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Tillgänglighet för alla i skolan – En kartläggning av den fysiska, 
sociala och pedagogiska miljön i förskolor och skolor i mellersta 
regionen 
 
 
 
Bakgrund 
 
Inledning 
I Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 slås fast att 
grunden för funktionshinderspolitiken fortfarande är den nationella handlingsplanen, vilket 
betyder att honnörsorden ”Från patient till medborgare” fortfarande ligger fast. En 
samhällsgemenskap som grund och ett samhälle som utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor 
och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning är fortfarande det eftersträvade målet  
(aa). Arbetet för att förverkliga dessa mål är dessutom att identifiera och undanröja hinder för 
full delaktighet i samhället samt att förebygga och bekämpa diskriminering. 
Funktionshinderspolitiken slår också fast att en viktig utgångspunkt för genomförandet av 
denna politik är efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och konventionen om barnets rättigheter samt menar dessutom att 
funktionshinderrörelsens röst har en central roll.   
 
Regeringen har fastställt prioriterade områden för funktionshinderspolitiken där ett av dessa 
rör utbildningspolitiken. I Regeringens strategi för genomförande av funktionshinders-
politiken inom utbildningsområdet har tre olika myndigheter getts särskilda uppdrag. Dessa 
myndigheter är Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM).   
 
SPSM har ett allmänt uppdrag att erbjuda råd och stöd till förskolor, skolor och 
vuxenutbildning, så att dessa kan arbeta för att barn, ungdomar och vuxna med funktions-
nedsättning ska kunna studera på lika villkor som andra. I detta uppdrag ingår att arbeta för 
tillgänglighet i skolan. Tillgänglighet i skolan handlar inte bara om tillgängligheten i den 
fysiska miljön. Det handlar lika mycket om den pedagogiska miljöns och den sociala miljöns 
tillgänglighet (Ds 2010:20, del 1, s 353). En tillgänglighetsmedveten skolorganisation (aa) 
som tar tillvara de resurser som finns på ett sådant sätt att hinder undanröjs och att likvärdiga 
villkor erbjuds för barn/elever/studerande med funktionsnedsättning ska eftersträvas. 
 
Denna studie är en kartläggning av tillgängligheten i förskolor och skolor i SPSMs mellersta 
region och är en nulägesbeskrivning av kommuners (förskolors och skolors) sätt att erbjuda 
alla barn/elever/studerande en tillgänglig utbildning. Kartläggningen genomförs som ett 
samarbete mellan SPSM och Mälardalens högskola. 
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Terminologi 
I denna rapport används genomgående ordet funktionsnedsättning. Socialstyrelsen definierar 
funktionsnedsättning som en: 
 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga  

 
Funktionshinder definierar Socialstyrelsen som en: 
 

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen  

 
För att ett funktionshinder ska uppstå krävs alltså att någonting i omgivningen hindrar. I en 
rapport om tillgänglighet kan det diskuteras om funktionsnedsättning egentligen är den rätta 
benämningen. Dels riktar denna term uppmärksamheten mot att hinder i fysisk, social eller 
pedagogisk miljö inte har med eventuella svårigheter att göra. Att tala och skriva om 
funktionsnedsättning fokuserar istället på den enskildes egna brister i funktionsförmåga. Inte 
desto mindre föreslås i Ds 2010:20 att funktionshinder i diskrimineringslagen ska bytas ut 
mot funktionsnedsättning. Om ordet funktionshinder ändå kommer att användas måste det då 
betyda att det här föreligger otillgänglighet på grund av hinder i den aktuella miljön. Det 
gäller alltså att se till att alla hinder undanröjs omedelbart för att med rätta kunna använda 
ordet funktionsnedsättning. 
 
 
Vad är tillgänglighet? 
Det finns ingen klar och tydlig definition eller standard för vad begreppet tillgänglighet 
innefattar. Tillgänglighet kan emellertid definieras som en förutsättning för full delaktighet 
och inkludering där tillgänglighet hos den fysiska och den sociala miljön är viktiga 
komponenter. På engelska skiljer man mellan accessibility och availability, där den första 
termen motsvarar de svenska orden tillgänglighet, åtkomlighet men även användbarhet. Detta 
kan innebära att tillgänglighet kommer att handla om just den fysiska miljön samt den 
verksamhet som bedrivs där, t ex i en skola. Tillgänglighet kan emellertid aldrig handla om 
enskilda människor – enskilda människor kan eventuellt vara anträffbara (available) men inte 
tillgängliga. 
 
Ett omfattande arbete pågår just nu för att undersöka möjligheten, att i överensstämmelse med 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, införa 
otillgänglighet som en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. I detta arbete 
uttrycks tydligt en strävan mot ett samhälle som är planerat och utformat för att det ska 
fungera för så många människor som möjligt oavsett funktionsförmåga. 
 
Konventionen om barnets rättigheter ratificerades i Sverige 1989.  I en av artiklarna (28) slås 
fast att alla barn (både med och utan funktionsnedsättningar) har rätt till utbildning. Denna 
artikel förstärks av en av artiklarna (24) i Konventionen om rättigheter för personer (både 
barn och vuxna) med funktionsnedsättningar, där det framgår att utbildning för 
barn/elever/studerande med funktionsnedsättning ska ges på lika villkor som för andra, samt 
att barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar dessutom har rätt till en inkluderande 
och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet. I artikel 9 i samma konvention framgår att 
tillgänglighet ska finnas i all service som är öppen för allmänheten eller erbjuds för stora delar 
av allmänheten. Det slås också fast att skolan ska räknas till en sådan verksamhet och därmed 
finns ett krav på att skolan ska vara tillgänglig för alla som arbetar eller får sin utbildning där. 
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Dessutom ingår i åtagandena att bidra till utvecklingen av riktlinjer för tillgänglighet i 
verksamheter som t ex skolan.  Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ratificerades i Sverige i december 2008.  
 
I den nya skollagen (2010:800) anges också i första kapitlet 8 § att alla, också barn/elever/ 
studerande med funktionsnedsättning, ska ha lika tillgång och rätt till utbildning oavsett 
sociala och ekonomiska förhållanden. 
 
Tillgänglighet är ett komplext och multidimensionellt begrepp (Nind & Seale, 2009) som 
innehåller många olika komponenter. Ett förslag anpassat från litteraturen återges nedan. 
 
                                                    Politik/värderingar 
 
 
  Utformning/ design                                                                   Hur funktionshinder upp- 
                      fattas och förstås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik och ekonomi                                                                   Efterfrågan och socialt tryck 
                   från funktionshinder- 
                                                                                                      rörelsen och andra 
 
 
Figuren är anpassad efter Erlandson (2008) Universal and Accessible Design for Products, 

Services and Processes,  

 
 
Politik och värderingar i denna mening har redan kort berörts ovan. Likaså har 
funktionshinderrörelsens arbete nämnts. Teknik och ekonomi ligger utanför denna rapport, 
men är naturligtvis av stor vikt för vilka slags tekniska lösningar som kan bidra till att skapa 
tillgänglighet och inkludering. Först görs här en genomgång och ett försök att komma 
närmare vem tillgänglighet berör och handlar om, därefter kommer olika slags förståelse av 
funktionshinder (funktionsnedsättning) att granskas närmare. Till sist behandlas begreppet 
utformning/design .  
 
 
Tillgänglighet för vem? 
Titeln på rapporten anger att tillgänglighet är något som ska gälla för alla. Det betyder att 
tillgänglighet egentligen inte handlar om att anpassa miljöer för barn/elever/studerande med 
funktionsnedsättning – det betyder något mer. Att miljöer i skolan ska utformas på ett sådant 
sätt att de blir tillgängliga för alla, det vill säga för både barn/elever/studerande med 
funktionsnedsättningar, men också för alla andra elever, barn och studerande som vistas i och 

  Tillgänglighet 
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får sin utbildning i skolan. Att miljön är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar 
får med andra ord inte innebära att den blir hindrande för någon annan. Tillgänglighet för alla 
kommer därför också att betyda en strävan mot en skola för alla. Att lokaler fungerar för dem 
som till exempel är rullstolsanvändare och därför bland annat har bredare dörröppningar och 
överlag större utrymmen är ingenting som hindrar dem som är gående. Att kursplaner och 
undervisning erbjuds i flera svårighetsgrader inom samma grupp eller klass är inte heller det 
någonting som hindrar dem som inte behöver mer konkreta uppgifter. Tillgänglighet innebär 
däremot inte att till exempel hänvisas till särskilda entréer eller till särskilda undervisnings-
grupper. I en tillgänglig skola är det den reguljära huvudfunktionen som är tillgänglig för alla. 
 
Tillgänglighet handlar alltså om alla människor, men berör kanske trots allt först och främst 
dem som kan ha svårigheter i en miljö som skolans. Att ha svårigheter att röra sig, ha 
kognitiva svårigheter och/eller ha svårigheter att se eller höra kan betyda att samspelet med 
skolans miljö kan framstå som problematisk. Tillgänglighet i den fysiska miljön kan då till 
exempel handla om bland annat framkomlighet, användbarhet men också möjlighet att 
orientera sig (Handisam, 2006). Att både hitta och faktiskt kunna ta sig fram och att dessutom 
kunna använda produkter och tjänster på samma sätt som andra är tillgänglighet.  
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) delar själv in tillgänglighet i tre 
olika områden: tillgängliga lokaler, tillgänglig information och tillgänglig verksamhet. 
Tillgänglig verksamhet kan då, i skolans fall, också komma att innefatta både den sociala och 
den pedagogiska miljön. En liknande indelning finns också i Skogman (2004) som bland 
annat beskriver och analyserar den pedagogiska verksamheten i förskolan ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
Om tillgänglighet för den elev som har motoriska svårigheter kanske framför allt betyder 
framkomlighet, kommer den elev som istället har nedsatt syn att mera lägga fokus vid 
möjligheten att lätt orientera sig i skolans miljö. En elev med nedsatt hörsel kan behöva 
särskilda akustiska förhållanden (och/eller installerad hörselslinga) i en lokal för att denna 
lokal ska vara användbar.  En elev med en kognitiv funktionsnedsättning har kanhända ett mer 
sammansatt och komplext behov av tillgänglighet som kan komma att innefatta faktorer som 
avser den fysiska miljön, den sociala miljön och den pedagogiska miljön, men också makt och 
möjlighet att få sin röst hörd (Nind & Seale, 2009) eller att få stöd att kämpa för en god 
skolgång.  
 
 
Olika sätt att se på (och förstå) funktionsnedsättning/funktionshinder - i förhållande till 
tillgänglighet 
 

 ”to achieve a lifestyle comparable to their peers,  
 disabled people need………equal access to mainstream  
 schools, jobs, transport, houses, public buildings, leisure, 
 and so on - or all the things that non-disabled people take  
 for granted”  (Barnes & Mercer, 2006, s 191) 
 
 
Citatet ovan kommer från den tradition inom forskning om personer med funktionshinder som 
brukar kallas en social modell eller den kritiska modellen (Barnes & Mercer, 2010, Nilholm, 
2006). I en social modell utgör hinder i den omgivande miljön eller i samhället som helhet det 
som gör att en person med en funktionsnedsättning blir funktionshindrad och får svårigheter i 
till exempel skolan. Det är alltså inte ett barns/elevs/studerandes funktionsnedsättning i sig 
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som är orsaken till svårigheter utan svårigheter uppstår i samspelet med den omgivande 
miljön. Tankar om otillgänglighet i skolan passar väl in i en sådan modell och beteckningen 
”elev i svårigheter” likaså. Otillgänglighet kan då ses som olika slags hinder i den fysiska, 
sociala eller pedagogiska miljön som faktiskt gör att ett barn/elev/studerande klarar skolans 
miljöer och uppgifter sämre än om miljöerna och uppgifterna istället vore tillgängliga. 
I den sociala modellen förnekas inte att personer med funktionsnedsättningar kan behöva 
olika slags medicinska behandlingar (Barnes & Mercer, 2010) särskilt i ett akut skede av en 
skada eller en sjukdom. I den sociala modellen är emellertid kampen för social rättvisa, 
valfrihet och social/samhällelig förändring första prioritet. Hindrande barriärer måste 
avlägsnas och olika miljöer göras tillgängliga för att människor med funktionsnedsättningar 
ska kunna leva sina liv med samma självklara rätt och på samma självklara sätt som alla 
andra. 
 
Om den sociala eller den kritiska modellen lägger hela förklaringsbördan i ett barns eller elevs  
miljö och omgivning, så lämnar den modell som brukar kallas en miljörelativ modell, 
utrymme för att också beakta det enskilda barnets eller elevens egna förutsättningar. Den 
miljörelativa modellen är en kombinationsmodell med djupa rötter i ett skandinaviskt 
tankesätt (Gustavsson, 2004).  Den miljörelativa modellen skiljer sig från den sociala 
modellen på så sätt att den låter både den egna eventuellt nedsatta funktionsförmågan och 
omgivningsfaktorerna gemensamt utgöra förklaringsgrund för svårigheter i vardagen. Denna 
modell kommer då också att medge att arbete för en god skolgång kan bedrivas med två olika 
fokus – barnet/eleven och/eller den miljö där detta barn/elev finns och agerar. Den 
miljörelativa modellen har stora likheter med det som kan kallas ett ”dilemmaperspektiv” 
(Nilholm, 2006), men också med den rikting som istället talar om en ”relationell modell” 
(Emanuelsson m fl, 2001).  Dessa tre olika modeller kan alla kallas för kombinationsmodeller 
där både en elevs egna till exempel kroppsliga eller kognitiva förutsättningar i interaktion med 
skolans miljöer utgör ”orsaker” till svårigheterna. Åtgärder kan därför utgöras av både 
särskilda anpassningar i miljön men också av till exempel träningsinsatser riktade direkt till 
eleven för att dennes funktionsförmåga på olika sätt ska kunna förbättras.  
 
Att tala om tillgänglighet i förhållande till en social syn på funktionshinder (se ovan) kommer 
att innebära något helt annat än ”tillgänglighet” i en miljörelativ syn. I en miljörelativ modell 
kan ”tillgänglighet” komma att betyda just det som med ett traditionellt talesätt betecknas som 
”handikappanpassning”. I ett sådant traditionellt synsätt är troligtvis inte den stolta parollen 
om tillgänglighet för alla tillämpbar. Tillgänglighet för alla innebär ju just att det är 
huvudfunktionen i en verksamhet som ska vara tillgänglig och kunna användas av alla utan 
särskild anpassning. 
 
Ett tredje, och kategoriskt (Emanuelsson m fl, 2001) sätt att se på ett barns eller en elevs 
svårighet i skolan är att tillämpa en medicinsk modell. Den individuella medicinska modellen 
är en bristmodell som bygger på att identifiera ett barns symtom och därefter och utifrån dessa 
symtom ställa en medicinsk diagnos. För den som tillämpar ett medicinskt synsätt gäller inte 
den fysiska, sociala eller pedagogiska miljön som förklaring eller ens delförklaring av 
svårigheter i barnets skolgång eller vardagsliv. I en medicinsk modell antas att individen 
behöver behandling för att bli frisk och normal samt att det är den medicinska behandlingen 
som ska lösa problemen också i skolan. I den medicinska modellens tankesätt finns också 
tanken om att den som drabbas sörjer över sitt tillstånd och har en plikt att försöka bli frisk 
eller åtminstone förbättras. Att vara stolt över sig själv och istället kämpa för att accepteras 
för den man är och att ägna energi och kraft åt kampen för social rättvisa och tillgänglighet 
blir i en medicinsk modell både en utopi och något som är icke önskvärt. 



 

7 

 

 
Ytterligare en ”modell” att betrakta funktionsnedsättning på kan nämnas; International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF betraktas ofta som en av 
kombinationsmodellerna, men modellen överbetonar i själva verket de individuella 
hälsoaspekterna (Skogman, 2004).  ICF används också följaktligen som ett 
bedömningsinstrument i verksamheter med en behandlande inriktning.  Modellen berör 
delaktighet (men inte tillgänglighet) och menar att avgörande för både aktivitet och 
delaktighet är just individuella förutsättningar.  
 
En femte modell som mera direkt berör tillgänglighet utgörs av SPSM:s egen modell. 
Modellen bär namnet Samspelsmodell för tillgänglig utbildning. Modellen består av tre 
parametrar – fysisk miljö, lärande och pedagogik, som i sampel med elevens individuella 
förutsättningar utgör grunden för ett arbete mot en tillgänglig utbildning.  Modellen saknar 
möjlighet att se till andra aspekter av tillgänglighet än den fysiska miljön. Den sociala miljön 
saknas helt i modellen.  Den pedagogiska komponenten i modellen förespråkar emellertid en 
rad generella framgångsfaktorer, till exempel att erbjuda en mångfald av undervisnings-
situationer för att nå så många elever som möjligt i en klass samt förespråkar användandet av 
anpassat material och att erbjuda samma ämne i olika svårighetsgrader.  
 

 
 
 
  
 
Universell design och tillgänglighet – ett nytt sätt att tänka? 
Begreppet Universell design har ursprungligen sina rötter inom ämnesområdet arkitektur 
(Tufvesson, 2007, Gargiulo & Metcalf, 2010). Universell design knyter direkt an till 
tillgänglighet och fokuserar helt och hållet på förhållanden utanför individen. Universell 
design är också det tänkesätt som förespråkas av funktionshinderrörelsen och som är 
fastslaget i artikel 2 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 
Tillgänglighet ska uppnås genom att allt, eller så mycket som möjligt, av alla byggnader, 
produkter och tjänster utformas så att alla kan använda dem utan särskild anpassning. I EU 
kallas Universell design för ”Design for all” medan samma begrepp i England går under 
beteckningen ”Inclusive design” (Ds 2010:20). De olika benämningarna visar tydligt på att 
begreppet Universell design på många sätt och i skolans värld, ligger nära både en skola för 
alla och inkluderande värderingar. 
 
Universell design (eller universell utformning) innebär alltså att lokaler, byggnader, produkter 
och olika serviceinsatser eller tjänster utformas på ett sådant sätt att de passar så många 
människor som möjligt utan att särskilda anpassningar behöver göras. Lokaler, byggnader, 
produkter och tjänster ska alltså, om de är universellt utformade, vara användbara för så gott 
som alla människor. Detta kan illustreras i figuren nedan: 
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                                                                                    Personlig assistans                                                             
 
 
                                                                                            Tekniska hjälpmedel 
 
ökande 
svårig- 
heter 
                                                                                                         Design för alla  
 
                                                                                        D                                 
 
 
                                                     
 
 
                    Användbarhetstriangeln (Vavik, 2009) 
 
 
Tanken med användbarhetstriangeln (Vavik, 2009) är alltså att de allra flesta av ovan nämnda 
produkter och tjänster ska vara designade så att de är användbara för alla och att mängden av 
dessa produkter och tjänster som är användbara för alla ska öka. En aning längre upp mot 
triangelns spets kan individuella anpassningar och tekniska hjälpmedel krävas för att en 
situation ska bli användbar och tillgänglig. För dem med de allra största svårigheterna 
kommer inte universell design av produkter och tjänster att förmå tillgängliggöra alla miljöer 
– hjälp från en personlig assistent finns i triangelns topp. 
 
 
Tillgänglighet - inkludering i en skola för alla 
En skola för alla är sedan länge ett eftersträvat mål för den svenska skolan (Hjörne & Säljö, 
2007) som hänger nära samman med inkludering.  Som ovan nämnts ligger också begreppen 
tillgänglighet och universell design mycket nära begreppet inkludering. Det finns alltså 
anledning att i detta sammanhang också titta lite närmare på vad inkludering innebär. 
 
Inkludering innebär, till skillnad från integrering, att helheten ska anpassas till delarna och 
inte tvärtom (Nilholm, 2006). I skolans värld betyder detta att det är skolan som ska anpassas 
till eleverna och inte eleverna till skolan. På det sättet kan man säga att inkludering utmanar 
skolan som institution och ställer stora krav på tillgängligheten i den, både fysiskt, socialt och 
pedagogiskt. Inkludering kommer då att föra tankarna till systemförändring och ta avstånd 
från tankar om anpassning hos individer. Elever är olika och har rätt att vara det (aa). Om 
inklusion ska kunna ses som en process så handlar den processen om fysiska, sociala och 
pedagogiska miljöers tillgängliggörande.  
 
Inklusion kan också ses i olika nivåer (Corbett & Slee, 2000) där den första nivån innebär den 
ytliga tolkningen av inklusion som kan finnas i olika slags policy dokument. Nästa nivå 
handlar då istället om förhållanden i skolan som organisation och om hur undervisning 
planeras och organiseras. På den tredje nivån ligger våra djupt dolda kulturella normer och 
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värderingar och det är där som outtalade regler och rutiner, eller det som ibland brukar kallas 
den dolda läroplanen, finns. På denna nivå avgörs om verklig inkludering kan bli möjlig och 
här avgörs om sociala miljöer och kontexter för samarbete och interaktion ska göras 
tillgängliga för alla. Detta är en fråga som i grunden handlar om demokrati (Janson, 2004). 
 
 
En internationell utblick om tillgänglighet 
Den internationella genomgången som finns i Ds 2010:20 när det gäller bestämmelser om 
tillgänglighet i andra länder redogör kortfattat för hur tillgänglighet regleras i USA, 
Storbritannien och Australien. Man tar också upp Norge som ett exempel bland de nordiska 
länderna.  
  
USA har bestämmelser som framför allt riktas mot tillgängligheten i den fysiska miljön och 
där ställs högre krav på tillgänglighet i offentlig samhällsservice än i privat verksamhet. I 
USA har man kunnat konstatera att gapet i utbildningsnivå mellan personer med och utan 
funktionsnedsättningar har minskat efter det att bestämmelser om tillgänglighet införts.  I 
Storbritannien finns krav på tillgänglighet för den fysiska miljön, men också för organisation 
och rutiner som inte får vara utformade på ett otillgängligt eller diskriminerande sätt. Krav på 
tillgänglighet berör här också personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inom utbild-
ningsområdet i Storbritannien gäller krav på tillgänglighet bara för villkor och förfaringssätt, 
men inte för den fysiska miljön.  
 
I Australien gäller bestämmelser om tillgänglighet på ett flertal områden och bland annan i 
utbildning. I Australien finns också sedan 2005 en standard för de krav på tillgänglighet som 
gäller i skolor. I denna standard (Your right to an education, 2005) finns bestämmelser om att 
en utbildningsanordnare måste beakta tillgänglighet när en utbildning eller kurs planeras och 
att innehållet och undervisningsmetoder ska vara tillgängliga också för elever/studerande med 
funktionsnedsättningar. Även examination, bedömning och prov ska genomföras på ett 
tillgängligt sätt. I de australienska bestämmelserna ingår också förbud mot trakasserier  
på grund av funktionsnedsättning. Bestämmelserna gäller från förskola till universitet och i 
både offentlig och privat verksamhet.  
 
I Norge har begreppet universell utformning en central betydelse. Universell utformning är i 
Norge mer inkluderande än begreppet tillgänglighet. I Norge kan man till exempel godkänna 
att en byggnad är tillgänglig för en rullstolsanvändare om det är möjligt att komma in genom 
en dörr på baksidan. Om byggnaden ska godkännas som universellt utformad måste det 
däremot vara möjligt att komma in genom huvudingången. 
  
 
 
Tidigare studier om tillgänglighet på skolans område i Sverige 
Skolinspektionen, men också Skolverket har gjort flera undersökningar av tillgängligheten i 
den svenska skolan.  
 
Skolverkets rapport (2008:317) berör endast tillgängligheten till skolans lokaler, det vill säga 
rapporten behandlar endast den fysiska miljön i skolan. Genom att kartlägga den fysiska 
miljön i skolan vill man också skapa sig en bild över möjligheten, för elever med funktions-
nedsättningar, att välja skola. Skolverket har också avgränsat tillgängligheten till att gälla det 
man kallar ”rullstolstillgänglighet” samt markeringar av nivåskillnader och glasade partier 
samt vissa aspekter av ljud-, ljus- och luftmiljö. Både grundskolor och gymnasieskolor ingick 
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i kartläggningen.  Man gjorde en enkätstudie riktad till rektorer på skolorna och resultaten 
visade en hög förekomst av brister i den fysiska miljön särskilt i skolor byggda före 1960, 
men man kunde också identifiera brister i skolor som var byggda på 2000-talet. De brister i 
den fysiska miljön som man kunde identifiera var bland annat behov av hiss och rwc samt 
automatiska dörröppnare. Dessa dörröppnare visade sig också ofta vara felplacerade så att de 
inte kunde nås av en rullstolsanvändare.  
 
I rapportens avsnitt om möjlighet att välja skola för elever med funktionsnedsättningar 
refereras ett citat från en tidigare rapport, Skolverket, 2006. Detta citat visar på att också 
skolverket har en medvetenhet om att tillgänglighet innebär mer än bara fysiskt tillgängliga 
lokaler. Det är mamman till en pojke på högstadiet som citeras när hon berättar: 
 
 När han kom till högstadiet förändrades allt. Det var en stor skola med trappor 

 och ett himla springande mellan våningar och byggnader. Det var nya klassrum 

 till alla ämnen utspridda på fyra olika byggnader. Han fick inte vara med på  

 gympan, och när det var friluftsdag uppmanandes han att vara hemma. Skolan 

 var aldrig intresserad av att göra något för att hjälpa honom. Det fanns en  

 skola för barn med rörelsehinder i kommunen där de tyckte att han kunde gå. Vi 

 ville inte det eftersom han hade lätt för sig och kunskapsmässigt klarade av att  

 gå i stor klass. Han gick ut 7:an men i 8:an gick det inte längre. Han fick ont i 

 magen och vi fick inte iväg honom till skolan. Så vi bytte skola, inte för att han  

 egentligen ville utan för att skolan inte ville ha honom. 

 

 
Skolinspektionen har i två rapporter gjort kartläggningar av skolsituationen för elever med 
funktionsnedsättning i grundskolan (Skolinspektionen 2009:6) samt i gymnasieskolan 
(Skolinspektionen 2010:4). Båda dessa rapporter har ett vidgat, och inkluderande, perspektiv 
på dessa elevers situation i skolan, som också ligger mycket nära begreppet tillgänglighet. 
Man skriver bland annat att inkludering innebär att alla elever har tillgång till hela skolmiljön 
alla dagar. Skolinspektionen menar dessutom att personalen i skolan ska ha god 
framförhållning och beredskap för att ta emot de elever med funktionsnedsättning som kan 
tänkas söka sig till den aktuella skolan. I en sådan framförhållning måste beredskap finnas på 
skolan för elever med funktionsnedsättningar av olika slag. Detta sätt att tänka kring 
tillgänglighet och inkludering närmar sig mer det som tidigare angetts som universell 
utformning. Skolan ska i sin verksamhet och i sina lokaler ha beredskap att ta emot elever 
som är olika och som har rätt att vara olika.  
 
Skolinspektionen lyfter också i sina rapporter vikten av skolpersonalens kompetens och 
förhållningssätt. Kompetensutvecklingen ska då handla om att utveckla sin pedagogik mot en 
inkluderande verksamhet som dessutom handlar om arbete mot trakasserier och 
diskriminering. På så sätt kommer Skolinspektionens rapporter att ringa in den fysiska miljön, 
den sociala miljön samt den pedagogiska miljön i arbetet för att göra skolan tillgänglig för 
alla.  
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Tillgänglighet för alla i skolan 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte helt och hållet kan fastslås vad tillgänglighet 
för alla, i en skola för alla, innebär. Genomgången ovan har trots allt förhoppningsvis gett 
läsaren möjlighet att utifrån olika perspektiv ändå närma sig en förståelse av vad begreppet 
tillgänglighet betyder. Tillgänglighet kan betyda universell utformning, men gör det inte alltid 
eller i alla sammanhang. Detta varierar beroende på hur man på olika håll har valt att definiera 
begreppet tillgänglighet och är alltså en värderingsfråga. 
 
Tillgänglighet kan dessutom sägas vara ett komplext och mångdimensionellt begrepp som 
innefattar mycket mer än bara tillgänglighet till den fysiska miljön, även om just denna aspekt 
av tillgänglighet är en av grundförutsättningarna för en skola för alla. 
 
Tillgänglighet i skolan kan också sägas gälla för alla. En tillgänglig miljö får inte vara 
hindrande för någon – varken för barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar eller för 
barn/elever/studerande utan funktionsnedsättningar. Man skulle också kunna säga att en 
otillgänglig miljö är det som gör en funktionsnedsättning till ett funktionshinder.  
Om en miljö (fysisk, social eller pedagogisk) är utformad för att passa för alla så är miljön 
inte hindrande utan inkluderande. Tillgänglighet, och kanske än mer universell utformning, 
kommer därför i stor utsträckning att anknyta till begreppet inkludering och vara ett sätt för 
oss alla att realisera en vision om en skola och ett samhälle för alla. 
 
 
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva olika aspekter av tillgänglighet i skolan i 
några av SPSMs mellersta regions kommuner.  
 
Frågeställningar 
Hur kan tillgängligheten i den fysiska miljön, den sociala miljön och den pedagogiska miljön 
beskrivas i de verksamheter och kommuner där kartläggningen genomförts? 
 
Vilka förbättringsområden när det gäller tillgänglighet i samma verksamheter och kommuner, 
kan utifrån denna kartläggning, identifieras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande 
Datainsamlingen för denna kartläggning har utförts genom att en enkät fyllts i av lärare och 
andra anställda på förskolor, skolor och i kommunförvaltningar som under senhösten 2011 
och vintern 2012 varit i kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Samman-
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lagt har 40 kommuner i SPSMs mellersta region deltagit i kartläggningen. Enkäten har delats 
ut, fyllts i och därefter samlats in, vid olika nätverksträffar och utbildningar som arrangerats 
av SPSM för ovan nämnda personer och kommuner. För att komplettera resultaten från 
enkäten har dessutom ett antal fördjupande intervjuer genomförts med lärare i grundskolor i 
några av de kommuner som besvarat enkäten.  
 
Enkäten konstruerades i ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och rådgivarna på 
SPSM. Några skolor fyllde sedan i enkäten på prov och ändringar och förbättringar av 
enkäten gjordes därefter.  
 
Sedvanliga etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 
2002) har tillämpats i studien. Alla som har fyllt i enkäten har alltså fått information om 
studiens syfte samt information om att ingen enskild person, skola eller kommun kommer att 
kunna identifieras i denna rapport.  
 
Sammanlagt har 185 ifyllda enkäter samlats in. Svaren på enkäten ger den överblick och 
beskrivning av nuläget (Denscombe, 1998), som är studiens syfte, när det gäller 
tillgängligheten i de aktuella kommunerna. Enkätstudier innebär emellertid att det är svårt att 
också få detaljer och djup i data (Denscombe, 1998). Att använda data från enkäter kan 
fungera explorativt i ett nytt och outforskat område (Eliasson, 1994) och kan också ge 
fingervisningar för intressanta och fördjupande frågor att ställa vid uppföljande intervjuer. För 
att alltså också få denna djupare inblick i några lärares syn på, och arbetssätt, när det gäller 
tillgängligheten i deras verksamhet genomfördes också tio intervjuer. Valet av intervju-
personer har skett efter genomgången av enkätsvaren. På så sätt har det varit möjligt, att 
utifrån svaren i enkäterna dels ställa relevanta frågor samt dels också välja intervjupersoner på 
ett strategiskt sätt. Förfaringssättet gjorde det möjligt att genomföra intervjuer i verksamheter 
som kunde ge data från både tillgängliga och mer otillgängliga miljöer. Alla intervjuer har 
gjorts i grundskolan eftersom denna miljö, i enkätsvaren, framstår som mer problematisk än 
miljön i förskolan. Alla intervjuade lärare har erfarenhet av att arbeta med elever med 
funktionsnedsättningar eller elever i behov av särskilt stöd. 
 
Bearbetning av enkätsvaren 
När alla enkäter samlats in gicks dessa igenom för att få en uppfattning om vilka verksam-
heter (skolformer) och yrkeskategorier som besvarat enkäten. Därefter koncentrerades 
genomgången till svaren på frågorna som rör den sociala miljön i verksamheterna. Denna 
genomgång avser hela materialet, det vill säga alla skolformer tillsammans. När det gäller den 
sociala miljön är dessa frågor så allmängiltiga att svaren inte behöver delas upp i olika 
skolformer.  
 
När däremot svaren på frågorna om den fysiska miljön och den pedagogiska miljön skulle 
hanteras gjordes detta på så sätt att grundskolor bearbetades för sig och förskolor för sig.   
När det gäller både den fysiska miljön och den pedagogiska miljön finns stora skillnader 
mellan förskolan och grundskolan. Man har till exempel helt olika slags lokaler och dessutom 
olikheter i pedagogiskt arbetssätt.  
 
Resultaten redovisas i nästa avsnitt. Först redovisas övergripande data om skolformer och 
personalkategorier bland de svarande. Därefter hanteras data om den fysiska miljön. Först i 
grundskolan och därefter i förskolan. Den pedagogiska miljön redovisas därefter - också 
separat för grundskola och förskola. Sist görs en genomgång av den sociala miljön och här 
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handlar det återigen om hela materialet tillsammans. Avsnitten om var och en av de tre 
miljöerna avslutas med en redovisning av intervjusvaren. 
 
 
 
Resultat 
 
Vilka har svarat på enkäten? Det totala antalet ifyllda enkäter är 185. Dessa representerar 
tillsammans 40 olika kommuner i SPSM:s mellersta region. När det gäller vilka skolformer 
som har svarat på enkäten kan detta utläsas av tabellen nedan. 
 
 
 
Skolformer 
 
 Antal % 
Grundskolor 94 51 % 
Förskolor 48 26 % 
Gymnasium 24 13 % 
Vuxenutbildning 1 0,5 % 
Blandade verksamheter 18 10 % 
Summa 185  
 
(Summan av procenttalen blir på grund av avrundning inte exakt 100 %) 
 
 
De yrkeskategorier som har besvarat enkäten fördelar sig som framgår av nästa tabell nedan. 
 
 
Yrkeskategorier 
 
 Antal % 
Förskolechefer/rektorer 
 

39 21 % 

Övergripande administrativa 
t ex förvaltningschef, 
samordnare 

  5   3 %               24 %  

Specialpedagoger/speciallärare 
 

34 19 % 
   

Övriga specialister,  
t ex synpedagog 

  5   3 %               22 %         

Klasslärare/ämneslärare 
 

48 27 % 

Förskollärare 
 

20 11 %               38 % 

Gymnasieutbildade, t ex barn-
skötare, elevassistenter 
 

30 17 % 
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Alla som har svarat på enkäten har inte fyllt i sin yrkesfunktion varför summan inte uppgår  
till 185. På grund av avrundning blir inte procenttalet exakt 100 %. 
 
Tabellen ovan visar emellertid att den största gruppen som svarat på enkäten är undervisande 
personal bestående av klasslärare/ämneslärare och förskollärare. Dessa utgör tillsammans  
38 % av svararna. Den näst största gruppen utgörs av arbetsledande/administrativ personal 
bestående av rektorer, förskolechefer och övergripande administratörer. Tillsammans utgör 
dessa 24 %. Specialister av olika slag utgör 22 % av de svarande medan 17 % är 
gymnasieutbildad personal till exempel barnskötare eller elevassistenter. 
 
Endast 9 svar kommer från fristående skolor. Alla övriga svar kommer från kommunala 
verksamheter. De fristående verksamheterna ingår i genomgången av den sociala miljön, men 
däremot inte när det gäller den fysiska och den pedagogiska miljön.  
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Den fysiska miljön 
 
I enkäten finns under rubriken Den fysiska miljön en hel rad av lokaler uppräknade som kan 
finnas i förskolor och skolor. De som har svarat har bedömt dessa lokaler utifrån deras 
framkomlighet, användbarhet och möjlighet att orientera sig. Vid genomgången av svaren har 
grundskolor behandlats för sig och förskolor för sig. Gymnasieskolor är få och 
vuxenutbildning ännu färre och tas därför inte upp alls. Grundskolor och förskolor har bara 
delvis samma slags lokaler. De relevanta lokalerna för respektive verksamhet har därför valts 
ut och det är dessa som redovisas nedan. 
 
Utifrån svaren i enkäten har verksamheterna getts ”tillgänglighetspoäng” där den svarande 
angett att det finns bra framkomlighet, bra användbarhet och bra möjlighet att orientera sig. 
Varje svar som anger att den aktuella lokalen fungerar bra i en av de tre aspekterna har alltså 
fått en poäng för varje sådant svar. Poängen har sedan räknats om i procent för att göra 
jämförelser mellan grundskolors och förskolors lokaler (t ex entré och korridorer) möjliga. Ett 
medelvärde (inom parentes) för dessa tre aspekter har sedan tagits fram för att också ge 
möjligheten att se vilka av lokalerna som fungerar bra som helhet och vilka som fungerar 
mindre bra. 
 
Den fysiska miljön i grundskolan 
 
 
 

Bra framkomlighet Bra användbarhet Bra möjlighet att 
orientera sig 

 
Entré 
 

 
68 

 
58 

 
44              (57) 

 
Korridorer 
 

 
60 

 
53 

 
33              (49) 

 
Klassrum 
 

 
54 

 
62 

 
60              (59) 

 
Slöjdsal 
 

 
51 

 
48 

 
43              (47) 

 
Idrottshall 
 

 
55 

 
60 

 
52              (57) 

 
Grupprum 
 

 
34 

 
42 

 
39              (38) 

 
Toaletter 
 

 
63 

 
61 

 
54              (59) 

 
Matsal 
 

 
65 

 
65 

 
61              (64) 

 
Skolgård 
 

 
68 

 
41 

 
55              (57) 



 

16 

 

Av tabellen ovan kan utläsas att det är matsalen som får den högsta tillgänglighetspoängen i 
grundskolan. Grupprum får den lägsta poängen vilket betyder att grupprum ofta saknas helt. 
Själva klassrummen får ganska goda tillgänglighetsbedömningar, trots att många påpekar att 
de kan vara trånga och svårmöblerade. Klassrummen får också sin lägsta poäng just när det 
gäller framkomligheten. Klassrummen bedöms däremot vara bra att orientera sig i. Denna 
aspekt av lokalerna ger annars ganska genomgående de lägsta poängen i grundskolan, med en 
bottennotering för korridorer. Skolgården får sin lägsta poäng när det gäller användbarheten, 
vilket kanske kan betyda att det inte alltid finns så mycket intressant att göra där. I en av 
intervjuerna (med en lärare på en högstadieskola) påpekades också att deras elever använde 
elevcaféet på rasterna och att detta var gemensamt med lärarnas kafferum. Detta kan kanske 
gälla för högstadieelever medan elever på lågstadiet förmodligen behöver fler intressanta och 
tillgängliga aktiviteter under raster på skolgården. I enkäten fanns också en möjlighet för 
svararna att själv skriva egna prioriterade områden för tillgänglighet i den fysiska miljön. 
Flera har tagit upp just skolgården som ett förbättringsområde och önskar sig bland annat fler 
motoriska leksaker där.  
 
Innan intervjusvaren från grundskolan presenteras kommer här, som jämförelse, en 
sammanställning av enkätsvaren gällande den fysiska miljön i förskolan. 
 
 
 
Den fysiska miljön i förskolan 
 
 Bra framkomlighet Bra användbarhet Bra möjlighet att 

orientera sig 
 
Entré 
 

 
60 
 

 
49 

 
51              (53) 

 
Korridor 
 

 
65 
 

 
51 

 
44              (53)           

 
Lekrum 
 

 
81 
 

 
65 

 
60              (60) 

 
Toalett 
 

 
60 
 

 
51 

 
49              (53) 

 
Matsal 
 

 
49 
 

 
47 

 
47              (48) 

 
Lekplats 
 

 
70 
 

 
56 

 
56              (61) 

 
Som framgår av tabellen ovan ser tillgängligheten i den fysiska miljön lite annorlunda ut i 
förskolan än i grundskolan.  Den högsta tillgänglighetspoängen i förskolan får lekplats och 
lekrum medan matsalen får den lägsta poängen. Detta kan säga något om prioriteringar i 
verksamheten. Lekplats och lekrum är de helt centrala utrymmena i förskolans verksamhet 
och att dessa bedöms ha den bästa tillgängligheten tyder på att verksamheten också är 
inkluderande och att alla barn som vistas där också kan vara aktiva i kärnverksamheten. 
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Grundskolans problem med framkomlighet (trånga klassrum) tycks inte finnas på samma sätt 
i förskolan.  
 
Den enkla uppställningen nedan kan illustrera skillnader mellan grundskola och förskola. De 
olika lokalerna är listade så att de lokaler som visar den bästa tillgängligheten står överst 
medan den lokalen med den sämsta tillgängligheten finns sist i listan. 
 
Grundskola   Förskola 
Matsal   Lekplats 
Klassrum, toalett  Lekrum 
Entré   Entré, korridor, toalett 
Idrottshall   Matsal 
Skolgård 
Korridor 
Slöjdsal 
Grupprum 
  
 
Också i förskolan är emellertid tillgänglighetspoängen för möjligheten att orientera sig 
genomgående lägre än för de andra aspekterna. Det är, precis som i grundskolan, korridorerna 
som har den lägsta poängen när det gäller just möjligheten att orientera sig. I grundskolan 
föreslår man i enkäten förbättringar genom till exempel skyltning eller orienteringstavlor 
medan förskolan nämner bättre skyltning i lägre höjd. 
 
Av intervjuerna med lärare i grundskolan framgår också att just orienteringsaspekten av 
tillgängligheten är eftersatt. Detta kommer kanske då att särskilt gälla för elever med grava 
synskador. Ett exempel på detta framgår av intervjucitatet nedan: 
 

I: hur är det med möjligheten att orientera sig för en elev med en grav 

synskada? 

L: Oj, nej, det vet jag inte – nej jag tror inte att det är anpassat så 

 
Även i övrigt svarar lärarna på liknande sätt när det gäller beredskapen att ta emot en elev 
med en grav synskada. När det gäller lokalernas tillgänglighet för elever med grava 
hörselskador framstår beredskapen som något bättre och man nämner att hörselslinga finns i 
vissa rum samt att man också har en del erfarenhet av att använda till exempel mikrofon i 
undervisningen.  
 
Om majoriteten av grundskolor menar att klassrummen är trånga så finns en skola som har det 
motsatta problemet. Denna skola har en helt öppen planlösning i ”baser” där en stor grupp 
elever ska sköta sitt skolarbete samtidigt. Tanken bakom denna planering, menar den 
intervjuade läraren, är att eleverna själva ska söka sin kunskap och jobba självständigt – den 
ena gör det här och sitter och jobbar så och den andra gör något annat. En av de intervjuade 
lärarna säger: 
 
 L: det kan upplevas som en form av strukturlöshet med de här stora lokalerna 

 
Denna lärare menar också att lokalernas utformning innebär att det i undervisningen blir ännu 
viktigare än annars att hålla greppet med tydligheten och att samla ihop sin grupp och markera 
att nu börjar vi med arbetet.  
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Dessa stora och öppna lokaler har också enligt lärarna nackdelar ur orienteringsaspekten. 
 

L: det känns lite som en djungel första gången man kommer hit – det är svårt att 

hitta 

 

Denna lärare berättar också att man guidar runt nya elever så att de ska lära sig att hitta i 
lokalerna.  
 
I intervjuerna med lärarna visade det sig att dessa hade förhållandevis lite att säga om 
tillgängligheten i den fysiska miljön. Man hade helt enkelt inte funderat så mycket över hur 
lokalernas utformning kan påverka verksamhetens tillgänglighet. Lärarna berättar om att 
klassrummen är traditionellt utformade och att det som framstår som den optimala miljön är 
ett klassrum med flera grupprum i nära anslutning till detta. En lärare säger: 
 

L: runt min huvudsal (svenska) så har jag ett antal grupprum så att jag kan 

använda och anpassa efter vad vi jobbar med…….och grupprummen ligger ju 

så att jag snabbt kan gå emellan 

 
Några av lärarna berättar om att lokalerna har behövt anpassas när en elev i behov av särskilt 
stöd har kommit till skolan. En av dem säger så här: 
 

L: det var väl hon med CP-skada – det var den enda gången som jag vet att man 

var tvungen att anpassa med rullstolsramper, se till att det fanns tillgänglighet 

på det sättet 

 

På min fråga berättar denna lärare att rampen finns kvar ännu trots att denna elev slutat på 
skolan och att man på det sättet nu har en beredskap att ta emot elever som är rullstols-
användare, vilket man inte hade haft dessförinnan. Samma lärare fortsätter att berätta om en 
episod där både hon själv och den aktuella eleven, på grund av lokalernas utformning, utsattes 
för särskilda påfrestningar. Klassen, inklusive eleven med rörelsehinder, hade för ett pass 
blivit inbokade i en lokal dit det bara gick att komma via en spiraltrappa. 
 
 L: då är det ingen annan som tänker – då står man verkligen där själv med sin 

fysiska kraft, hur löser vi det här? Det var inte ok egentligen, det är inte så det 

ska gå till 

 

Läraren i exemplet ovan hade alltså blivit tvungen att bära upp eleven till den bokade salen. 
På en av de andra skolorna intervjuar jag en av lärarna (en speciallärare) och vi sitter i en 
byggnad som är helt i markplan och det finns inte en enda trappa. Jag kan inte låta bli att 
fråga: 
 
 I: hur kommer det sig att ni inte har elever som är rullstolsanvändare här? 

 L: ja, det är en jättebra fråga – kan inte svara på det – jag vet inte 

 

Av vårt fotsatta samtal framgår att den aktuella läraren inte vet på vilken skola på denna ort 
som elever med rörelsehinder går . 
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Den pedagogiska miljön 
 
Avsnittet inleds med en redovisning av enkätsvaren från både grundskolor och förskolor. 
Därefter redovisas en sammanställning av intervjusvaren för att ge en mer detaljerad och 
nyanserad bild av hur den pedagogiska miljön kan beskrivas ur tillgänglighetssynpunkt. 
  
Vid bearbetningen av enkätsvaren gällande den pedagogiska miljön har svaren från 
grundskolor och svaren från förskolor hanterats separat. För att ändå kunna göra jämförelser 
mellan de två olika verksamheterna har alla siffror räknats om till procenttal. 
 
Frågorna och svaren som gäller den pedagogiska miljön har delats upp i två undergrupper där 
den första avser pedagogiskt arbetssätt (frågorna 1, 2, 3 och 4 i enkäten). En annan grupp av 
frågor (7, 8 och 9) handlar om material och möblering. Två av enkätfrågorna under rubriken 
pedagogisk miljö (5 och 6) handlar framför allt om inkludering och kommer därför att istället 
behandlas under avsnittet om den sociala miljön.   
 
 
 
Det pedagogiska arbetssättet i grundskolan i förhållande till tillgänglighet 
 
Fråga       Ja  Ibland    Nej Ej svar 

 Antal % Antal     % Antal    %  
En dag innehåller 
en mångfald av 
olika uppgifter 
för alla sinnen 

 
22 

 
24 % 

 
66 

 
71 % 

 
2 

 
2 % 

 
3 

Kommunikation 
och instruktioner 
presenteras både 
muntligt och 
visuellt 

 
43 

 
46 % 

 
46 

 
49 % 

 
1 

 
1 % 

 
3 

Placeringen i 
rummet eller i 
liten grupp är 
flexibel så att 
ingen elev pekas 
ut 

 
45 

 
48 % 

 
42 

 
45 % 

 
3 

 
3 % 

 
3 

Rörelse ingår 
naturligt som en 
pedagogisk 
strategi under en 
dag i 
verksamheten 

 
28 

 
30 % 

 
47 

 
51 % 

 
14 

 
15 % 

 
4 
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Som framgår av tabellen ovan har, glädjande nog, ytterst få svarande angett svaret nej på 
någon av de tre första frågorna. Det klaraste ja-svaret framkommer när det gäller frågan om 
placeringen i rummet. Där kan 48 % ange att denna placering inte pekar ut vissa elever. 
Tyvärr säger nästan lika många (45 %) att placeringen ibland kan peka ut elever. 
 
I övrigt har de flesta använt sig av svaret ”ibland”. Detta svar kan, som i frågan om en 
mångfald av olika uppgifter, faktiskt betyda att denna mångfald för alla sinnen inte erbjuds 
särskilt ofta. Det är bara 24 % som kan säga att ja, så gör vi – vi erbjuder en mångfald av 
uppgifter för alla sinnen varje dag. 73 % svarar antingen ibland eller nej på den frågan, vilket 
gör det möjligt att tänka sig att de flesta av grundskolorna inte alls, eller inte särskilt ofta, 
erbjuder en varierad pedagogisk miljö som har förutsättningar att nå en majoritet av eleverna.  
 
När det gäller hur kommunikation och instruktioner presenteras så menar 46 % att detta sker 
både muntligt och visuellt. Det finns emellertid hela 49 % som menar att så sker bara ibland. 
Samma förhållande som i förra frågan kan alltså gälla här. När det gäller hur instruktioner 
presenteras så är det då bara ibland som dessa presenteras både muntligt och visuellt.  På det 
sättet blir det alltså så att elever som lättare uppfattar information och instruktioner om den 
presenteras både muntligt och visuellt bara ibland får en tillgänglig undervisning. Det ligger 
inte långt borta att tro att dessa elever ganska ofta inte har förstått lärarens undervisning och 
därför får svårare att nå kunskapsmålen. 
 
När det gäller frågan om huruvida rörelse ingår som en pedagogisk strategi så är det 30 % 
som menar att så är fallet. Hela 15 % svara nej på den frågan och 51 % menar att ibland så är 
det så att rörelse ingår som en planerad pedagogisk strategi. 
 
Slutsatsen kan dras att när det gäller den pedagogiska miljön finns klara förbättringsområden 
att jobba vidare med för skolor och lärare, om den pedagogiska miljön ska bli tillgänglig och 
inkluderande för alla elever.  
 
Möblering och material i grundskolan 
 
Fråga       Ja  Ibland    Nej Ej svar 
 Antal % Antal     % Antal    %  
Möbleringen i 
verksamhetens 
miljö stödjer ett 
flexibelt 
arbetssätt 

 
22 

 
24 % 

 
56 

 
60 % 

 
8 

 
9 % 

 
7 

Det är lätt att 
göra allt 
pedagogiskt 
material 
tillgängligt för 
alla elever 

 
14 

 
15 % 

 
51 

 
55 % 

 
23 

 
25 % 

 
5 

Tekniska 
hjälpmedel är 
lätta att använda 
och anpassa efter 
olika elevers 
önskemål 

 
16 

 
17 % 

 
50 

 
54 % 

 
21 

 
23 % 

 
6 
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Nästa uppsättning med frågor som handlar om den pedagogiska miljöns tillgänglighet berör 
frågor om möblering i verksamhetens miljöer, om att göra det pedagogiska materialet 
tillgängligt och om tekniska hjälpmedel.  
 

När det gäller dessa tre frågor så är svaren mer spridda och det är fler som svarar med ett 
tydligt nej. Att göra allt pedagogiskt material tillgängligt för alla elever menar hela 25 % vara 
svårt och 55 % menar att det ibland är svårt. Detta betyder att för elever, med behov av 
särskilt tillgängliggjort, och för dem användbart material, så finns detta inte att tillgå (eller 
finns bara ibland att tillgå) i hela 80 % av fallen. Glädjande nog är det 15 % av de svarande 
som menar att det är lätt att göra allt pedagogiskt material tillgängligt för eleverna. 
 
17 % av de svarande i grundskolan menar att det är lätt att använda och att anpassa tekniska 
hjälpmedel. 23 % menar att det är svårt att göra detta, medan 54 % menar att det ibland är 
svårt att använda och anpassa tekniska hjälpmedel.  
 

 
 
Det pedagogiska arbetssättet i förskolan i förhållande till tillgänglighet 
 
 
Fråga       Ja  Ibland    Nej Ej svar 

 Antal % Antal     % Antal    %  
En dag innehåller 
en mångfald av 
olika uppgifter 
för alla sinnen 

 
26 

 
60 % 

 
16 

 
37 % 

 
1 

 
2 % 

 
0 

Kommunikation 
och instruktioner 
presenteras både 
muntligt och 
visuellt 

 
19 

 
44 % 

 
22 

 
51 % 

 
2 

 
5 % 

 
3 

Placeringen i 
rummet eller i 
liten grupp är 
flexibel så att 
ingen elev pekas 
ut 

 
35 

 
81 % 

 
6 

 
14 % 

 
0 

 
0 % 

 
2 

Rörelse ingår 
naturligt som en 
pedagogisk 
strategi under en 
dag i 
verksamheten 

 
34 

 
79 % 

 
9 

 
21 % 

 
0 

 
0 % 

 
0 

  
 
När man ser till förskolans pedagogiska arbetssätt och jämför det med det tidigare avsnittet 
om pedagogiskt arbetssätt i grundskolan kan man konstatera att det skiljer sig en hel del. 
I förskolan är variationen av uppgifter för alla sinnen betydligt större än i grundskolan. 60 % 
av svaren från förskolan (mot 24 % i grundskolan) svarar ja på denna första fråga. 37 % av 
förskolans svar menar att en mångfald av uppgifter för alla sinnen finns ibland. Också här 
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tycks alltså finnas utrymme för förbättring även om förskolans resultat är betydligt bättre än 
grundskolans.  
 
På frågan om hur kommunikation och instruktion går till är svaren från förskolan förvånande 
lika dem som gavs i grundskolan. Trots att man i förskolan vänder sig till barn som kanhända 
än mer naturligt än grundskolans elever använder bilder, tycks detta inte ha påverkat det 
pedagogiska arbetssättet i förskolan. Här kan finnas ett förbättringsområde för båda 
verksamheterna. 
 
I förskolan placeras inte många på ett sätt så att de kommer att pekas ut. 81 % har en 
inkluderande placering i rummet i förskolan medan 48 % har det i grundskolan. I förskolan 
ingår rörelse som en pedagogisk strategi i 79 % av svaren medan det i grundskolan endast är 
så i 30 % av svaren. Trots att verksamheterna är olika skolformer kanske det ändå skulle 
kunna vara möjligt för grundskolan att lära av förskolan här. Även förskolan arbetar ju 
numera med bland annat språkstimulans och stimulans till tidig matematik. 
 
Möblering och material i förskolan 
 
Fråga       Ja  Ibland    Nej Ej svar 
 Antal % Antal     % Antal    %  
Möbleringen i 
verksamhetens 
miljö stödjer ett 
flexibelt 
arbetssätt 

 
22 

 
51 % 

 
19 

 
44 % 

 
0 

 
0 % 

 
2 

Det är lätt att 
göra allt 
pedagogiskt 
material 
tillgängligt för 
alla elever 

 
18 

 
42 % 

 
21 

 
49 % 

 
3 

 
7 % 

 
1 

Tekniska 
hjälpmedel är 
lätta att använda 
och anpassa efter 
olika elevers 
önskemål 

 
14 

 
33 % 

 
20 

 
47 % 

 
1 

 
2 % 

 
8 

  
 
I den andra uppsättningen av frågor som rör den pedagogiska miljön finns också skillnader 
mellan förskolans miljö i jämförelse med grundskolans. Särskilt iögonenfallande är 
avsaknaden av nej-svar från förskolan. I förskolans svar finns ingen som svarar med ett klart 
nej på frågan om att möbleringen stödjer ett flexibelt arbetssätt (9 % i grundskolan). I 
förskolan finns emellertid 44 % som menar att det är så bara ibland, medan  
51 % svarar ett klart ja (24 % i grundskolan). En möjlig anledning till detta kan självklart vara 
att det i skolan finns starka traditioner för hur klassrum ska se ut. 
 

Att anpassa det pedagogiska materialet i förskolan tycks också gå lättare – 42 % svarar ja  
(15 % i grundskolan). En tydlig skillnad finns också mellan dem som menar att det är svårt  
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att göra det pedagogiska materialet tillgängligt. 7 % i förskolan menar det medan 25 % i 
grundskolan är av denna uppfattning. Det finns också en mer positiv inställning till tekniska 
hjälpmedel i förskolan än vad svaren från grundskolan visar fram. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att förskolan i sin pedagogiska miljö framstår som 
betydligt mer tillgänglig i en jämförelse med grundskolan. Förskolans läroplan innehåller inte 
några kunskapsmål som ska uppnås och i läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) slås också fast att det 
är verksamheten i förskolan som ska bedömas och inte barnen. I grundskolan finns kunskaps-
mål som ska uppnås och ofta kan man konstatera att inkludering fungerar bra i förskolan, men 
att det blir svårare i skolan.   
 
Att förskolans pedagogiska miljöer i enkätsvaren visar upp betydligt bättre tillgänglighet än 
grundskolans miljöer ledde också till att intervjuerna fokuserades just till grundskolan. Det är 
ju här som en fördjupad information behövs för att bättre förstå vilka hinder för tillgänglighet 
och inkludering som kan finnas i skolans pedagogiska miljö. Det är också här som bra 
exempel på god tillgänglighet behövs som allra mest.  
 
Den första gruppen av enkätfrågor handlade om det pedagogiska arbetssättet, alltså hur 
lärarna faktiskt undervisar i sina klassrum. Om lärarna inte hade så mycket att delge när det 
gällde den fysiska miljön så hade man, i intervjuerna, desto mer att säga om sin undervisning. 
En inledande fråga från mig ledde ofta till långa berättelser från vardagen i skolan. I dessa 
berättelser fick jag svar på mina intervjufrågor utan att jag behövde ställa dem.  
 
Majoriteten av lärarna beskrev ganska traditionella arbetssätt i sina klasser. En lärare säger så 
här: 
 

L: det blir genomgångar, dialog och individuellt arbete – det är ganska 

traditionellt. Grupparbeten är svårt att mäta – vi ska ju sätta betyg på eleverna 

 

En annan lärare uttrycker sig så här om sitt pedagogiska arbetssätt: 
 

L: att vara jättetydlig och att visa var väggarna står, att ha ramarna men inte så 

tighta väggar att eleverna inte kan visa sig eller röra sig, ha en dialog och prata 

om hur de jobbar och att de har det ganska fritt men ändå markera tydligt när 

det är någonting… 

 

Ytterligare en lärare säger så här: 
 
 L: strukturerad klassundervisning kan gagna många elever 

 

Att klassundervisning ger struktur, menar flera av de intervjuade lärarna, underlättar inte bara 
när det gäller lärandet utan det handlar också om fostran eller socialisation. Någon uttrycker 
detta som att det traditionella sättet att möblera ett klassrum men bänkar på rad är ett sätt att 
markera att nu ska man vara vaken och jobba.  
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Det finns emellertid också lärare som lyfter upp andra aspekter av sin undervisning. Någon 
säger: 
 

L: jag tror ju mycket på att man varierar för vi alla behöver träna våra sinnen, 

och man märker att vissa är jätteduktiga att minnas det jag pratar om och andra 

är jätteduktiga på att se på bilder – men jag tror på en variation där……ibland 

kan jag sätta på en sån här skiva så att alla får höra, eller film eller att man 

ritar eller läser – ju fler elever fångar man upp som minns det 

 
En annan lärare säger så här: 
 

L: jag har använt väldigt mycket bilder just för att det är många som tilltalas av 

att ha en bild kopplad till stoffet 

 

Ytterligare en lärare frågar sig: 
 

L: hur undervisar vi egentligen – vi har ju låg måluppfyllelse på den här skolan 

och det är ju sånt vi diskuterar hela tiden 

 

På två av de grundskolor där intervjuer genomfördes bedrevs undervisning som framstår som 
än mer tillgänglig.  På den första av dessa skolor fanns vanlig klassundervisning i grunden, 
medan den andra skolan arbetade efter ett helt annat upplägg, i spår, med kurser som varade i 
fem veckor. Båda dessa beskrivs nedan utifrån intervjuerna. 
 
På den första skolan arbetade man inkluderande med elever som läste enligt särskolans 
läroplan tillsammans med övriga elever i en vanlig klass. Trots att denna skola hade ett 
förhållandevis traditionellt arbetssätt i själva undervisningen så fungerade detta tack vare att 
en specialpedagog hela tiden följde klassen. Man hade alltså under de flesta lektioner två 
lärare i klassrummet. Vid genomgångar presenterade ämnesläraren innehållet i det aktuella 
momentet utifrån de olika betygsnivåernas svårighetsgrad samtidigt som specialpedagogen 
förde anteckningar och därefter producerade en lättläst version av vad läraren gått igenom 
under lektionen. Alla som kände behov av denna lättlästa version av innehållet fick möjlighet 
att ta del av den, alltså inte bara eleverna som läste enligt särskolans läroplan. Särskole-
eleverna fick också den extra utmaning det kan innebära att i vissa moment följa grundskolans 
undervisning. Allt material fanns alltså kontinuerligt att tillgå för alla, i olika svårighetsgrader. 
Specialpedagogen säger bland annat så här: 
 

L: här är det flytande och mer otydligt vilka som är särskoleelever och eleverna 

benämner inte sig själva som utvecklingsstörda. I en grundskola finns större 

möjligheter än i särskolan. Det är i särskolan som hindren finns 

 

Både ämnesläraren och specialpedagogen i denna klass menar att detta arbetssätt också 
gagnar elever som läser enligt grundskolans läroplan. Dessa elever kan ibland också behöva 
en lättläst version av något moment. I denna skola har man också jämfört kursplanerna i vissa 
ämnen i grundskolan och i särskolan och kunnat konstatera att innehållet i stort är detsamma. 
Det som skiljer är svårighetsgraden. Ett bekymmer utgör dock elevernas betygsättning då ett 
E enligt grundskolans läroplan innebär andra kunskaper än ett E enligt särskolans läroplan. 
Denna skolas inkluderande arbetssätt framstår emellertid som ett gott exempel på en 
tillgänglig skola för alla. 
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Den andra skolan, som också är ett gott exempel på en skola för alla som är inkluderande och 
tillgänglig, har ett annorlunda och progressivt arbetssätt. Eleverna, både elever med och utan 
funktionsnedsättningar, läser alla tillsammans och några särskilda undervisningsgrupper 
förekommer inte. Undervisningen är upplagd i kurser som omfattar 5 veckor och där varje 
ämne har en vecka var. De ämnen som innefattas är svenska, engelska, matematik, So och No. 
Under denna femveckorsperiod har man också en övergripande helhetssyn, en samlande röd 
tråd, som gör att alla ämnen hänger ihop och att man till exempel kan granska en text som 
skrivs i So också utifrån de krav som ställs i ämnet svenska. En av de intervjuade lärarna 
beskriver arbetssättet så här: 
 

L: vi hade en kurs som handlade om första världskriget och vi befann oss i en 

skyttegrav – eleverna skulle skriva en krönika och då sa vi att det ska målas med 

adjektiv och då gör man ju det utifrån sin förmåga 

 

Arbetssättet innebär att man får ”bada i ett ämne” under en hel vecka och man menar att detta 
gagnar alla elever, men särskilt dem som riskerar att inte nå målen. Man är alltid två lärare i 
gruppen, man har tiden att ägna sig åt de elever som behöver extra stöd och kan också ge den 
helhetssyn och stabilitet i skolarbetet som kan upplevas som meningsfull. En av de 
intervjuade lärarna säger så här:  
 
 L: då hade vi en kull som hade svårt att nå målen, jag tror att det var 50 % 

 som inte hade nått målen i kärnämnena när dom gjorde nationella proven i de 

 lägre årskurserna – och då sa vi, vi måste tänka nytt 

 

I arbetssättet ingår också att det är ”alla sinnen ska råda” och läraren exemplifierar genom att 
berätta om matematikundervisningen: 
 
 L: alltså de har jobbat mycket med att vara ute, mäta, väga, titta, stega alltså 

 ta i – alltså göra läromedel som går att ta på 

 I: kan man täcka in hela kursen så? 

 L: de jobbar ju också – räknar 

 

Arbetssättet har också gett mycket goda resultat för den årskull som nu lämnar skolan och 
som arbetat på detta sätt i tre år. Den intervjuade läraren beskriver bland annat en elev med 
ADHD som man arbetat med under dessa tre år och säger: 
 
 L: när han kom till oss så hade han nog inte gått så mycket i skolan och imorgon 

ska han stå och ta emot ett betygskuvert och söker till gymnasiet och ska gå 

vidare i livet. Det är häftigt! Och det har vi gjort i arbetslaget – vi har inte haft 

resurs på honom 

 

En av framgångsfaktorerna som denna lärare lyfter är att det inte alltid är så viktigt att lärare 
har den djupa ämneskunskapen, det som däremot är viktigt är att ”få liv i diskussionen” och 
hon menar att detta går lättare om man är två lärare i klassrummet. Flera av de intervjuade 
lärarna betonar också denna aspekt för att göra undervisningen tillgänglig. Man säger bland 
annat ”det gäller att dra igång klassen” eller ”det måste finnas det här flödet – kan läraren få 
igång klassen?”.  
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Nästa uppsättning frågor i enkäten kring den pedagogiska miljön handlar om möblering, 
pedagogiskt material och om tekniska hjälpmedel. Även dessa frågor berördes i intervjuerna.  
 
På de skolor med ett mer traditionellt undervisningssätt ser också klassrummen ut på ett 
traditionellt sätt med bänkar i rad. Flera lärare menar också att detta är en god tradition och att 
den inte skulle ha funnits kvar om det inte vore så. Det är endast på den ovan beskrivna 
progressiva skolan som man också möblerar på ett annat sätt. Här finns ”öar” i klassrummet, 
det vill säga fem till sex stora ovala bord med golvutrymme emellan för att, som läraren säger, 
hon vill vara bland sina elever. Kring varje bord sitter då fyra till fem elever.  
 
Bara i skolans värld är datorer tekniska hjälpmedel som elever bara får tillgång till om de är 
en elev med funktionsnedsättning eller en elev i behov av särskilt stöd. En lärare berättar så 
här: 
 

L: vi har elever med bokstavskombinationer, vi har elever som tillhör särskolan, 

men de går i en särskild undervisningsgrupp, men läs- och skriv – vi skickar ju 

iväg till elevhälsan…..så vi tycker att vi är bra på att se dem, så att de får sina 

verktyg som alfa-smart, fickminne eller Daisyspelare 

 

Lite längre fram i samtalet medger denna lärare att ”verktygen” det vill säga de tekniska 
hjälpmedlen kan man få, också utan särskild utredning. På andra skolor finns dessa tekniska 
hjälpmedel även att låna för alla elever som kan behöva dem mer tillfälligtvis. Nog vore det 
rimligt att tänka sig att alla elever ska ha tillgång till datorer och att det i varje klassrum bör 
finnas en uppsättning av ”verktyg” för att prova eller använda vid behov. Detta vore en klar 
förbättring av tillgängligheten och skulle kunna göra det mindre utpekande för de elever som 
behöver datorer eller andra hjälpmedel som kompenserar för olika svårigheter.  
 
När det gäller lärarnas syn på att göra det pedagogiska materialet eller undervisnings-
materialet tillgängligt för alla elever är det många som menar att detta inte är helt 
problemfritt. En lärare säger: 
 

L: ibland är det jättesvårt – inläst material, då blir man bunden till det 

materialet. Jag är SO-lärare och om vi har historieboken inläst på skiva 

och jag har 3-4 elever som har läs- och skrivsvårigheter, men då är ju jag 

bunden av att vi måste använda den boken…….och vill jag ha den här lättlästa 

boken så finns inte den på skiva 

 

Denna lärare fortsätter att berätta: 
 

L: sen så skulle man ju önska mer e-läromedel och att man hade datorer – för 

det kan finnas elever som är i ett mellanläge som också skulle ha nytta av att ha 

boken inläst eller på dator. Allt finns inte inläst och allt finns inte i lättare 

varianter 

 

En annan lärare berättar: 
 

L: det finns inte nån bok i till exempel SO som har en lättläst version och en 

avancerad version, vad jag vet – det får man själv leta efter då eller göra själv 
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En slutsats som kan dras så här långt torde vara att möbleringen i klassrummen tveksamt kan 
sägas stödja ett flexibelt arbetssätt i grundskolan. Många menar också att det traditionella 
arbetssättet och den traditionella möbleringen är det som gagnar eleverna bäst. En skola 
skiljer sig från de andra, både vad gäller själva undervisningen samt förutsättningarna för 
detta arbetssätt, och denna skola kan därför ses som betydligt mer tillgänglig för alla elever. 
 
 
 
Den sociala miljön i grundskola och förskola i förhållande till tillgänglighet 
 
I detta avsnitt redovisas de frågor som finns under rubriken Den sociala miljön i enkäten. 
Detta är sammanlagt sju frågor. Till dessa har två frågor lagts till från avsnittet om den 
pedagogiska miljön. Dessa har flyttats till detta avsnitt eftersom de handlar om inkludering.  
 
Redovisningen av materialet nedan rör hela det sammanslagna materialet. Ingen uppdelning i 
skolformer har gjorts och samtliga enkätsvar (se s 12) finns med här. Det valet har gjorts 
eftersom de frågor som gäller den sociala miljön är så allmängiltiga att det helt enkelt inte 
finns någon anledning att separera olika slags verksamheter från varandra.  
 
Som utgångspunkt för hela avsnittet har tagits den första frågan under rubriken Den sociala 
miljön. Det betyder att resten av redovisningen bygger vidare på just denna fråga. 
Redovisningen utgår alltså ifrån att gemensamma uppgifter och aktiviteter är den plattform 
som behövs för att samarbete och interaktion ska komma till stånd. 
 
Fråga 1 lyder: 
Erbjuds barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar och barn/elever/studerande utan 
funktionsnedsättningar uppgifter och aktiviteter som inbjuder till samarbete dem emellan? 
 
Svaren på fråga 1 – den sociala miljön 
 
Ja  135 73 %   
 
Nej  34  18 % 
 
Inte svarat  16   7 % 
                 ____ 
 185  
 
 
Glädjande nog framstår hela 73 % av de svarande som ja-svarare.  
Några exempel som dessa ja-svarare angett visar på socialt tillgängliga miljöer:  
Arbetar tillsammans i klasserna, äter tillsammans, deltar på samma fritids 
Vi har en inkluderande verksamhet och målsättningen är att planera för alla i olika aktiviteter 
Alla aktiviteter vi har görs tillsammans 
Vi gör inte specifika grupper på skolan som bara innehåller elever med 
funktionsnedsättningar 
Alla förekommande klassaktiviteter 
Förskolan bygger på delaktighet för alla barn 
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Att så många svarat ja tycks vid en första anblick peka mot mycket tillgängliga verksamheter, 
men vid en lite närmare granskning av de exempel som de svarande angivit kan detta 
problematiseras. Vissa svar kan identifieras som ”falska” ja-svar, i alla fall om ett ja-svar ska 
motsvara en tillgänglig verksamhet.  
 
Drygt en tredjedel av svaren visar upp en mer tvekande syn och trots att de svarat ja visar 
deras exempel på att barn med och utan funktionsnedsättningar endast ibland och i vissa 
utvalda aktivitet samt utifrån barnens förutsättningar deltar i samarbete med andra elever. 
Man skriver exempelvis ”Studiedagar, musik och estetiska ämnen” eller ”Idrott och hälsa, en 
del rastaktiviteter, slöjd och musik” eller ”Deltar i verksamheten utifrån sina förutsättningar”. 
Det sistnämnda svaret visar inte på en tillgänglig social miljö utan visar istället upp en mer 
kategorisk syn på elever med funktionsnedsättningar som kan vara ett hinder i sig.  
 
 
En fortsatt granskning av den sociala miljön ur ett tillgänglighetsperspektiv 
I en fortsatt granskning, som bygger vidare på de svarandes ja- eller nej svar på den första 
frågan har sedan ett index konstruerats för att komma närmare en förståelse för hur den 
sociala miljön i verksamheterna är eller inte är tillgängliga.  
 
I detta index ingår frågorna 4, 6 och 7 i avsnittet om den sociala miljön 
Fråga 4: Händer det i din verksamhet att barn/elever/studerande utan funktionsnedsättningar 
inte vill samarbeta med barn/elever/studerande som har funktionsnedsättningar? 
Fråga 6: Är atmosfären i din verksamhet öppen och accepterande? 
Fråga 7: Förekommer det i din verksamhet att barn/elever/studerande med 
funktionsnedsättningar blir negativt särbehandlade av någon av verksamhetens personal? 
 
Ett ja-svar på fråga 4, ett nej-svar på fråga 6 och ett ja-svar på fråga 7 visar på brister i 
tillgängligheten i den sociala miljön.  
 
Hur svarar de som menar att i deras verksamhet erbjuds gemensamma aktiviteter, dvs ja-
svarare på fråga 1? 
 
41 % av ja-svararna menar att det förekommer att elever utan funktionsnedsättningar inte vill 
samarbeta med kamrater med funktionsnedsättningar trots att gemensamma aktiviteter 
erbjuds. 
6 % av samma ja-svarare menar att deras verksamhet inte är öppen och accepterande 
12 % av samma ja-svarare menar att det förekommer negativ särbehandling av elever med 
funktionsnedsättningar från personal i deras verksamhet 
 
Det blir då intressant att göra en jämförelse med den gruppen som svarat nej på fråga 1,vilket 
då betyder att i deras verksamhet så är det så att barn/elever/studerande med respektive utan 
funktionsnedsättningar inte erbjuds uppgifter och aktiviteter som möjliggör samarbete. 
Nej-svararna, när de svarar på frågorna 4, 6 och 7 enligt ovan, svarar så här: 
 
56 % menar att det förekommer att elever utan funktionsnedsättningar inte vill samarbeta med 
elever med funktionsnedsättningar 
26 % menar att deras verksamhet inte är öppen och accepterande 
29 % menar att det förekommer negativ särbehandling från personal i deras verksamhet 
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Detta kan sammanfattas i en tabell 
 
 Gemensamma aktiviteter 

erbjuds 
Gemensamma aktiviteter 
erbjuds inte 

Elever vill inte samarbeta 
 

 
                41 % 

 
                56 % 

Ej öppen och accepterande 
atmosfär 

 
                 6 % 

 
                26 % 

Negativ särbehandling från 
personal 

 
                 12 % 

 
                29 % 

 
 
Som tidigare angetts så är de verksamheter som erbjuder genensamma aktiviteter för 
barn/elever/studerande med och utan funktionsnedsättningar glädjande nog betydligt fler än 
de som inte gör det. Siffrorna i tabellen ovan indikerar möjligheten att skriva fram en ”god” 
verksamhet där gemensamma aktiviteter erbjuds och atmosfären i verksamheten är öppen och 
accepterande. I dessa verksamheter förekommer få episoder där negativ särbehandling från 
personal inträffar. Det som framstår som oroande är att barn/elever/studerande utan 
funktionsnedsättningar i förhållandevis stor utsträckning inte är helt positiva till att samarbeta 
med klasskamrater med funktionsnedsättningar. Eleverna själva har emellertid inte getts 
tillfälle att yttra sig och detta är personalens egen bedömning. 
 
Ett mer oroande scenario framträder i den högra spalten i tabellen ovan. Här framträder en 
verksamhet som inte erbjuder gemensamma aktiviteter för barn/elever/studerande med och 
utan funktionsnedsättningar och där det dessutom är så att barn/elever/studerande utan 
funktionsnedsättningar sätter sig emot att samarbeta med klasskamrater som har 
funktionsnedsättningar. Det ligger nära till hands att tro att de vuxnas inställning (att inte 
ordna gemensamma aktiviteter) har smittat av sig på eleverna. Särskilt oroande framstå det 
faktum att det i dessa verksamheter också förekommer negativ särbehandling från personal. 
 
Om den först beskrivna verksamheten kan betecknas som på väg mot social tillgänglighet 
(trots svårigheterna med elevernas attityder) framstår den andra istället som både verkligt 
otillgänglig och dessutom exkluderande. Slutsatsen kan bli att om verksamheten inte erbjuder 
gemensamma aktiviteter så är (eller blir) en negativ inställning till elever med 
funktionsnedsättningar mer framträdande. 
 
Ett verkligt förbättringsområde i båda verksamheterna lär vara värdegrundsarbetet. 
 
Bland både de verksamheter som erbjuder uppgifter och aktiviteter som inbjuder till 
samarbete mellan barn/elever/studerande med och utan funktionsnedsättningar, finns det 
verksamheter som menar att vissa uppgifter och aktiviteter är särskilt svåra att göra socialt 
tillgängliga och inkluderande.  
 
Några exempel:  
gymnastiken  
rastsituationer  
mer teoretiska ämnen 
slöjd, hemkunskap och idrott  
vid genomgångar där eleven ska anteckna och inte hinner med  
undervisningsfri tid 
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Det går inte att se några egentliga skillnader mellan de olika verksamheterna när det gäller 
detta. 
 
 
Hur ser det samarbete ut som faktiskt finns mellan barn/elever/studerande med och utan 
funktionsnedsättningar 
 
Tabellen nedan utgår från de verksamheter som erbjuder gemensamma aktiviteter och bygger 
på en analys av frågorna 3 och 5. Frågan 3 lyder: Är samspelet mellan barn/elever/studerande 
med och utan funktionsnedsättningar i första hand ett jämlikt samarbete? 
Fråga 5 lyder: Handlar samspelet mellan barn/elever/studerande med och utan 
funktionsnedsättningar i första hand om att barn/elever/studerande med funktions-
nedsättningar får hjälp av sina kamrater? 
 
 

 Jämlika Ojämlika 
 
Hjälp 

 
Vänner  16 st 
 
(14 %) 

 
Hjälpta 13 st 
 
 (11%) 

 
Inte hjälp 

 
Klasskamrater 63 st  
 
 (55 %) 

 
Isolerade  22 st 
 
 (19%) 

    

Av tabellen kan man utläsa att några få (16 st) menar att man kan vara både jämlika och att 
samarbetet ändå i första hand består av hjälp. En sådan relation kan kanske kallas för ett 
vänskapsförhållande. De ännu färre (13 st) som menar att samarbetet endast består av hjälp 
och att man inte är jämlikar får barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar att framstå 
som de hjälpta. Det finns också en ganska liten grupp (22 st) där svaret är nej på båda 
frågorna. Dessa barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar är varken jämlika i 
samarbete eller får hjälp av sina klasskamrater. De kan därför kallas för isolerade. 
 
Glädjande nog är den största gruppen de barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar 
vars kontakter med andra barn/elever/studerande kan bedömas som jämlika. Deras samarbete 
präglas inte heller i första hand av att de får hjälp av andra barn. Dessa kan betecknas som 
klasskamrater. Det ska påpekas att detta återigen bygger på personalens bedömning och inte 
på barnens egna utsagor. Det tycks emellertid som att det, om man får chansen till 
gemensamma uppgifter och aktivteter, ofta faller väl ut, och att den sociala miljön i dessa 
situationer kan betraktas som tillgänglig.  
 
 
Är alla barn/elever/studerande delaktiga i arbetet mot tillgänglighet för alla? 
 

Grundskolan  Förskolan  

  

Ja-svar   12 %  44 % 
 
Ibland  60 %  47  % 
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Nej-svar  17 %   2 % 
 
Inte svarat  11 %   7 % 
 
 
Trots att de lite äldre eleverna egentligen skulle kunna ha lättare att vara delaktiga i arbetet 
mot tillgänglighet för alla så visar det sig att det är förskolans barn som i betydligt större 
utsträckning, av sin personal, bedöms vara delaktiga i arbetet för tillgänglighet och 
inkludering. 
 
 
 
Kommer de elever som placeras i särskild undervisningsgrupp tillbaka till sin vanliga klass? 
 
Denna fråga är inte relevant för förskolan eftersom man inte har särskilda undervisnings-
grupper där. Siffrorna nedan gäller alltså bara för grundskolans elever. 
 
 
Ja-svar 16 %  
 
Ibland 41 % 
 
Nej-svar 22 % 
 
Inte svarat 22 % 
 
Utifrån uppgifterna ovan kan man utläsa att endast 16 % av de elever som placeras i en 
särskild undervisningsgrupp snabbt kommer tillbaka till sin vanliga klass. 22 % svarar helt 
enkelt nej – det är inte så att man snabbt kommer tillbaka till sin ursprungsklass.  
 
Alla de områden som redovisats ovan berördes också i intervjuerna. På samtliga skolor (utom 
en) där intervjuerna utfördes, erbjöds eleverna gemensamma aktiviteter. Det gavs alltså 
tillfälle för elever med och utan funktionsnedsättningar att samarbeta och samspela med 
varandra. På en av skolorna fanns inga elever med egentliga funktionsnedsättningar (eller 
diagnos som lärarna där själva uttryckte sig). Man erbjöd ganska mycket extra stöd till olika 
elever, men detta skedde inte bara till elever som riskerade att inte nå målen, det handlade 
också om att ge extra stöd till elever som nådde målen men som hade förutsättningar att nå 
ännu längre. På skolan fanns speciallärare och dessa arbetade med båda grupperna elever. 
Några särskilda undervisningsgrupper fanns inte heller här, utan allt extra stöd gavs i den 
ordinarie undervisningen.  För elever med funktionsnedsättningar var denna skola emellertid 
socialt otillgänglig och exkluderande. En av lärarna säger så här: 
 

L: lugn, ro, struktur och kontinuitet det får man inte per automatik här…..på så 

vis är det ju inte en perfekt skola….men det informerar vi föräldrarna om när 

man söker hit, att de här sakerna kan vara svårt att – att det kan vara svårt att 

hjälpa de här eleverna 

 

Denna skola är en kommunal skola med tre olika slags profilklasser.  
 



 

32 

 

I intervjusvaren från denna skola kan man också finna uttalanden som ligger nära negativ 
särbehandling. En av lärarna säger när hon pratar om elever (som tidigare gått på skolan) med 
ADHD eller Asperger-problematik : 
 

L: där har vi ju en svårighet – det är ju där det har varit lite problem med de 

elever som jag nu har nämnt, det händer grejer på rasterna – de bränner sina 

kompisar 

 

I det fortsatta samtalet har denna lärare svårt att se att elever med funktionsnedsättningar kan 
vara extra utsatta i samspel med kamrater. Hon lägger istället hela bördan på barnet med 
funktionsnedsättning själv.  
 
På de övriga skolorna berättar lärarna i stort sett om gott samarbete mellan elever med och 
utan funktionsnedsättningar. En av dem säger så här: 
 

L: men jag vet en kille som går i 9an och som har Asperger……..han behöver 

väldigt mycket lugn och ro annars blir han superstressad. Han är väldigt 

studiemotiverad och jätteduktig och det är andra studiemotiverade och duktiga 

elever som gärna sitter med honom för att få lugn och ro och att få något gjort 

 

En annan lärare tar upp att det hänger mycket på att läraren kan skapa ett positivt klimat där 
elever kan vara föredömen och förebilder för varandra. Hon menar också att det kan finnas 
grupperingar bland ungdomar där det inte är ok att vara studiemotiverad och duktig. En 
ytterligare lärare tar ett steg till och säger att studiemotiverade elever kan bli utsatta för 
mobbning just av den anledningen.  
 
Ytterligare en lärare menar att ”det finns en kultur på högstadiet där man har svårt att förlika 
sig med olikheter”. Hon menar också att det kan gälla till exempel funktionsnedsättningar, 
utländsk härkomst eller att någon inte tänker eller jobbar på samma sätt. Hon fortsätter med 
att berätta om en av eleverna som läser enligt särskolans läroplan och som är ”inkluderad” i 
en vanlig klass: 
 

L: den ena pojken har varit ganska utanför hela tiden – vi försöker ju få honom 

att ……känna att han lyckas och att han är med på tåget, har roligt och får 

kontakt med andra. Och det har gått riktigt bra 

 

 
Ett uttalande som imponerar kommer från en av lärarna på den progressiva skolan. Hon säger: 
 

L: det är vi som är problemet, inte eleven, eleven ska ha sitt och vi har de barn 

vi har och det gäller att anpassa verksamheten…..och det är ju också roligt när 

det bär frukt och vi ser att vi når resultat när vi gör så – jag har aldrig satt så 

höga betyg någonsin som jag gör med den här kullen – vi har jobbat på det här 

sättet med dem i tre år 

 

Ett sådant uttalande visar att en inkluderande och tillgänglig, för att inte säga universellt 
utformad, skolgång också kan ge goda resultat.  
 
I enkäten fanns en fråga som handlade om särskilda undervisningsgrupper. Frågan handlade 
om huruvida elever som placeras i särskild undervisningsgrupp kommer tillbaka till sin 
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vanliga klass. Detta med gruppering av eleverna visade sig i intervjuerna vara ett ganska så 
komplicerat område. Lärarna beskriver flera olika slag av grupperingar och de olika skolorna 
är inte lika när det gäller detta. På vissa skolor, och i vissa ämnen har man en nivågruppering, 
där det klart och tydligt handlar om olika kunskapsnivåer. Det kan också, i en vanlig 
skolklass, finnas någon mer eller mindre permanent ”stödgrupp” dit vissa elever (på samma 
tider som övriga klassen får undervisning i ämnet i fråga) får gå för att få till exempel extra 
stöd i matematik eller svenska. Till en sådan grupp kan man också få komma om man till 
exempel varit sjuk eller tycker att något visst moment är särskilt svårt. Eleverna i en sådan 
”tillfällig” stödgrupp kan alternera mellan denna och undervisning i klassen och är på det 
sättet egentligen inte placerade i en särskild undervisningsgrupp. På vissa skolor kan det 
finnas både en särskild undervisningsgrupp med elever som har svårt att nå målen samt någon 
grupp som fungerar som en extra stödgrupp enligt ovan. Elever kan ibland välja vilket av 
dessa alternativ som man menar passar bäst. Det är inte heller alltid så att kriterierna för 
gruppering handlar om kunskapsnivån – det kan ibland också vara så att man delar in i en 
”stökig” och en ”lugn” grupp och att en elev som når målen ändå väljer en stödgrupp eftersom 
denna grupp erbjuder en lugn miljö. Det finns också, som tidigare nämnts, skolor som satsar 
extra resurser på de duktiga eleverna för att dessa ska komma längre i sin kunskapsutveckling.  
 
En av lärarna talar öppet om skolans sorteringsfunktion och hur man försöker motverka detta. 
Hon säger: 
 

L: skolan har en sorteringsfunktion där de som har bra minne och har lätt att 

lära sig också har högre status. Skolan har en uppgift att motverka 

konsekvenserna av detta 

 

En annan av lärarna håller med, men uttrycker sig något annorlunda: 
 

L: du kan tillföra något oavsett vart du ligger – och det är ju det som är så 

roligt att jobba med blandade grupper, att inte plocka ut och nivågruppera, 

för då får man ju inte den här dynamiken som man får när de kan tillföra allt de 

har med sig 

 

Ytterligare en lärare säger att hon helt enkelt säger till eleverna att: 
 
 L: nu gör vi det här ihop! 

 

Några av lärarna menar också att skolan åter måste börja fundera över hur man kan erbjuda 
likvärdig utbildning för alla elever oavsett hur deras hemförhållanden ser ut. En konsekvens 
av detta tänkande kan bli att läxor avskaffas och att stöd för alla (i olika grupperingar) med 
skolarbetet kan erbjudas inom skoldagens ram.  
 
Flera lärare säger också att gruppering kan vara en strategi för att nå så många som möjligt 
med sin undervisning. Oftast handlar det då om gruppering utifrån sociala kriterier och att 
man tänker på vilka elever som trivs och arbetar bra tillsammans mer än att man försöker få 
eleverna att komplettera varandra kunskapsmässig. Någon säger: 
 

L: det är nästan ett lagbrott om man låter eleverna välja grupper, det är jätte-

viktig att vi har en tanke bakom, där kan man märka en dold mobbning 

om…man låter dem (eleverna) göra grupper  
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De ganska svårtolkade resultaten på enkätfrågan om särskilda undervisningsgrupper kan 
genom intervjuerna bli lättare att förstå. Alla som har svarat ”ibland” när det gäller om elever 
snabbt kommer tillbaka till sin ordinarie klass kan ha tänkt på de olika slag av grupperingar 
som beskrivits ovan. 
 
En fråga som inte fanns med i enkäten men som ändå tydligt fanns med i intervjuerna är 
frågan om mentorstid i förhållande till elever i behov av särskilt stöd. Många lärare menar att 
mentorstiden är omsorgstid, och att denna blir särskilt viktig när man har elever med 
funktionsnedsättningar.  Man menar att dessa elever ofta behöver stöd i att planera och få 
överblick på sin skoldag. Flera lärare berättar också att detta även gagnar övriga elever som 
ibland också kan behöva stöd med detta. Flera lärare menar dessutom att bruket att vara två 
(eller flera) lärare i klassrummet samtidigt är något som har kommit med elever i behov av 
särskilt stöd samt att detta också i vissa fall har spridit sig till andra klasser på skolorna. Dessa 
mer progressiva skolor visar också att man föredrar en extra pedagog i klassrummet istället 
för en assistent. De mer traditionella skolorna har här gjort valet att fortsätta med en lärare i 
klassrummet och att vid behov också anställa en elevassistent.  
 
 

 
Avslutande kommentarer 
 
I inledningen av denna rapport (s 2) ställs i rubriken frågan – vad är tillgänglighet? I 
inledningen konstateras också att det inte finns någon vedertagen, klar och tydlig definition av 
begreppet tillgänglighet. I FNs Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder 
slås emellertid fast att otillgänglighet ska ses som diskriminering och förslag finns om att 
detta också ska införas i svensk lagstiftning. Vid intervjuerna ställdes en fråga till lärarna om 
hur de definierade tillgänglighet. Detta resulterade i flera ganska olika egna definitioner. 
Någon menar att: 
 

Det är väl att alla elever ska ha samma möjligheter till allt som finns runt 

omkring oss – att få ta del av allt som alla andra människor tar del av, på sin 

nivå 

 

Någon annan säger: 
 
 Att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska ha rätt till samma utbildning 

 

En annan säger så här: 
 

Att kunna tillgodogöra sig någonting, att kunna ta del, och att det är möjligt att 

komma i kontakt 

 

Ytterligare någon: 
 
 Man ska vara i det fast man har behov 

 
 
Jag ska inte kommentera dessa definitioner just här utan sparar detta till sist i de avslutande 
kommentarerna.  
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Frågan om vem tillgänglighet ska gälla för kan lätt besvaras – tillgänglighet ska gälla för alla. 
Trots det handlar den här rapporten till stor del om barn/elever/studerande med funktionsned-
sättningar även om resultaten visar att det finns skolor där andra elever också kan komma i 
fokus. Det kan handla om elever som är på gränsen till att inte nå målen, men som inte har en 
funktionsnedsättning eller ett åtgärdsprogram som säger att de är i behov av särskilt stöd. När 
undervisning erbjuds i olika svårighetsgrader på ett flexibelt sätt gagnar det också dem. Det 
kan också handla om de studiemotiverade och duktiga eleverna som kan nå längre i sin 
utveckling om mer avancerad kunskap och undervisning görs tillgänglig för dem.  
 
När det gäller barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar kan konstateras att de som 
svarat på enkäten och de som blivit intervjuade mycket sällan skriver eller talar om diagnoser. 
Det är nog inte en överdrift att säga att medicinska diagnoser inte finns i förgrunden hos dem 
som arbetar i eller för skolan. Några pratar mycket om elevers förutsättningar och kommer på 
detta sätt att placera sig nära ett medicinskt eller kategoriskt synsätt på dessa elever. Det är 
eleverna själva som är bärare av sina svårigheter och det blir på det sättet inte särskilt 
intressant att förändra i skolans fysiska, pedagogiska eller sociala miljöer. Dessa lärare ser på 
läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter som funktionsnedsättningar även om 
eleven inte har diagnosticerats med dyslexi eller dyskalkyli. Det är barnet själv som måste bli 
bättre hälsomässigt och/eller kunskapsmässigt för att situationen ska kunna vändas. 
 
På de skolor där intervjuerna genomförts finns emellertid förhållandevis få elever med 
verkliga funktionsnedsättningar i form av grava rörelsehinder, utvecklingsstörning eller grava 
syn- eller hörselnedsättningar. De elever som är inkluderade i en vanlig klass trots att de till 
exempel läser enligt särskolans läroplan är få. De rör sig om någon enstaka elev eller kanske 
2-3 stycken i en hel skola. Frågan om var övriga elever med funktionsnedsättningar har sin 
skolgång blir på detta sätt hängande i luften. Det kommer att krävas mycket arbete innan 
skolan verkligen kan ses som helt tillgänglig och man kan fråga sig hur långt skolan 
egentligen kommit när det gäller inkludering av elever med funktionsnedsättningar 
(Göransson m fl, 2011).  
 
Det finns också flera av de intervjuade som talar utifrån en miljörelativ modell och menar att 
elevers svårigheter är en kombination av de egna förutsättningarna och den miljö som skolan 
erbjuder. Det finns all anledning att redovisa ett gott exempel på detta tankesätt här. 
 

I vissa fall kan man kanske hitta elever som inte har synts förut …..de har gått i 

en liten skola, haft en lärare, en bänk med lock, ett väldigt tydligt schema – 

vissa svårigheter kanske inte har kommit fram för att det har varit så tydligt, och 

så kommer man hit…. 

 

Den intervjuade läraren menar att dessa elever som hon pratar om, i mötet med högstadie-
skolan, faktiskt kan uppvisa svårigheter som inte tidigare kommit fram och att funktions-
nedsättningar som kanske funnits tidigare men inte utgjort ett hinder, i mötet med en 
traditionellt organiserad undervisning blir till ett funktionshinder. En sådan insikt banar vägen 
för vidare reflektion över hur den fysiska, pedagogiska och sociala miljön kan förändras och 
göras mer inkluderande och tillgänglig.  
 
Man kan konstatera att de skolor som erbjuder en traditionellt organiserad undervisning är 
mindre inkluderande och tillgängliga.  De traditionella skolorna är mer kategoriska i sin syn 
på elever i behov av särskilt stöd även om vissa lärare där har börjat reflektera över vad 
förändringar i, kanske framförallt, undervisningen (den pedagogiska miljön) skulle kunna 
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medföra för dessa elever. I de skolor som kan ses som mer progressiva har man kommit 
längre i sitt tänkande och genomfört förändringar i sitt arbetssätt och sitt sätt att organisera 
undervisningen som också har lett till en mer inkluderande och tillgänglig skolgång. Särskilt 
en av skolorna visar upp något av det som i inledningen beskrivs som en social modell när 
man säger om sig själva – ”det är vi (lärare) som är problemet, inte eleverna”. 
 
Den fysiska miljön i skolan är en grundförutsättning för tillgänglighet och utan fysisk 
tillgänglighet kan inte heller pedagogisk och social tillgänglighet uppstå. Denna studie har 
visat att framkomligheten och användbarheten i grundskolans och förskolans fysiska miljö är 
relativ god. Särskilt gäller det för förskolan. När det däremot gäller möjligheten att lätt 
orientera sig i miljön finns behov av förbättring.  
 
Man kan också konstatera att tillgången till grupprum i grundskolan behöver ses över. Fler 
grupprum skulle kanske också kunna förbättra tillgängligheten så att trånga och 
svårmöblerade klassrum inte på samma sätt skulle utgöra ett hinder för tillgänglighet i 
grundskolans fysiska miljö.  Korridorer och skolgårdar är andra prioriterade områden i 
tillgänglighetsarbetet.  
 
När det gäller den pedagogiska miljön och själva undervisningen hade lärarna mycket att 
berätta. Både enkätsvaren och intervjuerna visar också att det finns stora variationer när det 
gäller vilken slags undervisning som elever kan få. På flera håll är undervisningen traditionell 
och elever som riskerar att inte nå målen erbjuds stöd på traditionella sätt. Det finns också 
andra skolor som erbjuder genomtänkta alternativa undervisningsstrategier som är utformade 
så att de på ett flexibelt sätt kan fungera för de allra flesta. Det handlar då om att alltid 
involvera alla sinnen, erbjuda samma ämne i olika svårighetsgrader samt att också ge 
möjlighet för praktiska ”ta på” uppgifter och rörelse. Dessa senare skolor har också lyckats 
bättre när det gäller tillgänglighet och inkludering. 
 
Flera lärare i grundskolan menar att det är svårt att göra allt pedagogiskt material tillgängligt 
för alla elever. Man önskar sig böcker som presenterar ett ämne i olika svårighetsgrader. Man 
önskar sig också större möjlighet att använda datorer och andra tekniska hjälpmedel utan att 
utredning och åtgärdsprogram måste upprättas. En uppsättning ”verktyg” i varje klassrum 
skulle kunna öka tillgängligheten i undervisningen betydligt.  
 
Förskolan visar genomgående upp en bättre pedagogisk tillgänglighet än vad grundskolan gör. 
I förskolans pedagogiska arbetssätt ingår självklart uppgifter för alla sinnen och möblering 
och placering i rummet är flexibel och inkluderande. I förskolan menar man också att det 
pedagogiska materialet är lätt att anpassa så att det passar för alla och att tekniska hjälpmedel 
dessutom är lätta att använda och anpassa efter olika barns önskemål. En rimlig slutsats kan 
vara att grundskolan kan lära från förskolans pedagogiska arbetssätt. Förskolan arbetar ju 
numera med både språkstimulans och stimulans till tidig matematik.  
 
Tillgängligheten i den sociala miljön utgår från att en förutsättning för att den ska kunna 
uppstå är att vuxna tar sitt ansvar och erbjuder uppgifter och aktiviteter som inbjuder till 
samarbete och samspel mellan barn med och barn utan funktionsnedsättningar. De flesta som 
har svarat på enkäten visar också att det är så man gör i deras verksamhet. En vidare analys 
visar också att om man får chansen till gemensamma uppgifter och aktiviteter så faller det ofta 
väl ut. Barn/elever ser på varandra som kamrater och ett gott samarbete och samspel uppstår.  
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Det finns emellertid också exempel på verksamheter där barn med funktionsnedsättning inte 
är välkomna och där man menar att man inte har möjlighet att erbjuda en verksamhet som är 
socialt tillgänglig och inkluderande. I intervjuerna finns också exempel på uttalanden som 
tyder på att negativ särbehandling förekommer. Ett fortsatt värdegrundsarbete kommer att 
krävas för att göra skolans sociala miljöer mer tillgängliga och inkluderande.  
 
Flera av lärarna i intervjuerna berör också, klart uttalat eller implicit, skolans sorterings-
funktion. Några menar att man i sitt arbete måste försöka arbeta mot denna typ av gruppering. 
Det kan då handla om nivågruppering i vissa ämnen samt så gott som permanenta placeringar 
i särskilda undervisningsgrupper.  Flera menar också att grupperingar ibland görs utifrån 
sociala kriterier, det vill säga utifrån hur elever kommer bra överens med varandra. Detta 
menar de är ett sätt att göra undervisning tillgänglig och att gruppering sker mera av sociala 
skäl än att för att komplettera varandra kunskapsmässigt.  
 
I bakgrunden till denna rapport redovisas tre olika nivåer när det gäller inkludering (Corbett & 
Slee, 2000) som också kan gälla för tillgänglighet. Den första nivån innebär den ytliga 
tolkningen som kommer fram i olika slags officiella policydokument. I konventionen om 
rättigheter för personer med funktionshinder finns, som tidigare nämnts, en artikel om 
tillgänglighet. Sverige har ratificerat konventionen och därmed förbundit sig att följa den. Det 
är ingen av enkätsvararna eller bland de intervjuade som kan sägas ta avstånd från den. 
Svensk lagstiftning har emellertid ännu inte helt anpassats till konventionen. Många lärare och 
annan skolpersonal kan på det sättet sägas ha en mer progressiv syn än vad lagstiftningen 
ännu kräver.  
 
Den andra nivån i Corbett & Slee (2000) framställning utgörs av förhållanden i skolans 
organisation och om hur undervisning planeras och organiseras. När det gäller denna nivå 
visar enkätsvararna och de intervjuade varierande uppfattningar. Många håller på skolans 
traditioner medan andra har börjat reflektera och förändra sitt dagliga arbete i en riktning som 
kan leda till tillgänglig utbildning för alla.  
 
Bara några enstaka verksamheter kan sägas också ha kommit till den tredje nivån (aa). Denna 
nivå innebär att man också har börjat reflektera och agera för att förändra de dolda kulturella 
normer och värderingar som kan finnas i skolan. Dessa tar sig ofta uttryck genom 
oreflekterade regler och rutiner som i sig kan utgöra hinder för tillgänglighet och inkludering. 
Det är först när en förändring på denna nivå sker som verklig tillgänglighet och inkludering 
kan ske. För att skolan ska nå dit krävs universell utformning av den fysiska, pedagogiska och 
den sociala miljön. Det blir på det sättet möjligt att hävda att frågan om universell utformning 
är en värderingsfråga. För att skolan ska kunna bli tillgänglig för alla krävs att dess 
huvudfunktion anpassas. Detta i sin tur kräver att vi alla med öppet sinne är beredda att 
acceptera förändringar som också påverkar oss.  
 
Lärarnas egna definitioner av tillgänglighet kan sammanfattningsvis förstås som att man 
uttrycker en uppfattning att alla ska ha rätt till en inkluderande och tillgänglig utbildning och 
att få vara ”mitt i” precis som alla andra samt att allt som alla andra kan ta del av också ska 
göras tillgängligt för barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar. Denna uppfattning 
stämmer mycket väl överens med den definition som tidigare presenterades och som hör till 
den sociala modellens synsätt. I denna menar man (Barnes & Mercer, 2006) att det är 
självklart att alla, inklusive barn och elever med funktionsnedsättning, ska ha rätt till allt det 
som alla andra barn och elever tar för givet.    
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Till sist kan konstateras att den svenska skolan har flera förbättringsområden när det gäller 
tillgängligheten för barn/elever/studerande med funktionsnedsättningar. För att öka 
beredskapen att kunna ta emot alla barn/elever/studerande i en skola för alla kanske 
internationella lärdomar kan göras. Den australienska standarden från 2005 där kursplanering, 
undervisningsmetoder och bedömning ska vara tillgängliga för alla, och därmed vara 
universellt utformade, framstår som ett föredöme. 
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