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funktionsnedsättningar.
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students with disabilities.
Examensarbete 15 poäng, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, 2009. 

Sammanfattning
Studiens syfte var att beskriva assistenters erfarenheter av den 
fysiska tillgängligheten i skolmiljöer för elever med 
funktionsnedsättning. För att få syftet besvarat har författarna 
gjort en kvalitativ studie med semistrukturerad intervju. 
Eleverna hade förflyttningshjälpmedel i form av rullstol, 
rollator eller kryckkäppar i sin dagliga förflyttning. Studien 
resulterade i tre kategorier: ”Tillgängligheten påverkar elevens 
självständighet”, Tillgänglighet skapas med anpassningar eller 
alternativa lösningar” och ”Delaktighet i aktivitet beror på 
miljöns utformning”. I studiens resultat framkom att 
tillgängligheten i den inre miljön oftast var mer tillrättalagd än 
i den yttre miljön. Vilket begränsade elevernas självständighet 
samt att det bidrog till att assistansen var nödvändig. En 
slutsats av studien visar att med ganska små anpassningar 
skulle det vara lätt att göra den fysiska skolmiljön mer 
tillgänglig och användbar.

Keyword: Personal assistant, Occupational therapy, 
Accessibility, School environment
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Abstract
The purpose of the study was to describe personal assistants 
experiences of accessibility in the school environment for 
disabled students. In order to answer the purpose the authors 
used a qualitative study with semi structured interviews. The 
students had restricted mobility and used a wheelchair, walking 
frame or crutches in their daily movements. The analysis resulted 
in three categories “Accessibility affects the student’s sense of 
independency”, “Accessibility is created with adjustments or 
optional solutions” and “Participation in activities depend on the 
environment”. In the study’s result it became clear that the 
accessibility in the inside environment often were better than 
outdoors. This limited the students’ independence and 
contributed to the importance of the assistant.. In conclusion the 
study showed that with small adjustments it would be easy to 
make the school environment more accessible and usable. 

Keyword: Personal assistant, Occupational therapy, 
Accessibility, School environment
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En arbetsterapeuts mål är att främja klientens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet 

med sina önskemål och behov samt i förhållande till omgivningens krav (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter [FSA], 2005). Arbetsterapeuter innehar kompetens och unikt fokus gällande 

tillgänglighet i olika aktivitetsmiljöer. För barn är den fysiska skolmiljön en plats där de vistas 

kontinuerligt. Skolan är en viktig miljö för barn där de har rätt till undervisning och lärande på 

lika villkor. Detta gäller även barn med funktionsnedsättning tillsammans med andra barn. 

Med studien vill vi beskriva assistenternas erfarenhet om tillgänglighet i skolmiljö och vilka 

krav som omgivningen ställer på elever med funktionsnedsättning. Assistenten ser elevens 

behov och ska försöka möjliggöra självständighet. Därför vill vi belysa assistentens 

perspektiv.

Bakgrund

En arbetsterapeuts yrkesområde omfattar människor med vanligt förekommande 

hälsoproblem, som begränsar eller hotar att begränsa deras aktivitet och delaktighet i det 

dagliga livet. Arbetsterapeutens åtgärder vidtas i förebyggande, habiliterande och 

rehabiliterande syfte. Arbetsterapeuten arbetar för att människans egna resurser ska tas tillvara 

och utvecklas utifrån personliga behov och önskemål. En annan uppgift är att förebygga risk 

vid användandet av hjälpmedel, förebygga nedsatt förmåga, förbättra självständighet och 

tillgänglighet, kompensera för funktionsnedsättningar samt öka delaktighet i aktivitet. Vid 

förskrivning av hjälpmedel ska arbetsterapeuten kunna medverka och se risker samt 

begränsningar som kan uppkomma hos personer med funktionsnedsättning i samband vid till 

exempel förflyttning med rullstol. Ytterligare en uppgift är att kunna anpassa utrustningen 

samt se över miljöer som människan vistas i, även kunna informera och undervisa hur 

produkterna ska användas (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2003; Kielhofner, 2004). 

Arbetsterapeuten arbetar med människan och personens motivation, ser mönster och 

engagemang i det vardagliga livet. Arbetsterapeuten har även kunskaper om sjukdomar och 

skador samt hur det påverkar människan i aktivitet (American Occupational Therapy 

Association [AOTA], 2002; Kielhofner, 2004). Arbetsterapeuten med sitt unika fokus kan ta 

fram de meningsfulla aktiviteterna och delaktigheten hos eleverna och bör då ingå i team i 

skolan. I bland annat Australien och USA finns arbetsterapeuter anställda i skolan. Lärarna 

har en mer pedagogisk inriktning medan arbetsterapeuter ser både utförande och delaktighet i 

aktivitet och i miljön, genom det så kan arbetsterapeuterna erbjuda en mängd olika förslag på 

alternativt utförande i aktivitet för elever med funktionsnedsättning till övrig personal på 

skolan (Letts, Rigby & Stewart, 2003).



6

I Sverige finns skolplikt (SFS 1985: 1100), vilket innebär att alla barn mellan 7 och 16 år 

måste gå i skolan. Det är föräldrarnas och kommunens ansvar att se till att barnet uppfyller 

skolplikten. Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 1160) gäller på alla arbetsplatser i Sverige. Den 

gäller också för alla elever i skolan. Det innebär att både elever och lärare ska må bra av att 

arbeta i skolan, ingen ska behöva riskera att skada sig eller må dåligt. Det står även i 

arbetsmiljölagen att det ska finnas bra lokaler. Det betyder till exempel att lokalerna ska vara 

tillräckligt stora, rena och ljusa. Enligt Barnkonventionen (1989) får inget barn diskrimineras 

eller stängas ute från en aktivitet bara för att hon eller han har en funktionsnedsättning. För att 

få vardagen att fungera är barn med funktionsnedsättning beroende av andra. I 

Barnkonventionen (1989) står att föräldrarna är viktiga, men även assistenter, ledsagare och 

färdtjänstpersonal som dagligen arbetar med barnen. Dessa vuxna ska ge barnen trygghet och 

tillit.

Handikappreformen tillkom bland annat för att föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

upplevde att de fick ta för stort ansvar för flera yrkesroller samtidigt som de är föräldrar. I och 

med denna reform tillkom assistenter som arbetsgrupp 1994 (Jansson, 2005; Larsson, 2004).

I en studie av Skär och Tamm (2001) såg många assistenter sitt yrke som något temporärt, 

därför blev inte så många kvar under en längre period. Detta innebär att barn som växt upp 

med assistent har hunnit ha många olika assistenter innan vuxenlivet. Enligt studien orsakade 

detta att assistenterna hade svårt för de att se till barnets behov. 

Tidigare studier (Hemmingsson, 2002; Prellwitz & Tamm, 1999) samt i litteratur av 

Kielhofner (2004, 2008) har visat att barn med funktionsnedsättning har mer begränsad 

delaktighet i aktivteter i skolmiljön än barn utan funktionsnedsättning. Barnet väljer att

interagerar i fysiska miljöer där tillgängligheten finns. Barnen är medveten om sina 

begränsningar och har en rädsla för att ses som inkompetent, vilket medför att barnen med 

funktionsnedsättning undviker att vara delaktig i en viss aktivitet (Kielhofner, 2008). En 

viktig aktivitet som engagerar barn är leken, den är mer än bara en underhållande aktivitet där 

barn är engagerade, leken tillåter barn att experimentera samt att interagera med jämnåriga 

vänner och att utveckla sociala färdigheter (AOTA, 2002). Den fysiska miljöns aspekter 

spelar en stor roll när skapandet och inriktningen av dagliga aktiviteter sker. Genom 

meningsfulla aktiviteter i samverkan med miljön utvecklas individens kapacitet under hela 

livscykeln (Iwarsson, 1997).
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Skär och Tamm (2001) påpekar att om den fysiska skolmiljön var mer tillgänglig för elever 

med funktionsnedsättning så skulle skoldagen kännas mer värdefull i enlighet med deras 

behov. Barn med funktionsnedsättningar finns idag i den allmänna skolan bland andra elever. 

Brister tillgängligheten i elevernas fysiska miljöer så hindrar det eleven att vara aktivt 

deltagande. Därför är utformningen av dessa miljöer viktig. Brister kan hindra eller störa 

elevens motoriska och sociala utveckling, vilket kan leda till stress och frustration beroende 

på hur personen eller gruppen värderar sin aktivitetsmiljö (Prellwitz, 2007). Skolan är en 

viktig miljö för alla barn, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Alla har rätt till lärande på 

lika villkor och tillsammans med andra elever. Skolan har krav på att anpassa miljön så att 

barn med speciella behov kan vara en del i aktiviteter på lika villkor som andra elever.  Brister 

i tillgängligheten i den fysiska skolmiljön resulterade i att elever med funktionsnedsättning 

upplevde klassrummen som trånga och svåra att ta sig fram i med rullstol. De upplevde även

att det var svårt att nå material på grund av att materialet var placerat på fel ställen. I de 

miljöer där framkomligheten och tillgängligheten hade brister framgick det att elever kunde 

avstå från toalettbesök eller aktiviteter på skolgården och att även friluftsdagarna begränsade 

elevernas delaktighet (Prellwitz & Tamm 2000).

Bristande tillgänglighet är ett avgörande hinder för att personer med funktionsnedsättning ska 

kunna delta i samhället som andra. Arbetet med att riva hinder för tillgänglighet är 

högprioriterat. Regeringen har därför i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) tagit fram en strategi för hur målen för tillgänglighet ska uppnås fram till år 2010. Det 

handlar om enkelt avhjälpta hinder (Regeringen, 2009). Enligt Handisam (2009) ansvarar 

kommunen för områden som bland annat förskola och skola där besluten som tas på 

kommunal nivå berör den enskilde individen. Det är även viktigt att kommunen arbetar för att 

förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret för den fysiska planeringen har kommunen en 

avgörande roll i målet om ett tillgängligt Sverige. Därför har Regeringen gett Skolverket i 

uppdrag att genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten i 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 mellan stora respektive små grund- och gymnasieskolor. Skolverkets 

analys ska visa vad skillnaderna beror på samt i vilka lokalutrymmen som bristerna finns.

(Skolverket, 2009)
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Utifrån ovanstående resonemang så har elever med fysisk funktionsnedsättning skolplikt och 

står under skollagen. Vissa elever har även assistent för att underlätta delaktighet och för att 

göra den fysiska miljön mer tillgänglig. Både litteratur och tidigare studier visar att skolmiljön 

brister i tillgängligheten. Om miljön inte är tillgänglig begränsas elevens självständighet och 

delaktighet i aktivitet.

Studiens syfte var att beskriva assistenters erfarenhet av den fysiska tillgängligheten i 

skolmiljöer för elever med funktionsnedsättningar.

Metod

Design

Studien är en intervjustudie där assistenter till barn med en fysisk funktionsnedsättning 

beskriver sina erfarenheter av hur tillgänglig den fysiska skolmiljön är. För att få syftet 

besvarat har författarna valt en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju. Datainsamling

gjordes med stöd av en intervjuguide vilket innebar att samma frågor riktades till alla 

deltagande. Analys av data skedde via innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004).

Urval

Ett ändamålsenligt urval för studien har gjorts, vilket innebär att urval av 

undersökningsgrupp, handlingar eller tidsenheter är kriteriebaserade. Det menas att särskilda 

kriterier gäller och urval specificerade enligt följande (Holloway & Wheeler, 2002). I den 

aktuella studien var urvalet assistenter som uppfyllde följande kriterier för deltagande, att 

assistenterna har arbetat som assistent för barn med fysisk funktionsnedsättning samt att 

assistenten hade arbetat under minst ett läsår. Den elev som assistenten arbetade med skulle 

ha hjälpmedel i form av rullstol, rollator eller kryckkäppar i sin vardagliga förflyttning. 

Sammanlagt uppfyllde sex assistenter urvalskriterierna. 

Datainsamling

Datainsamling utfördes i form av semistrukturerad intervju, där samma frågor ställdes till alla 

assistenterna, frågorna hade öppna svarsmöjligheter vilket gav assistenterna möjlighet att säga 

sin åsikt om samma frågor. Enligt Holloway och Wheeler (2002) bör kvalitativa studier 

innehålla mellan 6-20 intervjuer. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Bilaga 1). Tiden 
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som intervjuerna tog varierade mellan 20 minuter till två timmar. Utifrån de svar som 

framkom ställdes följdfrågor. Intervjuerna spelades in för att sedan skrivas ut ordagrant. 

Intervjuerna skedde i miljöer som assistenterna valde, detta för att de under intervjun skulle

känna sig trygga.

Procedur

För att komma i kontakt med assistenter kontaktades först en enhetschef i en kommun som 

hade kännedom om vilka skolor som hade assistenter. Detta på grund av ett stort antal 

rektorer inom kommunen. Personen i fråga vidarebefordrade e-postadresser med berörda 

rektorer till författarna. Via e-post kontaktades rektorerna med förfrågan om deltagande för 

assistenter. I missivbrevet till rektorerna (Bilaga 2) ombads de vidarebefordra vårt missivbrev 

riktade till möjliga deltagare i studien (Bilaga 3). I missivbrevet fick assistenterna ta ställning 

till om de ville delta och där fanns det även information om att deltagandet var frivilligt och

att de när som helst kunde avbryta. Här fanns även syftet med studien samt telefonnummer till 

författarna och handledare för studien. Om assistenterna valde att delta fanns en svarstalong 

att skicka via e-post eller alternativet att kontakta oss via telefon. Totalt skickades 40 

förfrågningar ut. Svaren som kom visade på att det fanns assistenter men dock inte alla som 

uppfyllde våra kriterier. På grund av det låga antalet som hade svarat att de ville delta och 

uppfyllde kriterierna valde författarna att vända sig med förfrågningar till två olika 

assistansföretag i samma kommun. Totalt valde sex assistenterna från både kommun och 

assistansföretag att delta. Assistenterna kontaktades därefter av författarna och de valde själv 

tid och plats för intervjun. 

Under intervjuerna var båda författarna med, då den ena skötte intervju och den andra 

observerade och kompletterade med följdfrågor i slutet av intervjun. Intervjuerna spelades in 

för att sedan skrivas ut ordagrant av författarna. Fem av intervjuerna spelades in, den sjätte 

intervjun spelades inte in på grund av att assistenten inte ville det. Under den intervjun skrevs 

utförliga anteckningar och citat direkt på datorn, för att få med så mycket data som möjligt.

Dataanalys

Efter intervjuerna skrevs intervjumaterialet ut ordagrant, därefter plockade författarna ut 

meningsbärande enheter var för sig för att sedan se hur dessa överrensstämde med den andra 
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författarens. Analys av materialet gjordes sedan tillsammans, intervjuerna analyserades sedan 

utifrån Graneheim och Lundman´s (2003) beskrivning av innehållsanalys vilket innebär att 

texten lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Därefter delades 

texten upp i meningsbärande enheter, som kondenserades för att sedan kodas. Koderna blev 

indelade i underkategorier där de blev sammanförda i kategorier där likheter och skillnader 

jämfördes. När de meningsbärande enheterna valdes ut var författarna samstämda. Ett 

exempel på hur en meningsbärande enhet kopplades mot en kategori efter kondensering, 

kodning samt placerad i en underkategori visas i nedanstående tabell.

Tabell: Tillvägagångssätt intervjuanalys

Författarna har under arbetets gång haft stöd av sin handledare som har läst två av 

intervjuerna för att se att insamlad data är överensstämmande med utformningen av resultat.

Etiska reflektioner

En etisk aspekt som författarna tog hänsyn till var autonomiprincipen (Olsson & Sörensen,

2007) deltagarna i studien kunde när som helst avsäga sin medverkan och har på så sätt inte 

kränkts eller deltagit mot sin vilja. En annan etisk aspekt författarna har tagit hänsyn till är 

godhetsprincipen som innebär att studien genomfördes för att det skulle leda till större 

kunskap om tillgänglighet samt att kunskapen skulle leda till att eleven fick det bättre. 

Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om studien. Intervjuerna spelades in för 

textbearbetning, om någon deltagande inte ville bli inspelad så togs hänsyn och intervjun 

gjordes efter deltagarens önskemål.

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori
Far runt och åker när de 
andra åker skridskor

Far runt och 
åker

Far 
runt

Deltagande i 
aktivitet

Tillgänglighet 
skapas med 
anpassningar eller 
alternativa 
lösningar

Ibland hämtar vi saker 
för att det är enklare, mitt 
i en lektion blir det lite 
störande

Ibland hämtar vi 
saker, det är 
enklare och 
mindre 
störande

Hjälp 
att 
hämta

Assistans Tillgängligheten 
påverkar elevens 
självständighet

Alltid lite bökigt med att 
man ställer upp saker lite 
för nära, att borden står 
för nära varandra man 
måste flytta en stol eller 
en hylla

Bord står för 
nära varandra, 
måste flytta stol 
eller hylla

Flytta 
möbler

Åtgärder i 
miljön

Delaktighet i 
aktivitet beror på 
miljöns utformning
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Riskerna var att frågorna kunde väcka känslor inför olika situationer assistenterna hade 

upplevt, men även det besvär och den tidsåtgång som våra deltagare avsatte för förberedelser 

och intervju. Nytta med studien var kunskap från assistenter till barn med 

funktionsnedsättning angående tillgänglighet i den fysiska skolmiljön. Nyttan med studien 

överväger risken detta när resultat som framkommit visar att med ganska små och enkla 

åtgärder kunde det skapas tillgängliga miljöer där eleverna kunde delta självständigt i 

aktiviteter. Även att det besvär assistenterna upplevde i samband med intervjuerna bedömdes 

som mindre än den nytta som studierna förväntades medföra. 

Resultat

Utifrån analysen av intervjuerna framkom tre kategorier ”Tillgängligheten påverkar elevens 

självständighet”, ”Tillgänglighet skapas med anpassningar eller alternativa lösningar” och 

”Delaktighet i aktivitet beror på miljöns utformning” som tillsammans beskriver 

assistenternas erfarenheter av den fysiska skolmiljön utifrån deras elev. Dessa kategorier 

presenteras mer i detalj nedan.

Tillgängligheten påverkar elevens självständighet

I denna kategori framkom det att utifrån assistenternas erfarenheter var det hinder i miljön, 

som relativt enkelt hade kunnat avhjälpas som orsakade bristande möjlighet till 

självständighet. Tillgängligheten påverkades på grund av att det var oplogat, halkiga 

skolgårdar och dåligt sandat. Det i sin tur hindrade elevens självständighet i lek ute på rasten,

om tillgängligheten hade förbättras så skulle det leda till att elevens delaktighet och 

självständighet ökade. I stället valde eleven att stanna inne och göra något tillsammans med 

assistenten i stället för att vara med kamrater. En assistent uttryckte följande: ”Det kan inte 

vara roligt att bara stå på ett ställe och titta på när andra leker”. Assistenternas 

erfarenheter visade också att vintern inte bara orsakade hinder, utan om viljan fanns att 

anpassa miljön möjliggjorde detta för att kunna vara med i lekar som att åka madrass och 

pulka i backar eller spela hockey och bandy på spolade isar. 

Assistenternas erfarenheter var också att det var underlaget under lekredskap, 

klätterställningar och gungor som hindrade tillgängligheten för eleverna. Assistenterna 

beskrev att det fanns gungor som eleven med funktionsnedsättning kunde använda dock 
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gjorde underlaget det omöjligt för eleven att självständigt rulla dit och vara delaktig i leken. 

För att komma dit behövde eleverna en assistent som gjorde förflyttningen. Att 

klätterställningen inte hade trappsteg eller ramper påverkade elever med funktionsnedsättning 

och berövade elever sin självständighet. Så här sa en av assistenterna: ”Det finns sand under 

och runt rutschkana och gungor samt ett staket som gör det väldigt begränsat”. En del 

assistenter hade erfarenhet av motsatsen att det fanns lekredskap i form av lekstugor med 

ramp och anpassade lekplatser med upphöjda sandlådor, även gungor och klätterställningar 

med rutschkanor med en gummimatta som markunderlag. När detta fanns var lekplatsen 

tillgänglig och gav eleverna ökad självständighet.

Ytterligare en erfarenhet assistenterna påtalade var att tillgängliga toaletter där alla behov 

kunde skötas på samma toalett inte fanns på alla skolor, utan på vissa platser var eleven 

tvungen att besöka olika toaletter för olika behov. En assistent uttryckte sig så här om det ”Då 

får det hända, shit happens”. Många var dock nöjda med det som hade gjorts ifråga om 

tillgängliga toaletter, där fanns allt som eleven behövde och den låg centralt i skolan, vilket 

ökade elevens möjlighet till självständighet. Andra erfarenheter kring tillgänglighet som 

assistenterna påtalade var att det fanns gropar i asfalten och trottoarkanter som var i vägen och 

som gjorde att eleven inte kunde ta sig fram självständigt i sin förflyttning. 

Inomhus på skolorna var assistenterna erfarenhet att tillgängligheten varierade och flera 

mindre detaljer möjliggjorde inte självständighet för eleverna. Exempelvis kunde det finnas 

dörröppnare på en ytterdörr inifrån men inte utifrån eller att hiss fanns men ingen dörröppnare 

till hissen eller inga dörröppnare till klassrum och andra rum som eleverna vistades i. 

Assistenterna erfarenheter var att om eleverna får assistans inomhus i form av hjälp att öppna 

dörrar samt flyttning av möbler så skulle den fysiska innemiljön vara tillgänglig men 

självständigheten begränsad. 

Ytterligare en brist i tillgängligheten som assistenterna påtalade bestod i att ingen godkänd 

utrymningsplan fanns för vissa skolor, vilket innebar att assistansen var viktig för eleven. 

Detta innebar att eleven inte lämnades vid brand. Vilket i sin tur resulterade i att eleven inte 

fick vistas på det övre planet ifall att brand skulle uppstå, något som ytterligare inskränkte på 

elevens självständighet enligt assistenten. 
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Tillgänglighet skapas med alternativa lösningar eller anpassningar

I denna kategori beskrivs alternativa lösningar eller anpassningar för att möjliggöra 

deltagande i aktiviteter. Assistenternas erfarenhet var att till exempel leken eller platsen för 

aktiviteten anpassades för att underlätta deltagande för eleven. 

Ett alternativt sätt att utföra leken tillsammans med klasskamraterna löste eleverna själva, då 

de valde plats eller lek för att elevens funktionsnedsättning inte skulle bli ett hinder. 

Klasskamraterna var enligt flera assistenter väldigt införstådda i vilken problematik eleven 

hade och på så sätt valde klasskamraterna aktiviteter så att alla kunde delta. Detta genom att 

klasskamraterna valde aktivitet tillsammans med eleven samt föreslog uppgifter som eleven 

klarar av, till exempel att vara målvakt i bollspel eller delta som utespelare så länge inte 

funktionsnedsättningen blev ett hinder. Deltagandet möjliggjordes när underlaget var plant 

och tillgängligt. Inomhus valdes stillsamma lekar i form av att spela spel, lägga pussel samt 

teckna som alternativa lösningar, för att öka tillgängligheten till aktivitet. 

Ytterligare alternativa lösningar som assistenterna beskrev var lekar och aktiviteter där eleven 

inte kunde delta på samma villkor, där fick assistenten assistera för att leken skulle gå att 

utföra. Vid utelek med madrass och pulka i backe möjliggör assistenten deltagande genom att 

assistera eleven i förflyttning till och från madrass/pulka samt upp i backen. Vid aktiviteter 

ute i skog och mark var assistans nödvändig för att möjliggöra deltagande för eleverna. I 

kuperad terräng var tillgängligheten begränsad, detta medförde att de anpassade för eleven 

med en annan rullstol som bättre klarar den terrängen. Vidare beskrev assistenterna en 

erfarenhet att de anpassade aktiviteten genom att eleven var deltagande på ett alternativt sätt i 

de andra elevernas aktiviteter. Om eleven inte kunde utföra själva aktiviteten kunde de istället 

dirigera och tipsa sina klasskamrater i skapande aktiviteter så som snökojor och isskulpturer.

Assistenterna beskrev hur de med alternativa lösningar eller anpassningar skapade 

tillgänglighet för möjliggöra meningsfulla aktiviteter för eleven.  ”Vill eleven leka med Lego 

på golvet, eller sitta i ett tält så gör eleven det… vi försöker göra allting möjligt”. Eleven fick 

välja om han/ hon vill delta i en aktivitet eller göra någonting annat vid exempelvis 

friluftsdagar, även om det kunde finnas svårigheter att vara delaktig fullt ut. En annan 

erfarenhet var att en aktivitet valdes bort redan innan eleven hade fått chans att välja på grund 

av att aktiviteten utfördes där det var otillgängligt och/eller hade för svåra moment för att det 
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skulle gå att utföra helt. Enligt assistenterna hade de äldre eleverna börjar förstå sina 

begränsningar och valde då aktiviteter utifrån vad de trodde att de kunde klara av.

Ytterligare en erfarenhet som assistenterna hade var att genom anpassning av aktiviteter, 

möjliggjordes deltagande eftersom en tillgänglig miljö valdes. All personal planerade för

elevens deltagande inför exempelvis friluftsdagar eller utflykter. Det kunde vara allt från att 

boka en buss med plats för rullstol till att någon från skolan besökte platsen i förväg och såg 

om den var tillgänglig för rullstol. Skulle en lektion hållas utomhus så kollades det att 

tillgängligheten var god samt att själva platsen var tillgänglig. Var det någon aktivitet som 

eleven inte kunde utföra, så fanns det oftast alternativa lösningar så som att de kunde mötas 

upp på bestämda delmål för utflykten där alla var delaktiga. Ett annat exempel på en alternativ 

lösning var att föräldrarna skjutsade eleven till utflyktens mål medan klasskamraterna åkte 

skidor dit. På så sätt kunde alla vara delaktiga i aktiviteten. 

Miljöns utformning påverkar elevens delaktighet

I denna kategori framkom att assistenternas erfarenheter var att miljön kunde möjliggöra eller 

hindra delaktigheten i olika aktiviteter. Detta gällde både aktiviteter inomhus och utomhus. 

Assistenternas erfarenheter var att miljöns utformning sällan gynnade delaktighet i aktivitet, 

utan de själva fick ändra miljöns utformning för att öka delaktighet. 

För att underlätta delaktigheten genomfördes olika åtgärder efter att det hade påtalats av

assistenterna. Till exempel byten av klassrum eller avskilda arbetsplatser som hade skapats. 

Ett önskemål som framkom av assistenterna var att i miljöns utformning fanns behov av fler 

avskilda och lugnare arbetsplatser, där några få elever kunde vara. Elev med 

funktionsnedsättning var aldrig ensam utan var med några klasskamrater för att möjliggöra 

delaktighet.  En erfarenhet var att de förbättringarna som påtalades oftast kom fram genom en 

dialog med både eleven, föräldrar eller annan personals erfarenheter av skolans tillgänglighet 

och en kontinuerlig dialog fördes därför hela tiden mellan assistenterna och eleverna för att 

göra förbättringar.

Assistenterna påtalade att om miljön hade varit utformad med teknisk utrustning som eleverna 

själva hade kunnat styra så hade deras delaktighet i aktiviteter ökat. Eleven hade då bland 

annat självständigt kunnat förflytta sig mellan olika klassrum och arbetsplatser i skolan.
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I utemiljön är assistenternas beskrivningar av tillgängligheten varierad, å ena sidan är 

tillgängligheten till hockey- och fotbollsplan god och några lekplatser med lekstuga har ramp 

och en gummimatta istället för sand vilket möjliggjorde deltagande i aktivitet för eleverna 

med funktionsnedsättning. För att ytterligare göra skolgården tillgänglig hade träd sågats ner 

för att möjliggöra plogning vilket ökade elevers möjlighet till delaktighet och självständighet, 

då blev det möjligt att självständigt förflytta sig på skolgården. Assistenternas erfarenhet var å 

andra sidan att miljön var tillgänglig men inte fullt användbar när det fanns sand fram till 

lekställningar och gungor. Detta var ett stort hinder som inte tillät eleven att självständigt 

komma fram till lekplatsen och vara delaktig i leken. Som en assistent uttryckte sig angående 

delaktighet: ”Ja, om man tänker där de andra eleverna sitter och gungar och spelar fotboll 

och så där, då är det lite svårt för eleven att komma ända fram dit där de är. Men eleven kan 

ju alltid stå lite vid sidan om”. Det resulterade i att eleven begränsades i lekar med 

kamraterna, vilket hindrade delaktighet. Några assistenter beskrev också att skolan hade en 

anpassad lekplats men att deras erfarenhet var att den var otillgänglig beroende på dess 

placering i skolmiljön. 

Assisitenternas erfarenheter var att elevernas delaktighet i aktivitet, blev möjlig genom att 

enkla åtgärder gjordes i miljön. En annan erfarenhet var att miljön skulle kunna förbättras 

ytterligare genom fler åtgärder för att skapa bättre delaktighet för eleverna.

Sammanfattningsvis visar resultatet i den aktuella studien att om miljön inte är tillgänglig så 

kan eleven inte vara delaktig i sina dagliga aktiviteter. Utifrån assistenternas erfarenhet så är 

det ganska små anpassningar som behövs för att förbättra tillgängligheten. Med rätt utformad 

miljö skulle den bli mer användbar och självständigheten skulle öka, vilket skulle göra 

eleverna mera delaktiga.

Diskussion

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie där författarna valde att få assistenters syn på 

tillgänglighet i den fysisk skolmiljö. Däremot har få studier belyst assistenternas åsikter med 

tanke på att de enligt sin arbetsbeskrivning är elevernas armar och ben. Utifrån de 

handikappolitiska beslutet om att hela Sverige ska vara tillgänglig är detta en viktig aspekt att 

undersöka.
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Studiens resultat visar att tillgängligheten i skolan var hindrande vilket medförde att eleverna 

inte kunde vara helt självständiga. Resultatet styrks av tidigare forskning som visar att 

skolmiljön orsakade bristande självständighet för elever med funktionsnedsättning (Eriksson, 

2005; Hemmingsson & Borell, 2002; Prellwitz & Tamm, 2000). Denna forskning visar även 

att eleverna ofta valde aktiviteter i miljöer som de visste var tillgängliga vilket påtagligt 

minskade möjligheter till val av meningsfulla aktiviteter. Detta i sin tur kan leda till att 

eleverna inte kan välja för den en meningsfull aktivitet. Enligt Kielhofner (2002) kan miljön 

verka hindrande eller underlätta självständighet i aktiviteter. Vid meningsfulla aktiviteter är 

det lättare för elever med funktionsnedsättning att bortse från sina begränsningar. Om det inte 

finns ett intresse för en viss aktivitet är det svårt att motiveras till att delta självständigt och 

aktiviteten blir då inte meningsfull. 

Studien visar att med ganska små anpassningar skulle det vara lätt att göra den fysiska 

skolmiljön både tillgänglig och användbar. Oftast var det mer tillgängligt i den inre 

skolmiljön för elever med en funktionsnedsättning att vara självständig och delaktig än i den 

yttre skolmiljön, eftersom den inre oftast var bättre anpassad. Inomhus bidrog assistenterna 

själva med anpassningar dagligen för att öka elevens delaktighet och självständighet. I 

skolmiljön utomhus krävdes större hjälp från utomstående samt att flera hinder skulle behövas 

åtgärdas för att göra miljön tillgänglig för alla. Enligt Plan och bygglagen (SFS 2001:146) ska 

allmänna byggnader och platser vara tillgängliga och användbara för alla. Vilket medför att 

hinder i miljön ska undanröjas för att skapa tillgänglighet och delaktighet. Skolmiljöer inne 

och utomhus är offentliga platser och är viktiga miljöer för alla elever oavsett deras 

möjligheter att utföra aktiviteter (Prellwitz & Skär, 2007). Hemmingsson och Borell (1996) 

tar upp att med speciella anpassningar skulle miljön bli mer tillgänglig och eleverna skulle bli 

mera delaktiga och kunna utföra aktiviteter självständigt utan assistans. 

Studiens resultat visade på att de olika årstiderna upplevdes både som positiv och negativ av 

assistenterna. Miljön var både hindrande och möjliggjorde delaktighet. Meningsfulla 

aktiviteter var något som assistenterna på skolorna jobbade för att nå, detta för att eleverna 

skulle vara så självständiga och delaktiga i aktiviteterna som möjligt. Vad som även framkom 

i författarnas resultat var att det var svårare att uppnå självständighet om skolans aktiviteter 

bytte miljö. Enligt Kielhofner (2002) söker sig människor till miljöer där ens egen aktivitets 

stil passar ens vanor. Om vane-mönstret bryts som till exempel när ett miljöombyte sker så 

kan de enklaste uppgifterna bli väldigt svåra att utföra, vilket tar både energi och kraft från 
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människan. Miljön kan antingen möjliggöra eller utgöra ett hinder för meningsfulla 

aktiviteter. Vilket i vissa fall gjorde att eleven ensam eller tillsammans med annan elev fick 

utföra en annan aktivitet med assistenten än vad de andra eleverna gjorde på grund av hinder i 

den fysiska miljön. Vid aktiviteter utanför skolgården var all personal från skolan delaktig för 

att möjliggöra aktivitet för eleverna med funktionsnedsättning, men även föräldrarna hade en 

stor roll för att eleven i vissa fall skulle kunna vara delaktig i aktivitet (Prellwitz & Tamm, 

2000). Det kan ju upplevas som stigmatiserande att inte kunna erbjudas deltagande för att man 

har en funktionsnedsättning (Giddens, 2007).

Enligt Kielhofner’s (2002) tre subsystem vilje-, vane- samt utförandesystemet samarbetar 

dessa system med varandra i aktivitetsutförande, om ett av dessa system inte fungerar så ger 

det effekter på de andra och ger problem i aktivitetsutförande. Vilket kan ge effekter som att 

aktiviteterna inte kan utföras meningsfullt, självständigt eller delaktigt. Motiverar skolan 

eleverna till att vara självständiga och delaktiga, erbjuds eleverna meningsfulla aktiviteter i 

sin dagliga miljö? 

Genom den aktuella studien fick författarna syfte besvarat, det genom att assistenterna 

berättade om deras erfarenheter hur tillgänglig skolmiljön var för deras elev. Är det så att 

skolmiljöerna idag är till viss del tillgängliga men inte användbara för elever med 

funktionsnedsättning? Förslag till vidare forskning hade varit intressant att fortsätta intervjua 

assistenter om den sociala skolmiljön, hur miljön påverkar elevens sociala delaktighet i skolan 

och hur eleven interagerar med sina klasskamrater trots sin funktionsnedsättning. Ytterligare 

en intressant forskning att arbeta vidare med är att se över tillgänglighet i fysisk skolmiljö för 

den som inte har en assistent men en funktionsnedsättning, en vuxen, en förälder eller en 

lärare. Skulle den vuxna ta sig in i skolan alls?

Metoddiskussion

Studiens trovärdighet diskuterades utifrån Patel och Tebelius (1987) kvalitetskriterier; 

tillämplighet, överförbarhet, pålitlighet samt noggrannhet. Enligt Patel och Tebelius (1987) är 

tillämplighet av central betydelse för en studies trovärdighet. Att studien utfördes som en 

kvalitativ intervjustudie kändes mest naturligt beroende på hur studiens syfte utformats att få 

ta del personers erfarenheter. Urvalsgruppen bestod av assistenter som arbetar med elever i 

skolmiljön för att få deras erfarenhet på den fysiska skolmiljöns tillgänglighet. 

Undersökningsgruppens antal på 6 personer kan tyckas vara för få för att uppnå överförbarhet 
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men Holloway och Wheeler (2002) rekommenderar 4-12 informanter vid kvalitativa studier. 

Ett högre deltagande hade varit önskvärt men de urvalskriterier som var uppsatta kanske var 

något som bidrog till det låga deltagandet, vilket kan ses som en svaghet i studien. Då 

liknande erfarenheter framkom i de 6 intervjuerna kan antalet intervjuade dock anses som 

tillräcklig för att ge en beskrivning av studiens syfte. Ytterligare något som kan ses som en 

svaghet för resultatets överförbarhet var informanternas olika bakgrunder som kan ha 

påverkat studiens resultat genom deras varierande kunskaper och tidigare erfarenheter. 

En semistrukturerad intervjuguide med följdfrågor gjordes som sedan granskades av 

författarnas handledare, detta för att kvalitén på intervjuerna skulle vara bra. Intervjuguide 

med samma frågor till alla assistenter ökade studiens pålitlighet. Genom diskussioner med 

sakkunniga inom området samt vid diskussioner vid seminarium har studiens trovärdighet 

ökat (Patel & Tebelius, 1987). En annan aspekt som ökade studiens trovärdighet var att 

assistenterna tyckte att studiens syfte var relevant. Enligt Patel och Tebelius (1987) ökar en 

studies pålitlighet om informanterna är genuint intresserade och motiverade att delta i studien. 

Citat från intervjuerna har tagits med i studien, vilket stärker studiens noggrannhet och 

trovärdighet. 

Studiens noggrannhet styrks även genom att alla deltagare i studien informerades innan 

intervjun åter om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta, även information om att intervjun spelades in och sparades tills studien var 

godkänd ökade noggrannheten i studien. Ytterligare en noggrannhetsaspekt var att platsen för 

intervjuerna valdes av assistenterna själva, så att informanterna kunde känna en trygghet 

ytterligare en aspekt som enligt Patel och Tebelius (1987) är relevanta för studiens 

trovärdighet. Att båda författarna deltog under intervjuerna kanske kan ha påverkat deltagarna 

i studien, men författarna som inte är så vana vid intervjusituationer kunde då komplettera 

varandra så att intervjun blev så informativ som möjligt. Efter det skrevs alla intervjuerna ut 

ordagrant för att analyseras av författarna tillsammans utifrån Graneheim och Lundman 

(2004) beskrivning av innehållsanalys. Denna metod kan vara lämplig vid semistrukturerade 

intervjuer, då mönster i data kodas och kategoriseras. I denna studie har författarna stärkt 

pålitligheten genom att beskriva tillvägagångssättet vid analysen. Resultatet som författarna 

kom fram till överensstämmer med tidigare forskning inom området tillgänglighet i skolmiljö, 

något som ytterligare stärker studiens trovärdighet. Genom diskussion av resultatet har 

författarna lyft både det som har uppkommit som positivt men även det som är negativt, vilket 
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ger studien en ökad noggrannhet (Patel & Tebelius, 1987). Författarna har inte utelämnat 

några data för att vinkla studien åt ett visst håll, vilket ger en öppenhet till data. 
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Bilaga 1
Intervjuguide

Hur länge har du jobbat som personlig assistent till det här barnet?

Vilken diagnos och problematik har barnet?

Vilket förflyttnings hjälpmedel har barnet?

Hur tycker du att den fysiska miljön ute är tillgänglig för din brukare?

Hur tycker du att den fysiska miljön inne är tillgänglig för din brukare?

Finns det något du skulle vilja förändra i den fysiska ute miljön, i så fall vad?

Finns det något du skulle vilja förändra i den fysiska inne miljön, i så fall vad?

Hur påverkar den fysiska miljön din brukare att delta i lek på skolan?

Om det finns en problematik att delta i lek med andra barn på vilket sätt skulle man kunna 

förändra det tycker du?

Verkar det finnas en vilja från skolan att göra fysiska miljön inne/ute mer tillgänglig?

Vid svar JA, på vilket sätt?

Vid svar NEJ, vad tror du att det beror på?

Hur kontinuerligt jobbar man med förbättringar gällande tillgänglighet på skolan?

Är det något du vill tillägga angående tillgänglighet?
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Bilaga 2
Information och förfrågan om att förmedla brev till deltagare i en studie

Den fysiska miljöns tillgänglighet spelar stor roll för utförandet av dagliga aktiviteter i skolan. 
För barn med fysiska funktionsnedsättningar är tillgänglighet viktigt för att möjliggöra 
delaktighet i aktivitet. Assistenter till barn med fysiska funktionsnedsättningar i skolan möter 
skolans fysiska miljö varje dag och har därmed god kunskap om de eventuella problem som 
kan förekomma. Studiens syfte är att beskriva elevassistenternas/personlig assistent erfarenhet 
av tillgängligheten för deras brukare i den fysiska skolmiljön. 

Vi vänder oss till alla rektorer i Luleå kommun med en förfrågan om hjälp att komma i 
kontakt med de assistenter som arbetar på skolan. Med en önskan om att vidarebefordra ett 
brev med förfrågan till de assistenter som uppfyller följande kriterier. Elevassistent/personlig 
assistent för ett barn med fysiskt funktionsnedsättning och att barnet har hjälpmedel i form av 
rullstol, rollator eller kryckkäppar i sin vardagliga förflyttning. Assistenten bör ha arbetat 
under minst ett läsår. För de som väljer att delta innebär det en intervju på cirka 45 minuter på 
tid och plats som assistenten själv väljer. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via 
Luleå tekniska universitets hemsida Hösten 2009 http://epubl.ltu.

Vi som frågar heter Eva Rova och Ingela Rensfeldt och är arbetsterapeutstudenter vid Luleå 
tekniska universitet. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Institutionen för Hälsovetenskap, LTU, Arbetsterapiprogrammet, 

Eva Rova Ingela Rensfeldt
evarov-6@student.ltu.se ingren-6@student.ltu.se

0730592654
Handledare: Universitetslektor Maria Prellwitz 
0920-49 10 00

http://epubl.ltu
mailto:6@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
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Bilaga 3

Information och förfrågan om deltagande vid studie

Den fysiska miljöns tillgänglighet spelar stor roll för utförandet av dagliga aktiviteter i skolan. 
För barn med fysiska funktionsnedsättningar är tillgänglighet viktigt för att möjliggöra 
delaktighet i aktivitet. Assistenter till barn med fysiska funktionsnedsättningar i skolan möter 
skolans fysiska miljö varje dag och har därmed god kunskap om de eventuella problem som 
kan förekomma. Studiens syfte är att beskriva elev/personlig assistent erfarenhet av 
tillgängligheten för deras brukare i den fysiska skolmiljön. 

Du får detta brev för att du är elev/personlig assistent till ett barn med fysiskt 
funktionsnedsättning som har behov av rullstol, rollator eller kryckkäppar i sin vardagliga 
förflyttning samt att du bör ha arbetat med barnet under minst ett läsår. 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om du vill delta i vår intervjustudie. om dina 
erfarenheter i den fysiska tillgängligheten i skolan för barnet tillgänglighet i den fysiska 
skolmiljön för barnet. Deltagande i studien innebär att du kommer att intervjuas ca 45 min på 
av dig vald valfri plats och tid. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan förvaras inlåsta och otillgängliga för andra. 
Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem och inga 
personuppgifter kommer att finnas med. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst utan att skäl behöver anges. Efter godkänt arbete av universitetet kommer 
intervjumaterialet att förstöras. Den färdiga studien kommer att publiceras under hösten 2009 
på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

Intervjun leds av två arbetsterapeutstudenter. Om du är intresserad av att delta eller vill ha 
mer information om studien ber vi dig fylla i svarstalongen och skicka den till oss via e-post 
eller kontakta oss via telefon. Vi kommer då att kontakta dig inom två veckor via telefon för 
att boka tid för intervju eller ytterligare information. Det går även bra att kontakta oss på 
nedanstående e-postadress.

Med vänlig hälsningar arbetsterapeutstuderande

Eva Rova Ingela Rensfeldt
evarov-6@student.ltu.se ingren-6@student.ltu.se

0730592654
Universitetslektor Maria Prellwitz
0920-493850

http://epubl.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se


25

Svarstalong 

Ja tack. Jag är intresserad av att delta i studien. Ni får kontakta mig för 
tid och plats för intervju.

Jag vill att ni kontaktar mig för ytterligare information

Namn………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………………………………………

e-post adress ……………………………………………………………………


