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Abstrakt 
 
Den här rapporten har tagits fram med stöd av bland annat 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Resurscenter syn i 
Stockholm. Ett examensarbete där jag fördjupat mig i rummet som 
informationsbärare. Målet med studien har varit att ta fram en gestaltning 
som baseras på riktlinjer för hur ett modernt grundskoleklassrum kan 
utformas för att stödja orienteringen för barn med syntolkningssvårigheter. 
Detta för att möjliggöra en ökad tillgänglighet för målgruppen i den fysiska 
miljön, vilket i sin tur kan bidra till målgruppens självständighet och 
trygghet i skolan med förhoppning om ökad kunskapsutveckling. 
Lärandemiljön i ett klassrum för årskurs två i en av Stockholms nyare skolor 
har studerats för att ta reda på i hur stor utsträckning man idag tar hänsyn till 
barn med synnedsättning i framtagandet av nya skolor.  
 
För att nå målet har jag utgått från teorier och litteratur kring bland annat 
CVI, perception, orientering/wayfinding, färg och kontrast. Samtidigt har 
empiriska studier i form av kvalitativa intervjuer, observationer och analyser 
utförts.  
 
Resultatet av teori och empiri har visat att viktiga faktorer för att skapa en 
funktionell miljö för barn med syntolkningssvårigheter är organiserad 
stabilitet, anpassningsbarhet och enkelhet. Bearbetning av dessa faktorer har 
resulterat i ett gestaltningsförslag som visar på att det finns goda 
förutsättningar att med hjälp av rumsliga element underlätta för barn med 
CVI att orientera sig i klassrummet.  
 
 
Nyckelord: Rumslig gestaltning, CVI, hjärnsynskada, 
syntolkningssvårigheter, perception, kontrastmarkering, klassrum, 
tillgänglighet. 
 
 



 

Abstract 
 
This report is a degree project with the aim to increase the knowledge of the 
space as an information holder and have been developed with the support 
from National Agency for Special Needs Education and Schools (SPSM in 
Swedish) in Stockholm. The aim of the study was to develop a design 
proposal with guidelines for how a modern primary school classroom can be 
designed to support the orientation for children with visual interpretation 
difficulties. This is to increase access for the target group in the physical 
environment, which in turn can increase independence and safety at school 
with the hope of better learning. To find out how one today regards children 
with visual impairment learning environment in the development of new 
schools, a classroom have been studied in one of Stockholm's newer 
primary schools.  
 
To reach the goal, theories and literature on topics such as CVI, perception, 
orientation/wayfinding, colour and contrast was studied. Meanwhile, 
empirical studies in the form of interviews, observations, and analyzes was 
performed. 
 
The results of theory and empirical data have shown that the most important 
factors to create a functional environment for children with visual 
interpretation difficulties are organized stability, adaptability and simplicity. 
Processing of these factors has resulted in a design proposal, which shows 
that there are good prospects for using spatial elements to make it easier for 
children with CVI to orient themselves in the classroom. 
 
 
Keywords: Spatial design, CVI, cerebral visual impairment, visual 
interpretation difficulties, perception, contrast marking, classroom, 
availability. 
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Definitioner och centrala begrepp 

Funktionsnedsättning/synnedsättning 
Ordet funktionsnedsättning syftar till nedsättning av psykisk, fysisk eller 
intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2007). Synnedsättning 
innebär att man har svårt att med hjälp av synen orientera och förflytta sig 
eller att man har svårigheter att läsa tryckt text även med glasögon och god 
belysning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010). 

Tillgänglighet  
Ordet behandlar relationen mellan personer och miljöer och syftar på 
framkomlighet och den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt i 
samhället även om man har en funktionsnedsättning (Boverket, 2013).  

Wayfinding och Orientering 
Wayfinding innebär att känna sig hemma i sin omgivning och ger 
vägledning genom att hänföra sig till processen att bilda en mental bild av 
sin omgivning baserat på förnimmelse och minne (Gibson, 2009, ss. 11,14). 
Med orientering menas att veta var man befinner sig, att hitta dit man ska 
och att veta när man är framme. För att en miljö ska vara orienterbar, trygg 
och säker bör den vara överblickbar och igenkännbar samt fri från 
förvirrande komponenter, risker och faror (Handisam, 2009, ss. 66-68). 

Spatial förmåga 
Förmåga att genom syn, hörsel och känsel uppfatta det tredimensionella 
rummet och vårt förhållande till det. Innefattar även kroppsuppfattning 
(Adler & Adler, 2000). 
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Inledning 
En stor del av vardagen upptas av att förhålla sig till och orientera sig i olika 
miljöer, något som för de flesta av oss sker per automatik utan att vi 
reflekterar över det, inte minst i den redan kända närmiljön. Detta är dock 
inte en verklighet för alla.  
 
En relativt ny men kraftigt ökande patientgrupp är barn med visuella 
perceptions-/syntolkningssvårigheter eller synnedsättning på grund av 
hjärnskada. Enligt Barnsynskaderegistret i Lund är CVI eller hjärnsynskada, 
som kan ge dessa svårigheter, den vanligaste orsaken till synnedsättning hos 
barn idag (Andersson & Boije af Gennäs, 2008, s. 5). Siffror från 2007 visar 
att av de drygt 2000 barn och ungdomar som registret har uppgifter om så 
har närmare 30 % CVI. Registret är inte fullständigt och troligen finns det 
ytterligare ungefär 1000 barn och ungdomar med synnedsättning 
(Synskadades Riksförbund, 2012).  
 
Det är först de senaste 25 åren som man alltmer har uppmärksammat att 
medfödd eller tidigt förvärvad hjärnskada kan orsaka synskada (Jacobson, 
2013). Anledningen till denna stegring av barn med CVI är att vi, med 
ökade kunskaper och utvecklade tekniker, kan rädda allt fler prematura barn 
och barn med mycket låg födelsevikt. Under den närmaste tiden före, under 
och efter förlossningen finns en större risk för dessa barn att drabbas av 
hjärnblödning eller infarkt. Därmed kan synskada uppkomma som 
konsekvens av för tidig födsel eftersom särskilt känsliga hjärndelar är 
involverade i bland annat synbanan. Skadan ger framförallt problem med 
visuell perception det vill säga att tolka det man ser (S:t Eriks ögonsjukhus, 
2009).  
 
CVI – Cerebral/Cortical Visual Impairment (Hjärnsynskada) kan drabba en 
eller flera synfunktioner och olika funktionsnedsättningar kan ges beroende 
på var i hjärnan skadan sitter (Eriksson & Cronström, 2007, ss. 3, 5). CVI 
kan ge svårigheter med orientering och förflyttning; balans och motorik; att 
känna igen personer och föremål; att tolka bilder, skriva, läsa och räkna med 
mera. De delar som är av intresse inom området för denna studie är framför 
allt de som påverkar barnets uppfattning av den fysiska miljö hon/han vistas 
i. Problematiken innefattar bland annat spatiala relationer, orientering och 
förflyttning samt figur-bakgrundsuppfattning: 
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• Att hitta och orientera sig i kända eller okända miljöer 
• Att uppfatta nivåskillnader, linjer och skuggor på mark eller golv 
• Att kunna bedöma avstånd 
• Att avgöra var föremål befinner sig och vägen dit  
• Att kunna särskilja ett specifikt föremål ur en rörig bakgrund/miljö 
• Att få ihop delar till en helhet eller se vad som är viktigt för att tolka 

helheten 
• Att uppfatta föremål då de rör sig eller när man själv är i rörelse 

    (Örebro läns landsting, 2011, ss. 11-12) 
 

Det mest frekventa är att ha två eller flera av dessa problem men varje 
enskilt barn med CVI är unikt och har särskilda behov. Problemen kan 
variera från timme till timme och dag till dag. Patricia Alexander (2001), 
specialist och synlärare beskriver komplexiteten så här: 

 
We know that it does not affect all children in the same way. In 
fact, the most consistent thing about CVI is that it is so 
inconsistent! How it affects a child depends on the injury to the 
brain, which caused the CVI in the first place, and how the brain is 
able to compensate.  

 
CVI är som tidigare nämnt även vanligt förekommande i kombination med 
andra funktionella diagnoser, exempelvis CP (Cerebral pares), 
Asperger/ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) eller 
utvecklingsstörning. Även barn med Downs syndrom kan ha 
syntolkningssvårigheter. 
 
Ännu finns ingen konsensus om definitionen av diagnosen CVI och den 
finns heller inte med i ICD 10 (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problem 2010). För Lena Jacobson (2013), 
barnögonläkare vid Neuropediatriska kliniken på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus och en av de första att arbeta med CVI, är förhoppningen att 
den kommer med i nästa upplaga av ICD år 2015.  
 
Då personer med visuell perceptionsstörning inte alltid är klassificerade som 
synsvaga, är barn och ungdomar med CVI en grupp som ofta hamnar 
"mellan stolarna". Otillräcklig kunskap om bedömning samt behandling och 
åtgärd för dessa barn resulterar i osäkerhet kring identifiering av 
problematiken och hur barnen kan ges hjälp i vardagen (Örebro läns 
landsting, 2011, s. 3, 11). I Boverkets Enklare utan hinder finns att läsa: 
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Behoven hos personer med nedsatt orienteringsförmåga har inte 
uppmärksammats speciellt mycket i den byggda miljön, trots att 
det har funnits krav på orienterbarhet i bygglagstiftningen sedan 
länge. Åtgärder för synskadade och för personer med kognitiva 
funktionshinder behöver således lyftas fram mer, … (Boverket, 
2005, s. 65) 

 
Nedan följer ett utdrag ur debattinlägget ”Hotar kontrastmarkeringar 
upphovsrätten?” som samma år finns att läsa i tidningen Arkitekten:  
 

Ljusa golv i kombination med ljusa väggar, björkfoder och vita 
dörrar är behagligt och rogivande för oss med normal syn och 
dessutom tidlöst - men ger en ljushetskontrast på ca 0,15 - på sin 
höjd 0,20. Steget till 0,40 är med andra ord långt. […] Hur ska vi 
som arkitekter förhålla oss till kravet om kontrastmarkeringar? Ska 
ljusa golv i kombination med ljusa väggar, björkfoder och vita 
väggar vara bannlyst i framtidens offentliga lokaler? […] Eller, för 
att spetsa till det hela, ska vi arkitekter i fortsättningen avsäga oss 
lugn och harmoni i vårt skapande för att tillgodose ett fåtal med 
synproblem - och skapa miljöer som för det stora flertalet med 
normala synfunktioner upplevs påträngande? (Blomqvist, 2005) 
 

Enligt min mening är det just sådana här svårigheter som är arkitektens och 
designerns jobb att försöka lösa. 
 
Synnedsatta barn ska i så stor utsträckning som möjligt gå i vanlig skola och 
skollagen säger att varje enskild kommun är skyldig att ta emot barn med 
funktionsnedsättning på sina vanliga skolor och förskolor. Samma sak gäller 
privata skolor och förskolor som drivs med kommunala medel. Med 
hänvisning av ekonomiska skäl har däremot kommunen rätt att välja vilken 
skola inom kommunen som barnet skall gå i (Utbildningsdepartementet, 
2010). På SWECO Arkitekters hemsida går att läsa följande om 
Sjöstadsskolan: ”Skolans interiörer bygger på god orienterbarhet, flexibilitet 
och hållbarhet. Skolans inre miljö ska upplevas som ljus och luftig med 
stimulerande kulörer och vackra, miljövänliga material” (Cedergren, 2006). 
För att ta reda på om detta stämmer utifrån hjärnsynskadade barns 
perspektiv har ett klassrum för årskurs två i denna skola studerats.  
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Problembeskrivning och syfte 
Visuella perceptionssvårigheter kan bland annat innebära problematik med 
att hitta i den redan kända miljön. Något så självklart som att hitta till sin 
egen bänk eller andra väsentliga delar av klassrummet kan vara ett stort 
hinder för ett barn med CVI (Karlsson Lunqvist, 2013). Detta är en miljö 
där barnet vistas dagligen, i en ålder som kräver allt större självständighet. 
Att behöva lägga stor energi på att orientera sig i klassrummet tar kraft och 
fokus från skolarbetet, vilket lätt kan bli lidande.  
 
Syftet med denna studie, utförd med stöd av bland annat 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn i Stockholm, är att 
ta fram en gestaltning baserad på riktlinjer för hur ett grundskoleklassrum 
kan utformas för att stödja orienteringen för barn med 
syntolkningssvårigheter.  
 
Genom gestaltningen vill jag visa på förändringar som ökar 
förutsättningarna för barn i åldern sex till tolv år med 
syntolkningssvårigheter på grund av CVI att självständigt hitta och röra sig i 
det moderna klassrummet. 

Frågeställning  
• Vilka visuella element kan stödja spatial orientering för barn med 

CVI? 
 

• Hur kan dessa element samverka för att stödja barnens visuella 
orientering? 

Avgränsning 
Denna studie avgränsas till en svensk skola och andra sociokulturella 
aspekter diskuteras inte. 
 
Studiens primära målgrupp är barn med CVI i grundskoleåldern som till 
största delen vistas i ett och samma klassrum. När barnen börjar skolan 
önskas en allt större självständighet, både av barnet självt och av dess 
omgivning. Det är också runt sexårsåldern som problemen ofta uppdagas 
(Andersson & Boije af Gennäs, 2008, s. 9).  
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De sekundära men väl så viktiga målgrupperna är de som arbetar med eller 
för dessa barn; lärare, rektorer och synpedagoger samt planerare av 
skolmiljöer. 
 
Med hänsyn till tidsbegränsningen på tio veckor samt den komplexitet som 
perceptionsproblematiken kring CVI innebär, har jag efter råd och 
diskussion med ögonläkare och synpedagoger inom området, kommit fram 
till att även göra följande avgränsningar; 
 
Bearbeta en begränsad yta i och med klassrummet. Som tidigare nämnt, en 
plats där barnen vistas dagligen och där både den fysiska och den psykiska 
miljön spelar en viktig roll. Inte minst för inlärning och koncentration.  
 
Enbart behandla den problematik som är kopplad till CVI även om 
syntolkningssvårigheter är vanligt förekommande i kombination med andra 
funktionella diagnoser. Detta utesluter dock inte övriga diagnoser hos 
barnen.  
 
I gestaltningen begränsar jag mig till de visuella element som påverkar 
barnets uppfattning av den fysiska miljö hon/han vistas i och vad som kan 
stödja orienteringen. Jag har därmed inte gått in närmare på orientering med 
hjälp av övriga sinnen, en kombination av dessa eller med hjälp av mer 
specifika hjälpmedel. Likaså avgränsar jag mig från att gå in på övriga 
problemområden till följd av CVI.  
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Teori 
Här beskriver jag de teorier som tillsammans med empiriskt insamlad 
data ligger till grund för mitt gestaltningsförslag. Teoridelen består 
övervägande av hur personer med visuella perceptionssvårigheter 
uppfattar sin omgivning och vad som kan underlätta tolkning av 
synintryck.  

Kognitionspsykologi – varseblivning och uppmärksamhet 
Kognition behandlar förmågan att bearbeta den information som vi får 
genom våra sinnen. Kognitiva processer sker ständigt och är nödvändiga för 
att vi ska kunna se, tala, höra, minnas, tänka och så vidare (Arai, 2001, s. 9).  
 
Enligt Farné (1974) är det genom vår visuospatiala förmåga som vi 
uppfattar föremåls geometriska egenskaper så som orientering, storlek, 
volym, form etcetera. Även avstånd mellan betraktaren och föremålen – 
absolut avstånd samt relativt avstånd, det vill säga föremålens inbördes 
avstånd. Det handlar också om att förstå riktningar som framför/bakom, 
höger/vänster, över/under, störst/minst och så vidare (Kroksmark, 2005, s. 
15). Det är denna bearbetning som ger upphov till det vi kallar visuell 
rumsperception eller visuospatial perception. Hos barn med CVI är 
intrycken från omgivningen bristfälliga på grund av att deras hjärnskada lett 
till perceptionsstörning. Intrycken tolkas därmed ofta på fel sätt eller inte 
alls (Ejdelman, 2001, s. 4).  
 
Ware (2008, s. 179) menar att vi har viss kontroll att styra vår 
uppmärksamhet till det vi väljer att fokusera på. Däremot kräver 
bearbetningen av informationen allt större uppmärksamhet ju mer stimuli 
vår perception utsätts för. Genom användning av så kallade ”pop-out”-
effekter i gestaltningen kan ett objekt sticka ut eller skilja sig från mängden. 
Detta sker med hjälp av exempelvis färg, form, storlek eller orientering. På 
så sätt kan en designer hjälpa till att rikta målgruppens uppmärksamhet 
(Ware, 2008, s. 29). ”Pop-out” genom djup kan vara lite vanskligt att 
använda då exempelvis barn med CVI ofta saknar eller har nedsatt 
djupseende (Alexander, 2001). 
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Ljus och belysning 
Ett korrekt ljus som är tillräckligt starkt utan att blända är viktigt för att vi 
ska kunna tolka vår omgivning. Som normalseende återhämtar sig ögat 
snabbt efter att ha utsatts för exempelvis bländning eller ljusblänk. 
Svårigheterna blir desto större hos personer med CVI då tolkningen av 
synintryck redan är ansträngande i sig. Därför är planering av armaturtyp, 
ljuskällors placering och ljusstyrka extra viktigt för att inte ytterligare 
försvåra tolkningen av synintryck. Ett varmt gulaktigt ljus är att föredra 
framför ett kallare blå. För stark belysning eller motljus från fönster gör 
konturer suddiga, kontraster svåra att uppfatta och detaljer omöjliga att 
urskilja. Då det är dessa informationsbärande motsatser som ger 
synintrycken innebörd är det därför viktigt att vid ljussättning inte ta bort 
dess naturliga fenomen (Eriksson & Cronström, 2007, s. 8, 11).  

Nivåskillnader och avstånd 
Tack vare vårt avancerade synsystem rör vi oss normalt sett obehindrat i vår 
miljö. Utan att vi reflekterar över det uppfattar vi djup, nivåskillnader och 
former. Med ett icke fullt fungerande synsystem blir det desto svårare. En 
nedåtgående trappa kan te sig som en plan yta samtidigt som en mattkant 
eller övergången mellan olika markmaterial istället uppfattas som ett stort 
trappsteg. Kontrastskillnader och färgmarkeringar kan här hjälpa till att 
påvisa nivåskillnaden (Eriksson & Cronström, 2007, s. 9).  

Kontrast, färg och mönster 
Lea Hyvärinen, en auktoritet inom ämnet, menar att det allra svåraste för 
personer med CVI är att uppfatta vinklar, i synnerhet vid rörelse och dålig 
kontrast (SRF, 2009, s. 6). Liksom personer med andra synnedsättningar 
kan personer med CVI vid orientering hjälpas av markering eller märkning i 
form av ljus- och färgkontraster, tydlig skyltning eller landmärken. Viktigt 
är att kontrastmarkeringarna är tydliga och logiskt uppbyggda. Glesa rader 
med prickar i allt för tunna linjer kan försvinna ur synfältet eller 
uppmärksammas inte alls (Boverket, 2005, ss. 65-66). Angränsande eller 
ovanpåliggande föremål med låg kontrastskillnad i kulör eller ljushet kan 
vara svåra att uppfatta (Eriksson & Cronström, 2007, ss. 9,11). Enligt NCS 
(Natural Color System) rekommenderas en ljushetskontrast på minst 0,40 
enheter (Boverket, 2005, s. 66).   
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It should be known that visual information at low contrast is 
important in visual communication and in perceiving the structure 
of the environment. Extreme situations occur in the northern states 
on cloudy winter days when everything is white and shadows are 
faint. For a child or adult person with poor contrast sensitivity in 
this environment, there is nothing to be seen. (Hyvärinen, 
Understanding the Behaviours of Children With CVI, 2004) 

 
Färger använda på rätt sätt är ett effektivt verktyg när det kommer till 
vägledning, sortering och orientering och det är nästan omöjligt att föreställa 
sig visuell perception utan dem (Gibson, 2009, s. 87). De kan dessutom vara 
till extra stor hjälp för personer med CVI. ”Barn med visuella 
perceptionssvårigheter har ofta en god förmåga att se färger. Detta är en 
strategi som man kan använda på olika sätt för att kompensera nästan alla 
svårigheter till viss del” (Andersson & Boije af Gennäs, 2008, s. 16). Även 
Alexander (2001) menar att färg är en styrka för barn med CVI som bör 
utnyttjas för att uppmuntra visuell uppmärksamhet. Många barn har 
dessutom bestämda färginställningar, särskilt ljusa färger som gult. Andra 
föredrar starkare nyanser som rött eller lugnare kulörer som lila, grönt och 
blått. När målet är att skapa en bra synmiljö som underlättar orienteringen är 
det viktigt att tänka på belysningen vid val av kulör. Om inte färg och 
belysning planeras samtidigt kan den tilltänkta ljushetskontrasten mellan 
färgerna gå förlorad (Newman, 2009).   
 
För de flesta personer med perceptionssvårigheter tenderar mönster på 
exempelvis tapeter och gardiner att flyta ihop och mönstrade golv kan 
uppfattas som om de är i rörelse (Ejdelman, 2001, s. 20).  

Struktur 
När vi kommer till en ny eller för oss tidigare känd plats skapar vi oss först 
en överblick över helheten för att sedan plocka ut delarna. För ett barn med 
syntolkningssvårigheter måste först detaljer urskiljas för att tillsammans 
sättas samman till en helhet (Eriksson & Cronström, 2007, s. 10). Ett barn 
med CVI har ofta besvär med att tolka synintryck i röriga miljöer (S:t Eriks 
ögonsjukhus, 2009). Inte sällan har de även svårt att urskilja mer än en sak i 
taget. Former och föremål känns ofta igen men kan vara komplicerade att 
tolka korrekt och avstånd svåra att bedömda. Detta leder till att det som 
regel tar omfattande tid att uppfatta hur omgivningen ser ut. Ytterligare 



Examensarbete i Informationsdesign  
Lina Jakobsson, Mälardalens Högskola	  

10 

	  

problematik kan vara att skilja på höger och vänster. Väl strukturerade 
miljöer och skyltar samt att med hjälp av olika tema skilja på exempelvis 
material eller olika delar av rummet kan underlätta orienteringen (Eriksson 
& Cronström, 2007, s. 10, 12). En enkel inredning med enfärgade möbler är 
att föredra (Ejdelman, 2001, s. 22) samtidigt som distraherande föremål på 
väggar etcetera bör begränsas. Förvaring av material och andra föremål kan 
med fördel placeras i slutna skåp och lådor för att minska intrycken. Vissa 
barn kan bli hjälpta av att skapa en egen arbetsplats med hjälp av 
skärmväggar, andra behöver tvärtemot placeras så att de har kontroll över 
vad som händer i rummet (Andersson & Boije af Gennäs, 2008, s. 16, 18).  
 
I Dr. Hyvärinens Cerebrala synskador, kartläggning (1997, s. punkt 14) går 
att läsa att ett barn med CVI kan ha svårigheter att komma ihåg detaljer för 
att känna igen platser. Beror det på att barnet inte ser dessa detaljer 
tillräckligt klart för att skapa minnesbilder av dem kan man se till att 
kontrastsituationen förbättras alternativt tillsätta detaljer som är lättare att 
hitta i miljön. Ett annat alternativ är att barnet kan se detaljer i omgivningen 
men inte förstår sig på det spatiala förhållandet mellan dem. 
Syninformationen kan för dessa barn användas för att lära sig olika ”stigar” 
som de använder för att ta sig från en plats till en annan. De verkar inte inse 
att det kan gå att ta en kortare väg genom att exempelvis gena diagonalt och 
en del kan inte längre hitta om en ommöblering sker.  
 

In other words, the paramount aspects of this room can be summed 
up in just four words whether the intended users are preschoolers 
with CVI, students with other visual impairments, or children with 
no visual impairments: organized stability, adaptability, simplicity. 

       (Amarican Pringting House for the blind, Inc., 2012) 
 
Ur ovanstående stycke, har jag valt att utgå från orden organized stability, 
adaptability och simplicity, översatt till svenska, som ledord i min 
gestaltning. Citatet syftar till att varje barn med CVI är unikt med 
individuella behov. Förutsättningarna för att skapa en god fysisk miljö bör 
därför vara en väl strukturerad omgivning med en enkel grund som är 
anpassningsbar efter behov. Orden som har stämts av med synpedagog 
Lundqvist samt ögonläkare och specialist Jacobson anser jag ger en bra 
sammanfattning av vad jag som gestaltare bör tänka på för att ta fram ett väl 
fungerande klassrum för barn med syntolkningssvårigheter.  
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Metod 
Här redogörs för de metoder som jag tillsammans med ovan nämnda 
teorier har använt mig av för att närma mig en lösning på min 
frågeställning.  

Val av metod 
Med hänsyn till tidsramen för denna studie har endast kvalitativa metoder 
kommit att vara aktuella. Valet av kvalitativa metoder ligger även till stor 
del i vad jag vill få fram. Eftersom jag behöver skapa mig fullständig 
förståelse för vilka visuella element som kan underlätta eller försvåra för 
barn med perceptionssvårigheter på grund av CVI att orientera sig i 
klassrummet passar kvalitativ forskning bra. Djupgående kvalitativa 
metoder syftar till att få fram en helhetsbild av problematiken där 
vidareutveckling med fördel sker under processens gång (Holme & Solvang, 
1997, s. 76-77, 88).    
 
”Respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all form 
av samhällsforskning” (Holme & Solvang, 1997, s. 32). Därför är det viktigt 
att i förväg överväga vikten av den information jag vill få fram innan 
utförandet av empiriska studier.  

Fallstudie 
Jag har valt att utföra en gestaltning i ett klassrum för årskurs två på 
Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. En av de nyare och modernare 
kommunala grundskolorna i Stockholms län, uppförd 2006. Skolan är ritad 
av arkitekter på SWECO med SISAB som uppdragsgivare. Här går omkring 
660 elever fördelat på årskurs 1-9 samt grundsärskola årskurs 4-9. Grunden 
för mitt val ligger i att jag vill se i hur stor utsträckning som det idag tas 
hänsyn till barn med syntolkningssvårigheter i framtagandet av nya skolor.  
 
Klassrummet på Sjöstadsskolan har plats för 24 barn. Rummet är ljust med 
stora fönster, vita väggar (en gul fondvägg), vitt tak och mellangrått golv. 
Lister, foder och möbler i björkfaner. De tre dörrarna har en mörkgrå kulör. 
Utöver dörrarna innehåller rummet med andra ord relativt dåligt med 
kontraster. I likhet med andra klassrum är det mycket saker på väggar, i 
hyllor och skåp.  
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Observation  
Även om det i det här fallet har varit barnens rörelsemönster samt 
klassrummets utformning som varit anledningen till observationen och inte 
barnen i sig, är det självklart viktigt att total tystnadsplikt råder kring de 
barn som deltagit under observationen och att hänsyn tas till deras fysiska 
och psykiska integritet (Holme & Solvang, 1997, s. 32). Vid de tillfällen 
personer finns med på referensbilder i rapporten är deras ansikten dolda.  
 
Det finns ingen observationsmetod som för alla observatörer och tillfällen är 
självklar och rätt. Det viktiga är att metoden möjliggör insamlandet av den 
information som behövs för att senare kunna utvärderas (Reich & Wesén, 
1986, s. 19). Den observation som jag utförde, för att skapa mig en bild av 
dagens moderna klassrum, skedde under två timmar i ett klassrum för 
årskurs två på Sjöstadsskolan i Stockholm. Under tiden som 
fältanteckningar fördes studerade jag vad som hände i rummet, hur barnen 
rörde sig och vilka delar av klassrummet de använde samt 
uppmärksammade vart problem kan uppstå. Observationen var öppen men 
icke deltagande. Det vill säga att deltagarna var införstådda med att jag var 
där som observatör. Detta betyder att jag kunde röra mig fritt i rummet och 
samtala med läraren även om jag i stort förhöll mig relativt passiv för att 
störa så lite som möjligt och för att eleverna inte skulle ändra beteende på 
grund av min närvaro (Holme & Solvang, 1997, s. 111).  

Analysförfarande 
Som stöd till observationen på Sjöstadsskolan utfördes en analys, med hjälp 
av analysmallen på följande sida, i enlighet med Florin (2011). För att skapa 
en övergripande bild av problematiken i det moderna klassrummet togs, 
utifrån analysmallen, ett färg- och notationssystem fram baserat på några av 
de utgångspunkter Branzell (1976, s. 9) nämner gällande beskrivning av 
notationer:  

 
• Klargöra fysiska förutsättningar  
• Beskriva vistelse/rörelse 
• Notera element som stödjer orientering    
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Analysmall 
 
 
 

• Identifiera några betydelsefulla landmärken i rummet.  
 
 

• Vilka knutpunkter är avgörande för det nuvarande rörelseflödet i 
rummet?  

 
 

• Identifiera de formelement som skapar rörelseriktningar.  
 

 
• Vilka gångstråk används och varför?  

 
 

• Vilka verksamheter styr de befintliga rörelseriktningarna?  
 
 

• Var sker övergångar mellan platsskapande element och/eller 
funktioner?  

 
 

• Vilken information ger formelementen vid de olika 
knutpunkterna? Varför? 

 
 

• Var skulle formelement kunna förändras, tillföras eller tas bort för att 
förändra de nuvarande rörelseriktningarna?  

 
 
 
Plats: 
 
Datum: 
   
Tid: 
   
Väder:  
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Intervjuer med expertis 
Samtycke, anonymitet och tillit är allmänna etiska aspekter som jag bör 
förhålla mig till under utförandet av en intervju (Ryen, 2004, s. 156). När en 
intervju eller ett samtal, som i det här fallet, rör ett svårt, komplext och för 
mig nytt ämne anser jag det extra viktigt att visa ödmjukhet inför de som är 
kunniga och yrkesverksamma inom området. Jag vill naturligtvis visa att jag 
har läst på och är insatt. Samtidigt är jag väl medveten om att det är en 
väldigt liten del av detta komplexa ämne som jag precis börjat bekanta mig 
med. Det är även viktigt att jag uppfattar det som sägs under intervjuerna 
korrekt och i de fall som jag är osäker försäkrar mig om att jag inte återger 
viktig information på ett felaktigt sätt. Därför har intervjuer lästs igenom 
och godkänts av de intervjuade. 
 
Jag utförde en intervju med synpedagog, tillika min kontaktperson på 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, Åsa Karlsson 
Lundqvist (2013) för att få ta del av hennes kunskaper kring mitt 
problemområde. Eftersom det var en kvalitativ intervju fick den intervjuade 
till en början tala fritt utifrån sina egna erfarenheter. Följdfrågor som vi 
diskuterade kring ställdes vartefter samtalet fortlöpte. Detta är utmärkande 
för kvalitativa intervjuer som snarare ter sig som ett samtal med ett fåtal 
förutbestämda frågor och där syftet är att ta del av just den intervjuade 
personens berättelse (Widerberg, 2002, s. 16). Områden som jag var 
intresserad av att diskutera var bland annat riktlinjer gällande den fysiska 
miljön för personer med CVI samt likheter respektive olikheter i orientering 
och läsbarhet av fysisk miljö för personer med CVI och OVI 
(synnedsättning som sitter i ögat). En huvudfråga var vilka problemområde 
som är vanligast för personer som, på grund av CVI, har svårt att hitta och 
orientera sig i kända miljöer. Under samtalet får jag en klar bild över 
SPSMs verksamhet och hur myndigheten arbetar. K. Lundqvists 
erfarenheter bekräftar även de teorier jag läst mig till angående vad jag bör 
tänka på vid gestaltning för barn med CVI. Intervjun som utfördes på den 
intervjuades kontor pågick i ungefär en timme.  
 
En kortare telefonintervju på cirka femton minuter gjordes med Ingrid 
Axelsson (2013), synpedagog på Stockholms syncentral. Även detta var en 
kvalitativ intervju som föreföll mer som ett samtal där frågor ställdes 
allteftersom. De frågor som ställdes var i princip de samma som vid 
ovanstående intervju med K. Lundqvist. Då syncentralens uppgift är att ge 
personer med synnedsättning goda förutsättningar att klara sig i vardagslivet 
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(SPSM arbetar för att skapa goda förutsättningar i utbildningssammanhang) 
var syftet med denna intervju att se om de båda intervjuades erfarenheter 
stämmer överrens med varandra och för att få fler infallsvinklar. Intervjun 
ger ytterligare bekräftelse på det jag är tidigare fått reda på samt nya idéer. 
	  
I samband med observationen på Sjöstadsskolan samtalar jag med 
klassläraren (2013) som berättar om hur arbetet ser ut i klassrummet, vilka 
delar av rummet som används och är viktiga att hitta till samt var och hur 
eleverna förvarar sitt material (se bilaga #3).  
 
Jag har även haft e-postkontakt med ögonläkare Lena Jacobson som svarat 
på mer medicinskt inriktade frågor gällande CVI samt Sabina Santesson, 
vars dotter och man har CVI, som har gett sin bild av hur diagnosen 
påverkar vardagen.  

Analys av skola med vana av elever med CVI  
Ett besök har gjorts på Råsundaskolans RH(rörelsehinder)-enhets tre 
klassrum där barn med rörelsehinder, ofta i kombination med CVI eller 
annan synnedsättning går. Detta för att se om lösningar tagits fram för att 
underlätta orienteringen för barnen.  
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Resultat av empiri 

Observation 
För ett barn med normalseende är klassrummet på Sjöstadsskolan ett fullt 
fungerande klassrum där de olika delarna kan urskiljas med relativ enkelhet. 
Även om rummet kan uppfattas aningen plottrigt och rörigt. För ett barn 
som har CVI är kontrollen att styra uppmärksamheten inte lika stark. Ju fler 
detaljer desto längre tid tar det att skapa en fullständig bild av rummet 
(Eriksson & Cronström, 2007, s. 10).  

  
  Bild 1. Planritning 3D. 

IN/UT	  
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  Bild 3. Översiktsvy. 

Bild 2. Klassrum sett från alla riktningar. 
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Barn med CVI har ofta fullt utvecklat färgseende men precis som för 
personer med normal syn, är det trots allt skillnader i ljushetskontrast som 
hjälper urskiljandet av olika delar i rummet. De ljusa väggarna, golvet, taket 
och möblerna blir svåra att särskilja då de ligger väldigt nära varandra i 
ljushetskontrast. Färgintensiteten påverkar läsbarheten för oss alla och blir 
bättre ju större skillnaden i densitet är mellan två färger (Gibson, 2009, s. 
88). Detta kan ses på bilden nedan där färgen tagits bort och där låga 
skillnader i ljushetskontrast påvisas. Ser man rummet såhär är det inte lika 
självklart att urskilja dess olika delar. På bilden nedan kan ses att de element 
som urskiljer sig mest i ljushetskontrast, genom att vara mörkast respektive 
ljusast, är detaljer som dokumentsamlare, teckningar och informationsblad, 
vilket inte är fel i det avseendet då barnet behöver hitta även dem. Däremot 
bidrar de inte till att skapa någon helhet och förståelse för rummet. Snarare 
blir det svårt att veta vart fokus skall läggas. ”Antingen vi vill det eller inte 
dras blicken automatiskt till synfältets ljusaste delar. […] Hjärnan söker en 
mening i vad ögat ser, genom att uttolka det mönster av kontraster i ljushet 
och färg som synfältet innehåller” (Liljefors, 2000). 
 
 

 
 
 

  Bild 4. Klassrummet när färgen tagits bort.  
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En brist är att det i dagsläget inte finns några möjligheter att ljusreglera 
klassrummets armaturer. De alternativ som finns är:  

• Belysning på/av i hela rummet 
• Belysning i rummets främre del på, i rummets bakre del av 
• Belysning i rummets främre del av, i rummets bakre del på  
• Tavelbelysning på/av 

 
De stora fönstren ger bra dagsljusinsläpp och här kan ljusinsläppet till viss 
del begränsas med hjälp av flyttbara gardiner. Fönstren i de tre dörrar som 
angränsar till klassrummet går inte att dra för, vilket innebär att det inte går 
att skärma av från störande moment från korridor eller angränsande 
klassrum.  
 
Fast konstruktion och inredning i rummet som påverkar dess utformning 
och som jag måste förhålla mig till i gestaltningen är; fönstervägg, tre 
dörrar, smartboard, fast materialskåp, vask samt en inbyggd glashylla.  

Figur 1. De röda markeringarna visar fast inredning (ritning från SISAB, SWECO arkitekter,  
2006-09-15). 
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Utredning av analysmall samt färg- och notationsschema 
 
Betydelsefulla landmärken 
Smartboard (skrivtavla), dörr in till klassrummet, anslagstavla, vask samt 
fönstervägg är landmärken som kan tala om vart i rummet man befinner sig. 
Alla landmärken bortsett från anslagstavlan är fast inredning. För nuvarande 
finns även en röd matta placerad i klassrummet vilken kan fungera som ett 
tydligt landmärke.  
 
Formelement som skapar rörelseriktningar 
Elevbänkarnas uppställning har avgörande betydelse för de rörelseriktningar 
som uppstår i klassrummet. Bänkarnas grupperingar i dagsläget genererar 
flera olika riktningar. Detta kan leda till förvirring om man har svårt att hitta 
dit man ska.  
 
Knutpunkter avgörande för rörelseflödet 
De rörelseriktningar som skapas av bänkarnas uppställning leder även till ett 
stort antal knutpunkter. En annan uppställning skulle kunna minska dessa 
knutpunkter och därmed också reducera antalet vägval.   
 
Gångstråk 
De gångstråk som används idag är de som leder från elevernas sittplatser till 
dörr och smartboard. Två gånger per dag används även det gångstråk som 
leder till den hylla där material som används under dagen hämtas och 
lämnas. Ytterligare gångstråk som används är det som leder till angränsande 
klassrum. 
 
Verksamheter som styr rörelseriktningar 
Det som styr rörelseriktningarna är vilken typ av lektion som hålls.  
 
Övergångar mellan platsskapande element/funktioner 
Dörr till korridor och till angränsande klassrum – inne/ute samt mellan 
smartboard och bänkar. 
 
Formelementens information vid de olika knutpunkterna 
Bänk – sitta och arbeta 
Dörr – ut/in 
Smartboard – Aktivt deltagande i lektionen 
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Formelement att förändra/tillföra/ta bort för att ändra rörelseriktningar 
Bänkarnas placering kan ändras för att minska rörelseriktningar, skapa 
struktur, enhet och lugn. Därmed förenklas också orienteringen i rummet.  
För övrigt är det mesta av inredningen fast. 

 
  
 

 

 Figur 2. Färg- och notationsschema över klassrummet. 
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Intervjuer 
Här följer essensen av de intervjuer som gjorts med synpedagogerna Åsa 
Karlsson Lundqvist på SPSM, resurscenter syn och Ingrid Axelsson, 
Stockholms syncentral (sammanställningar kan läsas i sin helhet under 
bilaga #2 och #5). Intervjuerna gav till viss del nya infallsvinklar men 
framför allt bekräftades att de teorier som jag använt mig av nyttjas och 
fungerar även i praktiken samt att det råder brister i den fysiska miljön 
gällande orientering för personer med syntolkningssvårigheter. 
 

• Att för lite hänsyn tas till barn med syntolkningssvårigheter i 
framtagandet av nya miljöer påpekas av de båda intervjuade. Allt för 
mycket styrs av utseende och vad som är modernt snarare än 
funktionellt. Ofta är det ”vitt, vitt, vitt” med enbart ljusa träslag på 
möbler och utan kontraster vilket resulterar i att allting ”flyter ihop”. 
Stora glaspartier i väggar och tak är också något som komplicerar då 
det kan vara svårt att skärma av överflödigt ljus med reflexer och 
bländning som följd samt störande moment utanför rutan.  

 
• Vikten av att kunna reglera och anpassa ljusinsläpp och belysning i 

flera steg för att erbjuda rätt ljusstyrka etcetera, betonas. Här är ofta 
de individuella behoven hos barn med CVI utmärkande. En del barn 
behöver ökat ljus medan dämpning av ljuset underlättar för andra. 
Många med CVI besväras av blänk och reflektion från fönster och 
glaspartier.  

 
• Barnen behöver en lugn miljö med så få störande intryck som 

möjligt. De kan ha svårt att urskilja mer än en sak i taget, samtidigt 
som uppmärksamheten lätt störs av omgivande miljö eller föremål. 
För mycket ljudintryck kan störa och det kan vara svårt för ett barn 
med CVI att använda mer än ett sinne i taget.  

 
• Att problem ofta uppstår gällande orientering i lokaler eller att hitta 

var platser eller saker finns bekräftas samtidigt som de individuella 
svårigheterna poängteras.  

 
• Även om skillnaderna i orientering och läslighet av en miljö kan 

skilja sig mellan barn med CVI och barn med annan synnedsättning 
är de råd som ges, med tydliga gångstråk och så vidare, generellt 
ganska lika. 
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• De råd som ges till personer i barnens omgivning gällande den 
fysiska miljön behandlar; struktur, färgsättning, belysning och 
markering. Placering av föremål, text och bild i ögonhöjd är viktigt 
så att barnet kan komma nära. Material bör förvaras bakom 
skåpsdörrar, draperier eller liknande för att minska störande stimuli. 
Likaså är det en fördel om det material som barnen ofta använder 
finns nära tillhands för minskad rörelse i rummet och för att barnet 
själv skall behöva förflytta sig så lite som möjligt.  

 
• Ommöblering bör inte ske utan att tala om och visa det för barnet. 

Placering nära tavlan är att föredra. Det är även bra om barnet kan 
placeras vid en hörnbänk för att lättare hitta till sin arbetsplats. För 
några barn underlättar det att har nära till bänken från dörren men 
vid mycket spring ut och in kan det istället förvärra dess 
koncentrationssvårigheter ytterligare. Därför är det inget som 
generellt går att säga är rätt.  

Analys av skola med vana av elever med CVI  
Kerstin Amnell, AE-ledare och speciallärare, Råsunda skola, RH-
enheten 
 
Varje elev har tillgång till egen punktbelysning och diverse 
specialanpassade hjälpmedel. Dessa skrivs ut på recept, vilket innebär att de 
är subventionerade av staten. Däremot kan en hel del, mycket beroende på 
bristande resurser, förbättras gällande den fysiska miljön i de tre 
klassrummen.   
 
Intressant är att varje elev har en egen arbetsplats. I det här fallet placerade i 
en hästskoform där eleverna sitter utmed väggarna med ryggarna in mot 
mitten med skärmväggar mellan sig. De egna arbetsplatserna underlättar för 
barn med perceptions- och/koncentrationssvårigheter att fokusera. I mitten 
av rummet finns ett runt bord där eleverna kan samlas vid grupparbeten eller 
då de arbetar med tavlan. Kanske kan en utvecklad modell med enskilda 
bänkar och bestämda grupparbetsplatser vara gångbart även i ett 
normalklassrum? Det ger möjlighet till såväl avskilt arbete som arbete i 
grupp utan ommöblering. Tyvärr saknas utrymme för detta i klassrummet på 
Sjöstadsskolan, men tanken kan vara värd att lyfta. Se sammanställning av 
besöket under bilaga #6. 
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Skissmaterial 

 
Utifrån vad jag fått fram genom teori och empiri skrev jag ned så många 
associativa ord som jag kom på kring ledorden organiserad stabilitet, 
anpassningsbarhet och enkelhet. Därefter valdes tre områden ut; struktur, 
färg och kontrast, vilka jag såg som de viktigaste verktygen för att uppnå 
ledorden. Även för dessa tre ord gjordes en mindmapping för att reda ut 
dess betydelse i just det här sammanhanget. Resultatet kan ses i modellen 
nedan. 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under processen har flera skisser och förslag tagits fram. Urval har gjorts 
kring bland annat kontrastmarkering, kulörval och elevbänksuppställningar 
samt olika möjligheter för att dölja störande element och understödja 
orientering till viktiga delar av klassrummet.  
 
Genom att skissa, modellera och prova ut olika gestaltningar, tankar och 
förslag genereras nya idéer samtidigt som brister och förtjänster kommer 
fram. Jag kan se de olika elementens förhållande till varandra och dess 
samverkan genom bland annat mått, storlek, färg och form.   

Figur 3. Modell framtagen under designprocessen.  
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 Figur 4. Designprocess. Skisser, förslag och urval.  
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Gestaltning  
Här redogör jag för mitt gestaltningsförslag och kopplar det till teori 
och empiri.  
 
 
Som kan läsas tidigare i rapporten är organiserad stabilitet, 
anpassningsbarhet och enkelhet nycklar som stödjer orienteringen för barn 
med CVI. Detta har jag försökt uppnå med hjälp av struktur, färg och 
kontrast genom den modell som kan ses under rubriken skissmaterial (s. 24).  

Organiserad stabilitet  
Jag har vidtagit åtgärder för att skapa en lugnare miljö och enklare 
orientering. Detta underlättar inte bara för de barn som har CVI. Även barn 
med eller utan annan synnedsättning kan få lättare att fokusera på 
skolarbetet. Målet har varit att, utan att göra klassrumsmiljön tråkig och 
oinspirerande, uppnå en organiserad stabilitet genom att ta fram en 
grundstruktur där; 
 

• Elev- och lärarmaterial samt information och teckningar har samlats 
ihop och lätt kan döljas. 

• Elevbänkarna har fått en ny uppställning och egen förvaring. 
• Golvytan har rensats genom att överflödiga enheter tagits bort. 
• Väggar, fönster och dörrar har skalats av från distraherande och 

störande element.  
 
För en elev med CVI är det i de flesta fall viktigt att sitta rakt mot tavlan. 
Fokus tappas lätt om eleven behöver vrida på huvudet varje gång. Eleven 
bör även sitta i främre bänkraden för att undvika att övriga elever, föremål 
eller störande element befinner sig mellan eleven och tavlan. Med fördel på 
ena kanten för att lätt hitta till sin plats (Karlsson Lundqvist, 2013). Vid 
uppställning i grupper är det svårt att få alla barn att se bra utan att ställa 
bänkarna ”omlott” vilket ger ett rörigare intryck med fler vägval vilket lätt 
skapar förvirring. Det kan då bli svårt för ett barn med 
syntolkningssvårigheter att få förståelse för helheten, att hitta till sin plats 
eller andra väsentliga delar av rummet. Bänkarna är försedda med låsbara 
hjul vilket möjliggör enkel ommöblering eller åtskiljning av bänkar vid 
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behov. Notera dock att ommöblering bör undvikas och att i de fall det görs 
skall elever med CVI i förväg upplysas om förändringen. Olika 
bänkuppställningar har tagits fram och demonstrerats för synpedagoger på 
SPSM som förespråkar just alternativet med bänkar i rader av samma 
anledningar som ovan nämnts.   
 
  

 
	  

	  

	  

    Figur 5. Färg- och notationssystem, ny uppställning. Jämför med figur 2, s. 21 
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Informationsmaterial 
 

 
 
Den bakre väggens anslagstavla med information och teckningar kan för ett 
barn med syntolkningssvårigheter ge för mycket information och för många 
intryck på samma gång. Jag har därför valt att ersätta anslagstavlan med en 
magnetisk vägg med utpräglad plats för alfabet och siffror men med 
möjlighet att tillfälligt även sätta upp teckningar eller projektbilder. 
Bokstäver och siffror har getts olika färg vilket underlättar för barnet att 
skilja dem åt. De är även tredimensionella och går att plocka ner för att 
kunna se dem på nära håll samt känna dess form för att understödja 
förståelsen. De informationsblad och teckningar som funnits utspridda runt 
om på väggar, fönster, dörrar och så vidare har samlats ihop i så kallade 
blädderställ. Detta medför att de är lättare att hitta, inte utgör störning i lika 
hög grad samt att eleven kan komma nära och läsa i ögonhöjd.  

    Bild 6. Efter; Magnetvägg med plats för 3D-bokstäver. Blädderställ för teckningar, informationsblad etc. 
	  
	  	  

    Bild 5. Före; Rörig anslagstavla med teckningar, informationsblad etc. Se även klassrummets övriga väggar, s.17.  
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Bild	  7.	  Före; Öppen hylla med pärmar och dokumentställ, materialskåp med glasdörrar och elevmaterialsförvaring 
lådhurtsar.  

Förvaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lådhurtsar längs den bakre väggen, där eleverna nu förvarar tidigare 
använt material, samt hyllan med var och ens dokumentsamlare 
innehållande nuvarande läromaterial har tagits bort. Dessa har ersatts av nya 
bänkar med inkluderad förvaring. Detta skapar bättre förutsättningar för en 
lugn miljö där barnen inte tappar fokus på grund av mycket rörelse i rummet 
eller behöver lägga energi på att själva ta sig runt i rummet mer än 
nödvändigt. Ett skåp för gemensamt elevmaterial har fått dörrar i form av 
två pennor i var sin färg. Detta skåp blir ett tydligt landmärke och därmed 
enklare att hitta, minnas och urskilja tack vare den pop-out effekt det får 
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Bild 8. Efter; Elevmaterialsskåp med dörrar i form av två pennor, skåp för lärarmaterial med 
heltäckande dörrar och bänkar med inkluderad förvaring.  

genom sin storlek, färg och form (Ware, 2008, s. 27-31). Lärarmaterial 
förvaras separat i det skåp som tidigare delats med eleverna. Skåpsluckorna 
med glasfönster har bytts ut och är nu heltäckande för att avskärma från dess 
innehåll. Detta skåp tar inte heller samma plats utseendemässigt för att ta så 
lite fokus som möjligt från de delar som är väsentliga för eleverna hitta till.  
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Övrigt 
Den elevbänk som idag fungerar som databord till klassläraren har bytts ut 
mot ett dataskåp som går att dra igen när det inte används. Skälet är även här 
att dölja detaljer som för en elev med CVI kan bli störande. Kontorsstolen 
med utstickande ben som utgör en snubbelrisk har ersatts av den redan 
befintliga köksstege som eleverna använder för att nå högre upp. Det 
reducerar antalet föremål samtidigt som köksstegen får plats under 
dataskåpet vilket minskar risken att snava på den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Före; Databord i form av en elevbänk och 
kontorsstol som utgör snubbelrisk.  

Bild 10. Efter; Dataskåp som går att dra igen. Kökspall att 
sitta på som får plats under skåpet för att minska 
snubbelrisk. Anv. även av elever för att nå högre.   
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Anpassningsbarhet 
Då varje elev är unikt i allmänhet och barn med CVI i synnerhet är det 
viktigt att kunna anpassa klassrummet efter elevernas behov. Även olika 
aktiviteter och lektionstyper har skilda krav. Anpassningsbarhet har tagits 
fram genom att; 
 

• Elevbänkarna har låsbara hjul för att lätt kunna sära på bänkar eller 
ändra formationer efter elevernas behov. 

• Belysningen går att ljusreglera i flera steg och punktbelysning 
erbjuds. 

• Graden av ljusinsläpp går att reglera genom gardiner med olika 
mycket genomsläpplighet. 

• Dörrar, glashylla och whiteboardtavlor går att dra för med gardiner.  

Elevbänksuppställning 
Behoven hos barn med CVI är så olika att det är svårt att ta fram ett förslag 
på en uppställning som gångbar för alla. Därför har elevbänkarna försetts 
med låsbara hjul vilket gör det lätt att flytta dem eller anpassa uppställning 
efter elevernas behov. Nedan visas två alternativa uppställningar till 
raduppställningen. Dessa kan användas vid arbete i grupp eller då det inte 
finns behov av att sitta i riktning mot tavlan. Då ett barn med CVI 
fördelaktligen placeras vid en hörnbänk i främre raden kan elevens bänk 
vridas 90 grader alternativt behålla sin riktning och övriga elevers bänkar 
placeras runt om.   
 

     Bild 11. Två alternativa elevbänksuppställningar. 
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Ljus och avskärmning 
En jämn belysningsmiljö underlättar både läsning och orientering. Elever 
med CVI har olika behov av ljusstyrka. En del trivs bättre med mycket ljus, 
andra med en svagare belysning. Gemensamt är att ett varmt gulaktigt ljus 
är att föredra framför ett kallare blå. Att kunna reglera belysningsstyrkan är 
viktigt. Likaså att ge eleven möjlighet till en enskild arbetsplats där flexibel 
avskärmning från den övriga omgivningen samt extra punktbelysning kan 
erbjudas. 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bild 12. Före; Delad arbetsplats. 

Bild 13. Efter; Enskild arbetsplats med möjlighet 
till punktbelysning och skärmväggar. 
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Av den anledningen att elever med CVI har olika ljushetsbehov bör även 
graden av ljusinsläpp från fönster kunna regleras. Därav har jag tillfört 
skärmgardiner med olika genomsläpplighet. För ett lugnare och mer 
enhetligt intryck är de nu enfärgade, i kulörer som binder samman dem med 
övrig inredning. Ytterligare anledning till gardinerna är att motverka 
reflektion och bländning samt för att kunna skärma av från störande 
aktiviteter utanför fönstret. 
 
 

 
 

    Bild 14. Före; flerfärgade gardiner med samma genomsläpplighet. 

 Bild 15. Efter; Enfärgade gardiner med skillnad i genomsläpplighet. 
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Precis som det nu går att dra för fönstren, har samtliga tre dörrar och 
glashyllan ut mot korridoren försetts med gardiner. Detta för att vid behov 
kunna avskärma mot korridor och angränsande klassrum. Glashyllan som 
fortfarande kan ses från korridoren kan användas för att ställa ut elevernas 
alster.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 17. Efter; Gardiner att 
dra för vid behov har tillförts 
hylla och samtliga tre dörrar. 

Bild 16. Före; Glashylla och dörr 
mellan klassrum och korridor.
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Att fokusera på rätt stycke när det finns mycket text runt omkring kan vara 
problematiskt även för den normalseende, inte desto mindre svårt och 
tidskrävande är det för den som har syntolkningsvårigheter eller annan 
synnedsättning. Av denna anledning har jag tillfört rullgardiner som vid 
behov går att dra ned framför whiteboards och anslagstavla vid sidan av 
smartboarden då de inte används. Vid behov kan dessa även nyttjas för 
projicering av förstoring av text etcetera.  

 

  

     Bild 18. Före; Rörig anslagstavla och whiteboard full med information. 

Bild 19. Efter; Anslagstavla rensad från informationsblad och rullgardiner finns att dra ned. 
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Enkelhet 
En förutsättning för att skapa organiserad stabilitet och anpassningsbarhet är 
en enkel bas vilket i det här fallet utgörs av; 
 

• Ett fåtal grundkulörer och material med god inbördes kontrast. 
• Enkla former som är lätta att följa och förstå.  
• Logiska placeringar.  

Kulör och material 
Den gula kulör som gett färg åt väggen som angränsar till korridoren har fått 
samma vita nyans som övriga väggar då den gav alltför dålig kontrast mot 
närliggande möbler i björk samt för ett enhetligare intryck. De vita väggarna 
och möblerna i björkfaner utgör de ljusaste nyanserna i rummet. Som 
komplementfärger har jag valt att använda mig av en lila nyans som ligger i 
mitten på ljushetsmätarens skala, där även golvets gråa nyans befinner sig. 
En mörkt grön kulör samt den mörkgråa nyans som i nuläget återfinns på 
rummets dörrar återfinns som näst mörkast på ljushetsmätaren. Dessa 
nyanser ger den skillnad på cirka 0.40 enheter på ljushetsmätaren, som 
enligt NCS rekommenderas för kontrastmarkering mellan olika delar i 
rummet (Hård, 1995, s. 104-106). Möblerna i björkfaner utgör dock ett 
undantag då de endast skiljer sig 0.20 enheter från de vita väggarna, det 
mellangrå golvet samt lila gardiner och skåpsdörr.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Klassrummets kulörer utmärkta på NCS manuella ljushetsmätare. 
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Ljushetsmätaren är ett verktyg från NCS Colour System för visuell 
jämförelse och bedömning av ytors ljushet. Notera att jag inte skrivit ut 
några kulörkoder då detta gestaltningsförslag endast visar exempel på 
kulörer med tillfredställande skillnader i ljushetskontrast. För att ta fram 
exakta kulörer för den tilltänkta miljön krävs samordning mellan flera 
faktorer, bland annat belysningstemperatur (Hård,1995, s. 84-88). Nedan ses 
en bild på den nya gestaltningen av klassrummet där färgen åter tagits bort 
och där kontrasterna nu är tydligare. Faktorer som bidrar till större 
ljushetskontrast och därmed enklare orientering är; kontrastmarkering på 
golv, bänkar och stolar samt längs väggar och fasta möblers nedre kant; 
ljusa bords och stolsben mot mörk golvyta; skillnad i ljushet på skåpsdörrar 
till elevmaterial. 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 Bild 20. Klassrummet när färgen åter tagits bort. Jämför med bild 4, s.18. 



Examensarbete i Informationsdesign  
Lina Jakobsson, Mälardalens Högskola	  

39 

	  
Logiska placeringar 
 
De logiska placeringarna innebär att material- och dataskåp tillhörande 
läraren återfinns i främre delen av rummet där han/hon till stor del befinner 
sig vid undervisning. Här hittas även informationsblad till eleverna från 
exempelvis lärare, skolledning och så vidare. Ungefär från mitten och bakåt 
finns elevrelaterat material så som hylla och blädderställ med elevalster 
samt materialskåp. Elevernas privata material som används dagligen hittas i 
respektive bänk.  
	  

	   Figur 7. Blå markering visar lärarrelaterat material, röd markering visar elevrelaterat material. 
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Nedan följer bilder på det nya gestaltningsförslaget i sin helhet. 
	  

IN/UT	  
 Bild 21. Planritning 3D. Jämför med bild 1, s. 16 
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+ Bild 22. Klassrum sett från alla riktningar. Jämför med bild 2, s. 17 

 Bild 23. Översiktsvy. Jämför med bild 2, s. 17 
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Slutsats och diskussion 
CVI är en diagnos som kan komma att drabba allt fler ju skickligare vi blir 
på att rädda prematura barn. En problematik som troligtvis är långt vanligare 
än vad som idag är känt. Det är ett komplext och svårt ämne. Bland annat 
för att det så individuellt drabbar olika individer. Jag har endast bearbetat en 
väldigt liten del av den problematik som barn CVI får leva med.  
 
Studiens syfte har varit att ta fram en gestaltning som baseras på riktlinjer 
för hur ett grundskoleklassrum kan utformas för att stödja orienteringen för 
barn med syntolkningssvårigheter på grund av CVI. Frågeställningarna som 
behandlats handlar om vilka visuella element som kan stödja spatial 
orientering för barn med CVI och hur kan dessa element kan samverka för 
att stödja barnens visuella orientering? 
 
Barn med CVI har ofta svårt att tolka röriga miljöer. Med hjälp av en ny 
grunduppställning av elevbänkar, reducering av överflödiga element samt 
genom att organisera och dölja löst material vill jag skapa förutsättningar för 
en välorganiserad och stabil klassrumsmiljö. Av hänsyn till individualiteten 
i barnens problematik har jag försökt att uppnå flexibilitet genom att 
möjliggöra reglering av belysningsstyrka och ljusinsläpp, avskärmning till 
angränsande klassrum, korridor och störande intryck samt enklare 
omställning av elevbänkar med hjälp av hjul på bänkarna. Med ett fåtal 
utvalda kulörer och material, god kontrast, enkla former och logiska 
placeringar har jag arbetat för att ta fram en enkel grund. En samverkan av 
dessa åtgärder ökar förutsättningarna för organiserad stabilitet, 
anpassningsbarhet och enkelhet. Faktorer som jag genom teori och empiri 
har förstått kan stödja orienteringen för barn med CVI och som kommit att 
bli ledord i min gestaltning. Tillsammans är detta förändringar som jag 
anser att alla kan ha nytta av. 
 
Att den nya elevbänksuppställning som presenteras kan uppfattas som 
gammeldags och bakåtsträvande är jag väl medveten om men anledningar 
till den är, som jag beskrivit, flera. Även om utvecklingen i skolmiljöerna 
går framåt betyder det inte att det alltid blir till det bättre för alla. Kanske 
går det till en viss gräns då man måste göra rumsliga avväganden kring vad 
barnen går miste om mot vad de vinner på att ha ett klassrum som har en 
mer strikt uppställning. Många barn klarar inte av den	  frihet som ges idag 
med allt vad det innebär i valmöjligheter, disciplin och eget	  initiativtagande.	  
 



Examensarbete i Informationsdesign  
Lina Jakobsson, Mälardalens Högskola	  

43 

	  

Trots krav och lagar är min uppfattning att det överlag fortfarande tas för 
lite hänsyn till personer med synnedsättning i den offentliga miljön. Något 
som bland annat Åsa Karlsson Lundqvist på SPSM håller med om (se 
intervju s. 23) och som även Boverket beskriver i Enklare utan hinder (se 
citat, s. 2).  
 
Jag kan enbart tala för hur klassrummet på avdelningen Grönskan, på 
Sjöstadsskolan i Stockholm, ser ut. Att rummet genom sina vita väggar, 
stora fönster och möbler i björkfaner upplevs som ljust och luftigt kan jag 
hålla med om. Huruvida materialvalen är vackra handlar för mig om tycke 
och smak och om kulörvalen är inspirerande kan diskuteras. Det ligger dock 
utanför ämnet till denna rapport. Så även hållbarheten. Däremot skulle jag 
vilja ifrågasätta om interiören, som SWECO beskriver (se citat s. 3), 
verkligen bygger på god orienterbarhet och flexibilitet. Enligt vad jag 
genom teori och empiri fått fram och vad arkitekt Blomqvist skrev i sitt 
debattinlägg (se utdrag, s. 3), så ger inte en kombination av vita väggar, 
ljusa golv, stora glaspartier och möbler i björkfaner tillfredställande 
kontrast. Vilket är en av de viktigaste byggstenarna i framtagandet av 
miljöer med god orienterbarhet. Att lådhurtsar och bänkar går att ställa i 
olika formationer (även om bänkarna i nuläget inte har några hjul) kan ses 
som flexibelt. Flexibilitet kan å andra sidan handla om anpassningsbarhet 
efter varje elevs individuella behov. Att erbjuda fristående delar så som 
skärmväggar eller punktbelysning kan enkelt lösas då det anses behövas. Att 
i efterhand ta fram goda kontraster, reglerbar belysning och reglering av 
ljusinsläpp eller avskärmning av störande element genom exempelvis 
heltäckande skåpsluckor och så vidare innebär större ingrepp i den fysiska 
miljön. Därför är det är enligt min mening viktigt att arbeta för att skapa 
förutsättningar för en så god orienterbarhet som möjligt redan från början. 
Detta med tanke på att det finns många barn och vuxna med synnedsättning 
av olika slag och att vi inte alltid vet om att ett barn har 
syntolkningssvårigheter då problemen många gånger uppdagas först senare i 
livet.  
 
Individualiteten hos barn med CVI gör det visserligen svårt, om inte 
omöjligt, att ta fram riktlinjer som alltid fungerar. Vad som underlättar 
barnets vardag skiljer sig från individ till individ. Trots allt har jag under 
arbetets gång kunnat konstatera att många av de riktlinjer som är framtagna 
för att stödja orienteringen för barn med andra, mer kända typer av 
synnedsättning underlättar även för barn med CVI. Den stora men väl så 
viktiga skillnaden är att barn med CVI har visuella perceptionssvårigheter. 
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Det vill säga att de kan ha en hög synskärpa men inte kan eller har svårt att 
tolka vad de ser. Problem som kan skilja sig från dag till dag. 
 
Teoritexter som använts i studien har gåtts igenom med sakkunniga inom 
respektive område och en stor del av de teorier som jag nyttjat används även 
av syn- och specialpedagoger, varför jag ser dem som trovärdiga och 
relevanta. Ytterligare källor har skrivits av bland annat synpedagoger och 
ögonläkare med goda kunskaper inom området. Däribland Lena Jacobson 
som jag haft kontakt med under arbetet, samt kontakter till henne. Jag har i 
den mån som jag kunnat, gått till ursprungskällan när en sådan har funnits. 
Vad gäller elektroniska källor består dessa i stor sett uteslutande av 
publikationer från myndigheter, innehållande riktlinjer, regler och lagar 
samt förklaringar av begrepp och termer. Det kan också vara en rapport eller 
artikel publicerad på internet där jag inte fått tag i det fysiska originalet.  
 
Intervjuer och samtal har utförts med väl insatta personer som har goda 
kunskaper inom området och jag anser dem värdefulla för arbetet. 
Ytterligare kontakt med föräldrar samt intervju med lärare till barn med CVI 
hade kunnat komplettera med ytterligare relevant information. I min 
observation har jag endast utgått ifrån ett klassrum. Observationer av flera 
klassrum, ritade av olika arkitektkontor, i flera delar av landet kunde vara 
önskvärt för att få en bredare bild av, samt ge en ökad trovärdighet i mitt 
generaliserande av dagens moderna klassrum. Det klassrum som jag utgått 
ifrån ska dock vara ett så kallat standardklassrum i en av Stockholms nyare 
skolor, ritat av ett stort arkitektkontor med uppdrag av SISAB – 
Skolfastigheter i Stockholm AB. Bolaget äger och förvaltar merparten av 
Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.  
 
Att jag inte fått möjlighet att göra observationer eller utprovning med någon 
ur målgruppen ser jag som en brist i studien. Även om teorier och ett 
mycket kompetent kontaktnät med synpedagoger, specialpedagog, 
ögonläkare, specialist och förälder har kunnat ge mycket information kan 
det inte fullt ersätta denna metod. Cecilia Ekstrand på Synskadades 
riksförbund menar att det ibland kan vara svårt att få föräldrar intresserade 
av att låta sina barn medverka vid undersökningar vilket är förståeligt men 
synd då syftet är gott. Gunnel Brandt, chef för barn och ungdomsteamet på 
Stockholms syncentral, anser dock att jag gjort vad jag kunnat i frågan 
genom att kontakta rätt personer, myndigheter och föreningar. Däribland 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms syncentral och 
Synskadades riksförbund.  
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Bristen på deltagare har medfört att jag stundtals har tvivlat på vikten i 
arbetet. Anledningen till problemet kan dock ligga i att barn med CVI är en 
så pass heterogen, och för merparten fortfarande okänd grupp. Detta gör 
diagnosen svår att upptäcka och att barnen ofta feltolkas. Ofta uppfattas 
dessa barn som trötta och oengagerade med koncentrationssvårigheter, 
vilket i själva verket beror på att de har svårt att förstå. Fortfarande ges 
feldiagnoser. För att komma fram till diagnosen CVI krävs utredning med 
inblandning av flera olika yrkesgrupper med specialkompetens, varför det 
kan ta år att få tid för utredning. Detta talar för varför arbetet i slutändan 
trots allt är så viktigt.  
 
Vidare observationer och utprovning av målgruppen ser jag därför som 
intressant och viktigt för vidare forskning inom området. Likaså att se till 
multimodal informationsinhämtning vid stödjandet av orientering, där flera 
sinnen, så som hörsel och känsel, är inblandade. För även om den 
gestaltning som jag tagit fram är baserad på riktlinjer för vad som 
underlättar orienteringen för barn med CVI finns det flera vägar att gå. Detta 
är ett första förslag som med vidare forskning och i ett längre tidsperspektiv 
skulle kunna utvecklas, förändras och förbättras.  
 
Jag försöker att alltid sträva efter att ta fram miljöer som i möjligaste mån 
skall fungera för alla, med eller utan funktionsnedsättning. I den här studien 
har stor vikt har lagts vid att inte särskilja barn med CVI från övriga elever. 
Jag tror att vi genom att skapa miljöer för att tillgodose ett fåtal vinner det 
stora flertalet. De understödjande åtgärderna behöver nödvändigtvis inte 
sticka ut och därmed upplevas som påträngande för icke funktionsnedsatta. 
Estetik är lika viktigt för alla oavsett förutsättningar och ett väl genomfört 
informationsdesignsarbete verkar utan att utmärka sig.  
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Bilaga #1 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 
 
Myndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna ska få förutsättningar att 
nå målen för sin utbildning med en kompetens som kompletterar 
kommunernas och skolornas egna resurser.  
 
Specialpedagogiskt stöd 
Stöd erbjuds i frågor rörande pedagogiska konsekvenser av 
funktionsnedsättning. Stödet som ges i form av specialpedagogisk 
utredning, specialpedagogisk rådgivning, utbildning och information kan 
ges dels av regionala rådgivare och dels nationellt. Bland annat av 
Resurscenter syn i Stockholm. 
 
Kursverksamhet  
Kurser, aktiviteter och konferenser anordnas för flera olika målgrupper. 
Däribland föräldrar och yrkesverksamma inom förskola och skola. 
 
Läromedelsutveckling 
Läromedelsutveckling sker genom att producera läromedel för elever med 
särskilda behov, stödja förlag som producerar läromedel för målgruppen 
samt sprida kunskap om läromedel som kan vara lämpliga i 
specialpedagogiska sammanhang. 
 
Undervisning i specialskolor 
Eleverna erbjuds en miljö som ger möjlighet till utveckling och delaktighet i 
tre nationella och fem regionala specialskolor, knutna till SPSM.  
 
Bidrag 
Statsbidrag ges till utbildningssamordnare, läromedelsproducenter och i 
vissa fall även till enskilda personer för att underlätta och utveckla olika 
studieformer att passa alla oavsett funktionsnedsättning. Effekterna av 
utbetalda bidrag utvärderas och återrapporteras till 
utbildningsdepartementet.  
 
Forskning och utveckling 
I SPSMs uppdrag ingår även att bedriva och medverka i specialpedagogisk 
utvecklingsverksamhet samt att sammanställa och sprida kunskap om 
resultat av relevant forskning kring det specialpedagogiska området.   
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Bilaga #2 

Sammanställning av intervjusamtal 
 

16 april 2013, kl.09.00 
Åsa Karlsson Lundqvist, synpedagog 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Resurscenter syn  
Stockholm 
 
Under intervjun berättar Åsa om sina egna och kollegors erfarenheter av 
barn med CVI. Vi diskuterar vad barnen kan ha för svårigheter och hur man 
genom gestaltning kan underlätta för barnens orientering i rummet. Hon 
berättar att de utgår ifrån forskning och de erfarenheter de får av att göra 
specialpedagogiska utredningar av barnen, utifrån barnens berättelser och 
upplevelser samt lärare och föräldrars observationer när de ger råd till 
föräldrar, lärare och skolor.  
 
Åsa bekräftar att barnen behöver en lugn miljö med så få störande intryck 
som möjligt. Två saker är ofta en för mycket. För det enskilda barnet 
underlättar placering av bänk långt fram i klassrummet för att undvika andra 
barn mellan sig och tavlan. Gärna ute på kanten för att underlätta för barnet 
att hitta till sin bänk. Även skåp, krok och så vidare tillhörande barnet 
placeras med fördel längst ut i raden. 
 
Precis som barn med annan synnedsättning eller blindhet kan barn med CVI 
vara hjälpta av sina andra sinnen. Att lyssna sig till var i rummet man 
befinner sig är vanligt och material som går att känna taktilt kan med fördel 
användas som komplement till den färgmarkering som ofta är till stor hjälp. 
Det finns många likheter i hur man anpassar miljön för barn med olika 
synnedsättning och det som skiljer är i stort är den nedsatta perceptionen till 
följd av den hjärnskada som barn med CVI har. Också dilemmat med att 
vägleda och markera i tillräcklig utsträckning utan att det blir för många 
störande intryck diskuterades.  
 
När Åsa får läsa igenom SISABs tillgänglighetsreferens angående 
färgsättning och orienterbarhet i skolan tycker hon att det ser bra ut. I övrigt 
menar dock Åsa att det tas för lite hänsyn till barn med synnedsättning när 
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man bygger och renoverar skolor. Mycket styrs av utseende. Ofta är det vitt, 
vitt, vitt med enbart ljusa träslag på möbler och utan kontraster vilket 
resulterar i att allting ”flyter ihop”. Stora glaspartier i väggar och tak är 
också något som komplicerar då det kan vara svårt att skärma av överflödigt 
ljus med reflexer och bländning som följd samt störande moment utanför 
rutan.  
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Bilaga #3 

Sammanställning av observation 
 
23 april 2013, kl.08.30 
Sjöstadsskolan, avd. Grönskan åk 2  
 
Observationen sker under morgonen då eleverna kommer till klassrummet 
och har sin första lektion. Därmed har jag möjlighet att se när eleverna tar 
sig till sina bänkar, hämtar de dokumentsamlare, som står i hyllan, 
innehållande det material som skall användas under dagen. Behållare med 
pennor, suddgummi etcetera hämtas också till varje gruppbord från ett annat 
skåp.  
 
Det är relativt mycket prat och rörelse i rummet och läraren får flera gånger 
påminna eleverna om att de skall sitta tysta och läsa. En bidragande orsak 
till att det blir oroligt kan vara att eleverna sitter gruppvis och att dörren till 
korridoren står öppen.  
 
Rummet är relativt ljust med stora fönster som vetter mot norr. Tak och 
väggar är vita med undantag från en fondvägg i gult. Golvet mellangrått och 
möbler i björkfaner. Dagens gruppuppställningar ger ett rörigt intryck med 
många olika vägval. Som de flesta klassrum finns det mycket teckningar 
och andra elevalster utspridda över rummet. Även mycket synligt material 
ligger framme. Ljusinsläpp går att reglera tillfredställande med hjälp av 
gardiner. Däremot är ljusregleringen av belysningen bristfällig. De alternativ 
som finns är belysning på/av i hela rummet, belysning på i rummets främre 
del/av i rummets bakre del och vise versa samt tavelbelysning på/av. 
  
Klassläraren berättar; Det första barnen gör är att hämta sina 
dokumentsamlare samt en låda med pennor och material som behövs under 
dagen. Därefter ska barnen i stort sätt hålla sig till sina platser. Viktigt att 
hitta till i klassrummet är fram till den interaktiva tavlan som barnen är med 
och skriver mycket på samt till dörren. Eleverna har även varsin låda längst 
bak i klassrummet att lägga saker i men det är uppgifter och annat som är 
klart och inte används.  
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Bilaga #4 

Referensbilder 
 
23 april 2013, kl.08.30 
Sjöstadsskolan, avd. Grönskan åk 2  
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Bilaga #5 

Sammanställning av telefonintervjusamtal 
 

7 maj 2013, kl.09.00 
Ingrid Axelsson, synpedagog 
Stockholms syncentral 
 
Intervjun börjar med att Ingrid får tala fritt kring de problem barn med CVI 
har i den fysiska miljön. Hon poängterar att det är individuella svårigheter 
men att mycket handlar om att orientera sig i lokaler eller att hitta var platser 
eller saker finns.  
 
De råd som syncentralen brukar ge till personer i barnens omgivning 
gällande den fysiska miljön gäller struktur, färgsättning, belysning och 
markering. Placering av föremål, text och bilder i ögonhöjd är viktigt så att 
barnet kan komma nära. Att använda färgade och eller taktila symboler kan 
hjälpa att hitta det man ska ha. Ommöblering bör inte ske utan att tala om 
och visa det för barnet. Material bör förvaras bakom skåpsdörrar, draperier 
eller liknande för att minska störande stimuli. Likaså är det en fördel om de 
material som barnen ofta använder finns nära tillhands för att minska rörelse 
i rummet och för att barnet själv skall behöva förflytta sig så lite som 
möjligt då detta kan ta mycket tid och energi från skolarbetet. Även för 
mycket ljudintryck kan störa och det kan vara svårt för ett barn med CVI att 
använda mer än ett sinne i taget. Placering nära tavlan är att föredra. Det är 
bra om barnet kan placeras vid en hörnbänk för att lättare hitta till sin 
arbetsplats. För en del underlättar det att har nära till bänken från dörren 
men om det blir mycket spring ut och in kan detta ta mycket fokus. Därför 
är det inget som generellt går att säga är rätt.  
 
Ingrid menar att skillnaderna i orientering och läslighet av en miljö kan 
skilja sig mellan barn med CVI och barn med annan synnedsättning. 
Däremot är de råd som ges generellt ganska lika med tydliga stråk och så 
vidare. För de flesta underlättar god läsbarhet med hjälp av bra struktur, 
placering i ögonhöjd, markering, större textstorlek, att använda både 
versaler och gemener med mera.  
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En del barn med CVI behöver ökat ljus medan dämpning av ljuset 
underlättar för andra. Både belysningsstyrka och solljus bör därför kunna 
regleras. I dagens arkitektur är det mycket glas som kan försvåra reglering 
av ljusinsläpp samtidigt som det kan generera i mycket blänk och reflektion 
vilket många med CVI besväras av.  
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Bilaga #6 

Sammanställning av studiebesök  
 
16 maj 2013, kl.16.00 
Råsunda skola, RH-enheten 
Kerstin Amnell, AE-ledare och speciallärare 
 
Ett besök gjordes på Råsunda skolas RH(rörelsehinder)-enhets tre klassrum 
(med fem elever per klass) där barn med rörelsehinder, ofta i kombination 
med CVI eller annan synnedsättning går. Detta för att se om lösningar tagits 
fram för att underlätta orienteringen för barnen.  
 
Tyvärr är inte speciellt mycket gjort just åt den fysiska miljön. Väggarna är 
ljust gula, golvet gulmelerat och möblerna i björk. Kontrastmarkeringar 
saknas. I ett rum har nedre halvan av väggen fått en grå ton vilken 
olyckligtvis istället ger dålig kontrast till de skärmväggar som finns i 
rummet.  
 
Det finns en hel del röriga element som exempelvis mönstrade gardiner, 
eller öppna bokhyllor fyllda med material. I något klassrum var större delen 
av materialet placerat i slutna skåp vilket gav ett lugnare intryck.  
 
Den stora skillnaden från ett ”normalklassrum” var att eleverna här satt som 
i en hästsko längs väggarna med ryggarna in mot mitten. Skärmväggar 
mellan eleverna bildade avskilda arbetsplatser vilket underlättar för barn 
med perceptions- och/koncentrationssvårigheter att fokusera. I mitten av 
rummet finns ett runt bord där eleverna kan samlas vid grupparbeten. 
Amnell påpekar att det är viktigt att inte möblera om utan att först meddela 
eleverna om detta även om de alltid har en vuxen med sig.  
 
Varje elev har tillgång till egen extra punktbelysning och diverse hjälpmedel 
anpassade för den individuella eleven. Speciallärare Amnell poängterar att 
Smartboarden är till stor hjälp vid exempelvis förstoring. 
Mörkläggningsgardiner finns och belysningen är bra, dock finns ingen 
möjlighet till reglering av belysningsstyrka.  
 
 


