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I denna rapport redovisar Skolverket en enkätstudie om
tillgänglighet till grund- och gymnasieskolors lokaler.
Rapporten redovisar också en fallstudie om skolval för
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urval kommuner. Resultaten diskuteras i relation till den
nationella handikappolitiken.
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Förord
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att inventera tillgängligheten till
grund- och gymnasieskolors lokaler samt kartlägga möjligheten för elever med
funktionsnedsättning att välja skola. Den här rapporten redovisar uppdraget.
Rapporten bygger framför allt på en enkät ställd till rektorer i grund- och
gymnasieskolor, samt fallstudier i ett urval kommuner.
En arbetsgrupp på Skolverket har i olika faser arbetat med projektet; Annica
Emmervall, Staffan Engström, Stefan Erson, Anna Kjellberg, Charlotte Mannerfelt, Emma Wimmerstedt och Karolina Österlind. Ulrika Sutorius har som
expertanställd genomfört intervjuer med elever och föräldrar. Projektet har
genomförts i samverkan med Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam), och i samråd med Arbetsmiljöverket, Boverket, Handikappombudsmannen och Specialpedagogiska institutet. För rapportens slutgiltiga
utformning svarar Charlotte Mannerfelt.
Vi vill rikta ett stort tack till de elever, föräldrar, skol- och kommunpersonal
som delat med sig av sina erfarenheter.
Skolverket september 2008
Per Thullberg

Charlotte Mannerfelt

Generaldirektör

Undervisningsråd
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Sammanfattning
Bakgrund
Syftet med den här rapporten är att besvara ett uppdrag som Skolverket har
fått av regeringen att inventera den fysiska tillgängligheten till grund- och
gymnasieskolans lokaler, belysa vilka brister som finns samt analysera orsaker
till skillnader mellan olika kategorier av skolor. I uppgiften ingår även att
kartlägga och analysera i vilken utsträckning elever med funktionsnedsättning
och deras vårdnadshavare har möjlighet att välja skola i jämförelse med övriga
elever och vårdnadshavare samt analysera vad eventuella skillnader beror på.
Skolverket ska lämna förslag utifrån kartläggningens resultat.
Uppdraget är del av ett övergripande regeringsuppdrag om diskriminering.

Avgränsningar och metod
Skolverket har avgränsat inventeringen till att gälla rullstolstillgänglighet,
markeringar av nivåskillnader och glasade partier samt vissa aspekter av ljud-,
ljus- och luftmiljö. Inventeringen är genomförd med hjälp av en enkätstudie
där enkäten är ställd till rektor för 2084 grund- och 715 gymnasieskolor i
kommunal eller fristående regi. Dessutom är anmälningar som omfattar brister
i fysisk tillgänglighet till Skolverket och Handikappombudsmannen (HO)
analyserade, och en tillgänglighetskonsult har på detaljnivå granskat en grundoch en gymnasieskola.
Kartläggningen av möjligheten att välja skola är avgränsad till att gälla i
första hand elever med rörelsehinder, men berör i viss utsträckning också elever
med syn- eller hörselnedsättning. Möjligheten att välja skola för elever med
funktionsnedsättning är studerad genom en fallstudie i ett urval kommuner.
Urval till både enkätstudien och fallstudien är gjorda enligt uppdelningen
storstadsområde, större stad, mellanbygd och glesbygd, vilket är en modifiering
av SCBs H-regioner.

Reglering av tillgänglighet och möjligheten att välja
Huvudmannen är ansvarig för skolans lokaler, men det finns ingen detaljreglering av skolors fysiska tillgänglighet. Grundskoleförordningen anger att
skolans lokaler ska vara ändamålsenliga. Hur den aspekten förhåller sig till
arbetsmiljölagstiftningens krav är oklart. Enligt skollagens portalparagraf ska
alla barn och ungdomar ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett var de bor eller deras bakgrund. Det måste alltså finnas skolor
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som har förutsättningar att ta emot alla barn. Kommuner ska ta hänsyn till
föräldrars önskemål om skolplacering, om detta inte medför att andra barn
får längre till skolan för att de inte får plats i närheten av sitt hem eller att en
viss skolplacering skulle innebära att kommunen får betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Fristående skolor ska i princip vara öppna
för alla, men de kan säga nej till en elev med hänvisning till samma skäl som
kommunen. Skolverket ställer i sin tillsynsverksamhet krav på att huvudmän
utreder om det föreligger betydande svårigheter innan någon elev inte får sin
önskan om skolplacering tillgodosedd.
Arbetsmiljölagstiftningen anger att den fysiska miljön vid behov ska anpassas för arbetstagare med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. Elever som går
på en skola räknas som arbetstagare. Bygglagstiftningens krav på tillgänglighet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga gäller vid nybyggda
och ombyggda skolor. För andra skolor går det enligt bygglagstiftningen endast
att ställa krav med utgångspunkt i bestämmelsen om enkelt avhjälpta hinder
som bara gäller i vissa delar av skolans lokaler.
Enligt den samlade diskrimineringslag som riksdagen beslutade om i juni
2008 kommer inte underlåtenhet att åtgärda tillgänglighetsbrister att räknas
som diskriminering när den nya lagen träder i kraft i januari 2009.1 Regeringen har genom integrations- och jämställdhetsministern uttryckt ambitionen
att återkomma till riksdagen i frågan under innevarande mandatperiod.

Skolors tillgänglighet
Anmälningar om bristande rullstolstillgänglighet
De tillgänglighetshinder som framkommer i anmälningar till Skolverket och
HO handlar framför allt om bristande rullstolstillgänglighet.

Enkäten visar hög förekomst av brister
Många skolor rapporterar att de skulle behöva vidta åtgärder för att bli tillgängliga för rullstolsburna personer. Nästan hälften av grundskolorna och
fyra av tio gymnasieskolor uppger att de skulle behöva installera antingen
rwc eller hiss eller både och, för att bli tillgängliga för rullstolsburna personer.
Den vanligaste bristen som enkätsvaren visar är att det saknas automatiska
dörröppnare. Granskningen på plats visar att de dörröppnare som finns kan
vara placerade för långt in i hörn eller på annat sätt så att de är svåra att nå för
rullstolsburna. Bristerna kan alltså vara ännu mer vittgående än vad enkäten
1 SFS 2008:567, Diskrimineringslag.
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visar. Sex av tio grundskolor har enligt enkätsvaren basala förutsättningar för
att bedriva klassrumsundervisning för rullstolsburna elever.
Rullstolstillgängligheten är sämre i lokaler för praktiska ämnen än för
teoretiska, och i lokaler för yrkesinriktade program jämfört med i lokaler för
studieförberedande program. Avståndet till idrottssalen är över 500 meter i var
fjärde gymnasieskola, vilket kan vara en försvårande omständighet för elever
med rörelsehinder eller nedsatt syn.
Omarkerade nivåskillnader är en av de mest rapporterade bristerna, vilket
har betydelse för personer med nedsatt syn. Ytterligare en begränsning är att
en ganska låg andel av skolorna redovisar att de regelbundet genomför allergirond.

Andelen brister är relaterad till vissa faktorer
Resultaten visar att vissa faktorer relaterar till andelen rapporterade brister.
Dessa faktorer är skolbyggnadens ålder, om skolan tagit emot någon elev med
funktionsnedsättning, elevantal, verksamhetsform, huvudmannaskap, genomförd tillgänglighetsinventering och typ av verksamhet.
Skolor som är byggda före 1960 redovisar i betydligt högre utsträckning
brister än skolor som är byggda senare. Det finns också stora skillnader mellan
resultaten för skolorna med de allra äldsta byggnaderna och de som är senast
byggda. Skolor byggda före 1930 redovisar väsentligt fler brister än skolor
byggda på 2000-talet. Även skolor uppförda på 2000-talet redovisar dock vissa
begränsningar i tillgängligheten, som att det saknas dörröppnare och markeringar av nivåskillnader. Några av de senast byggda skolorna anger också att de
behöver installera hiss eller rwc för att bli tillgängliga.
Skolor som har tagit emot någon elev med funktionsnedsättning de senaste
tre åren redovisar i lägre utsträckning att de har brister än andra skolor. Det
gäller framför allt rullstolstillgänglighet och markeringar av nivåskillnader.
Brister finns dock även i skolor som tagit emot rullstolsburna elever och elever
med synnedsättning. Resultaten visar att rullstolsburna inte är innefattade i
utrymningsplanen i alla skolor som tagit emot rullstolsburna elever.
Det är vanligare att små skolor än stora redovisar att de har tillgänglighetsbrister. Det är också vanligare att små än stora grundskolor har äldre byggnader, och det är mindre vanligt att de har tagit emot elever med funktionsnedsättning. Grundskolor rapporterar i högre grad än gymnasieskolor att de har
brister i tillgängligheten.
Fristående skolor redovisar i något större utsträckning brister i rullstolstillgänglighet än kommunala skolor. När det gäller rapporterade brister i ljudoch ljusmiljön är resultaten de omvända, att kommunala skolor redovisar fler
brister.
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Framför allt för grundskolan, men i viss utsträckning även för gymnasieskolan, samvarierar lägre andel rapporterade brister med om skolorna har genomfört någon tillgänglighetsinventering.
Öppna svar tyder graden av tillgänglighet är relaterad till vilken typ av verksamhet skolan har. Att ha särskoleverksamhet är exempel på angivet skäl till att
en skola har god tillgänglighet, medan att ha vissa yrkesinriktade program är
ett skäl som är angivet till motsatsen.

Möjligheten att välja skola
Utbud, regler och handlingstraditioner
Möjligheten att välja skola för elever med funktionsnedsättning varierar i de
studerade kommunerna. Resultaten visar att kommuners utbud av skolor samt
lokala regler och handlingstraditioner påverkar möjligheten att välja skola.
Begreppet utbud innefattar antalet skolor inom ett inte allt för långt avstånd
från elevens hem, den fysiska tillgängligheten i skolorna, vilket stöd och vilken
kompetens som skolorna erbjuder, eventuella särskilda klasser eller skolor som
finns för elever med funktionsnedsättning samt andelen och typen av fristående skolor i närregionen. Lokala regelverk och handlingstraditioner innefattar
t.ex. skolskjutsbestämmelser, dokumenterade kommunala ställningstaganden
om, samt återkommande mönster av att placera eller inte placera elever i särskilda klasser eller skolor. Det innefattar även kommunala ställningstaganden
om inkludering respektive om valfrihet.
I kommuner med litet utbud av skolor är enligt fallstudien möjligheten att
välja skola en begränsad fråga. Elever går med få undantag i sin skola enligt
närhetsprincipen och skolorna anpassar lokalernas utformning.
I kommuner med stort utbud av skolor är frågan om möjlighet att välja
skola mer komplex. En del intervjuade föräldrar och elever har inte upplevt
sig vara välkomna att söka till vissa skolor. Å andra sidan uppger intervjuade
pedagoger att vissa skolor tar emot elever med funktionsnedsättning utan att
erbjuda eleverna det stöd och den arbetsmiljö som de behöver.
Placering i särskild undervisningsgrupp eller skola för elever med funktionsnedsättning kan både vara önskade av föräldrar för vad de erbjuder, eller
en nödvändig lösning för att vanliga klasser och skolor inte erbjuder stöd eller
tillräcklig tillgänglighet och anpassning.
Bemötandet på skolor kan ha betydelse för om föräldrar och elever känner
sig välkomna att söka placering där.
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Skolval och programval påverkar varandra
Enligt fallstudien påverkar val av gymnasieprogram och val av skola varandra.
Det förekommer att skolor med god tillgänglighet erbjuder vissa program,
medan skolor med fler brister erbjuder andra program. När en skola med god
tillgänglighet erbjuder vissa program kan det medföra att elever med funktionsnedsättning väljer att söka till dessa. På motsvarande sätt kan det vara hindrande för en elev med funktionsnedsättning att söka till program som erbjuds
på skolor där det finns brister i tillgängligheten.

Olika erfarenheter av fristående skolor
Utbudet av fristående skolor i fallstudiekommunerna varierar och det gör
även erfarenheterna av att kunna välja fristående grundskola eller gymnasium.
Enligt intervjuade tjänstemän har en del fristående skolor lokaler som är svåra
att göra tillgängliga. Fallstudien ger exempel både på att elever med funktionsnedsättning har upplevt sig välkomna till fristående grund- och gymnasieskolor och på motsatsen.

Den byggda miljöns betydelse för skolval
I områden med stort skolutbud är den fysiska miljön en av flera faktorer som
vårdnadshavare och elever tar ställning till inför skolstart, skolbyte och gymnasieval. Överväganden kan dels handla om ifall en skola överhuvudtaget är
möjlig att välja ur tillgänglighetssynpunkt, dels om hur väl skolvardagen i en
viss miljö skulle fungera för en elev med funktionsnedsättning. En fördel som
elever och vårdnadshavare nämner med att gå i vanlig klass i en skola som
också har rh-klass är att den fysiska miljön är tillgänglig.

Slutsatser
• I många skolor förekommer brister som kan försämra förutsättningarna, eller
i vissa fall omöjliggöra skolgång, för elever med funktionsnedsättningar. Samtidigt pågår en positiv utveckling av skolors fysiska tillgänglighet.
• Den stärkta valfriheten på skolområdet sätter frågan om tillgänglighet i nytt
ljus. En förutsättning för att valfriheten även ska innefatta elever med funktionsnedsättning är att skolors tillgänglighet förbättras.
• Kunskapen om tillgänglighet är otillräcklig på flera nivåer i skolsystemet.
Vissa av de brister som enkätstudien visar på torde vara enkla att åtgärda.
• Tillsynsansvaret över skolors lokaler behöver tydliggöras. Tillgängligheten är
viktig att bevaka med hänsyn till handikappolitiken och portalparagrafen i skollagen, samt att elevers möjlighet att gå i en skola nära hemmet har stöd i lagen.
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• Kraven på utredning när en skola inte tar emot en elev med hänvisning till
betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter är otillräckliga och
bör förstärkas.

Skolverkets förslag
Skolverkets förslag syftar till att dels öka förutsättningarna för att skolors
tillgänglighet ska förbättras, dels öka tydligheten i vad som gäller avseende
möjligheten att välja skola för elever med funktionsnedsättning.
Skolverkets förslag är följande:
• Ett stödmaterial till huvudmän och verksamheter om tillgänglighet i skolans lokaler bör tas fram i samverkan mellan lämpliga myndigheter med
t.ex. Specialpedagogiska skolmyndigheten som huvudansvarig. Ett sådant
stödmaterial bör på en detaljerad nivå ge förslag på utformningar som är
beprövade, funktionella och gärna även kostnadseffektiva. Materialet bör
innefatta råd om hur en tillgänglighetsinventering kan genomföras.
• Möjligheten att införa krav på en preciserad tillgänglighetsnivå i nystartade
skolor bör övervägas. Vilken lagstiftning som bäst rymmer en sådan bestämmelse, vilken nivå som krav ska ställas på, och vad som ska gälla för skolor
med olika inriktning och program är frågor som behöver utredas.
• Ansvaret mellan myndigheter för tillsynen av skolors fysiska tillgänglighet bör
förtydligas, liksom mot vilka bestämmelser som tillsynen ska göras. Arbetsmiljöverket och Statens skolinspektion bör få ett gemensamt uppdrag att
utreda och lägga förslag på hur tillsynen av skolans lokaler ska organiseras.
• Skolförfattningarna bör förtydliga vilka krav som kan ställas på en kommunal respektive fristående huvudman när det gäller utredningen av de
kostnader och organisatoriska svårigheter som skulle uppstå om en skola tar
emot en elev med funktionsnedsättning. Skolverket kan redan idag granska
rutinerna på skolorna men det skulle underlätta för alla inblandade parter
om kravet på utredning klargjordes.
• Kommunerna bör se över sina riktlinjer när det gäller skolskjuts för elever med
funktionsnedsättning. Regleringen i skollagen av skolskjuts för elever med
funktionsnedsättning till en annan skola än den närmsta, bör också övervägas.
• Skolförfattningarna bör möjliggöra för elever mottagna i rh-anpassad utbildning, gymnasieutbildning för döva och hörselskadade samt specialskolan att
få viss undervisning i fristående skolor. Rättssäkerhetsperspektivet för elever
angående t.ex. betygssättning och tillsyn måste redas ut i en sådan reglering.
• Kommunernas insatser för att förverkliga de handikappolitiska målen på
skolområdet bör fortsatt följas.
TILLGÄNGLIGHET TILL SKOLORS LOKALER
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Inledning

1. Inledning
Uppdraget
Regeringen har i särskild ordning gett Skolverket i uppdrag att genomföra en
inventering av den fysiska tillgängligheten till grund- och gymnasieskolans
lokaler. Inventeringen ska belysa brister i den fysiska tillgängligheten samt
om det finns skillnader i skolors tillgänglighet mellan kommuner, huvudmän
och verksamhetsformer samt stora respektive små grund- och gymnasieskolor.
Skolverkets analys ska visa vad skillnaderna beror på samt i vilka lokalutrymmen som bristerna finns.
Skolverket ska även kartlägga och analysera i vilken utsträckning elever med
funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare har möjlighet att välja skola i
jämförelse med övriga elever och vårdnadshavare samt analysera vad eventuella
skillnader i möjlighet att välja skola beror på. Skolverket ska också kartlägga
och analysera hur huvudmän samråder med eleverna och deras vårdnadshavare
samt på vilka sätt huvudmännen försöker att tillgodose önskemål om skolplacering.
Skolverket ska föreslå lämpliga åtgärder utifrån kartläggningens resultat.
Eventuella kostnader och finansieringen av dessa ska analyseras. Uppdraget ska
genomföras i samverkan med Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam), samt i samråd med Arbetsmiljöverket, Boverket, Handikappombudsmannen (HO) och Specialpedagogiska institutet (SIT).2 Det ska redovisas
till regeringen senast 1 oktober 2008.
Föreliggande inventering av skolors tillgänglighet och kartläggningen av
valmöjligheten för elever med funktionsnedsättning är del av ett uppdrag om
diskriminering (U2006/5849/S) som regeringen gav Skolverket den 31 augusti
2006. De övriga deluppdragen ska redovisas till regeringen senast 1 mars 2009.
De omfattar dels en kartläggning av förekomsten av diskriminering i form av
trakasserier pga. kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning,
sexuell läggning samt funktionsnedsättning i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt i den kommunala vuxenutbildningen, dels en kartläggning av
hur Barn- och elevskyddslagen tillämpas i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt i den kommunala vuxenutbildningen.

2 SIT upphörde den 1 juli 2008. Verksamheten har övergått till den nya Specialskolemyndigheten.

14

TILLGÄNGLIGHET TILL SKOLORS LOKALER

Skolverkets bedömning och avgränsning
av uppdraget
Skolverket uppfattar det här redovisade uppdraget som tudelat. Uppdraget
avser dels en inventering av den fysiska tillgängligheten till och i skolans lokaler, dels en kartläggning och analys av möjligheten för elever med funktionsnedsättning att välja skola.
Skolverket definierar skolors fysiska tillgänglighet som möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta sig fram till skolan, ta sig in i skolan, ta
sig fram i och använda skolans olika lokaler, samt ta sig ut vid nödläge.
Skolverket har avgränsat inventeringsuppdraget till att gälla rullstolstillgänglighet, markeringar av nivåskillnader och glasade partier samt vissa aspekter av
ljud-, ljus- och luftförhållanden. Inriktningen mot i första hand rullstolstillgänglighet innebär att kopplingen till den byggda miljön är tydlig. Det innebär också
att fokus är sådan tillgänglighet som underlättar för personer som på grund av
rörelsehinder eller av andra skäl har begränsad förmåga att gå även om de inte är
rullstolsburna. Dessutom innebär det att det i enkäten går att ställa väl definierade frågor. Ett skäl till avgränsningen är Skolverkets bedömning att fackkunskaper om t.ex. färgsättning samt ljud-, ljus- och luftförhållanden inte ska vara
nödvändiga för att besvara den enkät som inventeringen bygger på.
Den genomförda kartläggningen av möjligheten för elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare att välja skola avser variationer i möjligheten för elever med funktionsnedsättning i nedanstående avseenden att välja
skola, men däremot inte omfattningar av olika tillvägagångssätt och erfarenheter. En ytterligare avgränsning är att rapporten tar upp aspekter som berör
nedsatt rörelseförmåga, och i viss mån hörselnedsättning, synnedsättning samt
astma och allergi. Däremot kommer rapporten inte att beröra andra typer av
funktionsnedsättningar, vilket enligt den information som Skolverket fått från
utbildningsdepartementet inte heller var avsikten med uppdraget.3

Definitioner av begrepp
I den här rapporten avser tillgänglighet lokalernas utformning, men inte t.ex.
verksamhetens utformning. Den fysiska tillgängligheten handlar om de yttre
förutsättningarna för att personer oavsett sin funktionsförmåga ska kunna ta
sig fram och vara verksamma i en byggd miljö. En god tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga
på motsvarande sätt som andra personer.

3 Uppgift från Utbildningsdepartementet september 2006.
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Diskrimineringslagstiftningen definierar funktionshinder som varaktiga
fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln,
har uppstått därefter eller förväntas uppstå. Socialstyrelsen ersatte i oktober
2007 i sin termbank begreppet funktionshinder med funktionsnedsättning,
vilket också är det begrepp som Skolverket använder i den här rapporten. För
läsbarhetens skull använder Skolverket i den här rapporten benämningarna
funktionsnedsättning och nedsatt funktionsförmåga trots den ovan nämnda
avgränsningen av vilka nedsättningar som är avsedda.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna rapport är att besvara frågorna i regeringsuppdraget. De
frågeställningar som Skolverket har formulerat är:
• Vilka brister finns i den fysiska tillgängligheten i grund- och gymnasieskolor, och i vilka lokaler?
• Vilka skillnader i omfattning av brister finns mellan olika kategorier av skolor och vad beror dessa skillnader på?
• Vilka möjligheter respektive begränsningar finns för elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare att välja skola, samt hur går samråd
om skolplaceringar till?
• Vilken betydelse har den byggda miljön för möjligheten för elever med
funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare att välja skola?
Rapporten kommer att diskutera resultaten med utgångspunkt i de nationella
handikappolitiska målen som syftar till att samhället ska erbjuda personer med
funktionsnedsättning förutsättningar till självständighet och delaktighet.

Metod
Rapporten bygger på flera olika delstudier. Nedan är metoderna presenterade
översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i samband med resultatredovisningarna för respektive delstudie.
Skolverket har använt följande metoder för att studera skolors tillgänglighet:
1. Genomgång och analys av anmälningar som omfattar brister i fysisk tillgänglighet till Skolverket och HO
2. Enkät adresserad till rektorer i 2084 grundskolor och 715 gymnasieskolor
3. Granskning av tillgängligheten i en grund- och en gymnasieskola med hjälp
av en expert
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Syftet med genomgången av anmälningar är att skapa en bild av vilka typer av
brister som elever upplever.
Enkäten till rektorer syftar till att ge en systematisk kunskap om brister i
tillgängligheten i landets grund- och gymnasieskolor. Enkäten är konstruerad
i samarbete mellan Skolverket och Handisam och studien är genomförd av
Statistiska Centralbyrån (SCB).
Granskningarna av en grund- och en gymnasieskola på plats syftar till att
fördjupa och nyansera den kunskap som enkätundersökningen ger. En tillgänglighetskonsult från Kompetenscenter för Tillgänglighet (KCT) i Västerbotten, har genomfört granskningarna.
För att studera möjligheten för elever med funktionsnedsättningar att välja
skola har Skolverket genomfört en fallstudie i form av intervjuer i ett urval
kommuner. Metoden är vald för att kunna fånga den kvalitativa variationen i
hur skolplaceringar och skolval går till, samt för att skapa förståelse för varför
det blir som det blir.

Disposition
Efter inledningskapitlet följer i kapitel två en beskrivning av handikappolitiken
på skolområdet. Kapitel tre presenterar lagstiftning och tidigare kunskap om
tillgänglighet i skolans lokaler. I kapitel fyra är resultat från genomgången av
anmälningar redovisade, och i kapitel fem enkätstudien. Kapitel fem avslutas
med sammanfattning av resultat med kommentarer där frågeställningarna om
tillgänglighet är besvarade. Kapitel sex redovisar resultaten från tillgänglighetsgranskningen på plats. Därefter, i kapitel sju, följer en presentation av lagstiftning och tidigare kunskap om skolval och funktionsnedsättning. Kapitel åtta
redovisar resultaten från fallstudien. Kapitlet avslutas med sammanfattning av
resultaten med kommentarer där frågeställningarna om valfrihet och funktionsnedsättning är besvarade. Rapporten avslutas i kapitel nio med en diskussion och Skolverkets förslag till åtgärder.
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2. Skolan och handikappolitiken
Handikappolitik och sektorsansvar
Sveriges officiella handikappolitik handlar både om att den fysiska miljön ska
göras tillgänglig för personer med nedsatt funktionsförmåga och att personer med funktionsnedsättning ska få personligt stöd och anpassning när det
behövs. Den nationella handlingsplanen som riksdagen antog i maj år 2000
syftade till att ta bort hinder för en full delaktighet i samhället. Ett mål var
bl.a. att enklare sådana hinder ska vara undanröjda i Sverige år 2010. 4
Betoningen i handikappolitiken har sedan förskjutits något. Från att i
handlingsplanen ha varit ett mål, är tillgänglighet i en senare skrivelse snarare framställd som en förutsättning för att barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättningar ska vara självständiga och självbestämmande.5 Handikappolitiken är numer inriktad mot att identifiera och undanröja hinder samt
att förebygga och bekämpa diskriminering. Handikapperspektivet innebär att
sträva efter generella lösningar som fungerar för alla och att se särskilda lösningar som komplement. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska
få samma rättigheter och möjligheter som andra medborgare.
Ett hinder för delaktighet i samhället för personer med nedsatt funktionsförmåga är brister i den fysiska tillgängligheten på alla samhällsområden. Till
vilken grad sådana brister inom skolområdet bör undanröjas ska också ses i
ljuset av skollagens så kallade portalparagraf: ”Alla barn och ungdomar skall,
oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom.”6
Den nationella handlingsplanen gör bl.a. bedömningen att ”Elever med
funktionshinder bör, på samma sätt som övriga barn och ungdomar, ha möjlighet att bo med sina föräldrar eller i deras närhet och gå i en skola i närheten av hemmet”.7 Enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som Sverige undertecknat och för närvarande behandlar
i en tillträdelseprocess (ratificering) åtar sig konventionsstaterna att inrikta
utbildningsverksamheten så att ”personer med funktionsnedsättning, på

4 Proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken
(Prop. 1999/2000:79).
5 Regeringens skrivelse, Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken,
rsk. 2005/06:110 sid. 13.
6 1 kap. 2 § skollagen.
7 Proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken,
(1999/2000:79 ) sid. 104.
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samma villkor som andra, får tillgång till en integrerad och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till undervisning som följer efter grundutbildning på
sina hemorter”.8
Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har sedan år
2000 regeringens uppdrag att samordna och påskynda utvecklingen mot ett
samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. För att handikapperspektivet ska bli spritt och förankrat inom alla delar av samhället har
regeringen dessutom utsett vissa centrala myndigheter till så kallade sektorsmyndigheter med särskilt ansvar för att genomföra handikappolitiken inom
sina respektive samhällsområden. Tanken är att varje sektor i samhället ska
utformas så att den blir tillgänglig för alla medborgare. Kostnaderna ska tas i
den ordinarie verksamheten i enlighet med den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen, som syftar till att göra politiken hållbar på lång sikt.
Handisam anger tre huvudsakliga förbättringsområden som ska möjliggöra en
kontinuerlig utveckling mot målen:
• Att som en del av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling se till att planering och utformning av miljöer, byggnader, produkter och tjänster utgår
från att människor är olika
• Att det som redan finns – befintliga miljöer eller tekniska lösningar som
redan är utvecklade – kontinuerligt förbättras avseende tillgänglighet och
användbarhet
• Att självständigheten och möjligheterna till självbestämmande ska öka för
personer med funktionsnedsättning
Skolverket är sektorsmyndighet för skolområdet.9 Skolverkets uppdrag som
sektorsmyndighet är dels beskrivet i myndighetens instruktioner, dels utformad i en handlingsplan för åren 2002–2010 som Skolverket lämnade till
regeringen hösten 2002.10 Instruktionen betonar Skolverkets samlande ansvar i
skolsektorn och dessutom att myndigheten ska vara stödjande och pådrivande
i förhållande till övriga berörda parter. I sin egen handlingsplan åtar sig Skolverket bl.a. att granska tillgänglighet, jämlikhet i villkor och delaktighet för
barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inom skolsektorn.

8

Socialdepartementets promemoria, Ds 2008:23. Skolverket har i sitt remissvar påpekat att
promemorians översättning av ”inclusive” till ”integrerad” är felaktig.
9 Skolverket är sektorsmyndighet även sedan myndigheterna på skolområdet omorganiserats
den 1juli respektive den 1 oktober 2008.
10 Skolverkets handlingsplan har sedan reviderats i november 2007 vilket bl.a. innebär att vissa
av den ursprungliga planens åtaganden tagits över av Specialpedagogiska Institutet respektive Myndigheten för skolutveckling.
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Tillgänglighet och diskrimineringslagstiftningen
Regeringen beslutade i september 2003 att tillsätta en särskild utredare med
uppdrag att ge förslag till lagstiftning som främjar lika rättigheter och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling på skolområdet och
inom viss annan utbildning.11 Utredningen tog namnet Skolansvarsutredningen. I uppdraget ingick bl.a. att utreda hur ett skydd mot diskriminering
av personer med funktionsnedsättning på grund av bristande tillgänglighet och
användbarhet av lokaler kan utformas inom skola och förskola. Den delen av
utredningen skulle enligt direktivet utgöra underlag för Diskrimineringskommitténs fortsatta arbete. Diskrimineringskommitténs uppdrag var att utreda
förutsättningar för en samlad diskrimineringslagstiftning.12
I mars 2004 överlämnade Skolansvarsutredningen sitt betänkande Skolans
ansvar för kränkningar av elever.13 Utredaren föreslog en särskild lag som skulle
reglera diskriminering och annan kränkande behandling inom skolverksamheten. Skolansvarsutredningen hade tolkat direktiven så att det inte fanns några
hinder mot att förslaget om en elevskyddslag även innehöll en bestämmelse
om diskriminering genom underlåtelse att anpassa lokaler. Förutom förbud
mot direkt och indirekt diskriminering föreslog Skolansvarsutredningen att det
skulle bedömas som en särskild typ av diskriminering när en skola underlåter
att anpassa sina lokaler för att elever med funktionsnedsättning ska få lika goda
möjligheter som andra att delta i skolverksamheten. Enligt förslaget bör skolan
ha ett ansvar för att, inom ramen för dess resurser, vidta skäliga åtgärder för
att möjliggöra eller underlätta skolgången för elever med nedsatt funktionsförmåga. Skolansvarsutredningens förslag om tillgänglighet till lokaler ledde inte
till någon lagstiftning, utan ingick i enlighet med direktivet som underlag i
Diskrimineringskommitténs arbete.
Diskrimineringskommitténs slutbetänkande om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning från februari 2006 föreslog bl.a. att lagens förbud mot
diskriminering som gäller utbildning och andra samhällsområden även ska
omfatta tillgänglighetsaspekten.14 Enligt förslaget ska en person med funktionsnedsättning inte få missgynnas genom försummelse att ”… vidta sådana
skäliga åtgärder för tillgänglighet som skulle kunna bidra till att den personen
kan ta del av den vara, tjänst eller bostad eller verksamhet som avses, på lika
villkor med personer utan sådant funktionshinder”.

11
12
13
14

Dir. 2003:114.
Dir. 2002:11.
SOU 2004:50.
En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22.
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Skolverket tillstyrkte förslaget om att en särskild bestämmelse om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skulle ingå i en sammanhållen
diskrimineringslagstiftning.15 I sitt yttrande anförde Skolverket att förslaget
innebar ett viktigt steg framåt för att tillförsäkra att elever med funktionsnedsättning får ökade förutsättningar att ta del av verksamheten på lika villkor
som andra elever.
Enligt den samlade diskrimineringslag som riksdagen beslutade om i juni
2008 kommer inte underlåtenhet att åtgärda tillgänglighetsbrister att räknas
som diskriminering när den nya lagen träder i kraft i januari 2009.16 I en
debattartikel publicerad i januari 2008 uppgav integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Saboni att regeringen inte hunnit komplettera brister i
diskrimineringskommitténs underlag om tillgänglighet, men att den skyndsamt skulle arbeta vidare med frågan. Ministern framförde ambitionen att
regeringen under innevarande mandatperiod skulle återkomma till riksdagen
med ett förslag om att underlåtelse att åtgärda tillgänglighetsbrister ska vara en
grund för diskriminering.17 Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet.18

15 Skolverket 2008, Yttrande över betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning
(SOU 2006:22)
16 SFS 2008:567 Diskrimineringslag.
17 Dagens Nyheter, 28 januari 2008, Den som diskrimineras kommer att ersättas. Artikeln
publicerades även på regeringens hemsida.
18 Enligt uppgift från Intergrations- och jämställdhetsdepartementet, augusti -08.
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Tillgänglighet:
reglering och kunskap

3. Tillgänglighet: Reglering och kunskap
Reglering av skolors fysiska tillgänglighet
Huvudmannen är ansvarig för skolans lokaler, men det finns ingen detaljreglering av skolors fysiska tillgänglighet. Flera olika lagar och bestämmelser berör
på olika sätt den fysiska tillgängligheten i skolans lokaler. Det här kapitlet tar
upp regelverken för skolor, arbetsmiljö samt bygglagstiftning. Dessa regelverk
har samma rättsliga status, dvs. ingen lag gäller framför den andra.

Skolans styrdokument
Det råder skolplikt i den obligatoriska skolan och kommunerna har också skyldighet att erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning. Därför måste alla elever,
oavsett funktionsförmåga, ha tillgång till skollokaler som fungerar för dem.
Skollagen (1985:1100) bärs upp av principen om alla barns lika tillgång till
utbildning samt att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd. Eftersom
närhetsprincipen är stark i skollagen går det att tolka bestämmelserna som att
alla barn och ungdomar har rätt att gå i en skola i närheten av sitt hem, vilket
också är vad den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och den
nya FN-konventionen förespråkar. Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194)
anger dessutom att skolan ska ha ändamålsenliga lokaler.

Otydligt tillsynsansvar
Hur grundskoleförordningens ”ändamålsenliga lokaler” förhåller sig till
arbetsmiljölagstiftningens krav är inte klart. Skolverket har i sin myndighetsutövning, t.ex. vid inspektion, tillsyn och tillståndsgivning, inte tolkat att
tillgänglighet ingår i begreppet ändamålsenliga lokaler mer än i uppenbart
anmärkningsvärda fall. Vid ett par tillfällen har Skolverkets inspektion uppmärksammat Arbetsmiljöverket på att tillgänglighetsbrister tydligt påverkar
arbetsmiljön för någon elev med funktionsnedsättning. Skolverket har i olika
sammanhang uttalat att det finns en otydlighet i myndighetens och Arbetsmiljöverkets ansvarsområden bl.a. när det gäller elevers psykosociala och fysiska
miljö. T.ex. lyder ett av förslagen i Skolverkets lägesbedömning 2007 ”Regeringen bör överväga att vidta åtgärder för att tydliggöra olika myndigheters
tillsynsansvar när det gäller elevernas psykosociala och fysiska miljö”.

Tillgänglighet inget krav för tillstånd
Det finns inte några lagliga krav på fysisk tillgänglighet som förutsättning för
tillstånd att starta en fristående skola. Enligt nu gällande regler ska en fristående skola ansöka om godkännande respektive rätt till bidrag före den 1 april
26
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året innan verksamheten startar. Detta innebär i normalfallet inte har skaffat
någon lokal vid ansökningstillfället. Skolverket ställer inte heller något sådant
krav. Däremot kräver Skolverket att det ska finnas en realistisk lokalplanering,
dvs. huvudmannen måste visa att lokalplaneringen kommer att vara löst när
skolan startar sin verksamhet.

I vissa fall kan skolor säga nej till elever
Enligt skollagen ska kommuner ta hänsyn till föräldrars önskemål om skolplacering, om detta inte medför att andra barn får längre till skolan för att de inte
får plats i närheten av sitt hem, eller att en viss skolplacering skulle innebära
att kommunen får betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter:
Vid fördelning av elever på olika skolor skall kommunen beakta
vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola
så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering
i en skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.19
Motsvarande rätt finns för fristående skolor att under vissa omständigheter
säga nej till att ta emot en elev, även om utgångspunkten är att de fristående
skolorna ska vara öppna för alla. Skollagen ställer som krav för att en fristående
skola ska bli godkänd, att den är …
… öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom
motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana
barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, 20
Att de ekonomiska eller organisatoriska svårigheterna måste vara omfattande
för att en fristående eller kommunal skola inte ska ta emot en elev, har utbildningsutskottet beskrivit:
Möjligheten för en fristående skola att neka att ta emot en elev under vissa
förutsättningar motsvarar vad som, enligt 4 kap. 6§ skollagen, gäller vid
placering av elever vid en kommuns olika skolenheter. En skola kan när det
gäller barn med särskilda behov ha svårt att ta emot barnet som elev. För att
skolan ska få neka en elev tillträde måste dock svårigheten vara betydande. Det
kan vara fråga om att skollokalerna måste förändras eller att det behövs extra
personal för eleven. Om kommunen är beredd att betala för det extra stödet

19 4 kapitlet 6§ tredje stycket skollagen.
20 9 kapitlet 2§ 3p skollagen.
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kan den fristående skolan, som regeringen påpekar, inte åberopa ekonomiska
svårigheter som skäl för att vägra ta emot en elev.21
Om kommunen ersätter den fristående skolan för de ekonomiska svårigheter
som uppstår är den fristående skolan alltså skyldig att ta emot eleven även
om lokalerna behöver byggas om. Kommunen är dock inte skyldig att ersätta
kostnader utöver sitt ordinarie resursfördelningssystem utan kan hänvisa till att
någon av kommunens skolor kan tillgodose elevens behov.
Sammanfattningsvis har alla barn lika rätt till utbildning men det finns
undantag i möjligheten att välja skola som kan ha betydelse för vilken fysisk
tillgänglighet skolor måste ha. Av bestämmelserna framgår dock att det verkligen handlar om undantag och att det ska vara förenat med stora kostnader för
ombyggnad för att ett önskemål om skola inte ska godtas.

Arbetsmiljölagstiftningen
Arbetsmiljölagstiftningen (SFS 1977:1160) gäller för elever i grund- och
gymnasieskolan. Det innebär att alla elever har rätt till en god arbetsmiljö.
Regelverket för arbetsmiljön omfattar de elever som går på en skola, däremot
inte elever som ännu inte har börjat på en skola.
Arbetsmiljölagen och dess olika detaljföreskrifter innehåller reglering av
buller-, ljus- och ventilationsförhållanden. Dessutom anger bestämmelsen
om arbetsplatsens utformning att arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen, om det behövs, ska vara tillgängliga för, och kunna användas av,
arbetstagare med nedsatt rörelse-, syn- eller hörselförmåga.22 Det innebär att
om en elev som har någon funktionsnedsättning är mottagen på en skola är
det skolans skyldighet att se till att lokalerna där eleven har sin skolverksamhet
är tillgängliga och användbara. Det gäller alltså inte för hela skolan. Föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering anger att arbetsgivaren ska
anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation utifrån deras förutsättningar.
Enligt föreskrifterna ska det särskilt beaktas om den enskilde arbetstagaren
har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan.23
Brister i arbetsmiljön som leder till krav på arbetsanpassning kan bero på
brister i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete, vilket också är reglerat i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.24
Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gäller även i fristående skolor.

21
22
23
24

bet. 2001/02:UbU7 s. 18.
AFS 2000:42 8§.
AFS 1994:1 12§.
AFS 2001:1 och 2003:04.
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AV gör planerade och tematiska inspektioner
Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatser dels vid information om akuta förhållanden och mycket allvarliga brister, dels i planerade och tematiska inspektioner. Inom vilka områden som tematiska inspektioner genomförs är bl.a.
beroende av vilka typer av brister som kommer till myndighetens kännedom.
Däremot har inte Arbetsmiljöverket någon systematisk hantering av enskilda
anmälningar. Den handläggare som tar emot en uppgift gör en bedömning
hur ärendet ska hanteras vidare och kan t.ex. ge råd om att kontakta skyddsombud eller arbetsgivare.

Bygglagstiftningen
Bestämmelser om tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön finns i
Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, i Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL, och tillhörande förordning (1994:1215), BVF.
Kraven gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Nedsatt orienteringsförmåga innefattar nedsatt syn, hörsel och kognitiv förmåga.
Det är byggherren som har ansvaret för att uppfylla bygglagstiftningens
krav. Tillsynen över att kraven uppfylls görs av byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. Kommunen kan vara byggherre när den bygger egna byggnader, som t.ex. skolor, och har då samma skyldigheter att följa reglerna som
övriga byggherrar.

Nybyggnader
För nybyggnader gäller föreskrifterna i Boverkets byggregler (1993:57), BBR.
De gäller även vid tillbyggnad för den tillbyggda delen. Föreskrifter och
allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet finns för byggnader som
innehåller bostäder, arbetslokaler och lokaler dit allmänheten har tillträde och
beskriver närmare tillämpningen av kraven.25
Föreskrifterna anger bindande funktionskrav med tillhörande allmänna råd,
som gör kraven möjliga att verifiera. Några detaljangivelser finns inte, man kan
alltså behöva göra bedömningar i den aktuella situationen av hur funktionskraven rent konkret ska uppfyllas.

25 12 § BVF.
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Ombyggnader
Kravet på tillgänglighet och användbarhet enligt BVF finns även för byggnader
som byggs om, och det ska tillämpas med hänsyn till ändringens omfattning
och byggnadens förutsättningar.26 Det finns också så kallade följdkrav på
andra delar av en byggnad än de som omfattas av en ändring. De gäller vid
åtgärder som medför avsevärt förlängd brukstid eller väsentligt ändrad användning av byggnaden och de ska tillämpas om det inte är uppenbart oskäligt med
hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard.27
Bindande föreskrifter för ombyggnad finns inte, men Boverket har tagit
fram allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR).28 De anger att kravet på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i princip gäller fullt ut, om det inte innebär en förvanskning
av en särskilt värdefull byggnad. Enligt avsnittets allmänna råd bör ”ändringsåtgärderna och sådana åtgärder som aktualiserar följdkrav (bör) uppfylla den
nivå på tillgänglighet och användbarhet som anges i BBR”. 29

Enkelt avhjälpta hinder
I PBL finns sedan 2001 bestämmelsen om enkelt avhjälpa hinder.30 Enkelt
avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga ska undanröjas till och i befintliga lokaler
dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Boverket har
utfärdat föreskrifter och allmänna råd till bestämmelsen, HIN.
Enkelt avhjälpta hinder är
… sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna
på platsen kan anses vara rimligt att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna
får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller
näringsidkaren.
Vilka brister som kan betecknas som enkelt avhjälpta är med andra ord kopplade till kostnaden för att åtgärda dem och den förväntade nyttan. Enligt den
nationella handlingsplanen för handikappolitiken bör åtgärderna vara genomförda senast 2010.
Skolor är i huvudsak arbetslokaler och inte lokaler dit allmänheten har
tillträde. Vilka utrymmen i skolor som kan anses vara lokaler dit allmänheten
26
27
28
29
30

14§ BVF.
15§ BVF.
1996:4.
avsnitt 3.
17 kap 21a§.
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har tillträde, eller publika lokaler, måste enligt Boverket avgöras i varje enskilt
fall.31 Aulan och andra delar av skolan som hyrs ut är exempel på lokaler som
kan betraktas som publika lokaler. Där gäller alltså bestämmelserna om enkelt
avhjälpta hinder. HIN gäller både för offentligt ägda och privatägda publika
lokaler, alltså även för fristående skolor.
Det är ägaren till en lokal eller plats som ansvarar för att enkelt avhjälpta
hinder blir åtgärdade. Kommunens byggnadsnämnd har tillsynsansvaret över
att reglerna följs.
På uppdrag av regeringen har Boverket i oktober 2007 lämnat förslag till
författningsförändringar som kan behövas för att förtydliga och underlätta
genomförandet av enkelt avhjälpta hinder.32 Det lämnade förslaget tar upp att
det är oklart vilka delar av skollokaler som omfattas av bestämmelserna. Boverket redovisar följande ställningstagande:
För att åstadkomma bättre tillgänglighet i de lokaler i skolor som inte med
självklarhet är att betrakta som lokaler dit allmänheten har tillträde, anser
vi att det är en mer framkomlig väg att i speciallagstiftning för respektive
verksamhet ställa krav på dessa.
Sammanfattningsvis finns gott om regler som berör skolors fysiska tillgänglighet,
men det finns inget krav på någon preciserad nivå som ska gälla i alla skolor.

Tidigare kunskap om skolors fysiska tillgänglighet
Det finns sedan tidigare inte någon heltäckande kunskap om den fysiska
tillgängligheten i landets grund- och gymnasieskolor. En del kommuner har på
eget initiativ inventerat den fysiska tillgängligheten i sina skolor, men någon
nationell sammanställning av resultaten finns inte.

Studier som rör rullstolstillgänglighet
HO:s enkätstudier
HOs kommunenkäter 1996, 1998 respektive 2000 gav indikationer på att
bristerna i den fysiska tillgängligheten i grund- och gymnasieskolor var stora.33
Enkäterna, som besvarades centralt i kommunerna, innehöll frågan om hur
stor andel av kommunens skolor som uppfyllde följande: Plana och hinderfria ytor, breda passager, lyftanordning, hiss eller ramp vid nivåskillnader,
31 Boverket 2005, Enklare utan hinder
32 Boverket 2007, Tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder. Redovisning av uppdrag att
lämna förslag till författningsändring.
33 Handisam 2006, HO:s kommunenkäter ur ett skol- och tillgänglighetsperspektiv. PM
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lättmanövrerade dörrar samt tillgång till toalett som är tillgänglig för rullstolsburna, dvs. rwc. Enligt enkäterna 1996 och 1998 motsvarade 46 respektive
44 procent av grundskolorna de efterfrågade kraven, och enligt enkäten 2000
motsvarade 61 procent av gymnasieskolorna kraven. 40 procent av de svarande
angav att de år 1999 eller 2000 genomfört inventeringar i kommunens grundskolor avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommande studie belyser tillgänglighetsbrister
Det finns studier som tar upp aspekter av skolors fysiska tillgänglighet även
om fokus är skolsituationen för elever med funktionsnedsättning och inte
skollokalerna. En omfattande studie av skolsituationen för elever med rörelsehinder i den obligatoriska skolan, Särskild, särskiljd eller avskiljd?, kommer att
publiceras under 2008. Studien genomförs i samverkan mellan Unga RBU-are,
vilket är ett förbund för unga med rörelsehinder, Rädda Barnen, Barnombudsmannen (BO) pedagogiska Institutionen vid Stockholms universitet, under
vetenskaplig ledning av Karin Paulsson och Lina Stenberg. Studien avser att
belysa fysisk, pedagogisk, organisatorisk och psykosocial tillgänglighet.

Elever i högre årskurser upplever fler brister
I flera kvalitativa forskningsstudier beskriver elever med rörelsehinder hur
brister i den fysiska tillgängligheten påverkar deras skolgång och deras delaktighet i sina klasser.34 Helena Hemmingsson visade i sin avhandling att
var tredje av 34 elever med rörelsehinder som gick i vanliga klasser upplevde
tillgänglighetsbrister vilka hade kunnat avhjälpas genom installation av ramp,
hiss eller automatiska dörröppnare.35 Studien visade att elever från och med
årskurs 7 upplevde fler svårigheter i den fysiska skolmiljön än elever i de lägre
årskurserna. Den främsta orsaken var enligt Hemmingsson ständiga byten av
lektionssalar i de högre årskurserna. Klassrumsbyten kan vara ansträngande
och svåra att hinna med för elever med rörelsehinder. Inte bara den fysiska tillgängligheten utan även organisationen av undervisningen har alltså betydelse
för situationen för elever med rörelsehinder. Författaren framförde synpunkten
att hemklassrum även för de högre årskurserna skulle öka tillgängligheten till
undervisningen i bred bemärkelse.

34 Malmqvist 2007, Gymnasieval för ungdomar med svåra rörelsehinder , Specialpedagogiska
Institutet 2008, Elever i särskilda undervisningsgrupper. Elevers och föräldrars perspektiv.
35 Hemmingsson 2002, Student-environment fit for students with physical disabilities
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Färre brister där det finns rullstolsburna elever
I ett tvärvetenskapligt projekt om rörelsehindrade barn som genomförts vid
Vårdhögskolan i Boden och Luleå tekniska universitet, ingick en studie som
jämförde utformningen av tio grundskolor som hade rullstolsburna elever med
tio skolor utan rullstolsburna elever.36 Resultaten visade på stora brister i den
fysiska tillgängligheten på samtliga skolor, men de var färre på skolor som hade
rullstolsburna elever. I de senare skolorna var det vanligare att det fanns t.ex.
ramper vid entrén, rwc och hissar, men lokalernas utformning kunde ändå
vara sådan att elever fick ta stora omvägar för att komma till en viss lokal eller
till toaletten. Gymnastikhallar och matsalar saknade i flertalet fall automatiska
dörröppnare.

Studier finns om arbetsmiljö
Det finns studier om vissa arbetsmiljöförhållanden i skolan, t.ex. ljud- och
innemiljön. Skolverket har bedömt att en genomgång av den litteraturen ligger
utanför uppdraget, men vill framhålla två rapporter.
Arbetsmiljöverket (AV) inspekterade under en vecka 2006 ca. 300 skolor i
landet avseende störande buller.37 Hos 87 procent av skolorna fann AV brister
bl.a. i hur skolorna undersökte ljudmiljön, bedömde riskerna med bullret och
sedan åtgärdade bristerna.
Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda Barn (DHB), har
tillsammans med habiliterings – och hjälpmedelsförvaltningen i Region Skåne
samt HAREC, Lunds Universitet, studerat hur skolor i Skåne har anpassat den
akustiska miljön för elever med nedsatt hörsel. DHB gjorde mätningar i 78
skolor under 2002–2004 och meddelade brevledes samtliga skolor om behov
av anpassning. Nya mätningar 2005–2006 visade att inga av de 218 undervisningslokalerna som ingick i studien hade anpassats fullt ut enligt rekommendationerna, och ingen uppfyllde Boverkets byggregler och rekommendationer
avseende akustik.38
Enligt en studie som Barnombudsmannen (BO) har genomfört, ger barn
och unga med nedsatt funktionsförmåga skolans fysiska miljö ett lågt betyg
jämfört med barn och unga i allmänhet.39
Så långt vad tidigare studier visar. I nästa kapitel påbörjas redovisningen av
resultaten för de studier av tillgänglighet som Skolverket har genomfört. Först
är anmälda brister beskrivna och analyserade.
36 Boman & Metsävainio, 1999, Skolmiljöers tillgänglighet för rullstolsburna barn på låg- och
mellanstadium.
37 Arbetsmiljöverket 2006, Elevers skolmiljö. En undersökning hösten 2005 av barn födda 1994.
38 Sjöström, 2007. Del 2 i studien avser att belysa varför lokalerna inte har anpassats.
39 Barnombudsmannen 2006, ”Vill man gå på toa ligger man illa till”. Om arbetsmiljön i skolan.
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4. Anmälda tillgänglighetsbrister
Genomgången av anmälningar om bristande tillgänglighet syftar till att skapa
en första bild av vilka typer av tillgänglighetshinder som förekommer. Skolverket har analyserat vilka brister i skollokalers tillgänglighet som är anmälda till
myndigheten respektive till HO.
Sammanställningarna av anmälningarna till de olika myndigheterna är
gjorda i olika sammanhang och som en följd av detta överensstämmer inte
de studerade perioderna. Skolverket kan inte garantera att genomgångarna är
kompletta.

Anmälningar till Skolverket
Under perioden från 2000-01-01 till 2006-03-31 inkom till Skolverket 11
anmälningar som berörde den fysiska tillgängligheten i grund- och gymnasieskolor. De anmälda bristerna är aktualiserade av att någon ansett att en
elev inte har fått sina behov tillgodosedda. Anmälningarna har i varierande
grad fokuserat på tillgänglighetsproblematiken. Andra frågor i anmälningarna
är t.ex. rätten till särskilt stöd och rätten till utbildning. De flesta anmälda
bristerna i fysisk tillgänglighet handlar om begränsningar i framkomlighet för
rullstolsburna. Exempel på anmälda brister är följande:
• dörröppnare saknas, alternativt är svåråtkomliga
• hiss saknas, är ofta ur funktion alternativt går inte till alla våningsplan som
används
• generella brister i framkomlighet i korridorer för permobil respektive rullstol
• toaletter i del av skolan rymmer ej rullstolsanvändare
• utrymningsmöjlighet för rullstolsburen elev är otillfredsställande
• gångytor till lekredskap på skolgård ej asfalterade
• lågenergilampor används i klassrum för klass där elev med epilepsi går
• bristande möjlighet att förstärka belysningen
• skollokaler drabbade av mögel
Skolverket har i sina beslut påpekat vikten av att alla elever får förutsättningar
att nå skolans mål och av att skolan vidtar de åtgärder man kan för att stödja
en enskild elev. Däremot bedömer inte myndigheten tillgängligheten i skolors
lokaler. Skolverket har i vissa beslut påpekat att myndigheten inte har möjlighet att göra någon bedömning av huruvida en lokal är arbetsmiljömässigt
lämplig som undervisningslokal. I fall då ärenden lett till kritik har kritiken
inte gällt skolans lokaler.
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Anmälningar till Handikappombudsmannen
HO har i rapporten Diskriminering och tillgänglighet lämnat ett underlag till
Diskrimineringskommittén.40 Rapporten belyser frågor om tillgänglighet och
diskriminering. I rapporten finns en sammanställning av anmälningsärenden
som inkom till HO från år 1999 till och med år 2003. Flera av dessa anmälningar gäller skolan. I något fall blev en elev hänvisad till en transporthiss som
ofta var trasig och fanns i en annan del av skolan än elevens undervisningslokaler. I några ärenden blev installation av hiss påbörjad under handläggningens
gång. Där det inte funnits någon fungerande hiss har situationen lösts bl.a.
genom att eleven burits upp för trapporna eller att man lånat andra lokaler. En
kommun ansåg att det vara för dyrt att installera hiss och föreslog istället andra
lösningar som t.ex. schemaändringar. I några av ärendena var delar av skolan
enligt anmälan otillgänglig, t.ex. för att det saknades hiss och ramp till uppehållsrummet och att köksenheten i hemkunskapslokalerna inte var anpassad.
Av 17 anmälningar om brister i tillgänglighet i skolor från år 1999 till och
med år 2006 rör flertalet framkomligheten för rullstolsburna, t.ex. avsaknad
av hiss och/eller ramper. En faktor som anmälningarna belyser är att det i vissa
fall tar lång tid innan åtgärder blir utförda alternativt innan trasiga hissar blir
lagade. HO har även tagit emot anmälningar om brister i skolors ljudmiljö.
Missgynnande på grund av bristande tillgänglighet omfattas inte av någon
av de diskrimineringslagar som HO har tillsyn över. HO har därför utrett
ärenden som gäller bristande tillgänglighet med stöd av lagen om Handikappombudsmannen. I vissa ärenden har HO efter en skriftlig utredning konstaterat att kommunen vidtagit åtgärder för att göra skolan tillgänglig för elever
med funktionsnedsättning. I andra ärenden har HO uttalat att bristande
tillgänglighet som innebar att en elev utestängdes från skolan eller att vissa
lektioner medförde att den som utestängdes diskriminerades. I de ärenden där
HO har konstaterat brister förutsatte man att huvudmannen vidtog de åtgärder som behövdes för att skolan skulle bli tillgänglig. HO skickar kopia på
beslut till Arbetsmiljöverket och Skolverket i egenskap av sektorsmyndigheter,
för att uppmärksamma dessa myndigheter på brister i skolorna.
Sammanfattningsvis är de brister i rullstolstillgänglighet som anmälningar
till Skolverket och HO skildrar av samma typ som de brister som tidigare
studier visat på. Rapporten fortsätter nu med redovisning av resultat från
enkätstudien.

40 Handikappombudsmannen 2004, Diskriminering och tillgänglighet.
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5. Enkät om skolors fysiska tillgänglighet
Kapitlet inleds med frågeställningar och metodbeskrivning, följt av en resultatredovisning av enkätsvaren för grund- och gymnasieskolor. Därefter följer redovisningar av de faktorer som samvarierar med tillgänglighetsbrister.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten med kommentarer som
besvarar frågeställningarna.

Frågeställningar och metod
De frågeställningar om tillgänglighet som Skolverket har formulerat med
utgångspunkt i regeringsuppdraget är:
• Vilka brister finns i den fysiska tillgängligheten i grund- och gymnasieskolor och i vilka lokaler?
• Vilka skillnader i omfattning av brister finns mellan olika kategorier av skolor och vad beror dessa skillnader på?
För att skapa en bred bild av tillgängligheten i landets skolor har SCB, på
uppdrag av Skolverket, under hösten 2007 genomfört en nationell enkätstudie
riktad till grund- och gymnasieskolor. Svarsfrekvensen på denna enkätstudie är
över 70 procent, vilket framgår av tabell 1.41
Tabell 1

Population, urval och svarsfrekvens (%)
Population

Urval

Antal skolor

Antal skolor

Antal skolor

4 599

2 084

1 589

76%

Kommunal

4 035

1 631

1 247

76%

Fristående

564

453

342

75%

Gymnasieskola

827

715

510

71%

Kommunal

344

344

258

75%

Fristående

156

156

100

64%

Kom/fri41

327

215

152

71%

Grundskola

Svarsfrekvens
Andel skolor

Därav

Därav

41 Ingen huvudmannaindelning är gjord för gymnasieskolor som inte har studieförberedande
program.
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Skolurvalet är utformat på ett sätt som gör det möjligt att redovisa resultat
uppdelat på huvudmän, verksamhetsformer och kommuntyper.42 Kommuntyperna är storstadsområde, större städer, tät- och mellanbygd (i rapporten
enbart kallad mellanbygd) samt glesbygd vilket är en modifiering av SCBs så
kallade H-regioner. Endast resultat för kommunala grund- och gymnasieskolor är studerade på kommuntypsnivå. Urvalet av grundskolor är gjort för att
kunna redovisa resultat för skolor som har årskurs 7 eller högre (dessa kan även
ha lägre årskurser), respektive de som har högst årskurs 6. Urvalet av gymnasieskolor syftar till att kunna redovisa resultat för skolor som har studieförberedande program (dessa kan även ha yrkesförberedande program), respektive för
skolor som enbart har yrkesförberedande program.
Enkäten finns i en version för grund- och en för gymnasieskolan. Den
ställdes till rektor vid respektive skola. I rapporten används uttrycket ”skolor
svarar”, dels eftersom resultaten avser skolan, dels på grund av att rektor kan
ha delegerat uppgiften att svara på enkäten till en medarbetare. Redovisningen
av enkätsvaren fokuserar på brister, dvs. på sådant som kan vara hindrande för
personer med nedsatt funktionsförmåga.

Grund- och gymnasieskolors tillgänglighet
Lättare att komma fram, svårare att komma in och ur
Enkäten visar att det är lätt för rullstolsburna att komma fram till skolorna,
men svårare att komma in. Med undantag av några få procent uppger skolorna
att fordon som lämnar en elev kan stanna inom 25 meter från skolans entré.
Fler redovisar tillgänglighetshinder när det gäller att komma in i skolan, i
vissa fall för att det inte går att komma in utan att passera trappsteg (var femte
grundskola, var tionde gymnasieskola) men framför allt för att det saknas automatiska dörröppnare (sex av tio grundskolor, fyra av tio gymnasieskolor).
Flertalet grundskolor anger att deras skolgård är tillgänglig för rullstolsburna.43
Ungefär var tredje skola saknar utrymningsplan som innefattar rullstolsburna.44 En utrymningsplan ska bl.a. ange skolans utrymningsvägar och nödutgångar. En utrymningsplan som innefattar rullstolsburna ger information om
hur rullstolsburna personer ska ta sig ut vid t.ex. en brand.
Få skolor uppger att de inte har kunnat tillgodose någon elevs önskan att gå
i skolan på grund av brister i tillgängligheten.
42 Urvalet är gjort av SCB. De resultat som Skolverket har tagit del av är avidentifierade.
43 Åtta av tio anger att skolgården är tillgänglig, en mycket liten andel anger att den inte är
tillgänglig, övriga att den delvis är det.
44 Enkäten ger tre svarsalternativ: 1. Rullstolsburna är uttryckligen innefattade i utrymningsplanen, 2. Rullstolsburna är innefattade i utrymningsplanen utan att nämnas, 3. Rullstolsburna är inte innefattade i utrymningsplanen.
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Många förändringar behövs
Hur ser det då ut när man väl har kommit in i skolan? Några exempel på
grundskolors egna kommentarer om vilka installationer som behövs för att
skolan ska bli tillgänglig för rullstolsburna är följande:
• Ramp behövs för att slippa köra genom 6 skolsalar och 18 dörrar
• Hiss för att komma till slöjd- och hemkunskapssalarna
•
•
•
•

Någon har räknat ut att det behövs 27 hissar i /…/-skolan
Automatiska dörröppnare och hörselslingor
Bredare dörröppningar, ta bort trösklar
Skolan finns i ett ”vanligt” hyreshus, antar att det krävs många olika anpassningar
• Det går inte att lösa dusch och omklädning i befintlig lokal
• Bättre brandvägar
• Endast en byggnad av tre är anpassad
• Vår skola behöver byggas om. Helst rivas!
• Enligt enkäten har vi låg tillgänglighet, men hittills har vi löst de behov som
funnits
Vissa kommentarer visar att enskilda åtgärder ibland inte är tillräckliga för att skolan ska bli tillgänglig, utan att det kan krävas mer genomgripande förändringar.
Några öppna svar från gymnasieskolor på frågan vad de behöver installera för
att bli tillgängliga för rullstolsburna är följande:
• Fastighetsägaren måste se över hissens tillförlitlighet då den periodvis fungerar dåligt eller står stilla pga. åldersslitage
• Vi saknar dörröppnare men elev i rullstol kan ändå öppna dörr
• Översyn av samtliga lokaler och trapphissar. Trapphiss klarar ej av permobil!!
• Rwc (wc för rullstolsburna) på fler plan än två. Dörröppnare på fler platser
än ytterdörrar
• Skolan byggs om under 2008–2009 varvid alla tillgängliga lokaler skall
anpassas enligt nuvarande normer för fysisk tillgänglighet
• Om vi får elev med hörselskada installeras nödvändig utrustning i berörda
salar omgående
• Även om skolan i teorin blir anpassad skulle det inte hjälpa. Mig veterligen
existerar inget restaurangkök där det ens är möjligt att ha rullstolsbunden
personal
• Massor, men en rullstolsbunden person söker förmodligen inte naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning eller jordbruk
42
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En del citat visar att skolan inte anser att de hinder som är redovisade i praktiken är något problem. Ett exempel belyser varför inte alla skolor som saknar
automatisk dörröppnare anser att de behöver installera sådan. Andra exempel illustrerar att vissa skolor inte anser att den fysiska miljön behöver vara
tillgänglig för rullstolsburna elever eftersom de inte bedömer att de program
skolorna erbjuder skulle fungera för rullstolsburna.
Många skolor behöver göra förändringar för att bli tillgängliga för rullstolsburna, vilket framgår av följande diagram.
Diagram 1

Andel (%) skolor som uppger att installationer är nödvändiga för att
skolan ska bli tillgänglig för rullstolsburna
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Den mest rapporterade bristen i både grund- och gymnasieskolor är att det
saknas automatiska dörröppnare.
Nästan hälften av grundskolorna (46%) svarar att de behöver göra omfattande förändringar för att bli tillgängliga för rullstolsburna, dvs. att de behöver
installera rwc, hiss eller både och. Fyra av tio gymnasieskolor svarar detsamma.
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Sex av tio grundskolor har basala förutsättningar
Alla skolor har inte alla lokaltyper. För att få en bild av hur vanligt det är att
grundskolor har basala förutsättningar avseende tillgänglighet är resultaten för
skolor som anger att de har klassrum, expedition och matsal analyserade.45 Av
dessa skolor uppger sex av tio att:
• det går att komma in i skolan utan att passera trappsteg
• de har tillgängliga klassrum samt tillgänglig expedition och matsal
• de kan organisera undervisningen så att rwc finns i närheten

Sämre tillgänglighet i lokaler för praktiska ämnen
och yrkesinriktade program
I grundskolan är det vanligare att tillgängligheten är otillräcklig i lokaler för
praktiska ämnen än för teoretiska ämnen.
Diagram 2

Andel (%) grundskolor vars lokaler är tillgängliga eller ej
Matsal

Klassrum
Övriga teoretiska
ämnen
Skolhälsovård
Övriga praktiska
ämnen
Idrottssal
Hem- och kons.kun.
Aula, samlingssal
0

10

20

30

40

50

60

70

Ja
Ej svar
Nej

45 Åtta av tio grundskolor anger att de har samtliga tre lokaltyperna.
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Diagrammet visar att var fjärde grundskola som har sådan lokal saknar tillgänglig idrotts- respektive hem- och konsumentkunskapssal. Många skolor
saknar den sistnämnda typen av sal, varför resultatet bygger på ett mindre
antal skolor. Var femte grundskola redovisar att expedition, lärarrum och skolhälsovård inte finns i tillgängliga lokaler.46
Flertalet gymnasieskolor anger att de har tillgängliga lokaler för alla eller
åtminstone vissa kurser på alla program som de erbjuder.
Diagram 3

Andel (%) gymnasieskolor vars lokaler är tillgängliga eller ej,
studieförberedande program

Valbara Kurser
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Bland de studieförberedande programmen är det i högst utsträckning estetiska
programmet som saknar tillgängliga lokaler för en del kurser i karaktärsämnen
och en del valbara kurser.

46 Mer detaljerad redovisning av resultat beträffande olika lokaler finns i bilaga 5. I bilagan
framgår även andel skolor som inte har respektive lokaltyp.
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Det är enligt enkäten vanligare att det saknas tillgängliga lokaler för kurser
på yrkesförberedande program än för kurser på studieförberedande program.
Det gäller framför allt för karaktärsämnen och valbara kurser. Skillnaderna
mellan olika program är dock stora. Diagrammet visar resultat för bygg-, el-,
naturbruks- och omvårdnadsprogrammen.

Valbara Kurser

Karaktärsämnen

Kärnämnen

Diagram 4

Andel (%) gymnasieskolor vars lokaler är tillgängliga eller ej,
vissa yrkesförberedande program
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I allra störst utsträckning saknas enligt enkäten tillgängliga lokaler för kurser
på naturbruksprogrammet, men sådana lokaler saknas även för kurser på t.ex.
byggprogrammet.47
Ungefär var tionde gymnasieskola som har sådan lokal rapporterar att det
inte finns rullstolstillgänglig expedition, matsal, aula/samlingssal, bibliotek,
lärarrum respektive skolhälsovård.48
Långa avstånd till idrottssalen kan vara en begränsande faktor för personer
med nedsatt syn eller rörelseförmåga. Var fjärde gymnasieskola anger att den
har mer än 500 meter till idrottssalen.
47 Diagram över samtliga yrkesförberedande program finns i bilaga 5.
48 Se bilaga 5.
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Flertalet saknar markeringar
Markeringar av stora glasade partier och trappsteg syftar till att göra dessa
tydligare, vilket har betydelse för personer med nedsatt syn. Som framgår av
diagrammet rapporterar flertalet skolor att markeringar saknas, antingen helt
eller i vissa fall.
Diagram 5

Andel (%) skolor där nivåskillnader och glasade partier är markerade
eller ej

Grundskola

Nivåskillnader

Glasade partier

Gymnasiet

Nivåskillnader

Glasade partier

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Ja
Ej svar
I vissa fall
Nej

Om ljud-, ljus-, och luftförhållanden
Enkätfrågor är trubbiga instrument för att studera ljud-, ljus- och luftmiljö.
Trots det är frågor om sådana faktorer medtagna för att ge en indikation på
vilka förhållanden som råder.
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Tabell 2

Kan ni på er skola i dagsläget erbjuda undervisning i lokaler där…
Grundskola

Gymnasieskola

Ja

Nej

Ja

Nej

golvet ej förstärker ljud

52%

35%

56%

33%

buller dämpats

67%

23%

71%

21%

förstärkt belys lätt ordnad

57%

23%

62%

22%

ljuset inte bländar

70%

19%

75%

16%

Resterande procent har svarat ”vet inte” eller inte svarat alls.
En golvbeläggning som förstärker ljud medför att ljudmiljön försämras.
Som framgår av tabellen saknar var tredje skola lokaler där golvet inte förstärker ljud.
Det är vanligare att gymnasieskolor med yrkesförberedande program än
med studieförberedande anger att de har brister i ljudmiljön. När det gäller
ljusmiljön är det däremot vanligare att gymnasieskolor med studieföreberedande program rapporterar brister.
Var tionde grund- och gymnasieskola anger att ventilationssystemet inte är
anpassat till det antal personer som vistas i lokalerna. Det innebär risk för dålig
luft och svårigheter att reglera temperaturen.
Många skolor genomför enligt svaren inte allergirond regelbundet (fyra av
tio grundskolor, sex av tio gymnasieskolor).49 Det innebär att bevakningen av
miljön för allergiker inte är systematisk.

Faktorer som är relaterade till brister
Ett antal faktorer är relaterade till andelen redovisade brister. Det är med andra
ord vanligare med brister i rullstolstillgänglighet när:
• skolan har äldre byggnader
• skolan inte har tagit emot någon elev med funktionsnedsättning
• skolan har litet elevantal
• det är en grundskola och inte en gymnasieskola
• huvudmannen är fristående
• skolan inte har inventerat tillgängligheten
• verksamheten har en praktisk inriktning

49 Allergirond är inte definierat i enkäten. Arbetsmiljöverket hänvisar på sin hemsida till den
checklista som Astma- och allergiförbundet tagit fram i samarbete med Folkhälsoinstitutet,
se www.astmaoallergiforbundet.se.
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Skolbyggnadens ålder har betydelse för tillgängligheten
Såväl öppna svarsalternativ som analys av enkätsvar visar att skolbyggnadernas
ålder har samband med deras tillgänglighet. Exempel från de öppna svarsalternativen är att skolor uppger sig ha god tillgänglighet för att deras byggnader
är nybyggda enligt gällande regelverk. Ett annat exempel är att de uppger sig
ha bristande tillgänglighet eftersom deras byggnader är gamla och i vissa fall
K-märkta.
Grundskolor med äldre byggnader redovisar sämre rullstolstillgänglighet än
de som har nyare byggnader. Diagrammen visar exempel på skillnader mellan
skolor byggda före respektive efter 1960. 50
Diagram 6
%

Andel (%) grundskolor som anger att de behöver installationer för att
skolan ska bli tillgänglig för rullstolsburna fördelat på skolor byggda
före och efter 1960
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Som diagrammet visar avser den största skillnaden att äldre skolor i större
utsträckning anger att de behöver hiss för att bli tillgängliga.
Även för gymnasieskolorna visar enkätsvaren en relation mellan äldre byggnad och sämre rullstolstillgänglighet.

50 Fördelningen är översiktligt redovisad i bilaga 4.
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Diagram 7

Andel (%) gymnasieskolor där vissa installationer är nödvändiga för
att skolan ska bli tillgänglig för rullstolsburna fördelat på skolor byggda
före och efter 1960
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Skillnaderna är, som diagrammen visar, mindre för gymnasie- än grundskolor
mellan dem som är byggda före respektive efter 1960.
Det finns även skillnader mellan t.ex. skolor byggda före eller efter 1970, samt
skolor byggda före eller efter 1980, men skillnaderna minskar ju senare brytpunkten sätts. Med andra ord blir det mindre vanligt med tillgänglighetsbrister
ju senare skolor är byggda.
Det finns stora skillnader mellan resultaten för skolorna med de allra äldsta
byggnaderna och de som är senast byggda. Skolor byggda före 1930 redovisar
väsentligt fler brister än skolor byggda på 2000-talet. Värt att notera är dock
att även en del skolor byggda på 2000-talet anger brister. Vissa av de senast
byggda skolorna anger att de saknar automatiska dörröppnare, rwc, hiss och
markeringar av glasade partier samt lokaler där golvet inte förstärker ljud.
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Skillnad om skolan tagit emot elev med funktionsnedsättning
Tillgängligheten relaterar i vissa avseenden till om skolan har tagit emot någon
elev med nedsatt funktionsförmåga. Det är mindre vanligt att skolor som har
tagit emot någon rullstolsburen elev redovisar brister i rullstolstillgänglighet
jämfört med övriga skolor. Det gäller bl.a. om skolan behöver installera automatisk dörröppnare och om det går att organisera undervisningen så att rwc
finns i närheten. Det finns även skillnader som gäller om det finns tillgängliga
undervisningslokaler och om det går att komma in utan att passera trappsteg.
I vilken utsträckning de skillnader som finns beror på att skolor anpassar
lokalerna efter elevernas behov eller på att elever med nedsatt funktionsförmåga söker sig till skolor med bättre tillgänglighet går inte att svara på utifrån
enkäten. Enligt de öppna svaren finns såväl skolor som har förbättrat tillgängligheten i samband med att elever med funktionsnedsättningar har tagits emot
på skolan, som skolor med en beredskap att göra anpassningar när behov uppstår. Det finns även kommentarer om att elever med funktionsnedsättningar
blir hänvisade till någon närliggande skola som är tillgänglig.
Det är enligt svaren mindre vanligt att skolor som har tagit emot en elev
med synnedsättning saknar markeringar, jämfört med övriga skolor. Det förekommer dock att skolor som har tagit emot en elev med nedsatt syn saknar
markeringar av nivåskillnader och glasade partier.
Vissa resultat är nära till hands att relatera till vilka elever som är mottagna,
som att skolor som tagit emot någon elev med nedsatt hörsel i högre utsträckning har hörselanläggning och skolor som tagit emot någon rullstolsburen
elev i högre utsträckning innefattar rullstolsburna i utrymningsplanen. Det är
värt att påpeka att rullstolsburna inte är innefattade i utrymningsplanen i alla
skolor som har tagit emot rullstolsburna elever, vilket tyder på okunskap eller
obetänksamhet.

Fler brister i små skolor
I rapporten är små och stora skolor definierade utifrån elevantalet. Skolverket
har följt den indelning som SCB gjort vid sammanställningen av enkäten.51
Det är vanligare att små än stora grundskolor rapporter brister i rullstolstillgänglighet. Det gäller t.ex. att det inte går att ta sig in utan att passera trappsteg samt att det saknas automatiska dörröppnare, rwc och tillgänglig skolgård.

51 Enligt SCBs sammanställning har små grundskolor färre än 150 elever och stora

över 300 elever, medan små gymnasieskolor har färre än 250 elever och stora
över 600.
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Det är vanligare att små än stora grundskolor inryms i äldre byggnader. Det
är mindre vanligt att små än stora grundskolor har tagit emot någon rullstolsburen elev.
Små gymnasieskolor redovisar också i något högre utsträckning än stora sämre
rullstolstillgänglighet men skillnaderna är inte lika stora som för grundskolor.

Grundskolor har fler brister än gymnasieskolor
Det är vanligare att skolor för de lägre åldrarna redovisar tillgänglighetsbrister
än skolor som har årskurs 7–9. Skolorna för de lägre åldrarna är mindre, har
äldre byggnader och har inte i lika stor utsträckning tagit emot någon elev med
funktionsnedsättning.
En större andel grundskolor än gymnasieskolor anger brister i tillgänglighet,
vilket överensstämmer med att grundskolor i högre utsträckning är små och
har äldre byggnader. Det är dock liknande mönster som framträder i de båda
verksamhetsformerna, t.ex. anger en hög andel att de behöver installera dörröppnare för att bli tillgängliga och att markeringar saknas, samt att andelen
brister är minst i lokaler för teoretisk undervisning.

Vissa skillnader finns mellan kommunala och fristående skolor
Något större andel fristående än kommunala skolor redovisar brister i rullstolstillgänglighet. Det gäller med enstaka undantag. En skillnad gäller automatiska
dörröppnare vid entrédörren, vilket fler fristående (åtta av tio) än kommunala
(sex av tio) grundskolor anger att de inte har. Skillnad när det gäller dörröppnare finns även för gymnasieskolor.
Skillnaderna är genomgående små när det gäller vilka installationer som
kommunala respektive fristående skolor anger att de behöver, vilket diagrammen visar. Det gäller även dörröppnare, trots att en större andel fristående än
kommunala grundskolor redovisar att de inte har sådana vid entrédörren.
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Diagram 8

Andel (%) grundskolor där installationer är nödvändiga för att skolan
ska bli tillgänglig för rullstolsburna fördelat på huvudman
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Diagram 9

Andel (%) gymnasieskolor där installationer är nödvändiga för att
skolan ska bli tillgänglig för rullstolsburna fördelat på huvudman
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Någon större skillnad mellan kommunala och fristående gymnasieskolor förekommer som diagrammet visar endast när det gäller automatiska dörröppnare.
Det är något vanligare att fristående än kommunala grundskolor anger att
deras lokaler inte är tillgängliga för rullstol vilket diagrammet visar.

54

TILLGÄNGLIGHET TILL SKOLORS LOKALER

Övriga
SkolÖvriga
praktiska hälso- teoretiska
ämnen
Idrottsal
vård
ämnen Klassrum Matsal

Diagram 10 Andel (%) grundskolor vars lokaler är tillgängliga eller ej fördelat
på huvudman
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Skillnaderna för olika typer av lokaler är små, men genomgående. Även för
gymnasieskolor finns vissa skillnader i resultat mellan olika huvudmän, vilket
diagrammet för samhällsvetenskapsprogrammet ger exempel på.
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Valbara kurser

Karaktärsämnen

Kärnämnen

Diagram 11 Andel (%) skolor som har tillgängliga lokaler för SP fördelat på huvudman
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Som diagrammet visar är skillnaderna små, men noterbara.
Det finns klara skillnader mellan kommunala och fristående grundskolor
när det gäller avstånd från skolans huvudbyggnad till idrottssalen. Få kommunala grundskolor, men var fjärde fristående grundskola, har mer än 500 meter
till idrottssalen. För gymnasieskolan är skillnaderna mindre.52
Det är vanligare att fristående grund- och gymnasieskolor redovisar brister avseende markeringar av nivåskillnader, jämfört med kommunala skolor.
Förhållandet är dock omvänt när det gäller markeringar av glasade partier samt
ljud-, ljus- och ventilationsförhållanden, för vilka kommunala grund- och
gymnasieskolor redovisar fler brister.

52 Två av tio kommunala gymnasieskolor jämfört med fyra av tio fristående gymnasieskolor.
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Tillgänglighetsinventering ger resultat
Tre av tio grund- och gymnasieskolor anger att tillgängligheten är inventerad,
ungefär lika många att den inte är det. Övriga anger att de inte vet.
Det är mindre vanligt att skolor som har inventerat tillgängligheten rapporterar att de har brister jämfört med övriga skolor. Resultatet är mest framträdande för grundskolan.

Typ av verksamhet har betydelse
Bland kommentarerna till de öppna frågorna i enkäten finns hänvisningar till
specifika verksamheter som förklaring till varför en skola har, eller inte har
brister i den fysiska tillgängligheten. Som skäl till en god tillgänglighet uppger
en del skolor att de även har särskola eller gymnasiesärskola. Även hänvisning
till att skolor har rh-klass är angivet som skäl till att tillgängligheten är god.53
Skäl till bristande tillgänglighet är enligt vissa öppna svar att grundskolor
använder Ur- och skurmetodik, respektive att gymnasieskolor har program
som uppges vara svåra att genomföra för rullstolsburna elever.54 Exempel på
det sistnämnda är, som tidigare redovisats, naturbruksprogrammet samt hotelloch restaurangprogrammet. Enkätresultat visar också fler brister för dessa
program än för studieförberedande program. Enkätsvaren visar att bristerna är
mest förekommande bland de studieförberedande programmen i lokalerna för
estetiska programmet.

Svårt att påvisa skillnader mellan olika kommuner
Skolverket har studerat skillnader i skolors tillgänglighet mellan fyra olika
kommuntyper; storstadsområde, kommun med större stad, tätorts- samt glesbygdskommun.
De skillnader som framkommer är små och följer inte något bestämt mönster, varken för grund- eller gymnasieskolor.

53 Rh-klass är en särskild undervisningsgrupp som är anpassad för elever med rörelsehinder.
54 Ur- och Skurmetodik är framvuxen ur Friluftsfrämjandets verksamhet och innebär bl.a. att
undervisningen delvis sker i skog och mark.
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Sammanfattning av resultat med kommentarer
Vilka brister finns i den fysiska tillgängligheten
i grund- och gymnasieskolor och i vilka lokaler?
Många grund- och gymnasieskolor uppger att de behöver göra förändringar för
att bli tillgängliga för rullstolsburna. Den vanligaste bristen är att det saknas
automatiska dörröppnare, vilket tidigare studier visat att elever med rörelsehinder upplever som ett problem. I sammanhanget kan det vara värt att påminna
om att Handisam anger att ett viktigt mål är att självständighet och möjlighet
till självbestämmande ökar för personer med funktionsnedsättning. Även om
det är möjligt för rullstolsburna elever att gå i skolor som saknar automatiska
dörröppnare finns det risk för att detta ökar deras beroende av andra istället för
att gynna deras utveckling av självständighet. En annan vanligt förekommande
brist är att det saknas markeringar av nivåskillnader och glasade partier.
Nästan varannan grundskola redovisar att den behöver installera hiss, rwc,
eller både och, för att bli tillgänglig för rullstolsburna. För gymnasieskolan är
motsvarande andel fyra av tio. Det förekommer att skolor som har tagit emot
rullstolsburna elever anger att de behöver installera hiss eller rwc. I var femte
grund- och var tionde gymnasieskola finns inte expedition, lärarrum och skolhälsovård i tillgängliga lokaler.
Bristerna i rullstolstillgänglighet är i grundskolan vanligast i lokaler för
praktiska ämnen och i gymnasieskolan vanligast i lokaler för vissa yrkesförberedande program.

Resultat om ljud-, ljus- och luftmiljö måste tolkas försiktigt
Det går inte att med utgångspunkt i enkätstudien dra några långtgående
slutsatser om skolors ljud-, ljus- och luftmiljö eftersom det är bättre att studera
sådana förhållanden med andra metoder. Det kan ändå vara värt att poängtera
vissa resultat. Ljud-, ljus- och luftmiljö är aspekter av tillgänglighet som ingår i
den allmänna arbetsmiljön och som är av intresse för alla elever.
Att många skolor anger att de inte har lokaler med golvbeläggning som ger
god ljudmiljö är problematiskt för alla elever, men mest av allt för elever med
hörselnedsättning. Nästan hälften av grundskolorna och var tredje gymnasieskola anger att de har tagit emot någon elev med hörselskada de senaste åren.
Resultaten väcker frågan vilka förutsättningar skolor ger elever med hörselnedsättning.
Flertalet skolor uppger att de inte genomför allergirond regelbundet. Även
skolor som genomför allergirond regelbundet kan hypotetiskt ha dålig luftmiljö, men att vidta en sådan kontrollåtgärd skapar ändå förutsättningar för
förbättring.
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Vilka skillnader i omfattning av brister finns mellan olika
kategorier av skolor och vad beror dessa skillnader på?
Enligt regeringsuppdraget ska Skolverket redovisa skillnader i resultat mellan
kommuner, huvudmän och verksamhetsformer samt små och stora grund- och
gymnasieskolor.
Enkätstudien visar att vissa faktorer relaterar till andelen redovisade brister.
Dessa är skolbyggnadernas ålder, om skolan tidigare tagit emot en elev med
funktionsnedsättning, elevantal, verksamhetsform, huvudman, om tillgängligheten är inventerad och typ av verksamhet. Hur de olika faktorerna samvarierar ger vissa förklaringar till skillnader mellan de olika kategorier av skolor som
regeringsuppdraget efterfrågar.

Inga påvisade skillnader mellan kommuner
Skolverket kan inte visa några skillnader mellan olika kommuntyper.

Vissa skillnader finns mellan olika huvudmän
Det är något vanligare att fristående än kommunala skolor redovisar brister i
rullstolstillgänglighet. Det är inte självklart vad skillnaderna beror på. Det kan
t.ex. bero på vilka byggnader som skolorna finns i, vem som äger skolornas
byggnader och att fristående skolor i lägre utsträckning har tagit emot någon elev
med funktionsnedsättning.55 Bland fristående skolor finns såväl de som har nya
byggnader och god tillgänglighet, som andra med äldre byggnader och många
brister. Att det inte finns några krav på tillgängliga lokaler för att starta en fristående skola torde kunna påverka i vilka byggnader som verksamheterna bedrivs.
Tänkbart är att vissa fristående skolor finns i helt andra typer av lokaler än
kommunala skolor, även om det finns stor variation inom båda grupperna.
Att det är mindre vanligt att fristående skolor redovisar brister när det gäller
ljud- och ljusmiljö samt ventilation jämfört med kommunala skolor kan också
ha att göra med om de fristående skolorna oftare kan finnas i andra typer av
lokaler än traditionella skolbyggnader, vilket därmed kan vara en fördel i det
avseendet.
Det är möjligt att det kan finnas en större drivkraft att åtgärda tillgänglighetsbrister när den egna huvudmannen äger skolans lokaler. De kommunala
skolorna har med få undantag sin huvudman som fastighetsägare, vilket fristående skolor mer sällan har.56
55 Bortfallet på frågan om byggår är stort och allra störst för fristående skolor. Därför går det
inte att säga om det finns en relation mellan huvudmannaskap och skolbyggnadens ålder.
En tendens är dock att fristående skolor har större andel både riktigt gamla och alldeles nya
byggnader jämfört med kommunala skolor.
56 Tabell finns bilaga 4.
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Högre andel fristående än kommunala gymnasieskolor har långt till idrottssalen. Fristående gymnasieskolor har inte tillgång till egna idrottssalar i samma
utsträckning som kommunala gymnasieskolor.57 Fristående skolor har möjlighet att inta en annan strategi än kommunala skolor till de lokaler de använder
och t.ex. hyra specialsalar per timme.58 I sådana fall kan både fastighetsägarens
och skolans incitament att förbättra tillgängligheten vara små.
Fristående skolor har i lägre utsträckning än kommunala tagit emot elev
med funktionsnedsättning. Detta kan påverka de fristående skolornas motivation att anpassa sina lokaler.59

Skillnader finns mellan verksamhetsformer

6

Förklaringar till att grundskolor enligt studien har fler brister än gymnasieskolor är att grundskolor är mindre, har äldre byggnader och mer sällan har
tagit emot någon elev med funktionsnedsättning. Incitament för att skapa
god tillgänglighet kan vara större för gymnasieskolor med fler elever och större
upptagningsområden eftersom det är mer troligt att någon elev med funktionsnedsättning kommer att börja på skolan.
Att det är vanligare att gymnasieskolor med enbart yrkesförberedande
program rapporterar brister i rullstolstillgänglighet kan relateras till typen
av verksamhet. Möjligt är att kök, verkstäder etc. kan vara svåra att anpassa.
Dessutom är det möjligt att gymnasieskolor med enbart yrkesförberedande
program i viss utsträckning har lokaler som ursprungligen är avsedda för andra
verksamheter än undervisning och som kan ha olika typer av begränsningar,
t.ex. långa avstånd mellan olika delar av skolan.

Skillnader finns mellan små och stora skolor

Fler små än stora grundskolor rapporterar att de har olika tillgänglighetsbrister.
De små har i högre grad äldre byggnader och har i lägre grad tagit emot elever
med funktionsnedsättning. Mer begränsade skillnader finns mellan mindre
och större gymnasieskolor.

57 Tabell finns i bilaga 4.
58 Se t.ex. Fria strategier för skollokaler, Sveriges kommuner och Landstings rapport från fallstudier med fem fristående skolföretags lokalförsörjning, 2007.
59 Tabell finns i bilaga 4.
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6. Tillgänglighetsgranskning på plats
Tillgänglighetsgranskningarna består av inventeringar av två skolors inre och
yttre miljöer. Resultaten från granskningen är tänkt att komplettera kunskapen
från enkätstudien i tre avseenden:
• Den nyanserar och kommenterar enkätresultaten
• Den informerar om brister i tillgänglighet som enkäten inte mäter
• Den belyser goda exempel när det gäller tillgänglighet
Dessa tre delar redovisas i tur och ordning nedan.
Granskningarna är genomförda av en tillgänglighetskonsult vid Kompetenscenter för Tillgänglighet (KCT) i Västerbotten. En utgångspunkt för
granskningen är Handisams riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning, vilka
har en något högre ambitionsnivå än bygglagstiftningen (Riv hindren 2007).
Den grundskola som är inventerad bedriver undervisning för årskurs ett till
nio. Lokalen rymmer även förskoleklass, fritidshem och särskola. På skolan går
500 elever. Skolan är byggd 1980 och har ett våningsplan. Lokalytan är nära
9 000 kvadratmeter.
I den inventerade gymnasieskolan studerar 700 elever på olika yrkesförberedande utbildningar och olika inriktningar av estetiska programmet. Undervisningen bedrivs i olika byggnader som har en till tre våningar. Några av byggnaderna är renoverade regementslokaler från tidigt 1900-tal. Huvudbyggnaden är
från början av 2000-talet. Skolan är 15 000 kvadratmeter.

Nyansering av enkätresultaten
Granskningen av en grund- och gymnasieskola nyanserar bilden från en del
av enkätsvaren. Enkäten innehåller t.ex. frågan om skolans entrédörrar har
automatiska dörröppnare. Granskningen visar att en skola som har entrédörrar med automatiska dörröppnare inte självklart är tillgänglig i det avseendet
eftersom också placeringen av dörröppnarna har betydelse. I de inventerade
skolorna finns flera exempel på dörröppnare som är placerade på ett sätt som
gör de svåra att nå för rullstolsburna personer. Det förekommer att dörröppnare är placerade för högt upp, i hörn som en rullstolsburen personer inte kan
komma in i, eller så nära dörren att en rullstolsburen person kan ha svårt att
först trycka på knappen och sedan hinna undan innan dörren slås upp.
Flera frågor i enkäten gäller rwc. Definitionen i enkäten är att utrymmet
minst ska ha måtten 2,2 x 2,2 m och att toaletten ska ha armstöd på båda
sidor. Inventeringen visar emellertid att bristande tillgänglighet när det gäller
toaletter också handlar om inredningens placering i toalettutrymmet. Det
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förekommer att toalettstolen är placerad nära en av väggarna så att utrymmet
på den ena sidan inte rymmer en rullstol. Toalettstolen kan därför vara svår att
använda för personer med vissa typer av begränsningar. Vidare förekommer
att spegel, tvålautomat och hållare för pappershanddukar är placerade för högt
upp för att en rullstolsburen person ska kunna nå dem, att armstöden är tröga
och därmed svåra att lyfta upp samt att toalettpappershållare saknas i anslutning till armstödet. Sanitetsbehållare är i vissa fall placerade långt från toalettstolen. Det förekommer att kranarna är tröga att hantera.
I enkäten ingår frågor om det går att komma in i skolan utan att passera
trappsteg och om olika typer av lokaler går att nå utan att passera trösklar.
Någon uttalad fråga om tröskelhöjd till skolans entré finns inte. I den granskade grundskolan har samtliga entréer i byggnaden trösklar som är högre är
2,5 cm vilket enligt Handisams riktlinjer är maximal tröskelhöjd. Detta trots
att byggnaden är avsedd att rymma särskola vilket enligt öppna svar i enkäten
är ett skäl till att skolor har god tillgänglighet. På dessa och liknande sätt kan
granskningarna på plats redovisa fler komplexa sidor av tillgänglighet än som
varit rimligt att ställa frågor om i en enkät.

Vad enkäten inte mäter
Förutom att nyansera svaren från enkäten ger granskningen information om
tillgänglighetsproblem som inte tas upp i enkäten. Exempelvis har handtagens
placering på dörrar betydelse. Det förekommer i de granskade skolorna att
handtag är placerade i hörn, vilket gör dem svåra att komma åt från en rullstol.
Ett ytterligare exempel är att vissa dörrar har vridlås som man behöver använda
två händer för att öppna, vilket innebär att de kan vara svåra att hantera för
personer med nedsatt handfunktion. För personer med synnedsättningar finns
det tillgänglighetshinder i form av otillräckliga kontrastmarkeringar mellan
dörr och vägg samt av pelare som står mitt i klassrum. Det förekommer även
att olika lokaler är otydligt skyltade. Granskningen visar också att ledstängerna
i trapporna i flera fall börjar och slutar för tidigt för att ge personer med synnedsättning möjlighet att orientera sig.
I enkäten ingår en fråga om avstånd till idrottssalen och resultatet visar att
avståndet i flera skolor är betydande. Granskningen pekar på långa avstånd
även till en skolas matsal. Matsalen i gymnasieskolan är belägen i en separat
byggnad som pga. nivåskillnader kräver en uppemot 400 m lång transportsträcka för en rullstolsburen person. För personer som kan gå i trappa finns en
närmare väg.
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Goda exempel

7

Granskningen av tillgängligheten i skolorna påvisar också flera exempel på särskilt god tillgänglighet. På grundskolan är glasdörrarna markerade med lister
i flera nivåer vilket ger tydliga kontraster. Även kontrasterna mellan golv och
vägg är tydliga. Det finns få trösklar till olika rum. Dörrbredden är i de flesta
fall 0,86 meter eller mer, vilket är vad Handisams riktlinjer rekommenderar,
och det finns dörröppnare både vid huvudentrén och vid några av sidoentréerna. De flesta dörröppnare är också placerade så att en person som sitter i rullstol kan nå dem. Matsalens självbetjäning fungerar för rullstolsburna personer.
På gymnasieskolan har flera korridorer en rumsskyltning som är placerad
så att den blir synlig även för rullstolsburna och med en nedåtriktad belysning
vilket ökar tydligheten. Kontrasterna mellan väggar respektive mellan dörrar
och listverk är tydlig i flera korridorer. Vidare är trösklar i de fall de förekommer gjorda av gummi och därmed lätta att passera med en rullstol.
Granskningen visar att enkäten inte når hela vägen och att sammanställningarna riskerar att ge en något förenklad bild av situationen. Det räcker
uppenbarligen inte att fråga om automatiska dörröppnare utan att precisera
hur och var de sitter. Resultatet av granskningarna tyder på att brister som gäller automatiska dörröppnare kan vara än mer vittgående än vad enkätstudien
visar.
Så långt har rapporten handlat om tillgänglighetsfrågan. Nästa kapitel
övergår till att behandla möjligheten att välja skola för elever med funktionsnedsättning.
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Skolval:
reglering och kunskap

7. Skolval: Reglering och kunskap
Reglering av möjligheten att välja skola
Som redan beskrivits i kapitel tre har alla barn och ungdomar enligt skollagen
rätt till en likvärdig utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett deras kön,
var de bor eller deras vårdnadshavares sociala och ekonomiska förhållanden.
Varje kommun är skyldig att se till att de barn som bor i kommunen går i den
obligatoriska skolan och att de ungdomar som bor där har möjlighet att få
gymnasieutbildning.
Grundprincipen är att kommunen ska erbjuda ett barn plats i den skola
som ligger närmast hemmet.60 Men vårdnadshavare kan också välja att deras
barn ska gå i en annan kommunal skola eller fristående grundskola. Som
tidigare beskrivet i kapitel tre ska kommunerna ta hänsyn till vårdnadshavares
önskemål om skola, men det finns vissa undantag. Kommunen behöver inte ta
hänsyn till önskemål i de fall då valet innebär att det skulle bli för dyrt eller på
annat sätt svårt att tillgodose en elevs behov vid en viss skola. Fristående skolor
ska i princip vara öppna för alla, men de kan säga nej till att ta emot en elev
vars behov skulle ge upphov till betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter. Viktigt är att det i sådana fall handlar om stora kostnader, som
går utöver det stöd och den anpassning som alla skolor är skyldiga att tillhandahålla. Om kommunen ger ersättning för de betydande kostnaderna har en
fristående skola inte rätt att säga nej till att ta emot en elev.
Skolverket har i sin tillsynsverksamhet granskat såväl fristående skolors som
kommuners rutiner och beslutsunderlag när en skola nekat en elev att gå i en
viss skola.61 Av ärendena följer att Skolverket anser att huvudmannen måste
göra en utredning där det framgår på vilket underlag skolan gjort bedömningen att betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter skulle
uppstå.

Fri kvot
Enligt Gymnasieförordningen ska gymnasieskolan avsätta ett begränsat antal
platser till fri kvot, dvs. till sökande som av olika anledningar måste bedömas
individuellt.62 Fri kvot kan innebära att elever med funktionsnedsättningar
inte behöver konkurrera utifrån formella meriter med andra sökande om plats
60 4 kap 6 § tredje stycket skollagen.
61 Ärendena har handlat om särskilt stöd men borde även kunna tolkas som att omfatta frågor
om tillgänglighet.
62 6 kap 3 § första stycket 1-2 p gymnasieförordningen.
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på en gymnasieskola. En elev som blir antagen på fri kvot får företräde framför
övriga sökande med hänvisning till särskilda omständigheter.63 En anledning
till att elever med nedsatt funktionsförmåga söker inom ramen för fri kvot är
att elevens betyg kan ha blivit lidande på grund av att tid gått bort för läkarbesök, sjukgymnastik eller liknande. Detta räknas då som särskilda omständigheter som förklarar att elevens betyg inte är tillräckligt konkurrenskraftiga.
Eleven ska dock bedömas ha förmåga att klara av ett nationellt program. Det
finns inte någon reglering av frikvotsbedömningen utan styrelsen för utbildningen, dvs. nämnden för kommunala skolor och styrelsen för fristående,
avgör hur bedömningen ska ske. Grundläggande behörighetsregler gäller, dvs.
eleven måste ha uppnått betyget Godkänt i matematik, svenska eller svenska
som andra språk samt engelska för att bli mottagen på ett nationellt program.
Det finns ingen rättighet för någon att bli antagen genom den fria kvoten.

Reglering som påverkar indirekt
Det finns regleringar som indirekt påverkar möjligheten för elever med funktionsnedsättning att välja skola. Ett exempel är regleringen av rätten till skolskjuts. Elevens hemkommun är skyldig att erbjuda skolskjuts till den grundskola som eleven skulle ha gått i om vårdnadshavarna inte hade framfört något
önskemål. För elever som är beroende av skolskjuts kan regleringen minska
möjligheten att välja någon annan skola än den som kommunen föreslår. Det
finns dock inget som hindrar att kommunen bekostar skolskjuts till den skola
som vårdnadshavare önskar. En kommun kan också erbjuda skolskjuts till en
tillgängligt byggd skola istället för till den närmsta skolan.
Den nationella regleringen av skolskjuts för elever med funktionsnedsättning omfattar inte gymnasieskolan. Utredningen Ansvar för samverkan – helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder, för fram
ståndpunkten att kommunerna borde ha denna skyldighet:
Det är kommunala bestämmelser som reglerar hur gymnasieelevernas resor
anordnas. Kommunen har dock skyldighet att svara för elevens kostnader för
dagliga resor om färdvägen är minst 6 km, enligt lagen (1991:1110) och
förordningen (1991:1120) om kommuners skyldigheter att svara för vissa
elevresor. I dagens samhälle går praktiskt taget alla ungdomar i gymnasiet
och det bör övervägas om inte kommunerna borde vara skyldiga att anordna
skolskjuts i gymnasieskolan för dem som behöver detta.64

63 6 kap 3 § första stycket 1 p gymnasieförordningen.
64 Ansvar för samverkan – helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag. Stockholm: Socialstyrelsen, 2005, sid 35.
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I den gällande regleringen är det alltså enbart färdvägens längd som avgör
kommunernas skyldighet att ersätta gymnasieelevens kostnader för dagliga
resor. I övrigt avgör respektive kommun vad som ska gälla.
Även den generella regleringen av möjligheten att välja skola kan indirekt
få konsekvenser för elever med funktionsnedsättning. Om en skola med god
tillgänglighet läggs ner, t.ex. på grund av sviktande elevunderlag, och andra
närliggande skolor är otillgängliga, kan det innebära att elever med funktionsnedsättning inte kan flytta med sina tidigare skolkamrater.

Reglering av särskilda klasser och skolor
I viss utsträckning har elever med funktionsnedsättningar möjlighet att
fullgöra sin skolgång inom alternativa former som inte är möjliga för andra
elever. Det finns angivelser i skollagen som har betydelse för var elever med
funktionsnedsättning kan gå i skola. Grundskolan har möjlighet att organisera särskilda undervisningsgrupper som kan vara anpassade för elever med
funktionsnedsättningar, som rörelsehinder, hörselskador och synskador. Enligt
grundskoleförordningen är det styrelsen för skolan som om särskilda skäl föreligger, samt efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare, beslutar om
placering i särskild undervisningsgrupp.65 Beslutsrätten är ofta delegerad till
rektor. Ett statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet finns för regionala
särskilda undervisningsgrupper för elever med funktionsnedsättningar.66 I
sådana grupper är elever från minst två kommuner mottagna.
Gymnasieskolan får inrätta specialklasser för elever som på grund av rörelsehinder, eller syn- eller hörselskada inte kan följa den vanliga undervisningen.67
Elever med svåra rörelsehinder som behöver dels anpassad utbildning, dels
tillgång till habilitering, har rätt att bli mottagna på rh-anpassade gymnasieutbildningen.68
Sammanfattningsvis innebär nuvarande reglering att det finns vissa begränsningar för elever med funktionsnedsättning när det gäller skolval. Vidare finns
dels möjlighet att lokalt fatta beslut som begränsar valfriheten, dels möjlighet
för elever med vissa funktionsnedsättningar att genomföra sin skolgång i särskilda klasser eller skolor.

65
66
67
68

5 kap 5§ tredje stycket grundskoleförordningen.
1§ 1 p förordning om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet (SFS 1991:931).
8 kap 4 § gymnasieförordningen (1992:394).
5 kap 7 § skollagen . Staten har avtal med fyra kommuner, Stockholm, Göteborg, Umeå
och Kristianstad, som erbjuder sådan utbildning.
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Tidigare kunskap om funktionsnedsättning
och skolval
Den kunskap som finns sedan tidigare om skolval och funktionsnedsättning
berör främst val av vanlig klass kontra särskild klass eller skola för elever med
funktionsnedsättning, och i viss mån skolbyten mellan de olika typerna. Flertalet av de studier som är redovisade nedan har inte haft skolval eller skolplacering som huvudsyfte. Studierna är kvalitativa och omfattar i flera fall endast
ett fåtal elever. Ett undantag är studien av skolsituationen för elever med
rörelsehinder Särskild, särskiljd eller avskiljd? vars resultat kommer att publiceras under 2008. En kartläggning av barn med rörelsehinder som är genomförd
inom projektet visar att andelen elever som går i vanlig klass är hög i de yngre
åldrarna, medan andelen som går i särskola och rh-klass ökar i den obligatoriska skolans senare år.69 Resultaten tyder på att skolplacering eller skolval inte
görs en gång för alla, utan att förändringar sker över tid.

Elever i särskild undervisningsgrupp
Specialpedagogiska institutet har genomfört en studie av elever som går i
särskild undervisningsgrupp anpassad för elever med hörselskada, rörelsehinder
respektive tal- och språkstörning.70 Studien bygger på intervjuer med elever
och enkätsvar från föräldrar.
Flera elever som hade bytt från vanlig klass till särskild undervisningsgrupp
angav brist på stöd i den stora klassen som anledning till bytet av klass och
skola. Några elever angav att det var deras funktionsnedsättning i sig som var
orsak till att de trodde att den mindre gruppen var ett bättre alternativ för
dem. Både rullstolsburna elever och elever med hörselskada uppgav brister i
tillgänglighet och anpassning i sin tidigare skola som orsak till att de hade bytt.
Elevernas inflytande över skolbytet varierade. Flertalet beskrev att det inte var
för att de ville bli undervisade tillsammans med elever med samma funktionsnedsättning som de själva hade bytt skola, utan för att de ville ha en studiemiljö som var anpassad efter deras funktionsförmåga. Studien visar att avgörande för att välja särskild undervisningsgrupp är att den kan erbjuda personal
med kunskap om elevens funktionsnedsättning, en pedagogik anpassad efter
elevens särskilda behov och litet antal elever i gruppen. De flesta föräldrarna
beskrev ett positivt val, men några beskrev att den tidigare undervisningen inte
hade fungerat och att de därför inte hade någon reell valmöjlighet. Knappt
hälften av föräldrarna uppgav att de inte hade erbjudits något alternativ till
69 Särskild, särskiljd eller avskiljd? om situationen för elever med rörelsehinder i grundskolan.
Dokumentation från arbetskonferens den 4 maj 2007, Rädda Barnen.
70 Specialpedagogiska institutet 2007, Elever i särskilda undervisningsgrupper.
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särskild undervisningsgrupp. En tredjedel av föräldrarna uppgav att de inte
hade kunnat påverka elevens skolval och en tredjedel att de hade önskat ett
större inflytande. Bland dem som hade önskat att de hade haft mer att säga till
om fanns de som hade fått strida för att eleven skulle få gå i särskild undervisningsgrupp. För föräldrar till elever med hörselnedsättning var den lilla gruppen ett självklart alternativ, medan den inte var det för elever med rörelsehinder. Hemskolan hade dock enligt föräldrarna inte erbjudit dessa elever relevant
stöd eller hjälpt familjen vidare.

Forskning om val av rh-gymnasium
Johan Malmqvist är en av flera som har forskat om gymnasieval för elever med
svåra rörelsehinder. Han har även på uppdrag av Socialstyrelsen/SISUS gjort
en forskningsöversikt över området och redovisar skäl för val mellan att gå i
skola på hemorten respektive att gå på rh-gymnasium.71 Malmqvist lyfter med
utgångspunkt i forskningsöversikten fram tjugo olika motiv till att elever har
sökt till rh-gymnasium och ännu fler motiv (36) till att de sökt sig till skolor
i hemkommunen. Skäl att söka till rh-gymnasium är bl.a. bättre tillgång till
utbildning, möjlighet att få anpassad utbildning, brister i den fysiska tillgängligheten i hemkommunens gymnasier samt dåliga erfarenheter av att gå i
vanlig skola under grundskolan. Skäl till att inte välja rh-gymnasiet är önskan
att vilja vara som andra, ha kvar sina kompisar på hemorten och få betyg från
vanligt gymnasium.
Sammantaget visar forskningsöversikten upp en komplex bild. Den fysiska
tillgängligheten är en av många faktorer som påverkar skolval och skolplaceringar, men långt ifrån den enda.
I samband med forskningsöversikten presenterar Malmqvist även en pilotstudie i vilken han har intervjuat företrädare för fem kommuner om förutsättningar som har betydelse vid gymnasieval för elever med svåra rörelsehinder.
Ambitionen att elever med rörelsehinder ska kunna gå i sin hemskola beskrevs
av de intervjuade ha ökat väsentligt över tid. Elever med rörelsehinder kunde
enligt studien gå i alla gymnasieskolorna i de fem studerade kommunerna,
men det kunde krävas ombyggnader. Den intervjuade i en av de studerade
kommunerna uppgav att den kommunen lade stor vikt vid det handikappolitiska uppdraget och avsåg att ha gjort alla skolor tillgängliga till 2010.
Pilotstudien visar en skillnad mellan kommuner som erbjuder rh-klass i
grundskolan och de som inte gör det. I kommuner som inte har rh-klasser i
grundskolan går eleverna i större utsträckning i en närskola även på gymna71 Rh-gymnasier skapades i sin nuvarande form i början av 1990-talet i Stockholm, Göteborg,
Kristianstad och Umeå för att ge elever med svåra rörelsehinder och stort behov av rehabilitering rätt till en rh-anpassad utbildning.
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siet, medan elever från kommuner som har rh-klass i större utsträckning går
på riksrekryterande rh-gymnasium. Tillgång till särskilda klasser på grundskolenivå förefaller enligt studien kunna ha samband med att elever även går
i särskilda klasser eller skolor på gymnasienivå. Vissa kommuner har enligt
resonemanget mer av en särlösningspraktik, till skillnad mot kommuner med
en starkare integreringspraktik.
Enligt pilotstudien kan föräldrapåverkan bidra till att kommuner inrättar
särskilda undervisningsgrupper i grundskolan för elever med samma typ av
funktionsnedsättning. I de fallen handlar det enligt pilotstudien om andra
behov än enbart fysisk tillgänglighet. Vissa särskilda undervisningsgrupper är
enligt studien inrättade för elever med rörelsehinder som är långt från att klara
grundskolans mål.

Norsk studie om funktionsnedsättning och skolval
I en norsk övergripande studie om hur det är att växa upp och ha en funktionsnedsättning ingår en studie om skolval.72 Studien beskriver skolplaceringar som en lång process, där det är vanligt att föräldrar till barn med funktionsnedsättning undersöker olika alternativ inför barnets skolstart. Studien tar
dels upp funktionsnedsättningens betydelse för skolvalet, dels bostadsortens
betydelse. Enligt studien anser alla parter att det är självklart att grundskoleelever med rörelsehinder ska gå i sin närskola, precis som flertalet elever utan
funktionsnedsättning. Dock kan kommunföreträdare antyda att förutsättningarna är bättre på någon annan skola, men rapporten beskriver inte att det
förekommer tydliga påtryckningar om att välja annat än skolan närmast hemmet för elever med rörelsehinder. Däremot är närskolan inte ett lika självklart
alternativ för elever med inlärningssvårigheter och beteendeproblem. Föräldrar
gör enligt studien en samlad bedömning av vilken skola som bäst kan tillgodose deras barns behov.
Bostadsorten har betydelse för vilken skola elever med funktionsnedsättning
blir placerade i eftersom tillgången på alternativ är mer begränsad på mindre
orter. Ansträngningarna att anpassa skola och undervisning för elever med
funktionsnedsättning är enligt studien mer långtgående på mindre orter än på
större.

72 Lundeby, Hvor skal barnet gå? Om inkluderingenskår och foreldres medvirkning i ”valg” av
skole. I Tossebro& Ytterhus, 2006, Funksjonshemmete barn i skole og familie. Inkludering og
hverdagspraxis.
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Studie i fyra kommuner
I Skolverkets rapport På andras villkor uppgav intervjuade politiker samstämmigt att elever med funktionsnedsättning hade samma rätt som andra att välja
skola och att deras respektive kommuner hade en god beredskap att anpassa
utbildningsverksamheten.73 Intervjuade aktörer från två av fyra studerade
kommuner uppgav dock att vissa praktiska frågor som skolskjuts och ändamålsenliga toaletter återstod att lösa innan full valfrihet rådde. Några politiker
ville om möjligt styra valet till redan anpassade skolor. Av studien framgår att
styrning av elever med funktionsnedsättningar till vissa skolor kan ske mer
eller mindre subtilt.
Om elever väljer att söka till särskild undervisningsgrupp eller inte, är enligt
rapporten beroende på vilka förhållanden som den ordinarie skolan erbjuder.
Skolors fysiska tillgänglighet är en av flera samverkande faktorer som påverkar
val av, respektive byte till, särlösningar.
Flera intervjuade elever i På andras villkor uppgav att de hade fått vänta
länge på att få den anpassning de behövde. En orsak som rapporten tar upp är
att skolor vill veta att en elev verkligen börjar där och inte i ett sent skede väljer
ett annat alternativ. Regelverket för valfrihet förefaller med andra ord kunna
göra skolansvariga återhållsamma med att anpassa skollokaler. Författarna tar
också upp att det under skoltidens gång kan uppstå en kritisk punkt, där diskrepansen mellan skolans krav och en elevs förmåga blir uppenbar.

Tre magiska G
Skolverkets studie Tre magiska G redovisar en fallbeskrivning av en pojke som
hade bytt till rh-klass på högstadiet efter att gått i vanlig klass i sin hemskola
som var byggd i ett plan.74 Pojkens mor citeras:
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 uppmanades 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 Per 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.75
73 Skolverket 2006. Studien behandlar situationen för elever med alla typer av funktionsnedsättningar.
74 Skolverket 2001.
75 Skolverket 2001, rapport nr 202, s 24.

72

TILLGÄNGLIGHET TILL SKOLORS LOKALER

Att svårigheter för elever med nedsatt rörelseförmåga att följa undervisning
kan öka vid övergång till motsvarande det tidigare högstadiet är beskrivet i fler
studier.76 Fallbeskrivningen skildrar ett nödvändigt val och inte ett önskat val.
Val att söka till särskild undervisningsgrupp kan enligt det resonemanget vara
en nödlösning, i likhet med vad som är beskrivet från andra studier. Orsak till
skolbyte kan vara en kombination av brister inom organisation, tillgänglighet
och bemötande.
Sammanfattningsvis visar tidigare studier att en mängd olika faktorer
påverkar skolval eller skolplacering för elever med funktionsnedsättning, varav
skolors fysiska tillgänglighet är en. Studier har också visat att det finns kommunala skillnader beträffande om elever med funktionsnedsättning väljer
respektive blir placerade i särskilda skolor, klasser eller undervisningsgrupper,
respektive i ordinarie skolor och klasser. Vad den ordinarie skolan erbjuder
påverkar i vilken utsträckning elever går där eller i särskilda klasser eller skolor,
liksom även bemötandet.

76 Se t.ex. Hemmingsson 2002, Skolverket 2006.
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8. Fallstudie om möjlighet att välja skola
De frågeställningar om skolval som Skolverket har formulerat utifrån uppdraget är följande:
• Vilka möjligheter respektive begränsningar finns för elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare att välja skola, samt hur går samråd
om skolplaceringar till?
• Vilken betydelse har den byggda miljön för möjligheten för elever med
funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare att välja skola?
Fallstudien är genomförd i fyra kommuntyper enligt samma urvalsprinciper
som tillgänglighetsinventeringen, dvs. storstadsområde, större stad, mellanbygd och glesbygd. En kommun från respektive kategori ingår i urvalet,
förutom för storstadsområdet där både en storstad och en kranskommun
ingår. Anledning till det sistnämnda är att kranskommuner både kan erbjuda
den lilla kommunens överblick och storstadsområdets utbud av skolor, medan
storstaden är mer svåröverblickbar.
Fallstudiekommunerna har olika strukturella förhållanden, geografisk placering och politisk majoritet. Dessutom har ett kriterium för urvalet varit att
det åtminstone ska finnas någon elev i grundskolan som är rullstolsburen. Det
innebar att en tillfrågad kommun inte kom att ingå i det slutgiltiga urvalet.
Urvalet medför att det är betydande skillnader i antal skolor i de studerade
kommunerna.
Skolverket har i fallstudiekommunerna genomfört intervjuer på kommunoch skolnivå samt med vårdnadshavare och elever.77 I storstadskommunen har
Skolverket även samlat in kompletterande upplysningar genom telefonintervjuer och telefonförfrågningar med rektorer och personer inom den kommunala organisationen. I storstadsområdet är dessutom en mer omfattande intervjustudie genomförd med sammanlagt åtta elever och elva föräldrar. Skolverket
tog kontakt med dessa genom skolor, handikapporganisationer respektive
landstingets habiliteringar. Sökvägarna har resulterat i att de intervjuade bor i
flera olika kommuner inom storstadsområdet.
De kommunföreträdare som är intervjuade är tjänstemän och pedagoger
med central placering i respektive kommun. Genom dessa har Skolverket fått
kontakt med rektorer för skolor som har tagit emot elever med funktionsnedsättningar. Rektorerna har sedan kontaktat elever och vårdnadshavare.
Dessutom är personal vid de habiliteringar som har fallkommunerna inom
sitt upptagningsområde intervjuade per telefon.78 Habiliteringspersonalens

77 Förteckning bilaga 3. Frågeguider finns i separat bilaga.
78 En habilitering svarade på frågorna per mejl.
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erfarenheter omfattade större geografiska områden än fallkommunerna. I
kranskommunen har även fem rektorer för fristående skolor besvarat frågor
telefonledes.
Intervjuerna på plats är genomförda i form av samtal kring ett antal frågeområden. Telefonintervjuerna med habiliteringspersonal och rektorer är gjorda
utifrån en frågemall.
Uppdragets frågeställningar har varit vägledande för vilken information
som är sökt i det nedtecknade materialet. Därefter är likheter, skillnader och
samband i olika utsagor analyserade. Det insamlade materialet är studerat dels
kommunvis, dels med utgångspunkt i kategori av intervjuperson. Storstadsområdet är även analyserat som en helhet eftersom utbudet av skolor i viss
utsträckning sträcker sig över kommungränserna.
De inrutade fallbeskrivningar som förekommer i texten bygger enbart på
intervjuer med elever och vårdnadshavare.

Möjligheten att välja skola varierar
Olika vägledande principer
I den besökta glesbygdskommunen finns fem grundskolor. Två skolor i tätorten erbjuder årskurs F-3, i övrigt ligger skolorna långt ifrån varandra. Eleverna
går med få undantag i den grundskola som kommunen föreslår, vilket är den
som ligger närmast eller den som skolbussen går till.
Istället för valfrihet har glesbygdskommunen långtgående ambitioner att
anpassa närmaste skola för elever med nedsatt funktionsförmåga. Intervjuerna
visar att kommunen framför allt har en inkluderingspraktik som utgår från
praktiska förhållanden, som avstånd mellan orter och skolor samt begränsad
busstrafik. De geografiska förutsättningarna har alltså stor betydelse. När det
gäller elever med funktionsnedsättning finns dock exempel på att kommunen
redan inför förskolestart diskuterat med vårdnadshavare om vilken förskola
och sedan F-3-skola som bäst kan tillgodose barnens behov. En viss möjlighet
för elever med funktionsnedsättning att välja skola för de första skolåren. En
av de s.k. byskolorna skulle enligt rektorns bedömning vara svår att göra tillgänglig för en rullstolsburen elev. Det kan alltså finnas begränsningar i inkluderingspraktiken.
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Sven går i närmaste skolan

Sven bor i en by i glesbygdskommunen och som andra barn i byn åker
han skolskjuts till skolan i tätorten. Hans mamma hjälper honom på
skolbussen vid hemmet och assistenten hjälper honom av vid skolan.
Sven började delvis använda rullstol i årskurs fyra och är helt rullstolsburen sedan årskurs sex. Föräldrarna förklarade Svens behov för rektor vid
den dåvarande skolan och den blev successivt anpassad. Mamman berättar:
De satte in en ramp och det var lite trångt och lite bökigt, men Sven är
teknisk så det klarade han fint.
Nu går Sven i årskurs åtta. Föräldrarna tog kontakt med rektor för ortens
7–9-skola två år innan Sven skulle börja. Skolan är byggd i två plan
och hade då ingen hiss, men kommunen hade installerat hiss när Sven
började. Mamman säger att de alltid fått hjälp att hitta lösningar på de
problem som uppstått. Rektor för den nya skolan har ordnat så att Sven
får tillgång till en liten elrullstol för inomhusbruk eftersom det är långt
mellan olika ämnesklassrum och han hade annars fått svårt att hinna
emellan.
Sven och hans föräldrar har besökt ett rh-gymnasium för att Sven ska
bli insatt i vilka alternativ som finns. Studie- och yrkesvägledaren på
hemorten har sagt att de kan skräddarsy ett program om Sven väljer att
gå på kommunens eget gymnasium.
I den mellanbygdskommun som Skolverket besökt finns fler grundskolor än
i glesbygdskommunen och de geografiska avstånden mellan dem inte är lika
stora. Det större utbudet ger något fler alternativa möjligheter för eleverna än
i glesbygdskommunen. Det stora flertalet elever går dock i sin närskola, och
skolorna har små marginaler för att ta emot andra elever än enligt närhetsprincipen.
Mellanbygdskommunen har en politiskt uttalad inkluderingsideologi,
som anger att alla skolor i princip ska kunna ta emot alla elever. Att alla ska
kunna gå i sin närmaste skola förefaller även i den här kommunen vara en mer
vägledande princip än möjligheten att välja mellan olika skolor. Ett exempel
på detta är att en rektor som vidtagit betydande organisatoriska, fysiska och
pedagogiska anpassningar för att ta emot en elev med omfattande funktionsnedsättningar inte på rak arm kunde svara på om skolan skulle ha vidtagit
motsvarande åtgärder för en elev som inte hörde till det egna upptagningsområdet. Frågan hade aldrig varit aktuell.
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Enligt mellanbygdskommunens regelverk gäller rätten till skolskjuts till
skolan enligt närhetsprincipen. Kommunen är dock, enligt intervjuade tjänstemän, mer generös med skolskjuts till valfri skola för elever med funktionsnedsättning än för andra elever. Det förekommer att elever med funktionsnedsättning väljer att gå i annan skola än den närmaste i mellanbygdskommunen,
t.ex. för att den andra är byggd i ett plan eller har tillgång till speciell kompetens på hörselområdet.
Kommunen som är en större stad har ett stort utbud av skolor med olika
huvudmän. Kommunen har en stark valfrihetsideologi och erbjuder alla elever
fria skolresor inom kommunen för att möjligheten att välja skola ska vara
reell. Däremot är rätten till skolskjuts till någon annan kommuns skola inte
självklar, inte heller för elever med funktionsnedsättning, om tjänstemännen
bedömer att motsvarande utbud finns i den egna kommunen. Kommunen
har ett system för tilldelning av resurser för extraordinära insatser till stöd för
elever med funktionsnedsättning. Att insatserna ska vara extraordinära innebär t.ex. att skolor inte får ersättning för assistent till en elev om kommunen
bedömer att elevens behov av stöd beror på att skolbyggnaden är otillgänglig
eller organisationen dåligt anpassad.
Inom storstadsområdet överlappar skolutbudet kommungränserna. Det
finns ett stort antal skolor med olika huvudmän, och både skolor och särskilda
undervisningsgrupper för elever med olika funktionsnedsättningar.
Kranskommunen har ett stort antal egna grundskolor och fyra fristående.
Sedan förra decenniet har kommunen en politisk ambition att alla skolor ska
kunna ta emot elever med funktionsnedsättning. Skolskjutsregler gäller till den
närmaste skolan eller den som kommunen anvisar. Efter diskussioner mellan
vårdnadshavare och kommunens centralt ansvariga för stödinsatser kan elever
med funktionsnedsättning även beviljas skolskjuts till någon annan skola. Kommunen har elever placerade i särskilda undervisningsgrupper och skolor för
elever med funktionsnedsättning i flera olika kommuner i storstadsområdet.
I storstadskommunen är rätten för alla elever att såväl gå i skola enligt närhetsprincipen som att välja en annan skola politiskt uttalad. Enligt kommunens handikappolitiska program ska elever med nedsatt rörelseförmåga kunna
ta sig till skolans alla lokaler, vilket enligt praxis innebär de lokaler som är
aktuella för en viss elev. Dessutom finns beslut om att anpassa publika lokaler
och omgivning i samtliga kommunens gymnasieskolor. Kommunen har definierat expedition, vaktmästeri, aula/samlingssal, matsal, idrottslokaler etc. samt
angöring, parkering och gångvägar som de utrymmen och platser som ska
göras tillgängliga, och det ska ske även om omfattande installationer som hiss
eller rwc. behövs. Beslut finns om att utreda möjligheten att göra motsvarande
insatser i grundskolorna.
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Det finns ingen självklar rätt till skolskjuts till annan än den skola som
kommunen anvisar. Skolan med ansvar för skolpliktsbevakning bekostar
placering i annan skola i vanlig eller särskild undervisningsgrupp vilket enligt
vissa intervjuade kan påverka rektorers önskan att behålla elever inom sitt eget
område.
Annas mamma fick kämpa för skolskjuts

Annas mamma berättar att hon frågade runt i storstadsområdet bland
andra föräldrar till barn med nedsatt rörelseförmåga och fick rådet att låta
Anna börja i rh-klass.
Familjen besökte öppet hus i en rh-klass och lämnade sedan in en tjock
bunt ansökningshandlingar med läkarintyg och andra dokument. De fick
också göra ytterligare en ansökan om att gå i liten grupp och mamman
berättar att hon fick åka runt för att få olika påskrifter innan hon kunde
skicka in den.
Anna fick en plats i rh-klassen och blev ombedd från den skolan att få
klartecken från rektor vid skolan med skolpliktsansvar att Annas placering
var godkänd och att skolskjutsen skulle bli bekostad. Först under sommaren
innan skolstart kom beskedet att frågan om kostnad för skolskjuts var löst.
Det ska ju inte ligga på föräldrar att argumentera eller förhandla om
skolskjutsfrågor, det borde ingå i paketet. Eftersom en sexåring inte kan
åka själv.
Det var lite ”meck”. Men jag behövde inte driva någon fråga gentemot
kommunen som andra får göra. Det var ingen som motsatte sig det hela,
förutom rektorn som var rädd att få betala en massa pengar. Och det är ju
galet att rektorer ska stå för det.

Intervjuer med vårdnadshavare, elever samt personer som på ett övergripande
sätt arbetar med särskilt stöd tyder på att erfarenheterna skiljer sig mycket åt
inom storstadsområdet och även inom samma kommuner i området. Enligt
habiliteringspersonal varierar ambitionen att anpassa skolor för elever med
funktionsnedsättning mellan olika kommuner i storstadsområdet. Det förekommer enligt intervjuerna också att en del vårdnadshavare inte har uppfattat att det funnits något alternativ till särskild undervisningsgrupp för elever
med funktionsnedsättning. Andra vårdnadshavare har upplevt en situation
som liknar den i kommuner med få skolor, dvs. att det aldrig har varit tal om
annat än att skolan enligt närhetsprincipen ska ta emot deras barn och att de
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anpassningar som behövs blir gjorda. Enligt de uppgifter som Skolverket har
sammanställt har det framför allt rört elever i de lägre grundskoleåldrarna.
I storstadsområdet finns även vårdnadshavare som har upplevt att de saknat
möjlighet att välja något annat än skolan enligt närhetsprincipen. En förälder
till en elev med rörelsehinder säger:
Med facit i handen trodde jag inte det skulle vara så mycket problem med det
här med vilken skola man skulle kunna gå i… . Det är bara om man bor i
området som de måste göra anpassning. Annars behöver de inte det. Man får
skylla sig själv om man väljer en skola som inte är anpassad. Det är tråkigt att
det är så. Det finns ingen valfrihet, det gör inte det.
Flera professionella aktörer för fram ståndpunkten att frågan är mer komplex
än att elever med funktionsnedsättning kan ha begränsade möjligheter att välja
skola. De menar att en del skolor tar emot elever med nedsatt funktionsförmåga fast de inte kan erbjuda dem en god arbetsmiljö eller att eleverna kan få
sina pedagogiska och sociala behov tillgodosedda. ”Det räcker inte alltid med
ramp eller hörselslinga”, säger en centralt placerad stödperson. Vårdnadshavares önskemål och rektorers vilja att uppfylla önskemålen kan med andra ord stå
i motsatsförhållande till andra professionellas bedömningar av var en elev får
bäst förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling.

Särskild klass som ett önskat eller ett nödvändigt val
Val mellan att söka till särskild undervisningsgrupp för elever med funktionsnedsättning eller att gå i vanlig klass är tidigare behandlat i ett flertal studier
och egentligen inte fokus för den här studien. Vissa aspekter av att gå i rh-klass
är ändå behandlade i rapporten eftersom frågan enligt intervjuer med såväl
habiliteringar som vårdnadshavare och elever är invävd i valet av skola i en del
kommuner. För att ingående belysa val mellan att gå i vanlig klass respektive
särskild undervisningsgrupp krävs dock mer omfattande studier än vad den
här rapporten redovisar.
Det finns från storstadsområdet exempel på både att vårdnadshavare har
upplevt rh-klass som ett önskat val och som ett nödvändigt val. Ett önskat val
är när vårdnadshavare, skola och kommun är överens om att rh-klass är ett bra
alternativ för ett barn. Ett nödvändigt val är när vårdnadshavare hellre skulle
vilja att barnet gick i sin närmaste eller någon annan skola, men att eleven av
någon anledning inte kan få sina behov tillgodosedda där.
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Jens har bytt till en närskola

Jens gick de första fem åren i en rh-klass i ett storstadsområde och trivdes
bra. Han tror att han började i rh-klass för att det var bra med habilitering
på samma ställe. Jens fick skolskjuts till ett fritidshem i sin hemkommun,
så han höll kontakt med kamrater i sitt närområde.
En gång när han gick i sexan såg han ett program på TV som beskrev
att elever som har gått på rh-gymnasium har svårt att få en utbildning som
leder till arbete. Han pratade med sina föräldrar som tyckte att han skulle
byta till en vanlig klass. Efter diskussioner med skolan och en tjänsteman i
sin hemkommun blev det bestämt att han skulle gå om sexan i vanlig klass
eftersom studietakten i rh-klassen varit lägre.
Jens och föräldrarna besökte två skolor i närheten av hemmet, och
bestämde sig för den med bäst rullstolstillgänglighet. Han trivs bra där
och satsar på höga betyg för att kunna välja ett gymnasieprogram som han
verkligen vill gå på. Vilken gymnasieskola Jens ska söka har han ännu inte
bestämt:
Tillgängligheten får man titta på när det är dags, och studieformen. Att
det finns hiss om det är tvåvåningsbyggnad, att det är stort, rymligt, att
jag kommer fram, att omklädningsrum fungerar, skåpen, jag måste ha
underskåp. Jag har visserligen elevassistent, men Gud vad skönt att kunna
plocka ur skåpet själv.
En skillnad för Jens sedan han bytte skola är att han inte hinner med habilitering i samma utsträckning som när han gick i rh-klassen.
Vad som är tydligt är att val av särskild eller vanlig klass inte sker en gång för
alla utan att det går strömmar både till och från särskilda undervisningsgrupper. Möjligt är att informationen om verksamheten i rh-klass inte har varit
tillräcklig i vissa fall. I undersökningen finns exempel på att elever följt vanlig
klass i grundskolan och sedan gått på rh-gymnasium och vice versa. Mest förekommande är enligt intervjuade pedagoger att elever får ökande svårigheter att
följa undervisningen i vanlig klass och därför söker sig till särskilda klasser.
En del intervjuade rektorer och föräldrar beskriver att möjligheten att gå i en
skola med rh-klass men helt eller delvis följa undervisningen i vanlig klass, är
en optimal lösning. Skolorna har då både en fysiskt tillgänglig miljö och kompetens om funktionsnedsättningar. Dessutom finns sociala sammanhang med
andra elever med rörelsehinder för dem som önskar det.
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Välja gymnasieskola eller välja program
Möjligheten att välja gymnasieskola skiljer sig stort mellan de olika fallstudiekommunerna eftersom utbuden är helt olika.
Peter fick nej från ett fristående gymnasium

Peter är rullstolsburen och började inte i sin närmaste grundskola utan
familjen valde att han skulle åka skolskjuts till en annan skola som var
byggd i ett plan.
När Peter gick i nian ville han gå på ett fristående gymnasium och
sökte på fri kvot. Hans betyg räckte inte till vanlig antagning. Både han
och hans mamma uppger att de när de tog kontakt med skolan under
höstterminen i årskurs nio fick beskedet att det skulle gå bra. Men den
fristående gymnasieskolan lade allteftersom fram nya argument mot att
Peter kunde bli antagen. Ett argument var att skolan inte kunde bekosta
assistent. När kommunen tog på sig den kostnaden hävdade skolan att
Peter inte hade förutsättningar att följa utbildningen. Peter förbättrade
under hösten sina betyg, men blev fortfarande inte antagen. Han sökte
då och blev antagen till kommunens eget gymnasium, där han säger sig
ha blivit väl bemött. Är det något som inte fungerar, säger han bara till så
försöker skolan ordna det.
Häromdagen bytte byggföretaget handtag på entrédörren så att jag inte längre
kan öppna genom att köra på den med permobilen. Då sa rektor att om de
inte bytte handtaget igen skulle han själv såga av det som de har satt upp.

Vad som är tydligt är att valet av skola har samband med val av program. Mellanbygdskommunen som bara har en kommunal gymnasieskola, erbjuder flertalet program, men de är förlagda i flera olika byggnader. Skolan bjöd vid ett
tillfälle in en blivande elev som av medicinska orsaker hade varaktigt begränsad
ork och som valde mellan att söka till två olika program för vilka undervisningen ägde rum i olika byggnader. Eleven fick inför valet möjlighet att fundera över vilka troliga konsekvenser det skulle bli av att gå i de olika byggnaderna. Den ena hade längre avstånd än den andra från undervisningslokalerna
till matsal, bibliotek, skolhälsovård och expedition. I en annan kommun valde
en elev med rörelsehinder SP-programmet i en gymnasieskola byggd i ett plan.
Den kommunen har senare specialiserat programutbuden i sina egna skolor,
och kommer fortsättningsvis bara att erbjuda SP med inriktning mot idrott
och hälsa i den aktuella skolan. Kombinationen SP och enplansskola kommer
därmed att försvinna ur kommunens utbud.
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Flera möjliga antagningsvägar
Information om utbildningsvägar i gymnasieskolan får elever med funktionsnedsättning liksom övriga sökande, genom studie- och yrkesvägledningen
(SYV) på den grundskola eleven går och genom gymnasieskolors information
i form av Öppet hus och broschyrer som skickas hem till eleverna. I mellanbygdskommunen finns utarbetade rutiner för överlämning av elever med
funktionsnedsättning mellan grundskolans och gymnasieskolans studie- och
yrkesvägledare.
Det finns olika antagningsvägar till nationella program för eleverna med
funktionsnedsättningar. Förutom antagning utifrån betyg, kan elever med nedsatt funktionsförmåga som nämnts bli antagna inom ramen för den fria kvoten
eller, om de har rätt till rh-anpassad utbildning, till rh-gymnasiet i kommunen.
Om en elev blir antagen till rh-gymnasium och önskar läsa ett program som
skolan inte erbjuder finns det viss möjlighet att helt eller delvis tillgodogöra sig
utbildningen på en annan gymnasieskola, men med tillgång till rh-gymnasiets
resurser, t.ex. habilitering, hjälpmedel och elevhem.

Behov av adekvat vägledning
En begränsning gällande möjligheten att välja gymnasieskola som både habiliteringspersonal samt elever och vårdnadshavare i storstadsområdet nämner, är
att elever med omfattande rörelsehinder kan känna sig mer eller mindre styrda
till rh-gymnasiet som ligger i närområdet, framför allt om de har gått i rh-klass
i grundskolan. Det är svårt att säga i vilken utsträckning den typen av erfarenheter har samband med att andra gymnasieskolor har bristande tillgänglighet
respektive med brist på andra typer av anpassning.
I en del intervjuer uppger elever och föräldrar att personer som ger vägledning om gymnasieval kan rekommendera utbildningar med lägre krav än vad
eleven önskar. En synskadad elev som önskade gå på ett reguljärt nationellt
program blev rekommenderad att läsa en gymnasieutbildning i en mindre klass
med långsammare studietakt. Eleven säger sig inte ha haft den önskan själv
och läser därför i ett snabbare tempo än övriga elever i klassen.
En elev i storstadsområdet uttrycker i intervjun ett önskemål om att studieoch yrkesvägledaren skulle känna till mer om tillgängligheten på gymnasieskolorna eftersom det har en så avgörande betydelse för valet.
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Möjlighet att välja fristående skola
Utbudet av fristående skolor i fallstudiekommunerna varierar och det gör även
erfarenheterna av att kunna välja fristående grundskola eller gymnasium. En
erfarenhet som personer med övergripande ansvar i kommunerna uttrycker är
att vissa fristående skolor finns i lokaler som är svåra att anpassa för rullstolsburna. Enligt samma källor ställer föräldrar inte krav på skolorna att göra de
förändringar som krävs, de är känsliga för skolans bemötande och då skolan
säger ”nej det vet vi inte om det går att fixa” så tolkar föräldrarna det som ett
”nej”. Om det finns ett stort utbud av skolor så väljer föräldrar och elever bort
skolor där de stöter på motstånd.
Fallstudien ger exempel både på att elever med funktionsnedsättning har
upplevt sig välkomna till fristående skolor och på motsatsen. Av de fem tillfrågade rektorerna för fristående skolor i kranskommunen uppgav fyra att de
skulle kunna ta emot en rullstolsburen elev. Den femte trodde inte att skolans
tillgänglighet skulle vara tillräcklig.
En skillnad mellan kommunala och fristående skolor som är tydlig i fallstudien är att rätten att gå i kommunal skola enligt närhetsprincipen har stor
betydelse, vilket inte har någon motsvarighet för fristående skolor. Kommunen har ansvar för skolpliktsbevakningen och för att alla har plats i en skola.
I övrigt finns exempel på erfarenheter att även kommunala skolor kan vara
antingen välkomnande eller avvisande. Det förekommer enligt intervjuerna att
såväl kommunala som fristående skolor kan ta emot elever med funktionsnedsättning utan att erbjuda tillräcklig anpassning eller tillräckliga stödinsatser.
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För Agnes mamma var bemötandet avgörande

Eftersom Agnes är rullstolsburen flyttade hennes familj från ett område
med äldre bebyggelse till ett annat storstadsområde med en mer tillgänglig
miljö och en tillgänglig skola. En läkare hade rekommenderat att Agnes
skulle gå i skola där hon bor för att hon skulle få lättare att orientera sig.
Mamman berättar att hon ett år i förväg tog kontakt med den fristående
grundskolan som ligger tvärs över gatan från den nya bostaden. Hon
upplevde bemötandet positivt, att skolan hade en hög ambition och såg det
som en utmaning att kunna ta emot elever med olika förutsättningar.
Hade det varit nej, det går inte, då hade det varit besvärligare. Så mycket
styr hur man blir bemött. Jag är oerhört lyhörd för hur vi blir bemötta, det
är nästan viktigare än framkomligheten. Finns inte den goda viljan så går
det inte.
Kommunen hörde av sig inför Agnes skolstart och erbjöd plats i en rhklass, men mamman valde placering i den fristående skolan.
Även om den fristående skolans byggnad är relativt nybyggd finns vissa
brister i den fysiska tillgängligheten, t.ex. dörrar som är så tunga att Agnes
har svårt att öppna dem. Den automatiska dörröppnaren vid entrén är
ofta trasig och hissen är ofta belamrad med en massa saker. Agnes mamma
tolkar det som att ekonomiska avväganden gör att inte alla tillgänglighetsbrister blir åtgärdade.
Det är inte ovilja, utan ekonomi… Det är mycket lättare när det är
kommunalt för då kan man säga att man har rätt att få det och då är det
någon annan som betalar. Men det är svårare när det är privat.

Samråd och bemötande har betydelse
En frågeställning i studien handlar om hur det går till när huvudmännen
samråder med föräldrar och elever om skolval och skolplacering. Enligt vad
som framkommit i fallstudien finns flera alternativ inför skolstarten. Ett är att
vårdnadshavare kontaktar antingen rektor för skolan enligt närhetsprincipen
eller rektor för den skola som de önskar att deras barn ska gå i, eller talar med
någon kommunal samordnare för frågor om funktionsnedsättning. I vissa fall
finns förskola inom samma enhet som skolan och kontakten är redan etablerad inför skolstarten. Aktörer som habilitering, hörselvård och syncentral kan
också ta kontakt med rektor för den önskade skolan på föräldrars uppdrag.
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Flera aktörer kan organisera nätverksmöten och diskutera skolplacering, men
framför allt hur elevens behov ska bli tillgodosedda.

Olika perspektiv kan skapa problem
Aktörer som personal vid habilitering, hörselvård, syncentral och intresseorganisationer är ibland inblandade i skolplaceringsprocessen. Dels handlar det om
rådgivning till skolor som ska ta emot elever med funktionsnedsättning, dels
om frågor från föräldrar om lämpligt skolval. Det sistnämnda gäller i områden
med många skolor. Vid telefonintervjuer har habiliteringarna poängterat att de
inte är styrande utan bara rådgivande i fråga om skolvalet. Flera kommunalt
ansvariga nämner dock att det kan bli problem om andra aktörer rekommenderar vårdnadshavare att göra ett visst skolval utan att förankra förslaget hos
kommunen. Ett scenario som är nämnt är att habiliteringspersonal kan föreslå
ett skolalternativ som kommunen inte vill bekosta eller anser är lämpligt.
Den rådgivande personen kan ha rekommenderat skola utifrån ett medicinskt
perspektiv och vill garantera en speciellt anpassad miljö, medan kommunens
stödteam kan vilja poängtera elevens sociala tillhörighet i sin närmiljö och därför rekommenderar skolan enligt närhetsprincipen. Det har enligt fallstudien
lett till att föräldrar fått motstridiga budskap om vad som är bäst för barnet. I
Skolverkets material finns exempel på att kommuner inte godtagit föräldrars
önskemål om en särskild undervisningsgrupp. Det finns också exempel på att
en elev på vårdnadshavarens önskemål flyttat från rh-klass till en vanlig klass
trots att kommunens ansvarige för stödinsatser bedömde att elevens förutsättningar för en god skolgång därigenom försämrades.

Behov av anpassning
Intervjuer med föräldrar och elever visar hur tätt möjligheten att välja skola är
kopplad till vilket stöd och vilken anpassning som skolan erbjuder. Det handlar för dem inte bara om i vilken skola eleven blir mottagen, utan också om
hur elevens skolsituation blir när han eller hon väl har börjat i en skola. Både
föräldrar och kommunala tjänstemän beskriver att en del rektorer är snara att
lyfta fram allt vad skolan inte kan erbjuda för elever med funktionsnedsättning, dvs. vilka problem som skulle kunna uppstå om eleven väljer en viss
skola. Å andra sidan kan enligt andra utsagor informationen om de begränsningar som finns vid ett visst skolval också vara underkommunicerade så att
elever och vårdnadshavare först efter ett tag märker brister i skolsituationen.
En tjänsteman säger att föräldrar vet att de ska kolla att tillgängligheten fungerar för deras barn, men frågar kanske inte efter om skolan har specialpedagog,
vilket också kan vara avgörande för kvalitén i barnets skolgång.
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Samtliga intervjuade föräldrar berättar att de har behövt vara aktiva för att
tydliggöra sina barns behov för skolorna som barnen ska börja eller har börjat
på. Det kan handla såväl om fysisk anpassning som pedagogiskt stöd och
medicinska behov. En förälder uttrycker sig så här:
Så är det överallt om man inte gör sin stämma hörd och ställer krav, då händer
ingenting. Mitt barn ska få växa upp under samma villkor som vilket barn som
helst. Man skulle kunna tro att det är självklart, men så är det inte. Och det
beror inte på illvilja utan på fruktansvärt mycket okunskap.
Exempel finns även på att kommunikation mellan olika parter har fungerat
väl. En förälder beskriver att han själv har organiserat gemensamma möten
med skola, kommun och habilitering vilket har lett till samsyn och samagerande. Föräldern har investerat mycket tid, men upplever också att resultatet
har blivit lyckat. Enligt habiliteringspersonal kan resursstarka föräldrar ha lättare att driva fram lösningar som de anser behövs än andra föräldrar.
Ett flertal intervjuer med föräldrar belyser att en skolas bemötande har betydelse för om föräldrar och elever upplever att barnen är välkomna att börja på
skolan. Vissa intervjuade föräldrar beskriver att skolans vilja att hitta lösningar
på problem karaktäriserar ett gott bemötande. På motsatt sätt upplevs fokusering på de svårigheter en elev kan möta på en skola som ett negativt bemötande. En mamma säger:
Vi måste först tänka på den fysiska tillgängligheten. Och sen måste vi som alla
andra tänka på ”Är det här en skola som passar vårt barn?” Och det visar sig
ju inte förrän man har gått där ett tag, men man får ett intryck vid första
kontakten. … Om man har en positiv inställning till rullstolsburna. Eller om
man är neutral men underförstått ser problemen först, inte personen.

Tillgänglighet en av flera faktorer
De erfarenheter som framkommit i den här studien visar att den fysiska tillgängligheten har betydelse för skolval och skolplaceringar. I de områden med
få skolor som ingår i studien handlar det som tidigare nämnts inte så mycket
om möjligheten att välja skola utan mer om att anpassa den fysiska miljön om
tillgängligheten inte är tillräcklig. Förekommande anledningar till att elever
i sådana områden inte går i sin närmaste skola är antingen att den skolan är
svår att anpassa eller att en skola längre bort är byggd så att den passar eleven
bättre. Exempel på det senare är att elever med rörelsehinder hellre kan vilja gå
i skolor byggda i ett plan istället för att vara beroende av hiss.
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I områden med stort skolutbud är tillgängligheten en av flera faktorer som
vårdnadshavare och elever kontrollerar inför skolstart, skolbyte och gymnasieval. Överväganden kan dels handla om ifall en skola överhuvudtaget är möjlig
ur tillgänglighetssynpunkt, dels om hur väl skolvardagen i en viss miljö skulle
fungera för en elev med funktionsnedsättning.
Ett nyckelord för vad rektorer anser sig behöva för att kunna vidta anpassningsåtgärder är tid. Det kan handla om att ta reda på vad som behöver göras,
vilket sätt som anpassningar ska göras på, att få åtgärder vidtagna samt, om det
handlar om omfattande kostnader, också om budgetplanering. Samverkan med
specialpedagogiska institutet (SIT), habiliteringar, hörselvård och syncentraler
beskrivs vara viktiga i planering inför ett mottagande av en elev med funktionsnedsättning. Vid övergångar mellan skolor kan även avlämnande skolor
fylla en rådgivande funktion.
I intervjuerna framkommer att tillgänglighet är en viktig faktor vid val av
gymnasieskola i kommuner med stort utbud. En rullstolsburen elev i storstadsområdet säger sig ha valt bort en skola med det program eleven önskade gå, på
grund av att skolan har för många trappor. En annan rullstolsburen elev valde
dock samma skola trots trapporna, och har nu sin undervisning på bottenvåningen tillsammans med övriga elever i klassen.

Tomas är nöjd, men önskar dörröppnare

Tomas går första året i ett fristående gymnasium i storstadsområdet. De
första skolåren gick han i sin närmaste skola, men personal vid skolan tyckte
att det blev för jobbigt för honom med de stora stentrappor som fanns där.
Tomas säger att han först inte ville flytta utan tyckte det fungerade att han
satte sig i trappan och lyfte upp kroppen ett steg i taget medan någon annan
bar rullstolen. De senare åren i grundskolan var han inskriven i rh-klass i en
högstadieskola, men följde för det mesta undervisningen i en vanlig klass.
När Tomas skulle söka gymnasiet blev han intresserad av ett utskick till
det fristående gymnasium där han nu går.
Första gången jag kom hit på besök fick jag en guidad tur av rektorn och jag
pratade med lärarna och det var inga problem med rullstolen sa de. Och de
sa i princip är det några problem så ordnar vi det.
Från början gick Tomas klass på tredje våningen, men de bytte klassrum till
entréplanet. Kanske var det för att Tomas frågade vad han skulle göra om
det började brinna. Han skulle gärna vilja ha automatisk dörröppnare, i alla
fall till ytterdörren.
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Alltså vi har pratat om det och det är inte det att de inte är tillmötesgående
utan att jag inte har följt upp det ordentligt bara. Man kanske måste pusha
lite. De kanske har glömt bort det.
Om det kostar pengar att anpassa skolorna, å andra sidan kostar det också
att inte utbilda människor utan låta dem sitta och leva på bidrag. Det kostar
bara i andra ändan.

En rektor som varit verksam på tre olika gymnasieskolor i storstadskommunen
säger sig aldrig ha behövt avvisa en elev på grund av bristande tillgänglighet.
Rektorn påpekar dock att föräldrar och elever har möjlighet att själva bilda sig
en uppfattning om tillgängligheten vid skolors Öppet hus som anordnas inför
gymnasievalet, och att föräldrar och elever som upplever att skolor brister i
tillgänglighet kanske aldrig ens tar kontakt med skolledningen.
Exempel finns på att tillgänglighetsaspekten kan vara sammanvävd med
organisatoriska lösningar. Elever med nedsatt rörelseförmåga har fått klassrum
placerade i bottenplan. Elever med nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga har
fått hemklassrum som är anpassade och utrustade efter deras behov. Ytterligare
en organisatorisk lösning som är beskriven är att en assistent fått kompensera
brister i den fysiska miljön, t.ex. genom att hjälpa en rullstolsburen elev att ta
sig mellan olika ämnesklassrum. Intervjun med Svens mamma visar en annan
lösning; att eleven fick en elrullstol för att hinna ta sig mellan olika ämnesklassrum.
I flera intervjuer med såväl föräldrar som tjänstemän är elevers behov av
tillgänglig miljö sammanvävda med behov av särskilt stöd. De beskrivna situationerna handlar alltså inte om att skolor är ovilliga att installera ”ramp eller
hörselslinga”, utan är då mer komplexa än så. ”Rullstolen är det lilla problemet”, säger en rektor som tagit emot en elev med omfattande funktionsnedsättning och stödbehov.
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Sammanfattning av resultat med kommentarer
Vilka möjligheter respektive begränsningar finns för elever
med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare att
välja skola, samt hur går samråd om skolplaceringar till?
Vilka möjligheter och begränsningar som elever med funktionsnedsättningar
och deras vårdnadshavare har att välja skola beror enligt fallstudien dels på vilket
utbud av skolor som finns där eleven bor, dels på vilka regler och handlingstraditioner som hemkommunen har. Dessutom har bemötandet betydelse för hur
elever och vårdnadshavare uppfattar möjligheten att i praktiken välja skola.
Begreppet utbud avser här antalet skolor inte alltför långt från elevens hem.
Det avser också skolornas tillgänglighet, det stöd och den kompetens som
skolorna har, särskilda klasser eller skolor som finns i närregionen för elever
med funktionsnedsättning samt andelen och typen av fristående skolor. Utbud
avser med andra ord vad som finns att välja på.
Lokala regelverk och handlingstraditioner innefattar t.ex. skolskjutsbestämmelser, dokumenterade kommunala ställningstaganden om, samt återkommande mönster av, att placera eller inte placera elever i särskild undervisningsgrupp. Det innefattar även ställningstaganden om inkludering respektive
valfrihet.

Samma begränsningar som andra i kommuner med litet utbud
I de studerade kommunerna med få skolor är inte skolval någon upplyft fråga
utan istället handlar det om anpassning av både miljö och pedagogik i elevens
skola enligt närhetsprincipen, respektive av ortens enda gymnasium. Elever
med funktionsnedsättning har i regel samma begränsade möjlighet som andra
att välja skola. I fall då kommunen bedömer att den befintliga skolan är för
svår att anpassa måste eleven erbjudas skolgång någon annanstans, men då är
det knappast fråga om skolval.

Komplex fråga i kommuner med stort utbud
Skolval verkar vara en både mer aktuell och mer komplex fråga i områden med
stort utbud av skolor. Utsagorna från intervjuer i storstadsområdet visar på
många olika erfarenheter. I de studerade områdena med många skolor finns
potentiellt fler alternativ för elever med nedsatt funktionsförmåga. Det finns
dock exempel på att elever med funktionsnedsättning inte har upplevt sig vara
välkomna att söka till alla skolor eller att skolskjuts inte alltid blivit beviljad till
önskad skola. Det finns också exempel på att elever med funktionsnedsättning
och deras föräldrar inte har upplevt att de har blivit erbjudna alternativ till
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särskilda klasser eller grupper. Exempel finns också på att vårdnadshavare har
fått kämpa för att få sitt barn placerat i särskild undervisningsgrupp. Sammanfattningsvis kan skolval vara både önskade av föräldrar och elever för det som
skolorna erbjuder, och nödvändiga för att goda alternativ saknas. Fallstudien
indikerar att en del elever har fått börja i kommunala eller fristående skolor
som inte har kunnat tillhandahålla det stöd som eleverna behöver. Valfrihetsprincipen kan enligt dessa bedömningar alltså krocka med andra faktorer.

Exempel på lokala regelverk och handlingstraditioner
Det lokala regelverket om skolskjuts påverkar möjligheten att välja skola för
elever med nedsatt funktionsförmåga. Några scenarier som fallstudien visat på
när det gäller grundskolan är följande:
• Kommunen erbjuder valfrihet mellan skolor och fri skolskjuts inom kommunen
• Kommunen erbjuder valfrihet mellan skolor, men inte självklart skolskjuts
mer än till den skola som kommunen anvisar
• Kommunen erbjuder begränsat val av skola, men skolskjuts till annan kommuns skola
Generöst beviljad skolskjuts kan antingen bero på att valfrihet är en prioriterad
fråga, eller på att tillgängligheten i en kommuns skolor är otillräcklig så att
elever med funktionsnedsättning måste åka till någon annan kommuns skola.
Riktlinjerna för skolskjuts kan också vara flexibla. Det finns exempel på att
föräldrar först efter diskussioner med kommunföreträdare har fått skolskjuts
beviljad. Skolverket har i den här studien inte stött på någon gymnasieelev
som har upplevt begränsade valmöjligheter pga. lokala regler om skolskjuts.
Lokala handlingstraditioner som ökar eller begränsar möjligheten att välja
skola för elever med funktionsnedsättning kan, men behöver inte, vara politiskt förankrade. Några exempel på skilda handlingstraditioner är att elever
med nedsatt funktionsförmåga så långt som möjligt placeras i en skola enligt
närhetsprincipen, respektive i vissa skolor eller i särskilda undervisningsgrupper. Den studerade glesbygdskommunen inkluderar elever med funktionsnedsättning utan att det är politiskt beslutat. I mellanbygdskommunen finns ett
politiskt beslut om inkludering. I kommunerna med stort skolutbud verkar
rätten att gå i sin skola enligt närhetsprincipen och valfrihet mellan olika
skolor och klasstyper fungera som parallella principer. Rapporten har tagit
upp att olika kommuner poängterar möjligheten att välja skola olika mycket.
Rapporten På andras villkor beskriver att olika kommuner som är ungefär lika
stora poängterar inkludering respektive valfrihet lika mycket. En inkluderingsideologi kan alltså vara stark både i små och stora kommuner.
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Bemötande och upplevd valfrihet
När det gäller hur samråd om skolplaceringar går till visar fallstudien att det
inte bara har betydelse att det sker, utan också hur det sker. I de fall där det
finns en reell valmöjlighet, kan bemötandet från skolor och kommunansvariga
ha betydelse för vilken möjlighet att välja som föräldrar och elever upplever sig
ha. Om vårdnadshavares envishet och beslutsamhet kan ha någon betydelse för
möjligheten till skolval går inte att svara på utifrån den här studien.

Vilken betydelse har den byggda miljön för möjligheten
för elever med funktionsnedsättning och deras
vårdnadshavare att välja skola?
Skolors tillgänglighet är en faktor som definierar vilket utbud av skolor som
finns för elever med funktionsnedsättning. Rapporten har visat att den byggda
miljön har betydelse både för skolval och för elevers skolsituation när ett val
väl är gjort. Den byggda miljön kan båda gynna och missgynna förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning att utveckla sin självständighet.
I områden med stort skolutbud är tillgängligheten en av flera faktorer som
vårdnadshavare och elever tar ställning till inför skolstart, skolbyte och gymnasieval. Dessutom har vårdnadshavarens upplevelse av hur villig huvudmannen
är att åtgärda eventuella tillgänglighetsbrister betydelse för skolval. En hypotes
utifrån resultaten i fallstudien är att skolors tillgänglighet har större betydelse för skolvalet i kommuner med stort utbud av skolor medan kommuner
med litet utbud anpassar skolor när det behövs. Skillnader mot andra elevers
möjlighet att välja skola kan därmed paradoxalt nog vara störst i kommunerna
med större utbud. Därmed inte sagt vilka som erbjuder bäst förutsättningar för
elever med funktionsnedsättning.
Härmed är redovisningen av resultaten för de genomförda studierna avslutad. I det avslutande kapitlet diskuteras resultaten.
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Diskussion och förslag

9. Diskussion och förslag
Avslutningsvis följer i rapporten en diskussion om resultaten i rapporten i
relation till den nationella handikappolitiken. Kapitlet avslutas med en sammanställning av Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder.

Tillräcklig tillgänglighet i befintliga skolor?
Den fysiska miljön är viktig för alla elever, men begränsad tillgänglighet kan ha
en mer avgörande betydelse för elever med funktionsnedsättning än för andra.
Tillgängligheten är viktig att bevaka med hänsyn till målen för handikappolitiken, portalparagrafen i skollagen och att elevers möjlighet att gå i en skola nära
hemmet har stöd i lagen. En god tillgänglighet är också en förutsättning för
att elever med funktionsnedsättning ska kunna bli delaktiga och utveckla sin
självständighet.
Rapporten har visat att det finns tillgänglighetsbrister i många av landets
skolor, vilket kan försämra förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning att få en god skolgång. Nästan hälften av grundskolorna anger att de
skulle behöva installera rwc, hiss eller både och, för att bli tillgängliga för rullstolsburna. Ännu fler anger att de skulle behöva installera automatiska dörröppnare. De begränsningar som skolor har redovisat är av olika slag. Skolor
som t.ex. saknar klassrum som är tillgängliga för rullstolsburna lär ha svårt att
överhuvudtaget ta emot rullstolsburna elever. Skolor som saknar automatiska
dörröppnare eller har långa avstånd till idrottssal eller matsal, kan visserligen ta
emot rullstolsburna elever, men tillhandahåller dessa elever inskränkta möjligheter att vara delaktiga och självständiga. Rätten till utbildning gäller alla
ämnen i den obligatoriska skolan, och om tillgängliga lokaler saknas för vissa
ämnen riskerar elever med funktionsnedsättning att inte få en fullständig skolgång. På gymnasiet minskar valfriheten för elever med funktionsnedsättning i
de fall då tillgängliga lokaler saknas för vissa kurser.
Att skolor där elever med funktionsnedsättning är mottagna redovisar
brister i tillgänglighet väcker frågan om vilka premisser som skolor erbjuder
dessa elever. Resultaten kan tyda på att skolor har organiserat undervisningen
så att elevers skolsituation fungerar utan att alla generella brister och begränsningar är åtgärdade, vilket fallstudien ger exempel på. De kan också innebära
att skolsituationen inte fungerar som den bör för vissa elever. Tidigare studier,
fallstudien i den här rapporten och anmälningar till Skolverket och HO visar
att det senare förekommer.
Bedömningen av skolors tillgänglighetsnivå måste göras både i förhållande
till hur stor valfriheten ska vara och till varje elevs rätt att få en god arbetsmiljö och god skolgång. Det finns risk att principerna om valfrihet och en god
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arbetsmiljö kan krocka med varandra, vilket är ett dilemma. I och med den
ökade valfriheten på skolområdet har tillgänglighetsfrågan aktualiserats på ett
nytt sätt. En elev med funktionsnedsättning och elevens vårdnadshavare kan
välja en skola som ur tillgänglighetssynpunkt inte har de bästa förutsättningarna. Enligt lagstiftningen krävs att skolvalet skulle orsaka stora organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen för att valet inte ska tillgodoses.
Rapporten har visat att det kan finnas olika åsikter om vilket skolval som
är bäst för en elev. Enligt rapporten På andras villkor kan kommunföreträdare mer eller mindre subtilt försöka styra elever med funktionsnedsättning
till skolor som redan har god tillgänglighet. En fråga är hur tydlig gränsen är
mellan vad som är en styrning som i onödan begränsar valfriheten och vad
som är adekvat rådgivning. Fallstudien har gett exempel på att vårdnadshavare
är känsliga för vilket bemötande de får i samband med skolval och skolplaceringar. God vilja från skolan att forma elevens skolgång så bra som möjligt
kanske i vissa fall betyder lika mycket som utformningen av den fysiska miljön.
Anpassning av en skolas lokaler kan vara förenat med stora kostnader. Skolverket anser att det är bra med en tydlig reglering avseende skolors skyldighet att åtgärda brister i tillgänglighet för att underlätta skolgången för elever
med funktionsnedsättning. Skolverket förutsätter att detta så småningom ska
komma att ingå i en samlad diskrimineringslagstiftning. Då kan alla parter
vara införstådda med vad som gäller och risken minskar för att vårdnadshavare
ska behöva förhandla om vilka förutsättningar som deras barn ska få i skolan.

Svårt att beräkna andelen med god tillgänglighet
En mängd olika faktorer avgör hur tillgängliga en skolas lokaler är. Skolverkets
enkäter fokuserar på vilka brister som finns och var. Granskningen som en
expert genomförde i två skolor visar att en rad detaljer som inte enkäten fångar
påverkar den fysiska tillgängligheten. Vidare ger enkätstudien svar på t.ex. om
det går att ta sig fram till olika typer av lokaler utan att passera nivåskillnader.
Fallstudien visar att det för en del elever inte bara är viktigt att det går att ta sig
fram, utan även på vilket sätt det går. Även om det i princip går att ta sig fram
utan att passera nivåskillnader kan en skolas fysiska miljö göra det svårt för
en rullstolsburen elev att ta sig fram och vara delaktig, t.ex. på grund av stora
avstånd mellan olika salar, korridorer som är trånga eller hissar inte fungerar.
Med andra ord kan en skola ha begränsad tillgänglighet för elever med rörelsehinder även om det går att ta sig fram utan att passera nivåskillnader. Öppna
svar i enkäten visar att vissa skolor skulle behöva fler hissar än vad de har. Flera
elever med rörelsehinder som är intervjuade i fallstudien har valt att gå i skolor
som är i ett plan för att inte vara beroende av hiss.
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Enkätstudien ger indikationer på tillgänglighet, men huvudmännen behöver
göra egna mer detaljerade inventeringar för att få ingående kunskap om de
egna skolornas förutsättningar. Det är också viktigt med en lyhörd och flexibel
attityd till anpassningar utifrån elevers individuella behov.
Kommuner behöver ha framförhållning och planera långsiktigt för att
kunna erbjuda elever med funktionsnedsättning en skolgång i tillgängliga
lokaler. Den ökade valfriheten på skolområdet kan innebära ökade utmaningar
för skolhuvudmän eftersom tiden att vidta anpassningsåtgärder minskar om
skolplaceringar blir klara först kort tid före skolstart.

Mer kunskap om tillgänglighet behövs
En del resultat från enkätstudien, som att även skolor som har tagit emot
någon rullstolsburen elev skulle behöva installera automatiska dörröppnare
eller ramp för att bli tillgängliga, väcker frågan om skolor har nedprioriterat
tillgänglighetsåtgärder. Andra resultat handlar om brister som inte torde vara
förenade med några direkta kostnader att åtgärda och tyder på att det saknas
kunskap om tillgänglighet. Enkätstudien visar bl.a. att skolor som har tagit
emot elever med synnedsättning saknar markeringar av nivåskillnader och att
rullstolsburna elever går i skolor där de inte är innefattade i utrymningsplanen. Skolverket förutsätter att skolor ser över sina utrymningsplaner så att alla
elever och all personal innefattas.
Habiliteringspersonal uppger att en del skolor saknar kunskap om hur man
åstadkommer tillgänglighet. De felplacerade dörröppnarna från granskningen
är en faktor som visar att kunskap om tillgänglighet inte är tillräckligt spridd.
Informationsinsatser behövs.

Utveckling pågår
Samtidigt är det viktigt att notera att det sker en utveckling av tillgängligheten på skolområdet. Senare byggda skolor rapporterar färre brister än tidigare
byggda. Öppna svar i enkäten visar att skolor såväl kan vara beredda att när
det behövs ändra sina lokaler för att passa elever med funktionsnedsättning,
som att sådana åtgärder redan är vidtagna. Fallstudien ger exempel både på att
skolor successivt anpassar lokalerna när de tar emot elever med funktionsnedsättningar och att det finns kommuner som arbetar aktivt med de handikappolitiska målen. Däremot är det svårt att säga vad en ökad andel fristående skolor
kommer att innebära för utvecklingen eftersom inget krav på tillgängliga
lokaler finns för att få tillstånd att driva en fristående skola.
För att få en bild av utvecklingen av skolornas tillgänglighet är det möjligt
att upprepa Skolverkets enkätstudie eller delar av den för att övergripande
kunna följa utvecklingen av tillgängligheten i landets skolor.
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Skolverket har inte kunnat påvisa skillnader i tillgänglighet som finns mellan skolor i olika kommuntyper. En möjlighet skulle kunna vara att studera
skillnader mellan olika kommuners insatser för att realisera handikappolitiken
inom skolområdet. Det faller dock utanför ramen för det här uppdraget.

Positiva spiraler
Enkätresultaten tyder på att positiva spiraler kan uppstå för skolor som inventerar den fysiska tillgängligheten. Det finns för grundskolan en relation mellan
om någon tillgänglighetsinventering är genomförd sedan år 2000 och lägre
andel tillgänglighetshinder. Motsvarande resultat finns även för gymnasiet,
men inte lika tydligt. Att en skola genomför en systematisk genomgång av
tillgängligheten tyder på att det finns ett intresse för frågan, vilket kan medföra
att de hinder och brister som framkommer också blir åtgärdade. Därmed ökar
förutsättningarna för att ta emot elever med funktionsnedsättningar. Det kan i
sin tur innebära att skolan behöver vidta ytterligare anpassningsåtgärder, vilket
kan öka den generella tillgängligheten ännu mer. En positiv spiral kan också
starta av att skolan tar emot någon elev med funktionsnedsättning. Medvetenheten om tillgänglighetsområdet kan som en följd av det öka på skolan, men
det förutsätter att skolan har en ambition att lära av erfarenheter.
En hög andel skolor känner inte till om deras lägeskommun har någon
tillgänglighetspolicy eller ansvarig för tillgänglighetsfrågor, vilket kan tyda
både på att information och kommunikation i de frågorna är bristfällig, och
att skolors huvudmän inte är tillräckligt intresserade. Informationsinsatser om
tillgänglighetsfrågor behövs för att om möjligt underlätta att positiva spiraler
kommer igång.

Reglering av tillgängligheten i nystartade skolor?
En bra förutsättning för att positiva spiraler ska komma till stånd är att det
finns grundläggande tillgänglighet som möjliggör för en skola att ta emot
elever med funktionsnedsättning. Utifrån ett sådant resonemang är det olyckligt om det startar nya skolor med lokaler som inte är tillgängliga. Det är inte
heller förenligt med den ambition som är uttryckt i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken eller den nya FN-konventionen.
Bygglagstiftningen reglerar ny- och ombyggnader. Att skolor med nybyggda
lokaler ändå rapporterar brister tyder på att det saknas kunskap om tillgänglighet på olika nivåer i samhället och/eller att regelverken inte alltid efterlevs.
Resultatet pekar återigen på ett behov av information om vad som gäller angående fysisk tillgänglighet i skolor samt möjligen även på behov av goda exempel och en skärpt tillsyn. Skolverket vill påpeka att det är viktigt att tillsynen
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över ny- och ombyggnader fungerar och att det finns kompetens att bedöma
lagstadgade tillgänglighetsaspekter.
Nya skolor startar dock inte bara i ny- eller ombyggda lokaler utan även
i andra byggnader. En reglering av tillgängligheten i nystartade skolor skulle
gynna en utveckling mot de handikappolitiska målen. En möjlighet skulle
kunna vara att definiera de krav på lokaler som får användas för skolverksamhet i de bestämmelser enligt vilka kommunala nämnder utövar sin tillsyn. En
annan möjlighet skulle kunna vara att föra in en bestämmelse i skollagen om
att krav för godkännande av en fristående skola är att huvudmannen lämnar
garanti för att skolans lokaler ska ha grundläggande tillgänglighet. En sådan
bestämmelse täcker inte förhållanden vid kommunala skolor, men skulle ändå
kunna vara adekvat för att inte andelen skolor med tillgänglighetshinder ska
öka. Det startar fler nya fristående än kommunala skolor, vilket innebär att
andelen fristående skolor ökar. Dessutom har kommunerna redan i uppdrag
att arbeta för att uppfylla de handikappolitiska målen.
Krav på tillgänglighet i nya skolor kan få konsekvenser för fristående
huvudmän. Det är relativt vanligt att en fristående skola avser att bedriva sin
verksamhet i en tidigare kommunal skola som har lagts ner. Detta är särskilt
vanligt i glesbygden. Då det i sådana fall kan vara fråga om små skolor med
äldre byggnader finns risk att tillgängligheten är bristfällig. Följden blir att en
fristående huvudman i framtiden kan vidkännas ökade lokalkostnader för att
etablera en ny skola.
Det är inte självklart vilken nivå som krav på nya skolors tillgänglighet
skulle kunna avse och inte i vilken utsträckning kraven skulle kunna gälla för
t.ex. gymnasieskolornas olika program. Rapporten har visat att på en del program är det relativt vanligt att det saknas tillgängliga lokaler för vissa kurser.

Utredning behövs om en elev inte ska bli mottagen
I skollagen finns undantag från kommuners skyldighet att ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål om skola och från öppenhetskravet på fristående skolor.
Redan i nuvarande reglering handlar det verkligen om undantag. Skolor borde
redan med gällande lagstiftning vara ålagda att, när det behövs, ta itu med
enklare tillgänglighetsbrister. Sådana åtgärder ska tillgodose elevers möjlighet
att gå i sin närmsta skola eller välja en annan skola, samt deras rätt till en god
arbetsmiljö.
Skolverket har i sin tillsynsverksamhet gjort gällande att huvudmannen
måste göra en utredning där det framgår på vilket underlag skolan gjort
bedömningen att en viss elev skulle medföra betydande ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter. Resultat i fallstudien tyder på att kravet på utredning skulle behöva förstärkas. Ett utökat krav på utredning för att en elev inte
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ska bli mottagen vid en viss kommunal eller fristående skola med hänvisning
till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen, skulle minska risken för godtycke i bedömningarna. En annan lösning
kan vara att ett beslut att inte ta emot en elev med funktionsnedsättning i en
fristående skola blir möjligt att överklaga genom förvaltningsbesvär.
Tydligare reglering av kommunernas bidrag till fristående skolor, som är
under beredning, skulle kunna ge bättre förutsättningar för bedömningar av
den enskilda elevens möjlighet att bli mottagen i en fristående skola.

Samverkan mellan särskilda skolor och fristående
De allra flesta elever som har funktionsnedsättningar går i vanliga skolor, men
en del går i särskilda skolor. Fallstudien visar att det förekommer samverkan
mellan särskilda skolor för elever med funktionsnedsättning och fristående
skolor så att elever vid särskilda skolor får viss undervisning i vanliga klasser
i fristående skolor. Det är en form av samverkan som gynnar valfriheten för
elever med funktionsnedsättning men som med dagens lagstiftning är tveksam.
Enligt 9 och 10 kap i gymnasieförordningen ska gymnasieutbildning för döva
och hörselskadade samt rh-anpassad utbildning, i den mån det är möjligt,
integreras med motsvarande reguljär utbildning i kommunens gymnasieskola.
Den nya skollagen skulle med fördel uttryckligen kunna tillåta att de nämnda
utbildningarna samarbetar även med fristående skolor. En sådan reglering
måste innefatta rättssäkerhetsperspektivet för eleverna avseende t.ex. tillsyn och
betygssättning. Skolorna måste vara överens om vilken ersättning som ska vara
aktuell.

Fortsatt process
Förhoppningsvis kan det här rapporterade uppdraget utgöra underlag i det
vidare arbetet med beredningen av förslaget om att underlåtelse att åtgärda tillgänglighetshinder ska utgöra en diskrimineringsgrund. Skolverket förutsätter
att ett kommande förslag ska ge vägledning om vilken tillgänglighetsnivå som
skolor måste ha. En sådan vägledning samt krav på utredning för att kunna
neka en elev tillträde skulle kunna bli utgångspunkter för en process som vartefter allt tydligare fastställer nivån på hur tillgängliga skolor måste vara.
Skolverket har tidigare påpekat att det finns otydligheter i lagstiftningen
mellan myndigheten och Arbetsmiljöverket beträffande tillsynsansvaret över
skolans psykosociala och fysiska miljö. När de oklarheterna blir utredda bör
även en statlig tillsyn ingå i den process som ringar in vilken grundläggande
tillgänglighet som skolor måste ha.
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Slutsatser
• I många skolor förekommer brister som kan försämra förutsättningarna, eller
i vissa fall omöjliggöra skolgång, för elever med funktionsnedsättningar. Samtidigt pågår en positiv utveckling av skolors fysiska tillgänglighet.
• Den stärkta valfriheten på skolområdet sätter frågan om tillgänglighet i nytt
ljus. En förutsättning för att valfriheten även ska innefatta elever med funktionsnedsättning är att skolors tillgänglighet förbättras.
• Kunskapen om tillgänglighet är otillräcklig på flera nivåer i skolsystemet.
Vissa av de brister som enkätstudien visar på torde vara enkla att åtgärda.
• Tillsynsansvaret över skolors lokaler behöver tydliggöras. Tillgängligheten är
viktig att bevaka med hänsyn till handikappolitiken och portalparagrafen i
skollagen, samt att elevers möjlighet att gå i en skola nära hemmet har stöd
i lagen.
• Kraven på utredning när en skola inte tar emot en elev med hänvisning till
betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter är otillräckliga och
bör förstärkas.

Skolverkets förslag
Enligt uppdraget ska Skolverket lämna förslag utifrån kartläggningens resultat
samt beräkna eventuella kostnader och föreslå finansiering av dessa.
Skolverkets förslag syftar till att dels öka förutsättningarna för att skolors
tillgänglighet ska förbättras, dels öka tydligheten i vad som gäller avseende
möjligheten att välja skola för elever med funktionsnedsättning. Eventuella
kostnader för de åtgärder som Skolverket föreslår borde i enlighet med ansvarsoch finansieringsprincipen bäras av verksamheterna.
Skolverkets förslag är följande:
• Ett stödmaterial till huvudmän och verksamheter om tillgänglighet i skolans lokaler bör tas fram i samverkan mellan lämpliga myndigheter med
t.ex. Specialpedagogiska skolmyndigheten som huvudansvarig. Ett sådant
stödmaterial bör på en detaljerad nivå ge förslag på utformningar som är
beprövade, funktionella och gärna även kostnadseffektiva. Materialet bör
innefatta råd om hur en tillgänglighetsinventering kan genomföras.
• Möjligheten att införa krav på en preciserad tillgänglighetsnivå i nystartade
skolor bör övervägas. Vilken lagstiftning som bäst rymmer en sådan bestämmelse, vilken nivå som krav ska ställas på, och vad som ska gälla för skolor
med olika inriktning och program är frågor som behöver utredas.

102 TILLGÄNGLIGHET TILL SKOLORS LOKALER

• Ansvaret mellan myndigheter för tillsynen av skolors fysiska tillgänglighet bör förtydligas, liksom mot vilka bestämmelser som tillsynen ska göras.
Arbetsmiljöverket och Statens skolinspektion bör få ett gemensamt uppdrag
att utreda och lägga förslag på hur tillsynen av skolans lokaler ska organiseras.
• Skolförfattningarna bör förtydliga vilka krav som kan ställas på en kommunal respektive fristående huvudman när det gäller utredningen av de
kostnader och organisatoriska svårigheter som skulle uppstå om en skola tar
emot en elev med funktionsnedsättning. Skolverket kan redan idag granska
rutinerna på skolorna men det skulle underlätta för alla inblandade parter
om kravet på utredning klargjordes.
• Kommunerna bör se över sina riktlinjer när det gäller skolskjuts för elever
med funktionsnedsättning. Regleringen i skollagen av skolskjuts för elever
med funktionsnedsättning till en annan skola än den närmsta, bör också
övervägas.
• Skolförfattningarna bör möjliggöra för elever mottagna i rh-anpassad
utbildning, gymnasieutbildning för döva och hörselskadade och specialskolan att få viss undervisning i fristående skolor. Rättssäkerhetsperspektivet
för elever angående t.ex. betygssättning och tillsyn måste redas ut i en sådan
reglering.
• Kommunernas insatser för att förverkliga de handikappolitiska målen på
skolområdet bör fortsatt följas.
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Bilaga 1

Bilaga 1. Uppdraget

Utbildnings- och
kulturdepartementet

Regeringsbeslut

III:33

2006-08-31

U2006/5849/S

Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 Stockholm

Uppdrag om diskriminering

Regeringens beslut
Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att
1. genomföra en kartläggning av förekomsten av diskriminering i form av
trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i förskolan, grundoch gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen,
2. följa upp hur lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever tillämpas i förskolan, grundskolan
och gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen, samt att
3. genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten till lokaler för
elever med funktionshinder i grund- och gymnasieskolan.
Uppdragen skall avse verksamheter som bedrivs av såväl kommunal som
enskild huvudman. Följande gäller för Skolverkets arbete.
Kartläggning av förekomsten av diskriminering i form av trakasserier och
uppföljning av lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
Skolverket skall genomföra en kartläggning av förekomsten av
diskriminering i form av trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, kön,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktions-hinder
samt sexuella trakasserier. Kartläggningen skall innefatta trakasserier
mellan elever och trakasserier av barn och elever av verksam-hetens
huvudman, skolledning eller annan personal samt var i verksam-heternas
miljö som trakasserierna sker. Resultat på individnivå skall redovisas
könsuppdelat för varje diskrimineringsgrund.
Skolverket skall vidare följa upp hur lagen om förbud mot diskrimin-ering
och annan kränkande behandling av barn och elever tillämpas i förskolan,
grund- och gymnasieskolan samt den kommunala vuxenut-bildningen.
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Av redovisningarna skall det framgå om det finns skillnader mellan
kommuner, olika huvudmän och verksamhetsformer.
Skolverket skall vidare göra en bedömning, utifrån resultatet av kartläggningen och uppföljningen för de olika verksamhetsformerna, av vilka
åtgärder i form av insatser för implementering, metodutveckling och andra
stödåtgärder som kan behöva vidtas för att lagen skall följas.
Inventering av den fysiska tillgängligheten till lokaler i grund- och
gymnasieskolan
Skolverket skall genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten
till lokaler i grund- och gymnasieskolan för elever med funktionshinder.
Inventeringen skall belysa brister i den fysiska tillgängligheten och om det
finns skillnader i tillgängligheten mellan kommuner, huvudmän och
verksamhetsformer samt stora och små grund- och gymnasieskolor. Av
Skolverkets analys skall framgå vad skillnaderna beror på samt i vilka
lokalutrymmen bristerna i tillgängligheten finns.
Skolverket skall även kartlägga och analysera i vilken utsträckning elever
med funktionshinder och deras vårdnadshavare har möjlighet att välja skola
i jämförelse med övriga elever och vårdnadshavare samt vad eventuella
skillnader i möjligheten att välja skola beror på. Skolverket skall även
kartlägga och analysera hur huvudmännen samråder med eleverna och deras
vårdnadshavare och på vilka sätt kommunerna försöker att tillgodose deras
önskemål när det gäller möjligheterna att välja skola.
Skolverket skall föreslå lämpliga åtgärder utifrån kartläggningens resultat.
Eventuella kostnader och finansieringen av dessa skall analyseras.
Övrigt att beakta vid uppdragets utförande
Arbetet med att kartlägga förekomsten av diskriminering i form av
trakasserier och att följa upp tillämpningen av lagen skall ske i samråd med
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning (HomO), Handikappombudsmannen (HO) och Barnombudsmannen (BO) samt andra berörda myndigheter och organisationer
som exempelvis elev- och ungdomsorganisationerna m.fl.
Arbetet med inventeringen skall ske i samverkan med Myndigheten för
handikappolitisk samordning och i samråd med Boverket,
Handikappombudsmannen, Specialpedagogiska institutet och
Arbetsmiljöverket.
Redovisningstidpunkt
Kartläggningen av förekomsten av diskriminering i form av trakasserier och
uppföljningen av tillämpningen av lagen skall redovisas till regeringen
senast den 1 mars 2009. En delrapport som redovisar dessa två delar av
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uppdraget och resultaten dittills skall lämnas till Regeringskansliet
(Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den
1 oktober 2007.
Inventeringen av den fysiska tillgängligheten till lokaler för elever med
funktionshinder skall redovisas i sin helhet till regeringen senast den
1 oktober 2008.
Ärendet
Skolverket fick i uppdrag av regeringen år 2001 att kartlägga förekomsten
av rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi och
könsrelaterad mobbning i skolan. Uppdraget, som genomfördes i samverkan
med enheten Värdegrunden – tematiserad forskning vid Göteborgs
universitet, redovisades i rapporten Relationer i skolan – en utvecklande
eller destruktiv kraft den 8 november 2002.
Regeringen konstaterade i propositionen Trygghet, respekt och ansvar – om
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever (prop. 2005/06:38) att behovet av kunskap har ökat om förekomsten
av andra former av kränkningar i skolan som t.ex. trakasserier på grund av
kön och sexuella trakasserier. I propositionen bedömdes dock att den
kunskap som finns i dag inte är tillräcklig som grund för att utveckla
metoder för att förhindra och motverka diskriminering och vidta effektiva
åtgärder för att främja likabehandling av eleverna.
På uppdrag av regeringen analyserar Skolverket ett urval av grund- och
gymnasieskolans läroböcker för att ta reda på om de avviker från
läroplanernas värdegrund (Lpo 94 och Lpf 94) utifrån homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners perspektiv (HBT). Uppdraget skall redovisas
senast den 1 december 2006. Resultatet av Skolverkets analys är viktigt som
underlag för att utveckla kvaliteten i läroböckerna och ingår som en del i
arbetet med att kartlägga förekomsten av diskriminering i grund- och
gymnasieskolornas verksamhet.
Den 1 april 2006 trädde den nya lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft,
efter riksdagsbeslut den 8 februari 2006. Genom lagen har barn och elever i
all verksamhet som omfattas av skollagen (1985:1100) fått ett stärkt skydd
mot olika former av kränkningar. Uppföljningen av lagen och
kartläggningen av förekomsten av diskriminering är viktiga för att
regeringen skall kunna följa och bedöma effekterna av lagen och vidta
lämpliga åtgärder.
I Skolansvarsutredningens uppdrag (dir. 2003:114) ingick att utreda hur ett
skydd mot diskriminering av personer med funktionshinder på grund av
bristande tillgänglighet och användbarhet av lokaler skulle kunna utformas.
Denna del av arbetet har utgjort underlag för Diskriminerings-kommitténs
(N 2002:06) fortsatta överväganden enligt tilläggsdirektiv den 27 januari
2005 (dir. 2005:8). Diskrimineringskommittén föreslår i sitt slutbetänkande
En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22) bl.a. att den
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som omfattas av den föreslagna nya lagens förbud mot diskriminering, i den
del som bl.a. gäller utbildning, inte får missgynna en person med
funktionshinder genom att underlåta att vidta skäliga åtgärder för
tillgänglighet. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.
På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan
Gunilla Zackari

Kopia till
Justitiedepartementet/D/IM
Socialdepartementet/ST
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/Bo
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Handikappombudsmannen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Specialpedagogiska institutet
Boverket
Arbetsmiljöverket
Jämställdhetsombudsmannen
Elevorganisationen i Sverige
Sveriges elevråd – SVEA
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Bilaga 2.
Teknisk rapport för enkätundersökningen
Urval och datainsamling genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) på
uppdrag av Skolverket. Undersökningen genomfördes som en postenkät med
två påminnelser. Populationen utgjordes av kommunala och fristående grundoch gymnasieskolor med minst 20 elever.

Urvalet
De skolor som ingår i urvalsramen är de skolor som hade minst 20 elever i
elevinsamlingen insamlingen hösten 2007. Populationen utgjordes av 4599
grundskolor och 827 gymnasieskolor. Antalet skolor som ingår i urvalet är
2084 grundskolor och 715 gymnasieskolor.
Urvalsramen stratifierades efter redovisningsgrupperna skolform, huvudman
och region. Skolformen utgörs av grundskola och gymnasieskola. Huvudmannen är kommunal och fristående. Regionsindelningen är gjord efter H-regioner (Klassificeringen utifrån kommunens folkmängd) vilka här innefattar:
Storstäder
Större städer
Mellanbygd och tätbygd
Glesbygd
Ingen regional indelning gjordes för fristående gymnasieskolor samt ingen
regional eller huvudmannaindelning gjordes för gymnasieskolor som inte hade
studieförberedande program.
Stickprovets storlek i ovanstående stratifiering bestämdes utifrån ett precisionskrav där felmarginalen för ett 95-procentigt konfidensintervall för skattningen
av en andel på 50 procent skulle vara högst 8 procentenheter inom respektive
strata och cirka 3 procentenheter för hela grundskolan/gymnasieskolan.

Svarsfrekvens
Insamlingen pågick mellan den 27 september och 3 december 2007. För
grundskolan totalt inkom svar från 76 procent av skolorna och 71 procent av
gymnasieskolorna. De fristående gymnasieskolorna hade något sämre svarsfrekvens än de kommunala, se tabell.
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Grundskola			
Population

Urval

Antal skolor

Antal skolor

Antal skolor

Kommunal

4 035

1 631

1 247

76%

Fristående

564

453

342

75%

4 599

2 084

1 589

76%

Total

Svarsfrekvens
Andel skolor

Gymnasieskola			
Population

Urval

Antal skolor

Antal skolor

Svarsfrekvens
Antal skolor

Andel skolor

Kommunal

344

344

258

75%

Fristående1

156

156

100

64%

Kom/Fri2

327

215

152

71%

Total

827

715

510

71%

1. Ingen regional indelning gjordes för fristående skolor		
2. Ingen regional indelning och ingen huvudmannaindelning gjordes för ej studieförberedande skolor i urvalet

För att reducera skevheten i bortfallet har vikter beräknats med kalibrering.
Vikterna har beräknats utifrån antalet elever på skolan, H-region, huvudman, om grundskolan har årskurs 7–9 eller inte samt om gymnasieskolan har
studieförberedande program eller inte. De resultat som redovisas i rapporten är
viktade enligt ovanstående.
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Bilaga 3. Förteckning intervjuer
Storstadsområde
Rektor, kommunal, grund: 2
Rektor, fristående, grund: 4
Rektor, riksgymnasium: 1
Rektor, kommunal, gymn: 2
Studie- och yrkesvägledare: 1
Samordnare för särskilt stöd: 1
Utredare särskilt stöd: 1
Avdelningschef vid Utbildningsförvaltningen: 1
Beslutsfattare i kommunen ang. fri kvot 2
Personal, habilitering: 8
10 intervjuer med elva föräldrar (9 gr, 1 gy)1
8 intervjuer med elever (2 gr, 6 gy)
Kompletterande telefonupplysningar

Större stad
Samordnare för särskilt stöd: 2
Rektor, kommunal gr: 1
Rektor, kommunal gy: 1
Studie- och yrkesvägledare gy: 1
Personal, habilitering: 1
Skolsköterska: 1
Elev gy: 1
Elev gr: 1

Mellanbygd:
Samordnare för särskilt stöd gr: 2
Rektor, kommunal gr: 2
Rektor, kommunal gy: 1
Studie- och yrkesvägledare, gy: 1
Skolsköterska gy: 1
Personal, habilitering: 1
En intervju med två föräldrar (gr)

1. Vissa elever har börjat i grundskola, och senare mottagits i särskola.
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Glesbygd
Kommunchef: 1
Skolchef: 1
Rektor gy: 1
Rektor gr: 3
Rektor fsk: 2
Personal, habilitering: 1
Föräldrar: 1
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Bilaga 4. Andel skolor i vissa avseenden
Byggnadernas ålder m.m.
Fördelningen av grundskolor med äldre respektive yngre byggnader enligt
svaren i enkäten är följande:
• Fyra av tio grundskolor är byggda innan 1960 och hälften är byggda senare.
Övriga har inte angivit något byggnadsår.
• Var tionde grundskola är helt eller delvis K-märkt.
• Var tjugonde grundskola är byggd på 2000-talet.
Resultaten visar följande fördelning av gymnasieskolor med äldre respektive
yngre byggnader:
• Tre av tio gymnasieskolor är byggda innan 1960 och drygt hälften är
byggda senare. En fjärdedel av gymnasieskolorna har inte angivit något
byggår.
• Två av tio gymnasieskolor har helt eller delvis K-märkta byggnader.
• Var tionde gymnasieskola i urvalet har byggnader från 2000-talet.

Tagit emot elev med funktionsnedsättning
Andelen grundskolor som anger att de har tagit emot någon elev med funktionsnedsättning de senaste tre åren uppdelat på huvudman
Kommunal grundskola

Fristående grundskola

Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Vet inte
Andel (%)

Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Vet inte
Andel (%)

Rullstolsburen

36

58

2

16

79

1

Hörselnedsättning

47

44

4

32

63

1

Synskada

21

67

4

10

83

1

Andelen gymnasieskolor som anger att de har tagit emot någon elev med funktionsnedsättning de senaste tre åren uppdelat på huvudman
Kommunal gymnasieskola

Fristående gymnasieskola

Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Vet inte
Andel (%)

Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Vet inte
Andel (%)

Rullstolsburen

49

43

3

12

82

2

Hörselnedsättning

50

36

9

16

76

4

Synskada

36

50

6

10

85

2
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Andelen gymnasieskolor som anger att de har tagit emot någon elev med funktionsnedsättning de senaste tre åren uppdelat på programtyp
Skolor som inte har studieförb.
progr.

Skolor med studieförb. program
Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Vet inte
Andel (%)

Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Vet inte
Andel (%)

Rullstolsburen

46

46

4

17

79

1

Hörselnedsättning

45

42

8

23

67

6

Synskada

33

57

5

15

77

3

Skolor med olika fastighetsägare
Andel kommunala grund- och gymnasieskolor med olika fastighetsägare:
Kommunala
grundskolor
Andel (%)
Kommunen äger lokaler
Annan fastighetsägare

Kommunala
gymnasieskolor
Andel (%)

97

86

3

19

Andel fristående grund- och gymnasieskolor med olika fastighetsägare
Fristående grundskolor
Andel (%)

Fristående gymnasieskolor
Andel (%)

Kommunen äger lokaler

31

13

Huvudmannen äger lok

20

17

Annan fastighetsägare

48

70

Skolor med tillgång till idrottssal
Andel kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor med tillgång till idrottssal
Kom. grundskola
Andel (%)

Frist. grundskola
Andel (%)

Kom gymnasiesk.
Andel (%)

Frist gymnasiesk.
Andel (%)

Skolans egen

71

30

34

16

Annan skolas

6

22

9

15

10

27

36

36

4

19

7

30

Kommun idr.sal.
Inte tillgång
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Bilaga 5.
Kompletterande tabeller och diagram
Har skolan tillgång till tillgängliga lokaler enligt följande definition:
• man ska kunna ta sig från entrén fram till och in i rummet utan att passera
trappa/trappsteg
• om hiss används har den måttet min 1,1 x 1,4 m med dörr på kortsidan
• om lyftanordning (plattformshiss eller trapphiss) används är plattformen
tillräckligt stor för att en rullstol med måttet 0,7 x 1,3 m kan använda
anordningen och den klarar även tyngden av en eldriven rullstol
• om ramp används har den lutning max 1:12
• fri dörrbredd är minst 0,8 m, trösklar max 25 mm
• dörren går att öppna från en rullstol

Grundskola
Har skolan tillgängliga lokaler:
Klassrum?

Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Lokalen
finns ej
Andel (%)

Ej svar
Andel (%)

82,9

14,0

0,2

2,8

Idrottssal?

69,2

21,4

5,5

3,9

Omklädningsrum?

69,8

21,2

4,1

4,9

Hem- och konsumentkunskapssal?

41,4

14,9

39,9

3,7

Tekniksal?

28,8

13,6

53,0

4,6

Laborationssal?

32,2

13,1

49,8

4,9

Övriga lokal för teoretiska
ämnen?

71,4

12,8

11,2

4,6

Övrig lokal för praktiska
ämnen?

62,5

18,6

13,8

5,1

Datorsal?

37,4

13,8

43,5

5,3

Aula, samlingssal?

32,2

12,8

50,4

4,7

Grupprum?

76,1

13,7

5,7

4,5

Matsal?

79,6

11,8

5,5

3,1

Expedition?

69,9

16,7

10,0

3,4

Skolhälsovård?

73,8

16,8

6,3

3,1

Lärarrum?

78,9

17,0

1,3

2,8

Uppehållsrum?

38,8

12,7

43,8

4,7

Fritidslokal?

59,6

14,1

21,4

4,9

Bibliotek?

67,4

14,2

15,2

3,2
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Gymnasieskola
Har skolan tillgängliga lokaler:

Ja
Andel (%)

Nej
Andel (%)

Lokalen
finns ej
Andel (%)

Ej svar
Andel (%)

Aula, samlingssal?

67,3

9,6

20,1

3,1

Matsal?

82,9

7,9

7,1

2,0

Expedition?

85,3

10,5

2,5

1,7

Skolhälsovård?

82,3

11,2

5,0

1,4

Lärarrum?

86,7

9,7

2,4

1,2

Bibliotek?

65,6

9,6

22,8

2,0

Andel gymnasieskolor med tillgängliga lokaler för kurser i kärnämnen
på yrkesförberedande program
Kärnämnen
BP
EC
EN
FP
HP
HR
HV
IP
LP
MP
NP
OP
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Ja, samtliga kurser
Ej svar
Ja, vissa kurser
Nej, inga kurser

Karaktärsämen

BP
EC
EN
FP
HP
HR
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Andel Nej,
gymnasieskolor
inga kurser med tillgängliga lokaler för kurser i karaktärsämnen
på yrkesförberedande program
Karaktärsämen
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Valbara kurser
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Ja, samtliga kurser
Ej svar
Ja, vissa kurser
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Andel gymnasieskolor med tillgängliga lokaler för valbara kurser
Nej, inga kurser
på yrkesförberedande
Valbara kurser
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