt med bilder för en elev med blindhet.  

”Eleven […] använder […] bilder, symboler och andra 

matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 

sammanhanget. Detta blir svårt när man inte kan se.” 

I elevernas självbedömning markerade eleverna hur säkra de var på olika moment. De kunde markera 

tre olika nivåer; säker, ganska säker eller osäker. Momentet ”… rita en bild för att lösa en uppgift” 

markerade en elev med osäker.  

I fyra kunskapsprofiler tog lärarna upp begreppet mönster. Samtliga lärare hade kommenterat det vid 

delprovet ”Mönster och linjal” för läsår B. Två av dessa elever uppnådde kravnivån för delprovet och 

två av dessa elever uppnådde inte kravnivån. Nedan är två citat rörande de elever som uppnådde 

kravnivån.  

”Eleven har har visat mkt god kunskap i att fortsätta och konstruera 

mönster, samt att göra mönster symmetriska. på egen hand med 

konkret material.” 

”Klarar detta utifrån sina förutsättningar” 

Beträffande de två eleverna som inte uppnådde kravnivån för delprovet, tog båda lärarna upp att 

eleverna hade svårt att uppfatta helheten.  

”Eleven klarar mycket enkla mönster, men har svårigheter att 

uppfatta helheter i mönster.” 

Geometriska figurer nämns i fem kunskapsprofiler. Tre av eleverna kunde namnge de geometriska 

figurerna och två av eleverna kunde beskriva och jämföra tvådimensionella objekt. En av eleverna som 

behärskade tvådimensionella objekt, behärskade inte tredimensionella objekt. Angående de fyra övriga 

eleverna stod det inte något om tredimensionella objekt. 

Uträkningar 

Fem lärare uppgav i kunskapsprofilerna att eleverna behärskade huvudräkning. En elev valde själv att 

lösa matematiska problem med addition och subtraktion, inte med multiplikation. Tre av de andra 

eleverna var duktiga i multiplikation, skrev lärarna.  

”Hon är snabb i multiplikation däremot lite långsam i addition och 

subtraktion.” 

Två lärare nämnde öppna utsagor, till exempel 14 = ___ + 5. I sina kommentarer beskrev lärarna att 

eleverna hade svårigheter med sådana uppgifter.  
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”Eleven förstår ej likhetstecknetsbetydelse. Detta visar sig bland 

annat när han ska lösa öppna utsagor.”  

”Eleven är dock mycket osäker på öppna utsagor och säger själv att 

det är mycket svårt.”  

I tre kunskapsprofiler kommenterade lärarna kring skriftliga räknemetoder. Den eleven som hade goda 

kunskaper i skriftliga räknemetoder använde också abakus. De två andra som nämnde skriftliga 

räknemetoder i kommentarerna uppgav att eleverna hade svårigheter med detta.  

”Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda 

skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och 

svaren ligger inom heltalsområdet 0-200. Det blir mycket svårt att 

använda skriftliga räknemetoder när man inte kan se och i 

huvudsak hittills har räknat huvudräkning.” 

Enheter 

Tre lärare uppgav att deras elever behärskade viktenheterna kilo och gram. Två av dessa lärare skrev 

också att eleverna kunde viktenheten hekto och att eleverna kunde viktenheterna väl. Den tredje 

läraren tog upp att det var svårt för eleven att uppskatta antal gentemot en viss vikt. 

 ”T.ex. hur många äpplen på ett kg?” 

Dessa tre lärare skrev att eleverna kunde tidsenheterna, men att två av eleverna behövde träna mer på 

klockan och att tidsuppfattning inte var helt klar. 

Abakus och konkret material 

Två lärare skrev att deras elever använde abakus. Samma elever kan eller har goda kunskaper kring 

positionssystemet. En av dessa elever använde sig även av konkret material. Läraren till den andra 

eleven utryckte en önskan om att:  

”hitta lämpligt material för att befästa det som du kan och komma 

vidare med nytt.” 

En tredje lärare tog upp att det var viktigt att arbeta med konkret material för att matematiken inte ska 

blir för abstrakt för hennes elev.  

Anpassning och stöttning 

Längre provtid var ett sätt att underlätta för elever med blindhet. Det tar lång tid att skriva delproven. 

För en elev anpassades tre delprov genom att eleven fick ge svaren muntligt. Läraren kommenterade 

att eleven: 

”Kan. Gick bra, gjort svaren muntligt Kan” 

Läraren hade lämnat blankt på raden där delprovsresultatet skulle anges för eleven. En orsak till att 

läraren lämnade blankt, kan vara att läraren kände att han/hon hjälpte eleven för mycket vid det här 

delprovet. Däremot hade läraren skrivit in ”Ja” under ”Måluppfyllelse”. Under den rubriken ska 

lärarna utöver ämnesproven väga in övriga prestationer. Även det andra provet bedömdes på samma 

sätt. Tredje delprovet som eleven gav svaren muntligt, uppfyller eleven kravnivån för. 
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En lärare skrev: 

”Med stöd och en viss förklaring kan hon lösa de olika uppgifterna” 

Eleven uppfyllde kravnivån på det delprovet. 

En annan lärare uppgav att hon/han ställde frågor för att föra eleven framåt. Detta skrevs generellt 

gällande ämnet matematik och inte direkt kopplat till de nationella proven.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det är få elever som har punktskrift som läsmedium i grundskolan. I snitt gick det 6 

punktskriftsläsande elever i årskurs 3 i grundskolan under läsåren 08/09, 09/10, 10/11 och 11/12. Jag 

valde att jämföra de punktskriftsläsande elevernas resultat med samtliga elevers resultat i Sverige. 

Gruppen samtliga består av ca 97 000 elever per läsår under läsåren 09/10-11/12. I och med att 

punktskriftsläsande elever är en väsentligt mycket mindre grupp så får varje elevs resultat från den 

gruppen ett väldigt stort genomslag. Detta sätt att jämföra med samtliga elever kan ifrågasättas, men 

det var den statistiken som var tillgänglig för de nationella proven i årskurs 3. I och med att jag valde 

att redovisa resultaten från de punktskriftsläsande eleverna på samma sätt som Skolverket gör, så är 

det en styrka i den kvantitativa resultatdelen.  

Eftersom gruppen punktskriftsläsande elever är en liten grupp, medför det att det inte går att 

säkerställa den här studien statistiskt i den kvantitativa resultatdelen. Skulle en likandan studie göras 

om ett antal år, så är det inte säkert att resultatet skulle bli det samma. Men eftersom detta är en 

fallstudie, så ser jag det som, att vi vet mer nu än innan om punktskriftsläsande elever och nationella 

prov i matematik i årskurs 3. 

I studien valde jag att begära in resultaten från de nationella proven i årskurs 3 för alla delprov. De 

skolor som även hade tillgång till kunskapsprofilerna eller motsvarande sammanställning skickade in 

denna också. I och med att resultatsammanställningen är en allmän handling var skolorna skyldiga att 

lämna ut den. Det underlättade insamlandet, även om jag fick skicka ut påminnelsemejl till hälften av 

skolorna i studien och några få skolor fick jag även kontakta en tredje gång. Anledningen till att jag 

envist påminde skolorna var för att gruppen punktskriftsläsande elever är en liten grupp och jag tyckte 

det var viktigt att få en så komplett bild som möjligt kring elevgruppen, eftersom varje elev är unik. 

Att jag ringde till skolorna först för att få en personlig kontakt att mejla mina uppgifter till, tror jag 

ökade möjligheten att få tillgång till materialet. När jag senare skickade påminnelsemejl, så hade jag 

en person att referera till, vilket underlättade.  

Utöver den kvantitativa resultatdelen valde jag att kvalitativt granska kommenterarna som lärarna hade 

skrivit i kunskapsprofilerna eller motsvarande sammanställning. Jag valde att ta mig an materialet 

genom att leta efter nyckelord som kunde belysa gruppen punktskriftsläsare ytterligare. Detta anser jag 

blev ett bra komplement till den kvantitativa resultatdelen. Frekvensen av inlämnade 

lärarkommentarer ser väldigt olika ut för de olika läsåren. Läsår A var det två av sju skolor som 

skickade in lärarkommentarer, medan det för läsår B inkom lärarkommentarer från åtta av tio skolor. 

Anledningen till detta vet jag inte, men en tanke är att kunskapsprofilerna var utformade olika för 
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dessa läsår och som lärare tycker jag att formatet för läsår B inbjuder till att skriva specifika 

kommentarer kring eleven och genomförandet av de nationella proven. Varför läsår C inte har lämnat 

några kommentarer vet jag inte. Det kan ha att göra med att det är endast två elever och att just dessa 

skolor endast lämnade ifrån sig ifall eleverna uppnådde kravnivåerna eller inte. Hade det läsåret bestått 

av fler elever är chansen större att det hade inkommit lärarkommentarer också. 

I studien ingick elever som läser enligt grundskolans läroplan och har punktskrift som sitt 

huvudsakliga läsmedium. Jag har medvetet inte tagit upp elevernas synstatus, eftersom jag i så fall 

hade behövt tillgång till medicinska journaler, som är sekretessbelagda. Bland annat utifrån de etiska 

aspekterna valde jag att ta bort ett läsår, för att jag inte kunde markera det med en bokstav, som jag 

gjorde med de andra läsåren. Det skulle inte ha påverkat resultatet i stort. Majoriteten av eleverna i det 

läsåret uppnådde kravnivåerna på samtliga delprov i ämnesprovet matematik. Dock kan det möjligtvis 

vara så att, i och med att det är så få elever med i studien, hade det eventuellt ändå varit av vikt att få 

med till exempel lärarnas kommentarer kring de nationella proven för det läsåret. Så här i efterhand 

känns det ändock, som att det var det rätta valet att inte ta med data från det läsåret.  

Jag upplever inte att den potentiella konflikten med mig som både student och myndighetsperson blev 

ett reellt problem. I och med att jag var tydlig från början med att jag arbetar på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, så tror jag att jag röjde undan eventuella hinder. Jag tror lärarna som jag pratade 

med upplevde att jag agerade som student. 

Det som skulle ha kunnat ge fler infallsviklar vore om jag hade genomfört intervjuer med några 

resurspedagoger för att höra hur de upplevde proven och bedömningsanvisningarna för deras 

punktskriftsläsande elev. Eftersom detta var en retroperspektiv studie, så är det svårt att efter ett år 

eller mer begära att resurspedagogen ska komma ihåg hur de tänkte och tyckte då.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att få ökad kunskap kring de punktskriftsläsande elevernas resultat i de 

nationella proven i matematik för årskurs 3. För att uppnå syftet har frågeställningarna besvarats i 

resultatdelen under rubrikerna ”Presentation av de tre läsåren” och ”Lärarnas kommentarer på de 

nationella proven i matematik”. För att underlätta läsandet av resultatdiskussionen valdes även här att 

använda de nämnda rubrikerna.  

Presentation av de tre läsåren 

Majoriteten av de punktskriftsläsande eleverna uppnår kravnivåerna för samtliga delprov för läsåren 

A, B och C. Innan studien, hittades inte någon tidigare studie eller forskning kring elever med blindhet 

och nationella proven i matematik för årskurs 3. Det var också svårt att ha någon teori eller riktlinje 

om vad resultatet skulle bli. Det är väldigt positivt att kunna konstatera att många elever lyckats så bra. 

Taktila anpassningar 

Om eleverna som uppnådde kravnivåerna för samtliga delprov, delas upp per läsår skiljer sig läsår B 

från de andra i ett avseende. Det är det enda läsåret där en minoritet av eleverna med blindhet, uppnår 

kravnivåerna för samtliga delprov. I och med att tre lärare skrev att de inte tyckte att anpassningen för 

elever med blindhet var bra kan man ifrågasätta om det var anpassningarna i det nationella provet i 

matematik för årskurs 3 som inte höll måttet eller om det handlade om matematiksvårigheter hos 

eleverna. Det är inte sannolikt att bristerna skulle ligga hos eleverna, eftersom tre lärare oberoende av 

varandra har kommenterat att anpassningen var undermålig. Alla dessa lärare lyfter på ett eller annat 
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sätt att anpassningarna av bilder, mönster och geometriska figurer var bristfälliga. Ostad (1989) tar 

upp att bilderna i matematikböckerna tidigare bara producerades genom att göra bilderna för 

svartskriftsläsande elever, taktila utan att ha de punktskriftsläsande elevernas behov i åtanke. Vidare 

menar Ostad (1989) att blinda barn bör få bekanta sig med de verkliga objekten, innan de ska avläsa en 

taktil bild av föremålet. Utifrån lärarnas kommentarer på delproven för läsår B, framstår 

anpassningarna som bristfälliga om man betänker de aspekter som Ostad (1989) tar upp som viktiga 

för barn med blindhet. I så fall kan man ifrågasätta vad som testades för de punktskriftsläsande 

eleverna på de berörda delproven? Klingenberg (2013) hävdar att de punktskriftsläsande eleverna 

måste få laborera med flera olika objekt, stora som små, för att på det sättet bygga upp en bank av 

erfarenheter kring geometriska former. Här har lärarna en viktig roll. De kan ge eleverna med blindhet 

möjligheten att få undersöka olika objekt, för att på så sätt utöka elevernas kunskap om geometriska 

former.  

Deltagande i prov 

Av de nitton eleverna i urvalsgruppen var det sex elever som inte deltog på ett eller flera delprov. Det 

ter det sig som en väldigt hög andel elever, som inte får chansen att visa vad de kan. Många av dessa 

elever hör till läsår B, där anpassningen inte verkar ha varit tillfredsställande. Just delprovet ”Mönster 

och linjal” för läsår B, fick specifik kritik av en lärare och på det delprovet var det tre elever som inte 

deltog. De två elever som inte tillhör läsår B har inte deltagit på delprovet som är en gruppuppgift där 

den kommunikativa förmågan testas. Även i gruppuppgiften för läsår B var det elever som inte deltog. 

Varför fick inte eleverna möjlighet att visa vad de går för? En del av skulden kanske kan läggas på de 

bristfälliga anpassningarna för läsår B, men det kanske inte är hela sanningen. Kan det vara så att det 

inte finns tillräckligt tydliga och bra läraranvisningar för hur de nationella proven för de 

punktskriftsläsande eleverna ska genomföras? Av osäkerhet väljer kanske därför lärarna att inte låta 

eleverna med blindhet delta. Eller väljer lärarna att inte utsätta de punktskriftsläsande eleverna för 

delproven, i någon form av hänsyn? Om det är någon slags hänsyn, så är det ändå viktigt att eleverna 

med blindhet får chansen att skriva alla delprov. De punktskriftsläsande eleverna ska ha samma 

möjligheter som sina klasskamrater. En annan aspekt av detta med deltagandet i prov, är det som 

Skolverket lyfter fram specifikt för årskurs 3, nämligen att ett av syftena med de nationella proven i 

årskurs 3 är att provresultaten ska användas för att göra upp en plan för eleverna (Skolverket, Om 

nationella prov, 2013). För de punktskriftsläsande eleverna som inte deltar, blir det inte något reellt 

resultat, utan snarare ett vakuum.  

Delprov som testar kommunikativ förmåga 

Sennerö (2008) tar upp i sin studie att de punktskriftsläsande eleverna får sämre resultat än de seende 

eleverna i den muntliga delen av de nationella proven i matematik för årskurs 9. För årskurs 3, är det 

endast i läsår B, som en elev inte uppnår kravnivån för gruppuppgiften på delprovet som testar 

kommunikation och begrepp. Sedan är det sammanlagt fyra elever, fördelat på alla tre läsår, som inte 

deltar i delproven som testar den kommunikativa förmågan. Räknas siffrorna om till procent för läsår 

B och jämförs med kontrollgruppen, så är det samma resultat för årkurs 3, som Sennerö (2008) kom 

fram till i sin studie för niondeklassare. För läsår A och C är det annorlunda i och med att alla som 

deltog i delprovet som testar kommunikation, uppnådde kravnivån och det blir ett bättre resultat än för 

Samtliga. Att en elev under tre läsår inte uppnår kravnivån för delproven som testar den 

kommunikativa förmågan är inte så uppseendeväckande på en urvalsgrupp av nitton elever, men att 

det är fyra elever som inte ens deltar på delprovet är något att uppmärksamma. Sennerö (2008) menar 

att en möjlig anledning till att de punktskriftsläsande eleverna får sämre resultat kan vara kopplat till 

att en del av eleverna med blindhet inte har förståelse för begreppen. Så kan det ha varit för den elev i 

årskurs 3, som inte uppnådde kravnivåerna. Men eleverna som inte ens deltar, hur ska de kunna visa 
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sin kommunikativa förmåga? En genomgång av resultaten på delprovsnivå, visar att för läsår A och C 

är det endast på delprovet som testar den kommunikativa förmågan, som alla inte deltar. På alla övriga 

delprov deltar samtliga elever. Elever med blindhet ska vara inkluderade i undervisingen för att bland 

annat kunna arbeta tillsammans med klasskamraterna i skolan. Det krävs övning för att klara av att 

samarbeta och kommunicera.  

Jämförelser mellan resultat i matematik och svenska  

Resultatet visar att 10 av 19 elever med blindhet får samma resultat på både nationella provet i 

matematik och nationella provet i svenska för årskurs 3. Övervägande del av dessa 10 elever, uppnår 

kravnivåerna för båda nationella proven. Sennerö (2008) jämförde punktskriftsläsande elevers 

matematikbetyg, årskurs 9, med medelbetyget för de andra teoretiska ämnena och kom fram till att de 

låg på samma nivå och menar att matematikämnet varken är lättare eller svårare än de övriga 

teoretiska ämnena. Resultaten för drygt hälften av eleverna i föreliggande studie är jämförbara med 

resultaten för niondeklassarna i Sennerös studie, det vill säga eleverna har liknande resultat i 

matematik och svenska. I årskurs 3 är det två elever som får bättre resultat i ämnesprovet i matematik 

än i svenska och en elev får bättre resultat på ämnesprovet i svenska än i matematik. Det är kanske en 

slump att det blev så, men det är viktigt att lyfta fram att det var fler som deltog i samtliga delprov i 

nationella provet i svenska än i matematik och följaktligen är risken större att inte uppnå kravnivåerna 

i svenska.  

Lärarnas kommentarer på de nationella proven i matematik 

Taktila anpassningar 
Liknande svårigheterna som Ostad (1989) tar upp kring taktila bilder, belyser både lärare och elever 

från urvalsgruppen. Det är uppenbarligen ett svårt område och det är viktigt hur de taktila bilderna 

framställs, till exempel att detaljerna går att urskilja även på små bilder och att bilderna produceras 

utan perspektiv (Ostad, 1989). Att förstå en taktil bild av en tredimensionell figur ritad i perspektiv går 

inte för en elev med blindhet (Csocsán et al., 2002). För att överhuvudtaget förstå en taktil bild, måste 

eleven ha fått möjlighet att känna och undersöka det riktiga objektet innan (Ostad, 1989). I citatet från 

resultatdelen där en lärare tar upp att det blir svårt med bilder och symboler för eleven med blindhet, 

tyder det på att eleven inte har mött taktila bilder så ofta. Punktskriftsläsande elever kommer inte i 

kontakt med taktila bilder spontant i skolan, utan läraren måste aktivt visa och förklara de aktuella 

bilderna för eleven. Det krävs träning för att kunna avläsa en taktil bild och för att få en överblick av 

bilden samt kunna skapa en helhet av bilden. Två andra lärare framhöll att det är svårt för eleverna att 

uppfatta helheten i mönster. Även här krävs att eleven får en förförståelse genom att öva sig att avläsa 

mönster. Inom det här området finns det åtskilligt för oss på Resurscenter Syn att jobba med. Bilderna 

ska vara bra framställda och eleven ska vara bekant med objektet innan (Ostad, 1989). Läsår B fick 

mycket kritik av lärarna kring hur bilder, mönster och geometriska figurer var producerade och 

troligen borde det ha påverkat elevernas resultat på det nationella provet i matematik. 

Det krävs mycket arbete för att förstå sambandet mellan två- och tredimensionella former för elever 

med blindhet (Csocsán et al., 2002). Detta lyfts även av en lärare i kunskapsprofilerna. Eleven kan 

förstå tvådimensionella figurer, men inte tredimensionella. Tyvärr framkommer inte något om 

tredimensionella figurer i de andra kunskapsprofilerna, dock skriver flera lärare att eleverna kan tolka 

de tvådimensionella figurerna.  

Användning av abakus 

Eng (2010) menar att de som använder abakus gör det företrädesvis i årskurs 3 och 4. Trots detta är det 

bara två lärare som nämner abakus i kommentarerna i kunskapsprofilerna. Dessa elever kan 
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positionssystemet väl och möjligtvis har användandet av abakusen påverkat den kunskapen, eftersom 

det krävs att man har positionssystemet klart för sig vid abakusräkning. I resultatet nämns det i en 

kunskapsprofil att goda kunskaper i skriftliga räknemetoder hör ihop med användandet av abakus. I ett 

citat menar en annan lärare att det blir väldigt svårt med skriftliga räknemetoder när eleven inte ser och 

hittills har använt sig av huvudräkning. En möjlighet är att använda abakusen. Genom den får elever 

med blindhet ett sätt att utföra räkneoperationer på och behöver då inte hålla allt i minnet, vilket till 

slut blir omöjligt i skolan. Agélii (2001) belyser att abakusen motsvarar seende elevers papper och 

penna, alltså när eleverna börjar gå från huvudräkning till skriftliga räknemetoder. Utifrån citatet 

rörande eleven med blindhet, kan man dock invända mot att anledningen till att eleven inte kan 

använda sig av skriftliga räknemetoder, hänvisas till elevens funktionsnedsättning. 

Enheter 

En lärare tog upp hur svårt det var för eleven att ha en uppfattning om kvantiteter jämfört med 

viktenheter. Detta kan nog vara komplicerat för många elever, men det som ofta skiljer sig mellan 

seende elever och elever med blindhet är förmågan till överblick. Eftersom elever med blindhet, inte 

kan få överblicken, måste eleverna själva få undersöka och laborera med till exempel äpplen (Ostad, 

1989). Hur många äpplen går det på ett kilo? Kan man få fler eller färre äpplen på ett kilo, om äpplena 

är större? Det räcker inte med att eleven gör detta en gång, utan måste få göra det vid upprepade 

tillfällen (Klingenberg, 2013). 

Skolverkets anvisningar 
På Skolverkets hemsida kan man läsa om vilka anpassningar som är tillåtna för elever med 

funktionsnedsättning (Skolverket, Anpassa för elever med funktionsnedsättning, 2013). Längre provtid 

användes som anpassning för elever med blindhet. Det är inte tillåtet att ge svaren muntligt på de 

nationella proven i matematik, dock var det ett delprov som en elev uppfyllde kravnivån för, trots att 

svaren gavs muntligt. En brist i källan är att Skolverkets hemsida uppdateras ständigt och att källan 

som hänvisas till var tillgänglig 2013. Eleven som gjorde det här delprovet gick i årskurs 3 ett annat år 

och då kan det möjligen varit tillåtet att ge svar muntligt i ämnesprovet matematik. Denna studie visar 

att en lärare ger stöd och ej obetydlig förklaring till eleven. Hur mycket stöd och förklaringar får 

läraren ge, utan att det blir för mycket hjälp? Det måste vara en oerhört svår balansgång för lärarna ute 

i skolorna, som troligen genomför de nationella proven för första gången med en punktskriftsläsande 

elev i årskurs 3. 

Specifika anvisningar för punktskriftsläsande el ever 
För att underlätta för lärarna kanske de utöver information och bedömmaranvisningar för alla elever, 

även skulle behöva det speciellt för de punktskriftsläsande eleverna. Generellt säger Skolverket att 

hjälpmedel, till exempel laborativt material inte får användas på delproven i de nationella proven i 

matematik (Skolverket, Anpassa för elever med funktionsnedsättning, 2013). En lärare skrev i sina 

kommentarer att eleven, genom att använda konkret material, självständigt har arbetat med mönster 

under de nationella proven i matematik. Här är inte det konkreta materialet ett hjälpmedel, utan ett sätt 

att för eleven redovisa sina kunskaper. De taktila bilderna som medföljer de nationella proven för 

punktskriftsläsande elever, kan inte eleven med blindhet på egen hand skapa. Då krävs det av läraren 

att komma på hur eleven ska få möjlighet att visa sina kunskaper.  

Tidsaspekten 
Specialskolan finns inte som alternativ för eleverna i föreliggande studie, men man kan fråga sig om 

resultaten på de nationella proven skulle bli annorlunda om de hade mjölighet att genomföra proven 

ett år senare än sina jämnåriga klasskamrater i grundskolan, liksom eleverna i specialskolan 

(Skolverket, Om nationella prov, 2013)? Eller i alla fall bli erbjudna det. Allting tar längre tid för 
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elever med blindhet. Det kan vi på Resurscenter Syn vittna om och även lärare, föräldrar och elever 

som vi möter tar upp det.  

Fortsatta studier 

Det vore intressant att få möjlighet att intervjua lärare som just har genomfört de nationella proven i 

matematik och ta till vara på deras erfarenheter. I kombination med att få tillgång till elevlösningarna 

så är det möjligt att gå ner på djupet och se hur uppgifterna bedöms och framför allt vad det är som 

bedöms. Är det samma saker som bedöms för svartskriftsläsare, som för punktskriftsläsare? Genom att 

ha genomfört de nationella proven i matematik, så besitter lärarna kunskaper, som skulle vara av vikt 

att dokumentera för att längre fram kunna stötta de lärare, som har elever, som kommer att göra de 

nationella proven i punktskrift. Det skulle även vara intressant och viktigt att försöka få en klarare bild 

till varför det, ändå är en relativt hög andel elever som inte genomför alla delprov. Finns det något 

Resurscenter Syn kan göra för att öka deltagandet?  

Slutord 

Att få göra den här studien har gett mig väldigt mycket. Jag har haft möjlighet att engagera mig i ett 

smalt, men viktigt område; punktskriftsläsande elever och nationella prov. Som jag skrev i inledningen 

hoppas jag att lärare ute i skolorna kommer att ha användning av studien. För mig i min yrkesroll på 

Resurscenter Syn, kommer jag att ta upp de nationella proven i matematik med lärarna tidigt. Jag vill 

ge lärarna möjlighet att tänka långsiktigt och i god tid kunna jobba med områden som har visats vara 

svåra i studien, till exempel taktila bilder och att få möjlighet att vid flera och vid skilda tillfällen 

hantera olika objekt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. E-postutskick 

Bilaga 2. Informationsbrev till skolorna 

 



 

 

Bilaga 1 E-postutskick 

 

Hej!  
Här kommer mina kontaktuppgifter och även mer utförligt kring min studie, som jag berättade om 
vid vårt telefonsamtal.  
 
Tack för hjälpen!  
 
Vänliga hälsningar  
 

Ulrika Szigeti 

  



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev till skolorna 

 

Stockholm, januari 2013 

Hej!  

 

Jag arbetar på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som rådgivare och i mitt arbete träffar 

jag elever som läser punktskrift från hela landet.  

 

Det här läsåret har jag fått möjligheten att studera på deltid. Jag går en kurs som heter: ”Självständigt 

arbete i specialpedagogik, 15 hp” på Stockholms Universitet. Min handledare heter Magnus 

Magnusson. Hans mailadress är magnus.magnusson@specped.su.se. Syftet med studien är att se hur 

punktskriftsläsande elever presterar på de nationella proven. Jag har även med en frågeställning om det 

finns någon koppling i resultaten mellan matematik och svenska eller svenska som andraspråk.  

 

Som jag tog upp i telefonsamtalet, så skulle jag önska att få kunskapsprofilen från årskurs 3 eller 

motsvarande dokumentation, i både matematik och svenska eller svenska som andra språk, kring 

eleven i fråga. Det är viktigt att resultaten från de olika delproven är redovisade. Enligt Skolverket är 

resultatsammanställningen en allmän handling. Jag önskar få materialet senast den 20 februari 2013, 

men gärna tidigare.  

 

Eftersom gruppen punktskriftsläsande elever är en liten grupp är det viktigt att ni skickar in 

dokumentationen, för att studien ska bli tillförlitlig.  

 

Jag kommer att presentera materialet genom sammanställningar och inte visa på enskilda elevers 

resultat.  

 

I och med att jag arbetar på en myndighet, så diarieförs alla inkomna handlingar.  

I mina studier är jag inte en myndighetsperson, utan student och därför önskar jag att ni skickar 

dokumentationen kring eleven till min hemadress.  

 

Är det några frågor, så tveka inte att höra av er till mig!  

 

 

Vänliga hälsningar  

Ulrika Szigeti tel. 010-473 50 91 ulrika.szigeti@spsm.se 

Karaffgatan 3      

117 60 Stockholm 
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