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Sammanfattning 
 
Studien belyser hur bemötandeaspekten av tillgänglighetsarbete för elever med 
funktionshinder kan se ut i samarbetet mellan museum och skola. Jag har intresserat mig för 
hur man som institution ser på den psykosociala miljön och vilka insatser man gör på museet i 
den pedagogiska verksamheten för att nå ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det 
mellanmänskliga mötet är av stor betydelse för hur en person med ett funktionshinder bemöts 
visar de studier jag tittat på. Samhällets lagar och förordningar visar sig ha en vägledande 
betydelse som påverkar på individens förutfattade meningar och attityd och som i sin tur 
påverkar bemötandet av personer med funktionshinder. Skolan och museets förutsättningar 
för att samarbete i lärande syfte har vidgats genom Skapande Skola projektet liksom 
museerna anpassar sin verksamhet uppmuntrar skolan att använda museet som lärmiljö. I 
studien har jag genom en intervju och en enkätundersökning undersökt hur skolan respektive 
museet upplever mötet, vilken syn man har på anpassning och bemötande. I mötet lyfter både 
museipersonal och skolgruppen med elever lärare och assistenter aspekter upplevelsen. 
Resultatet visar på att det personliga i mötet är av stor vikt liksom hur hjälpmedel tillämpas 
och att det finns intressekonflikter mellan det man ska visa, hur man visar det och hur det tas 
emot, och att bemötandet av elevgrupper med funktionshinder förutsätter en dialog om 
gruppens förutsättningar för att skapa möjlighet att anpassa. I studien diskuteras resultatet från 
intervjun och enkätundersökningen mot de förordningar och betänkande som regeringen lagt 
fram inom området liksom mot forskning kring bemötande av funktionshindrade. 
 
 
Nyckelord: tillgänglighet, psykosocialmiljö, elever i behov av särskilt stöd, funktionshinder, 
museipedagogik. 
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Inledning 
Åtta elever i åldern 13 till 16 år är med mig på ett studiebesök på ett konstmuseum där 

vi ska se en utställning med verk av en konstnär som vi för tillfället arbetar med på 

bildlektionerna. En museipedagog guidar oss runt och berättar om konstnären och några 

av konstverken. Gruppen består förutom eleverna, av två pedagoger från skolan och 

varje elevs personliga assistent. Eleverna är rullstolsburna och har 

multifunktionshandikapp. De har varierad grad av grava rörelsehinder, svag talförmåga 

eller inget eget tal. Vissa har hjärn-synskador som gör det svårt att se och tolka 

omgivningen och några har koncentrationssvårigheter. De flesta är grundskoleelever 

och någon är inskriven i grundsärskolan.  

 

Assistenterna tolkar sina brukare (eleverna) och ställer frågorna åt dem. Eleverna är 

själva inte så aktiva så deras assistenter och pedagoger går in och försöker hjälpa dem 

att skapa dialog. Jag upplever att elevernas begränsade förmåga att ge direkt respons, 

svara på tilltal och ställa frågor eller att själva komma med frågor och funderingar 

skapar en viss oro hos museipedagogen.  Vid ett tillfälle ställer en assistent en fråga 

som kunde låta som att det var hans egen, men vi alla i gruppen vet, att oavsett frågans 

avsändare svarar man alltid till eleven eller till gruppen som om frågan var allas. Men 

assistentens fråga väcker konstpedagogens entusiasm och denne riktar sitt svar direkt 

till assistenten och besvarar med ett akademiskt och svårförståeligt språk som i 

jämförelse med guidningens tidigare nivå är långt svårare och abstraktare. Jag 

förundras över det häftiga språnget som gått från bas-nivån till en utpräglad akademisk 

nivå. Senare under guidningen och i verkstadsarbetet har vi på något vis kommit ur fas 

genom en outtalad känsla av att inte ha blivit bemötta. Känslan att inte ha guiden på vår 

sida gör att ett dynamiskt skapande blivit svårt att etablera. 

 

Efter besöket funderade jag mycket på vad som brast i mötet mellan elevgruppen och 

museipedagogen. Flera frågor väcktes hos mig, som varför guidningen inte hade haft en 

högre nivå hela tiden och om det hade varit möjligt - hade eleverna förstått? Varför 

skapade assistentens fråga detta svar? Hur blev gruppen och målgruppen för guidningen 

plötsligt sekundär trots att assistenterna deltagit under hela guidningen? Vilken 

erfarenhet har guiden av att bemöta elever i behov av särskilt stöd? Och vidare; Varför 
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riktas svaret mot assistenten och inte till brukaren eller till gruppen?  

 

Resultatet blev att det i gruppen skapades en viss förvirring då alla kände av bristen i 

bemötandet. Vissa assistenter försökte tillrättalägga och förklara för sina brukare, andra 

ignorerade situationen med viss pinsam tystnad som följd. Vilka var vi, vilka 

förväntade guiden oss att vara, och var vi dem hon förväntat sig? Vad var skillnaden 

mellan elevernas frågor, eller icke-frågor och assistentens fråga?  

 

I min undervisning i ämnet bild har jag ofta använt museer och konstinstitutioner som 

en utgångspunkt eller ett mål för olika projekt i undervisningen. Vi kan börja i 

klassrummet och undersöker företeelser och uttryck för att sedan ta del av en utställning 

eller en händelse i verkligheten. Att köpa ett museums tjänst med guidning och 

verkstad blir i många fall som ett lotteri. Det händer att guiden lyckas hitta helt rätt i 

nivå, innehåll och ton, vilket gör att vi alla känner oss väl bemötta och besöket blir 

värdefullt. Andra gånger har vi upplevt att guiden inte förstår våra elevers förmågor, att 

de förminskas och blir bemötta utifrån en alltför låg nivå eller bemöts utan förståelse 

för de svårigheter de har med syn, minne och koncentration. 

 

Många gånger väljer jag att själv göra research på museet och lägga upp ett pedagogiskt 

innehåll, och på skolan i stort väljer vi många gånger att inte ”köpa” pedagogiska 

skolprogram då vi upplevt att informationen och formen för kunskapsförmedlingen inte 

alltid passar våra elever. Vi upplever att eleverna verkar få ut mer av besöket då vi 

pedagoger kan förbereda dem på innehållet i klassrummet vid en eller flera tillfällen 

före besöket, och att under besöket bygga vidare på det som presenterats i klassrummet.  

 

Som konstnär med en egen praktik vet jag hur ovärderligt och berikande det är att ta del 

av konst och konstnärliga uttryck. Genom att betrakta andras konstnärliga tolkningar av 

omvärlden, att få se med någon annans ögon, får vi uppleva nya och annorlunda saker. 

Vårt medvetande vidgas och möjliggör för den egna kreativiteten.  

 

Så här uttryckte sig en av mina elever nyligen om den senaste utställningen vi besökte: 

- Jag tycker att det är intressant att få lära sig om andras fantasier. Jag menar att 

museerna kan erbjuda oss just detta, en möjlighet att lära oss om ”andras fantasier”. 
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Genom dem berikar vi våra egna. Därför anser jag att museer och kulturinstitutioner 

utgör en viktig del av elevernas lärmiljö.  

 

I min studie hoppas jag kunna belysa bemötandeperspektivet i tillgänglighetsarbetet 

med förhoppning att bidra till att arbetet med att utforma verksamheter för elever i 

behov av särskilt stöd får förståelsen för vad arbetet med den psykosociala miljön 

innebär. 

Avgränsning  
I följande studie vill jag undersöka möjligheter för elever med särskilda behov att 

kunna använda museibesök i lärande syfte och att på samma villkor som alla andra, ta 

del av museernas pedagogiska utbud. 

 

Studien syftar inte till att undersöka museernas tillgänglighetsarbete i sin helhet som 

innebär ett övergripande arbete och inbegriper allt från information till faciliteter och 

den fysiska miljön. Studien kan däremot beröra sådana åtgärder då dessa kan bidra och 

inkluderas i diskussionen om den psykosociala miljön.  

  

Jag har även avgränsat min studie om bemötande av funktionshindrade – vilken syn 

man har och vilka insatser man gör för att skapa bättre bemötande – att inte behandla 

andra diskrimineringsgrunder som också ingår i problematiken, utan att mena att dessa 

inte är viktiga. De fem diskrimineringsgrunderna förutom funktionshinder är kön, 

etnicitet, sexuell läggning och ålder. Barn med funktionshinder ur ett genusperspektiv 

har behandlats i uppsatsen Flicka, pojke eller funktionshindrad: Om bemötande av 

elever i träningsskolan.1 I Sisus vägledning för bemötande av funktionshindrade2 

liksom i Lindqvists nia3 behandlas även dessa diskrimineringsgrunder. Åström4 tar upp, 

som han kallar det, komplicerande konflikter kring ett funktionshinder, som bidrar till 

särskilda livsvillkor i relation till omvärlden i form av tabun, skuldbildning, sorg etc.5 

                                                
1 Kristiansson, E. Person, S. Flicka, pojke eller funktionshindrad: Om bemötande av elever i träningsskolan. Kristianstad: 
Högskolan i Kristianstad, Sektion för Lärarutbildning, 2010.  
2 Sisus, Bra bemötande av människor med funktionshinder – en översikt (Kalmar: Leanders Grafiska, 2005). s. 8.  
3 Statens offentliga utredningar. SOU 1999:21, Lindqvists nia. Kap 12. s. 97 
4 Åström, Thomas. I kraftfältet kring ett handikapp – Moral positionering och teori om social positionering, (Edsbruk: Akademiska 
tryck AB. 2003). 
5 Ibid. s. 55. 
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Syfte  

Syftet är att undersöka hur museet och skolan samarbetar för att anpassa museibesöket 

till elevgrupper med elever i behov av särskilt stöd. Studiens fokus är tänkt att ligga på 

den psykosociala tillgänglighetsanpassningen från museets sida, på hur de arbetar mot 

läraren inför ett besök och hur de tar emot och bemöter eleverna under besöket. Syftet 

är även att undersöka hur lärare och museiguiden interagerar kring eleverna inför och 

under ett museibesök.  

 

Studien ska ge ett bidrag till ökad förståelse för vikten av ett bra bemötande och hur 

man når denna aspekt i tillgänglighetsarbetet och även öka förståelsen för de 

psykosociala krafter som påverkar oss i mötet med personer med funktionshinder samt 

de strukturella faktorer som påverkar våra värderingar. 

Frågeställningar  

- På vilket sätt arbetar Moderna museet med bemötandefrågor i förhållande till personer 

med funktionshinder i sin pedagogiska verksamhet som riktar sig till skolor? 

 

- Vilka aspekter i bemötandet lyfter elever i behov av särskilt stöd och den personal 

som närmast arbetar med dem i skolan, i samband med tillägnelse av 

kulturinstitutionernas skolprogram? 

 

- På vilket sätt kan en kulturinstitutions satsning och profilering i verksamheten se ut i 

relation till funktionshindrade? 

 

Bakgrund 

Sedan år 2007 har det varit möjligt för landets skolor årskurs 4 – 9 att från Statens 

kulturråd ansöka om medel för projekt inom ramen för ”Skapande skola”. Detta innebär 

samarbeten mellan kulturutövare, museer och skola. 2010 är även det år då statliga 

institutioner skall ha uppnått de så kallade tillgänglighetsmålen. Hur dessa har 

formulerats utifrån ett psykosocialt perspektiv och hur institutionerna arbetat med 

målen, är också av intresse för denna undersökning.  
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På Kulturrådets hemsida kan man läsa att det varje år fördelas 112 miljoner kronor till 

kulturinsatser i skolans årskurser 4-9 i projektet Skapande Skola. Syftet är att 

långsiktigt integrera kulturen som en del i lärandet i skolan. 6  

 

Med anledning av Kulturrådets satsning Skapande Skola kan museer och andra 

kulturinstitutioner bjudas in att vara en del av skolans verksamhet och skolan har fått 

möjlighet att använda kulturens arena som ett andra klassrum. Alla står i en ’win-win 

situation’.  

 

Museet som institution tvingas härigenom att, liksom skolan, arbeta med att uppfylla 

kravet att nå alla elever, liksom de genom lagar och förordningar måste uppfylla kraven 

tillgänglighet i offentliga och publika rum. 

 

Jag vill genom korta summeringar av några av de ideologiska aspekterna samt de 

aktörer som berör samarbetet skola och museum, presentera hur och vad de bidrar med 

i förverkligandet av en utökad kulturell verksamhet i skolan. I beskrivningen redogör 

jag även för hur man formulerat sig kring elever i behov av särskilt stöd, 

funktionshindrade och tillgänglighet. Jag kommer även här att presentera den litteratur 

jag använder för att förstå sambanden och tolka mina resultat. 

 

En skola för alla  
En skola för alla är den ideologiska grund den obligatoriska grundskolan i Sverige vilar 

på sedan införandet av Lgr 80.7 Begreppet står för en skola där alla barn är välkomna 

oberoende av kön, geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden. Alla 

ska ha lika tillgång till utbildning och undervisningen ska anpassas efter varje elev och 

dess förutsättningar. Den etiska diskussionen om vad en skola för alla innebär pågår 

ständigt och påverkar det pedagogiska förhållningssättet i skolan. 

 

Elever i behov av särskilt stöd 
Enligt skollagen är elever i behov av särskilt stöd de elever som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver särskilt stöd i skolsituationer och i undervisningen för sin 

                                                
6 Kulturrådet. Skapande Skola. http://www.kulturradet.se  
7 Skollag 1985:1100 
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utveckling. Elever i grundskolan har rätt att, inom den grupp eller den klass de befinner 

sig, få stöd utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Elever med 

utvecklingsstörning eller kognitiva funktionshinder är, beroende på graden av 

funktionshindret, inskrivna i anpassade skolformer; grundsärskola eller träningsskola.  

 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 
Med termen funktionsnedsättning menas här en fysisk eller psykisk nedsättning av en 

persons funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan var övergående eller bestående 

i sin karaktär och har uppstått utifrån en skada eller sjukdom. Termen funktionshinder 

definierar konsekvenserna en funktionsnedsättning medför för personen i mötet med 

samhället.8 Alltså; personen har funktionsnedsättningen medan omgivningens 

förutsättningar skapar funktionshindret. 

 

Likhet och särart 
För en person med en funktionsnedsättning beror innebörden av funktionshindret till en 

del på samhällets syn. Samhället utgörs av alla oss som lever i samhället, våra 

gemensamma värderingar och åsikter. Det politiska klimat som råder i samhället styr på 

många sätt också de värderingar som samhället i stort står för. Genom tiderna har synen 

på personer med funktionshinder förändrats. Genom ökad forskning på 

handikappområdet är det möjligt att se tendenser i hur synen på funktionshindrade 

förändrats över tid.9 Historiskt sett har funktionshindrade behandlats enligt ett 

likhetstänkande där de behandlats som objekt. Institutionalisering av handikappade 

oavsett funktionshinder eller skada var samhällets lösning. Generellt kan man definiera 

vår nutid som en tid av särartstänkande där individen står i centrum, till skillnad från ett 

likhetstänkande som var härskande fram till 70-talet. Man kan också se det som en 

skillnad mellan att betraktas ett objekt eller ett subjekt. Dagens samhälle har en 

formulerad etisk värdegrund om alla människors lika värde vilket innebär en likvärdig 

syn på alla individer.10 

 

                                                
8 Socialstyrelsen. Funktionshinder och funktionshinder, användning av begreppen (2010, nov 1) 
http://wwwsocialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsättningochfunktio#anchor_3 
9 Eriksson, Bengt. Törnkvist, Rolf. Likhet och särart, Handikapphistoria i Norden. (Uppsala:X-O Graf Tryckeri 2006), s. 10. 
10 Ibid. s. 75 - 86 
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Att ha ett funktionshinder kan dock i många sammanhang innebär att vara ett objekt 

istället för ett subjekt. Individens egen önskan och drift att vara ett själv ställs mot 

omgivningens förutfattade meningar och okunskap. Detta innebär en osäkerhet i 

bemötandet av den funktionshindrade. Att behandla individen som objekt förenklar 

känslomässigt och osäkert beteende i bemötandet. 11 

 

Kultur i skolan 
Skolan har oavsett skolform ett ansvar att förmedla kunskap om konst och kultur 

liksom upplevelsen av den till eleverna. Denna undervisning sker både i skolan och 

genom att besöka olika former av kultur och kulturyttringar. Eleverna ska genom 

undervisningen få kännedom om, uppleva och ha kontakt med kulturell verksamhet i 

närmiljön och i samhället i stort. I läroplanen i ämnet bild formulerar man att eleverna 

har ”rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, 

tillsammans med samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell 

mångfald.”12  

 

Skapande skola  
Kulturrådets beslut om bidrag till Skapande Skola grundar sig på det regeringsbeslut 

som riksdagen tog 2007 om statsbidrag för kulturell verksamhet i skolan. Riksdagens 

beslut innebär att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt ska integreras i 

grundskolans årskurser 4-9 med utgångspunkt i det kulturuppdrag skolan har enligt 

läroplanen.13 

 

Bidraget för Skapande skola är ämnat för kulturprojekt i skolans verksamhet kopplade 

till läroplanen och skolans övriga mål för att utveckla den kulturella verksamheten på 

skolan. Projekten ska fungera ämnesöverskridande och genom detta vill man medverka 

till att den professionella kulturverksamheten i skolan ökar och att eleverna får tillgång 

till alla uttrycksformer. Verksamheten ska vara både för och med eleverna och bidra till 

att öka möjligheterna till eget skapande genom föreställningar, guidning på museer 

samt insatser tillsammans med professionell kulturaktör som främjar elevens eget 

skapande. Bidraget skall också bidra till att förbättra strukturer för att öka en långsiktig 
                                                
11 Tideman, Magnus. (red.) Perspektiv på Funktionshinder och handikapp (Falun: Johansson & Skyttemo förlag 1996). s. 118 
12 Skolverket. Lpo 94 Kursplanen Bild  
13 Svensk författningssamling, SFS, Förordning om satdsbidrag till kulurell verksamhet i skolan (2007:1436)  
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samverkan mellan skola och kulturlivets parter; aktörer som bedriver kulturell 

verksamhet inom alla konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och 

statlig nivå. Insatserna kan omfatta seminarier och konferenser i syftet att stärka detta 

samarbete. 

 

Skolans huvudman söker bidraget och ansvarar för att redovisa hur det beviljade 

bidraget använts efter avslutat projekt. Kravet för att ansökan ska behandlas är att 

skolan har en formulerad handlingsplan för kulturell verksamhet med utgångspunkt i 

läroplanen samt FN:s konventioner om barns rättigheter. Handlingsplanen ska beskriva 

hur man avser att göra kulturen till en del av lärandet. Det skall även framgå hur 

eleverna har getts möjlighet att ha inflytande över både den kulturella verksamheten 

och handlingsplanen. Beslutsprocessen görs i samråd med Skolverket och bland annat 

tas särskild hänsyn till hur särskolan eller motsvarande involveras i verksamheten. 

 

Museum  
Museerna har beroende på vem som driver det olika lagar och regelverk som styr hur 

lokalerna ska vara utformade och hur verksamheten och institutionen skall vara 

organiserad. Det kan till exempel drivas av en stiftelse eller vara i kommunal eller 

statlig regi. Plan- och bygglagen ställer krav på att en allmän plats skall anpassas så att 

personer med funktionshinder skall kunna bruka den. Ägaren av en lokal ansvarar för 

att ta bort ”enkelt avhjälpta hinder” 14 i lokaler där allmänheten har tillträde och på 

allmänna platser. Byggnadsverket ansvarar som tillsynsmyndighet att lagstiftningen 

efterföljs. Åtgärder skulle enligt regeringens proposition varit genomförda vi utgången 

av år 2010.15 

 

Ett museum i statlig regi, liksom ett länsmuseum som drivs i kommunal regi följer 

regeringens lagar för kraven på en offentlig institution. Kommunallagen föreskriver att 

kommunen ansvarar för att behandla alla medlemmar lika16. Statliga myndigheter ska 

gentemot övriga samhället vara ett föredöme och visa vägen utifrån de beslut som 

fattats.17  

                                                
14 Regeringskansliet. Prop. 2000/01:48. Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Kap 5, s. 8  
15 Ibid. Kap. 5, s. 8 
16 Kommunallagen. SFS 2004:93, Ändrad: t.o.m. SFS 2010:51, 2 §. 
17 Handisam. Handisam för myndigheter. Tillgänglig: http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1514.aspx (2010, okt 26) 
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Många museer arbetar med att formulera ett pedagogiskt utbud för att göra museet till 

en förlängning av klassrummet, att erbjuda skolor och elever en annan och annorlunda 

lärmiljö som genom sitt specifika utbud kan bidra till att väcka och stärka intressen hos 

eleverna. Olika museers hemsidor vittnar om ett allt större engagemang för att skolorna 

skall använda museet i undervisande syfte, självständigt eller genom att köpa 

pedagogisk verksamhet som guidning och verkstad i verksamhetens anda.  

 

För att skolorna ska kunna ta sig an museet på egen hand egen eller erbjuder de flesta 

museer lärarhandledningar utifrån olika ingångspunkter och/eller olika åldersgrupper. 

Många har också formulerat sina pedagogiska program i syfte att understryka museets 

möjligheter att förstärka och vidga undervisningen i skolans kärnämnen.18 

 

Tillgängligheten är en viktig aspekt av ett konstcentrums uppdrag menar Åsa 

Mårtensson19 konstpedagog på Konsthallen i Gävle. Om man ser konsthallen som en 

offentlig miljö och en plats där konsten kan vara en utgångspunkt för ett offentligt 

samtal är det väsentligt att människor av alla kategorier ska känna sig inkluderade i 

inbjudan. Med en medveten konstpedagogik finns möjligheter att vidga både tanken 

och samhällsrummet menar Mårtensson. Just konstpedagogerna är en anledning för 

många skolor att komma till ett museum. Här tillåts eleverna vara aktiva utifrån sina 

egna förutsättningar och samtalet är en viktig del av besöket. Eleverna lär sig reflektera 

över en känsla och formulera tankar som initierar till samtal om existentiella frågor och 

samtida debatter. Men säger hon vidare ”Konsthallspedagoger har oftast en stor 

kunskap om konst men en mindre om barn och unga.”20 Hennes kritik om 

konstpedagogernas kunskap om konst visavi barn och unga, understryker det faktum att 

när pedagogisk verksamhet tas på allvar gör den skillnad och blir något utöver den 

primära avsikten, som i det här fallet; - att förmedla konst -. 

 

 
 

                                                
18 Exempel på museer med pedagogisk verksamhet där skolans kärnämnen behandlas i de pedagogiska programmen:  
Historiska museet Stockholm, Naturhistoriska museet, Stockholm, Tekniska museet  
19 Mårtensson, Åsa. Gävle Konstcentrum. Konst och pedagogik (Stockholm, BrommaBrolins, 2008) 
20 Ibid. s. 74 
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Psykosocial miljö 
Handikappförbunden definierar begreppet tillgänglighet i fyra punkter; fysisk, 

kommunikativ, informativ, psykosocial tillgänglighet.21 Tillgängligheten är kopplad till 

individens rätt till deltagande i det offentliga rummet.22 Att vistas i det offentliga 

rummet är en demokratisk rättighet. Den psykosociala miljön, bemötande och attityder 

från människor i omgivningen, är för många funktionshindrade ett stort hinder ute i 

samhället. Det är även ett svårt område för en institution att arbeta med. Det subtila och 

mellanmänskliga påverkas av många faktorer och en generell lösning eller metod är 

inte alltid möjlig.  

 

Tillgänglighetsmålen 2010  
Tillgänglighet handlar i grunden om allas lika rätt och möjligheter att ta del av 

samhällslivet och innefattar tre huvudområden23: 

- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer 

- att skapa ett tillgängligt samhälle  

- att förbättra bemötandet.  

 

2010 var det år då regeringens framtagna mål för ett tillgängligt samhälle för alla skulle 

vara uppnådda. Målen var formulerade enligt regeringens handlingsplan Från patient 

till medborgare 1999/200024 som omfattar alla samhällsområden och gäller lokaler, 

verksamheter samt informationsmaterial. Handlingsplanen skall verka för ökad 

tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder.  

 

Delar av handlinsplanen är grundade på betänkandet Lindqvists nia – nio vägar att 

utveckla bemötande av personer med funktionshinder och förändra attityder25. 1997 

beslöt regeringen att tillsätta en utredning med Bengt Lindqvist som särskild utredare 

för att kartlägga och analysera frågor om bemötande av personer med funktionshinder i 

syfte att avhjälpa brister och missförhållanden i bemötandefrågor.  

 
                                                
21 Skolverket På andras villkor - skolans möte med elever med funktionshinder, (Kalmar: Leanders grafiska 2006) s.16 
22 Ibid. s. 16 
23 Regeringskansliet. Prop. 1999/2000:79. Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken, Första 
sidan: propositionens huvudsakliga innehåll. 
24 Ibid, kap. 3, s. 10 
25 Statens offentliga utredningar, SOU 1999:21, Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötande.  
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Sisus, Socialstyrelsens institut för särskilt utvecklingsstöd, har regeringens uppdrag att 

öka kompetensen om bemötande av personer med funktionshinder och har sin grund i 

handlingsplanen Från patient till medborgare26 samt i Lindqvists nia där man föreslår 

att ett nationellt kompetensutvecklingsprogram skall utvecklas och förankras för att nå 

en samsyn i handikappolitiska frågor rörande bemötande av personer med 

funktionshinder27.  

 

Sisus uppgift är att informera om vad bemötande av personer med funktionshinder 

innebär och stärka samhällets stöd för att en gemensam grundsyn rörande bemötande, 

etik, attityd, och förhållningssätt skall växa fram. 

 

Handisam28 är den statliga myndighet som arbetar med att samordna arbetet inom det 

handikappolitiska området och riktar sig mot statlig och kommunal verksamhet, 

landsting, företag och organisationer. Man arbetar med att ta fram strategier för att 

främja ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga och att ta fram 

riktlinjer och underlag för styrningen i det handikappolitiska arbetet. Man arbetar också 

för att bidrar till att uppfylla åtagandena inom ramen för FN konventioner om 

mänskliga rättigheter. Handisam verkar för att skynda på och göra arbetet så effektivt 

och strategiskt som möjligt.  

 

I handlingsplanen Från patient till medborgare föreslår man en rad åtgärder för att 

lyckas med målet att handikapperspektivet skall införlivas i alla politiska områden. En 

del i detta arbeta innebär att statliga myndigheter före 2001 års utgång skulle ha 

redovisat en handlingsplan för att göra lokaler, information och övrig verksamhet 

tillgängliga för personer med funktionshinder. Åtgärderna skulle ha vidtagits senast år 

2005 och arbetet skall därefter årligen rapporteras till regeringen.29 

 

                                                
26 Sisus. s. 17 
27 Statens offentliga utredningar, SOU 1999:21, Lindqvists nia, Kap. 7 s. 65 ff 
28 Handisam. http://www.handisam.se 
29 Regeringskansliet. Prop 1999/2000;79. Från patient till medborgare. Kap 6.1 s. 32 
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Handlingsplanen för tillgänglighetsarbetet  
Moderna museet tog fram Handlingsplan för Moderna Museets arbete med 

tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga30 2007 och omfattar hela 

museets verksamhet. Den skall användas som ett arbetsverktyg i arbetet med den 

publika verksamheten liksom i det interna arbetet; det administrativa och 

organisatoriska. Materialet skall även kunna användas som informationsmaterial utåt 

för att beskriva museets tillgänglighetsarbete.31 

 

Inledningsvis presenterar man museets uppdrag ”att göra modern och samtida konst 

tillgänglig i en publik och offentlig verksamhet” 32 som ett tillgänglighetsarbete i sig. 

Man menar att tillgängligheten ligger i själva definitionen av ett museum.  

 

I arbetet med tillgänglighet arbetar man utifrån ledorden som formulerats för museet; 

”Världsklass och tillgänglighet”33. Kulturpolitikens främsta mål är ”allas möjlighet till 

kulturupplevelser och eget skapande”34, med målet att i samhället tillvarata människors 

olikheter,35 Personer med funktionshinder skall också ha möjlighet till full delaktighet i 

samhällslivet fastslår man utifrån regeringens proposition.36 Museichefen Lars Nittve 

skriver att ”Tillgängligheten, definierad i såväl fysiska som kulturella och intellektuella 

termer skall bli än bättre”37 och understryker vikten av att museet som statlig institution 

skall vara en god förebild för hur myndigheter bemöter personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

Tillgänglighet är utifrån ett helhetsperspektiv en fråga om demokrati - ”en vision om ett 

museum där alla människor skall kunna känna sig delaktiga”38 och inbegriper idé och 

vision, policy och strategier parallellt med konkreta åtgärder och projekt. Ett 

tillgänglighetsarbete som integreras i hela verksamheten ökar tillgängligheten för alla 

                                                
30 Moderna museet. Handlingsplan för Moderna museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. 
Dnr:2007 - 180 – 74 (2007) Tillgänglig: http://www.modernamuseet.se/sv/Moderna-Museet/Om-museet/myndigheten/  
31 Ibid. Första sidan: Om handlingsplanen 
32 Ibid. s. 4 
33 Ibid. s. 4 
34 Ibid. s. 5 
35 Ibid. s. 5 
36 Ibid. s. 5 
37 Ibid. s. 4 
38 Ibid. s. 6 
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besökare liksom att insatser och anpassningar mot särskilda behov inbegriper både 

synliga och osynliga funktionshinder. 39 

 

Projektgruppen för tillgänglighet skall arbeta mot alla grupper inom moderna museet 

och bedriva diskussioner för att förankra och formulera en gemensam policy där 

handlingsplanen skall fungera som ett aktivt arbetsredskap. Museet ska också ansvara 

för att fortbilda personalen i frågor kring bemötande. 

Personalen är den främsta resursen i mötet med publiken. Ett bra 

bemötande är varje medarbetares personliga ansvar. Det är 

organisationens ansvar att ge sina medarbetare förutsättningar för 

detta, nödvändig kunskap och kompetensutveckling.40 

 

Moderna museets arbete med att ta fram handlingsplanen för tillgänglighet har använts 

av Handisam som gott exempel på hur ett sådant arbete kan gå till.41 

 

 

Litteratur 

Någon tidigare forskning som specifikt behandlar bemötandet av elever i behov av 

särskilt stöd i museernas pedagogiska verksamhet har jag inte hittat. Däremot finns ett 

flertal uppsatser som behandlar hur barn och funktionshindrade bemöts inom sjukvård 

som patienter.  

 

Ancela Backman vid Lunds universitet på Institutionen för Arkeologi menar att första 

steget i ett tillgänglighetsarbete är att börja med att få besökare med funktionshinder att 

komma till museet.42 Detta når man menar hon genom att anpassa den fysiska miljön 

och att informera om detta. Backmans uppfattning är att om man har ett 

funktionshinder vågar man inte chansa och åka till ett museum om det inte finns 

information om tillgängligheten att tillgå via internet, tidningar eller någon annan form 

                                                
39 Ibid. s. 7 
40 Ibid. s. 13 
41 Handisam. http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1558.aspx (2010 okt 26) 
42 Backman, Ancela. Arkeologi för alla: om anpassning av arkeologiska utställningar för funktionshindrade. (Lund: Lunds 
univeristet, Arekeologi 2006) 
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av information.43 När besökaren väl kommit till museet ställs krav på möjligheten att 

kunna orientera sig i utställningen med hjälp av till exempel ledstråk, hörselslingor, 

informationstavlor etc. När sedan alla hinder är undanröjda har man möjlighet att 

koncentrera sig på innehållet - museets utbud. Backman framhåller att den anpassning 

som görs för funktionshindrade även gynnar andra besökare, museet blir mer 

tillgängligt för alla.44 Bland de femtontal museer Backman studerat visade det sig att 

endast två ordnade fortbildning om olika funktionshinder för hela sin personalgrupp.45 

 

Skaba46 har undersök hur den nya konsthallen i Västerås har utformats utifrån de 

tillgänglighetskrav som ställs i lagar och regelverk på offentliga byggnader.47 Studien 

behandlar tillgängligheten i den fysiska miljön, hur den anpassats utifrån olika 

funktionshinder och visar även på vilka tillgänglighetslösningar man gjort i den nya 

museibyggnaden. Skaba, liksom Backman, menar att den ökade tillgänglighet uppfattas 

som underlättande för alla besökare.48 

 

Sjöstrand49 har studerat bemötandeattityder, myter och stigma kring personer med 

funktionshinder och hon konstaterar att personer med funktionshinder får ta emot dåligt 

bemötande och negativa attityder mot sin personlighet.50 Trots att vår kunskap och 

förståelse för olika handikapp har ökat finns ändå en rädsla och osäkerhet kvar som 

visar sig i bemötandet av personer med funktionshinder.  Trots att vi på många sätt 

kommit långt vad gäller bemötande av funktionshindrade styr ändå de personliga 

värderingarna och åsikterna stigmatiseringen.  

 
Lindqvists nia 
Regeringens utredning, den så kallade Lindqvist nia – nio vägar att utveckla bemötande 

av personer med funktionshinder och förändra attityder,51 grundar sig på forskning och 

                                                
43 Ibid. s. 16 
44 Ibid. s. 38 
45 Ibid. s. 21 
46 Skaba, Patrycja. Tillgängligheten i de offentliga byggnaderna med fokus på museer : Det nya konst- och länsmuseet som ett 
exempel på bra tillgänglighetslösningar. (Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, 
2010) 
47 BBR, Boverkets byggregler Tillgänglighet i byggnader och på tomter  
Tillgänglig: http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-nytt/Tillgangliga-byggnader/ (2010 Okt 22) 
48 Ibid. s. 34 
49 Sjöstrand, Tanja. Attityder och bemötande mot funktionshindrade, (Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap 
och sociologi, 2008) 
50 Ibid, s.28 ff 
51 SOU 1999:21 Lindqvists nia – vägar att utveckla bemötande av personer med funktionshinder och förändra attityder 
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studier kring bemötande och funktionshinder och de slutsatser som dragits utgör en 

bred grund för arbetet med bemötandefrågor.  

 

Bra bemötande, menar Lindqvist, bygger på en någorlunda jämbördig kommunikation 

där man pratar samma språk. 52 Individen bär med sig tidigare erfarenheter av 

bemötandesituationer som påverkar förhållandet till andra människor. Finns svårigheter 

kring kommunikationen, eller funktionshinder som innebär svårigheter med normativ 

social kompetens, kan detta skapa en osäkerhet hos en person som inte är van att möta 

en funktionshindrad. Detta kan i sin tur generera en försvagad självkänsla hos personen 

som har funktionshindret. 

 

Enligt forskningen kring bemötande av funktionshindrade finns betydande samband 

mellan attityd och bemötande. Förklaringarna till sambandet har sin grund i 

sociokulturella, psykodynamiska, historiska och demografiska faktorer och även i den 

enskildes personlighet. 53 Genom att vara beroende av någon annan i form av hjälp eller 

god vilja så uppstår ett maktförhållande som påverkar bemötandet. Maktförhållandet 

grundar sig i klass och klasstillhörighet och speglar sig i individens självkänsla i 

förhållande till samhället i stort. Offentligt språk och sociala koder som man erhåller 

genom utbildning, verbal förmåga och stabil social situation, minskar risken för att 

mötas av dåligt bemötande och gör det lättare att bemästra situationer av kränkning 

konstaterar Lindqvist. 

 

Vidare ser man att personer med funktionshinder lätt behandlas barnsligt och utesluts ur 

viktiga sammanhang. Orsaker till detta är att funktionshindrade som grupp genom 

tiderna bemötts som avkönade och avindividualiserade objekt.54 Får funktionshindrade 

möjlighet att var subjekt i sina liv blir det svårare för omgivningen att avindividualisera 

dem. 

 

Lindqvist menar att ett gott bemötande skiljer sig från ett dåligt genom förmågan att 

förstå mänskliga relationer och reaktioner. Detta påverkas i sin tur av samhällets 

grundläggande människosyn där politiker och beslutsfattare fungerar som vägledande 

                                                
52 Ibid. Kap 13.1, s. 101 ff 
53 Ibid. Kap 12, s. 98 
54 Ibid. Kap 16:3, s. 138 



 16 

för kollektivets bemötande.55 Bemötandefrågan består av dessa två utgångspunkter; det 

individuella bemötandet och samhällets kollektiva bemötande.56 Den enskilde 

individens värderingar präglas av samhällets rådande värderingar som är synliga genom 

lagar och regler.  

 

Bemötande av funktionshindrade är en politisk fråga och ett uttryck för samhällets 

kollektiva värderingar. Lindqvists uppdrag var att beskriva de erfarenheter personer 

med funktionshinder har om bemötande i kontakten med myndigheter och offentliga 

organ och även kartlägga och analysera hur man kan förbättra bemötandet genom 

faktorer som organisation, ledarskap, struktur samt personalkompetens. Lindqvist 

konstaterar att det finns många brister i bemötandet av personer med funktionshinder 

vilket resulterar i att de känner sig kränkta. Den enskilde personen präglas av 

förutsättningar som skapas av yttre faktorer och enskildas värderingar. 57 

Bra bemötande 

Sisus, Statens institut för särskilt utvecklingsstöd utgivna skrift Bra bemötande av 

människor med funktionshinder – en översikt58 ger en bild av hur arbetet med 

bemötande av funktionshindrade strukturellt bör fungera. Genomgående påvisar man 

att arbetet handlar om en demokratifråga, en fråga om makt och inflytande – att släppa 

in alla medborgare i samhällslivet. Grunden för diskriminerande behandling är 

maktstrukturer och fördomar, okunskap och omedvetenhet. Sisus menar att inflytande 

och makt för personer med funktionshinder måste få ökad betydelse och insatser skall 

leda till att människor frigörs istället för att passiviseras.59 

  

Funktionshindrade beskriver hur de i mötet med majoritetssamhället inte blir bemötta 

som individer utan kategoriseras och bedöms utifrån fördomar om den grupp de tillhör. 

Det främsta problemet är inte enskilda individer utan strukturer i majoritetssamhället 

där våra fördomar är ett exempel på dessa strukturer. För att nå förändring måste vi, 

menar Margareta Wadstein, slå hål på vår egen självbild, rannsaka oss och bli medvetna 

om våra fördomar. 60 Nyckel är kunskap om diskriminering och kunskap om individen 

vi möter eller gruppen denne tillhör. Diskriminering handlar inte om att behandla alla 
                                                
55 Ibid. Kap 13.1, s. 101 
56 Ibid. Kap 12, s. 97 
57 Ibid. Kap 12, s.97 
58 Sisus. Bra bemötande av personer med funktionshinder – en översikt  
59 Ibid. s. 6 
60 Ibid. s. 11 
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lika utan om att behandla individen utifrån sina förutsättningar.  

 

Lena Nyberg, dåvarande Barnombudsman, som skriver i Sisus folder, menar att det 

handlar om att skapa möjligheter till inflytande och delaktighet för barn och unga 

utifrån deras förutsättningar och speciella behov oavsett funktionshinder, kön, ursprung 

eller ålder. 61  

 

- ..idag utestängs barn och unga från aktiviteter som är självklara för de 

flesta andra barn och ungdomar. Med bättre tillämpning av nuvarande 

lagstiftning kommer fler barn och unga med funktionshinder bli delaktiga i 

skolan och på fritiden. Men så länge barn och unga med funktionshinder 

inte tillerkänns samma rättigheter som alla andra så kommer vi ha ett 

samhälle som inte är till för alla.62 

 

Sisus delar in definitionen av bemötande på tre nivåer utifrån vilka förändringsarbetet 

bör ses och struktureras; kollektiva bemötandet, organisatoriska bemötandet och det 

individuella bemötandet.63 Man understryker även att många funktionshinder är dolda 

eller kommunikativa vilket ställer speciella krav på bemötande64. Förutsättningarna för 

ett bra bemötande och en modern syn på funktionshinder är att kompetensen ökar. 

 

Det punktuella och det relationella perspektivet 
Elever i behov att särkilt stöd betraktas utifrån två olika perspektiv menar Maria von 

Wright.65 Dessa två perspektiv signalerar och skapar grund för två skilda sätt att bemöta 

eleven. Det ena är det punktuella perspektivet där eleven ses och bedöms utifrån sina 

svårigheter.66 För att kunna hjälpa en person utifrån det perspektivet krävs att man 

förstår personens svårigheter. Von Wright anser att ett sådant perspektiv inte öppnar för 

kommunikativa möjligheter utan eleven blir ett är med sin svårighet istället för ett 

med; jag är funktionshindrad till skillnad från jag har ett funktionshinder. I ett 

relationellt perspektiv är det mellanmänskliga mötet utgångspunkten för att förstå sig 

                                                
61 Ibid. s 12 
62 Ibid. s 12 
63 Ibid. s 16 
64 Ibid. s 16 
65 Skolverket Att arbeta med särskilt stöd - några perspektiv (Spånga: Spånga Tryckeri AB 2002) 
66 Ibid. s. 11 



 18 

själv och den andra.67 Svårigheterna som uppstår blir därmed mellanmänskliga 

fenomen. I det mötet blir varje person sitt eget själv, en unik individ. Behovet av att 

vara en unik individ och bli bemött utifrån det, bär vi alla med oss, menar Von Wright, 

att få synas och att få synas som den vi är.68  

 

Utifrån detta beskriver von Wright skillnaden i förhållningssätt och bemötande med den 

punktuella respektive den relationella blicken. De punktuella söker svar på frågan vad 

personen kan bli eller kan åstadkomma med utgångspunkt i den brist personen har och i 

den relationella försöker man inta elevens perspektiv och ställa frågan; Hur brukar du 

göra? Hur kan vi göra så att du ska förstå?69 

 

Von Wright menar därmed att pedagogen bär ett ansvar i den asymmetriska 

maktbalansen relationen lärare elev innebär. Läraren ansvarar för att ta initiativ till att 

ett mellanmänskligt möte sker och öppna upp möjligheten så att den andre blir delaktig. 

Ett sådant möte skapar en öppenhet för det oförutsedda och därigenom möjligheten att 

överskrida det förväntade.70 

 

I kraftfältet kring ett handikapp 
Tomas Åström redogör i sin avhandlig I kraftfältet kring ett handikapp - 

Moralpositionering och teori om social positionering för aspekter av svårigheter i 

bemötandet av ett barn med funktionshinder. Åströms forskning utgår ifrån den 

osäkerhet i interaktionen som uppstår till det funktionshindrade barnet som är intrikat 

sammanvävda mellan de olika aktörerna i ett möte. 71 Genom denna osäkerhet i mötet 

har han iakttagit att det uppstår en positionering i relation till barnet. Åström lägger 

fram en teori om dessa positioneringar vilken gör det möjligt att studera och förstå de 

konflikter och det kraftfält som han menar omger det funktionshindrade barnet. 

 

I forskning har han främst utgått ifrån de personer som finns runt barnet men menar att 

kraftfältet barnet omges av, inbegriper barnets alla relationer och kan därför kan sägas 

vara generellt. Han har genomfört fallbeskrivningar, intervjuer och observationer och 

                                                
67 Ibid. s. 12 
68 Ibid. s. 13 
69 Ibid. s. 17 
70 Ibid. s. 19 
71 Åström, s. 76 
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berörde yrkesgrupper och personer som till exempel omsorgspersonal, kuratorer, 

personer med funktionshinder, föräldrar, skolpersonal och elevassistenter.72 

 

I mötet med en funktionshindrad person skapas en värdepositionering i relationen. 

Åström ser tre perspektiv av positioneringar som förekommer och är komplementära 

med varandra; existentiellpositionering, intressepositionering och moralpositionering.73 

Fler delprocesser blev synliga och ingår i dessa tre huvudpositioneringar. Åström har 

specifikt intresserat sig för moralpositioneringen och ser att man där delar upp rollerna 

mellan god – ond – offer – GOO-triaden74 där positionerna kan växla mellan aktörerna. 

 

Åström ser i sin forskning att när barnet har svårigheter med sin kommunikation 

uppstår tveksamhet i att ta kontakt med barnet och det hänger samman med att man inte 

vet hur interaktionen kommer att gestalta sig.75 Det finns även svårigheter och tabun i 

framförandet och beskrivningen av ett barns problem. Syftet är enligt Åström att 

skydda barnet men att det är oklart vad man vill skydda barnet från. Det finns också en 

oro för att en beskrivning av ett barn kan leda till generalisering av en hel grupp och att 

en ”stämplingsmekanism”76 aktiveras liksom att det finns en oro för att uttala sig 

kränkande om barnet77. 

 

Problematiken kan uppstå i rektionerna på positioneringen som sker mellan barnet och 

den vuxne. Befinner sig det funktionshindrade barnet integrerad i en elevgrupp med 

barn utan funktionshinder, kan dessa barn, men även andra vuxna, uppleva att det 

funktionshindrade barnet får favörer och annorlunda behandling. Det funktionshindrade 

barnet kan också själv gå med på hjälp, trots att det kanske inte behöver eller vill, för att 

göra omgivningen nöjd. Detta kan också medföra nackdelar i relation till kamraterna i 

gruppen.78 

Felaktiga förväntningar på barnet kan leda till att barnets strategier utvecklas fel och de 

överlevnadsstrategier som barnet utvecklat kan leda till personlighetsförändringar. 

Detta är mönster som Valerie Sinnas har sett i sitt arbete som terapeut för barn med 

                                                
72 Ibid. s. 77 
73 Ibid. s. 99 
74 Ibid. s. 125 
75 Ibid. s. 103 ff  
76 Ibid. s.104 
77 Ibid. s. 105 
78 Ibid. s. 108 
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funktionshinder.79 I den annorlunda behandlingen av barnet ingår bland annat onormalt 

röstläge, mimik, undantag för regler t ex i skolan, beröring och rörelsemönster och 

Åström kallar detta för förbarnsligad position.80 

 

Metod  
I min studie har jag belyst bemötandeperspektivet ur kulturinstitutionens perspektiv 

genom att göra en intervju med en pedagogiskt ansvarig på Moderna Museet och ur 

skolans och elevernas perspektiv genom en enkätundersökning i en skolgrupp. Jag har 

använt en blandad undersökningsmetod för att kunna belysa mina frågeställningar från 

flera perspektiv. Enligt Johansson och Svedner får man en allsidigare och djupare 

förståelse om man använder flera metoder som kompletterar varandra.81 

 

Intervju 
För att få en bild av hur ett statligt museum arbetar kring tillgänglighet och bemötande 

av skolgrupper med elever med funktionshinder ville jag intervjua någon som arbetade 

i en pedagogisk verksamhet på ett museum. Genom rekommendationer kom jag i 

kontakt med en av de pedagogiskt ansvarig på Moderna museet. I studien har jag valt 

att kalla henne Åsa. Åsa ansvarade delvis även för arbetet med att ta fram museets 

handlingsplan för tillgänglighetsarbetet. Genom intervjun ville jag synliggöra tankar 

och förhållningssätt i det interna arbetet inom organisationen.82 

 

Inför intervjun informerade jag Åsa om utgångspunkten för min studie samt studiens 

syfte. Jag informerad även om forskningsetiska regler enligt Johansson och Svedner 

(2006) där jag poängterade hennes möjlighet att ha åsikter och godkänna manuset inför 

uppsatsen, avbryta intervjun när hon vill samt att hon kommer att avidentifieras och få 

ett annat namn i bearbetningen.83 Jag informerade även om att intervjun skulle spelas in 

och att hon hade möjlighet att avböja detta om hon så önskade liksom att materialet 

endast skulle användas av mig och att inspelningen efter avslutad studie ska raderas och 

                                                
79 Ibid. 109 
80 Ibid. 109 
81 Johanson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. 
(Uppsala: X-O Graf Tryckeri AB, 2006). s. 48 
82 Se Bilaga 1: Frågor pedagogiskt ansvarig Moderna museet. 
83 Johanson & Svedner s. 29 f 
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transkriberingen förstöras. 

 

Jag valde att spela in intervju, en metod som förespråkas av Johansson och Svedner vid 

kvalitativa intervjuer,84 främst för att jag senare i bearbetningen inte ville gå miste om 

något eller lägga egna värderingar och formuleringar i svaren. Intervjun genomfördes 

på Moderna museet i ett mötesrum och spelades in på en MP3-spelare. Intervjun tog ca 

1 ½ timme. Det dokumenterade materialet transkriberades till text vilken jag sedan 

skrev om i en mer berättande form. Utifrån denna text har jag hämtat det som jag tycker 

är intressant i relation till mina syften och frågeställningar i min forskning, och 

presenterar i resultaten för intervjun gestaltade med citat av Åsa. 

 

Genom intervjun ville jag få möjlighet att se hur Moderna museet förhåller sig till 

bemötandefrågor i tillänglighetsarbete i verksamheten i stort liksom i verksamhet och 

projekt som berör skolan i relation till elever med funktionshinder.  

 

Enkätundersökning vid Studiebesök i Kyrkan och Parken 
För att undersöka hur elever och personal upplevde bemötande och interaktion med 

museipersonal genomförde jag en enkätundersökning vid två olika studiebesök som 

genomfördes på samma dag. Enkäten delades ut till alla som deltog i besöket; elever, 

elevernas assistenter, lärare och museipedagogerna, här kallade Guider. Syftet med 

enkäten var att få en uppfattning om vilka upplevelser och åsikter man hade av 

visningarna och lyfta vad de svarande ansåg var viktigt vid besöken på 

kulturinstitutionerna. Under studiebesöken genomförde jag deltagande observation för 

att förstå och reflektera över svaren enkätundersökningen gav. Detta möjliggjorde för 

en djupare förståelse av svaren och situationen de svarande var i. Frågorna och 

utformningen av enkäterna togs fram i samråd med läraren för den tänkta gruppen 

liksom planeringen för när enkäterna skulle fyllas i.  

 

Gruppen bestod av åtta elever i årskurserna 6 – 10, inskrivna i grund- grundsär och 

träningsskola. På dagen för studiebesöken var tre elever frånvarande och gruppen i sin 

helhet bestod av fem elever, sex assistenter, en resurs samt två lärare varav jag var en. 

Två av eleverna hade två assistenter vardera och en elev var utan egen assistent.  
                                                
84 Ibid. s. 44 
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Informanterna informerades om syftet med enkäten och att den var en del av min 

forsknings studie i lärarutbildningen. De informerades om att de var frivilligt att delta 

och om sin anonymitet i undersökningen.  Genom frågornas utformning och innehåll 

liksom genom redovisningens upplägg försäkrade jag mig om att det inte är möjligt att 

identifiera någon av de enskilda informanterna, något som enligt de forskningsetiska 

reglerna är viktigt vid enkätundersökning.85 Guiderna informerades var och en för sig 

om syfte med enkäten liksom om sin anonymitet att det var frivilligt att delta i 

undersökningen. 

 

Först besökte vi en utomhusutställning i en park som drivs av Stockholms Länsmuseum 

som jag kallar Parken. Därefter besökte vi en kyrka som är rik på kulturhistoriskt 

värdefulla målningar, här kallad Kyrkan. Vid båda studiebesöken hade vi bokat 

guidning som erbjöds i deras respektive skolprogram. Parken har en tydligt formulerad 

pedagogisk verksamhet riktad mot skolan. Kyrkans pedagogiska program var inte fullt 

så utarbetat men presenteras med tydligt innehåll. 

 

Besöket i Parken varade i ca 60 minuter. Vi fick en rundvandring i parken där guiden 

berättade om platsens historia utifrån olika objekt. Guiden hade även med sig föremål 

eleverna fick titta, känna och lukta på vilket förstärkte berättelserna.  

 

Besöket i Kyrkan varade i ca 40 minuter. Guiden visade oss några av interiörerna i 

kyrkan samt visade och berättade om målningarna på kyrkans väggar och tak och 

målaren. Guiden var klädd i tidsenliga kläder från den tid då målaren verkade och med 

hjälp av handdockor gestaltade hon några av berättelserna i målningarna.  

I min beskrivning av resultaten kommer jag att benämna Länsmuseets park som Parken 

och Kyrkan som Kyrkan. Jag benämner museipedagogerna med Guide, oavsett deras 

titulering i sin verksamhet för att inte förväxla dem med någon pedagog från skolan. 

 

Enkäten 
Min avsikt var att fånga upplevelser av besöket från alla deltagare oavsett roll. Enkäten 

och frågorna är utformade på olika sätt beroende på vilken roll i gruppen den var ämnad 

för; elev, assistent, lärare + resurs samt lärare + guide. Genom att differentiera och rikta 
                                                
85 Ibid. s. 30 
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frågorna hoppades jag få ett tilltal som är mer riktat med förhoppning om ett mer 

personligt svar. Elevernas frågor var anpassade efter deras behov i språk och 

utformning och antalet var avvägda för att inte ta mer än ca fem minuter att svara på. 

Detta är viktigt eftersom jag ville att de ska hinna svara direkt efter avslutat besök. 

Assistenternas frågor är formulerade så att de svarade hur de uppfattade guidningen 

utifrån sin brukare (eleven) och de ges även möjlighet att skriva ner egna reflektion. 

Lärarens och resursens enkät har samma fokus på frågorna som eleverna och 

assistenterna med tillägg om hur man upplevde att eleverna blev bemötta, innehåll och 

kunskapsnivån på visningen samt upplevelsen kring interaktionen mellan guiden och 

gruppen. Läraren och guiden fick dessutom en enkät som specifikt behandlade deras 

kontakt om hur planering inför besöket gått till och hur information om speciella behov 

efterfrågats och delgetts.86 

 

Skalan 
Eleverna besvarar enkäten genom att använda en skala från 1 – 10 där 1 står för 

lite/dåligt och 10 som mycket/bra.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Skalan med ruta under för elevens markering. 

 

Skalan är en form de är vana vid från skolan för att beskriva upplevelser och känslor. 

Eftersom alla elever i gruppen har svagt tal eller inget eget tal är det svårt och 

tidskrävande att formulera ett eget svar. De egna svaren bygger många gånger på 

lärarens eller assistentens frågor för att komma fram till elevens egen uppfattning om 

något. Skalan som instrument underlättar för eleven att förmedla en egen känsla eller 

uppfattning istället för att själva sätta ord på dem. Svaret blir också mer nyanserat i 

jämförelse om de själva formulerar sig då svaren ofta bli mer generella och förenklade, 

som bra, roligt, ja eller nej, detta till följd av begränsat språkligt ordförråd. Assistentens 

oavsiktliga personliga tolkning och överföring av egna åsikter av elevens svar minskade 

vid användandet av skalan. Någon elev använde, på grund av svag syn, en separat skala 

som var större och tydligare. Assistenten markerade därefter svaret på elevens enkät. 
                                                
86 Se Bilaga 2 – 4; enkätfrågor: elever, assistenter, resurs, lärare och guider. 
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Assistenterna svarade även på skalan i sin enkät för att göra det möjlighet att jämföra 

deras svar med elevernas, men hade möjlighet att komplettera med egna ord. Enkätens 

sista fråga gav både elever och assistenter möjlighet att själva formulera sig själva kring 

något som kan vägleda guiden till en mer anpassad visning. 

 

Eleven pekar på skalan 1 – 10 på den siffra som de tycker stämmer överens med hur de 

känner utifrån den ställda frågan, 1 = lite/dåligt till 10 = mycket/bra. Assistenten hjälpte 

sedan eleven att kryssa i rutan. I resultatdelen redovisas skalan med den ställda frågan 

skriven och med antalet svarande i respektive ruta, t ex 3 st.  

 

 

Genomförande – resultatredovisning  

Intervju med Åsa, pedagogiskt ansvarig på Moderna museet   

 - museipedagogsikt perspektiv på samarbetet skola och museum87  

Organisatoriskt 
Åsas arbete med Moderna museets handlingsplan har bidragit till hennes insyn och 

kunskaper om museets organisation. Hon beskriver en engagerad och driven grupp av 

pedagoger från några statliga museer i Stockolm som tillsammans drev frågan om hur 

deras verksamhet även skulle inkludera barn med särskilda behov. För Moderna 

museets del utgjorde detta grunden för arbetet med handlingsplanen. Handlingsplanen 

formulerar sig kring utvecklingsarbetet på museets alla avdelningar och berör hela 

personalen i både den fysiska som mellanmänskliga miljön. Ansvaret för att 

handlingsplanen efterlevs och uppdateras ligger idag på avdelningscheferna och museet 

har ingen ansvarig samordnare för hela museets tillgänglighetsarbete, något som Åsa 

tycker saknas. 

- det finns ingen, det kan man helt klart konstatera och det är väldigt önskvärt att 

man har det /.../ Men det är en oerhörd vinst tror jag om man samordnar nu /…/ 

alla ska arbeta med detta, att det ska ut i organisationen.  

                                                
87 Intervju med pedagogiskt ansvarig på Moderna museet av Victoria Brännström, maj 2010. Frågor: Bilaga 1. 



 25 

I organisationen i stort tycker Åsa sig se att arbetet öppnat ögonen för många och att 

man visar på ett engagemang i sin verksamhet för att arbeta mot ökad tillgänglighet. 

 

Fortbildning 
För att tillgängligheten skall öka menar Åsa att fortbildning för personalen är en bra 

väg att gå för att öka förståelsen och kunskapen. Åsa uttrycker en besvikelse över att 

museet inte konkret ordnat med fortbildning för personalen.  

- Vi har ju varit på några seminarier /.../ men det var ju bara några få av oss som 

gick  

- Det var väl egentligen en av de frågor som vi hade med i vår 

handlingsplan/.../att vi skulle ha en utbildning eller det kunde vara en 

förmiddag eller vad som helst där all personal är samlad /.../ Men jag tycker att 

man skulle haft en utbildning och i framtiden ska ha en utbildning där alla får 

en ingång i det här. 

 

Kompetens 
Åsa beskriver den pedagogiska verksamheten på museet och presenterar några olika 

projekt där museet samverkat med olika grupper med särskilda behov under kortare 

eller längre tid. Hon uttrycker förtroende för pedagogerna och återkommer ofta till att 

de är intresserade, kompetenta och kunniga i bemötandefrågor, trots att de inte har 

någon specialkunskap på området. Hon menar även att det är viktigt att ha kunskap 

kring funktionshinder och kännedom om eleven för att bemöta på rätt sätt. 

- Vi har ju en stor kompetens och en skiftande kompetens kan jag ju säga. Jag 

tycker att vi har ju en ganska stor stab med museivärdar som är vår front 

personal och jag tycker att dom, dom är ju inte specialutbildade på 

tillgänglighet, men många av dom är väldigt intresserade av att möta 

besökarna. 

- Man måste ju känna sin mottagare /…/  att om man ska kunna göra bra 

verksamhet för grupper med särskilda behov så måste man också kunna dom 

olika multifunktionshinder, alltså lite grann vad som är möjligt att göra. 

Samtidigt kan jag tycka att några av våra bästa pedagoger, det är nog dom som 

klarar alla dom här bitarna, alltså dom kan guida allt från särskola till vuxna. 
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Bokningen 
Den pedagogiska verksamheten på museet tar själva inte emot bokningar utan detta 

sker genom en samordnad bokning för hela museet. Det första samtalet med bokningen 

verkar vara en viktig del i att beställaren och museipedagogen skall hitta fram rätt till 

varandra när det gäller elever med särskilda behov. Dels är det bokningspersonalens 

ansvar att ta reda på gruppens önskemål men också lärarens ansvar att informera om 

vilka behov som finns. Bokningen förmedlar önskemålen vidare till pedagogen som ska 

ta emot gruppen. I systemet finns svagheter konstaterar Åsa, det finns inga rutiner kring 

hur bokningen och förmedlingen ska gå till utan det hänger på den bokningsansvariges 

noggrannhet och intresse vid samtalet, att matcha med rätt pedagog och förmedla all 

information. 

- det ju oerhört viktigt att den personen i bokningen då, fångar upp vad man vill 

ha. Där sker det ju ibland missförstånd, att bokaren kanske inte har kompetens i 

alla dom här bitarna. Man måste tycka att det är lite roligt att diskutera med 

lärarna och liksom få dom här sakerna 

- … det allra bästa är väl, om man vet att dom här grupperna kommer, att man 

ringer upp dom och att man kan prata så att man får en avstämning inför 

besöket. Är man timanställd guide då är det svårt /…/  att få tag på, att matcha 

med skolan 

- i ett drömsenario så skulle man ju ha en bokningstjänst som var bara kring dom 

pedagogiska, alltså kring kanske skolbitar /…/  men såna resurser har vi inte. 

 

Mötet med elever 
I mötet med elever i behov av särkilt stöd beskriver Åsa att oron för att göra fel kan 

vara en orsak till osäkerhet hos pedagogen. Egna erfarenheter av funktionshinder menar 

hon själv har underlättat för henne i mötet liksom att vara medveten om sin egen roll. 

- Det är viktigt att inte tycka synd om utan snarare se personen. 

- … vara väldigt medveten om sin egen roll, när jag träffar en grupp här på 

Moderna museet och tar emot, har jag ju ett jätte maktövertag. 

- Det svåra är nog en själv, man börjar liksom fundera på sig själv /…/ hur ska 

jag hälsa /…/  ska vi ta i hand eller och där får man ju verkligen tänka sig för 

/…/  Och det är ju klart där kan man göra hur många fel som helst, där kan jag 

känna en osäkerhet, att jag kanske trampar över den personens gränser /…/ det 
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är klart får jag då ingen bekräftelse av den jag träffar så kan det faktiskt vara 

svårt. Jag tänker, som inte möter min blick, det är ju ganska vanligt. 

 

Anpassning för elever med särskilda behov 
Tidsaspekten i visningen eller projektet menar Åsa har stor påverkan. Att genomföra 

enstaka besök med barn med funktionshinder tycker hon är svårare än när det blir 

projekt som pågår över en längre tid. Mycket i mötet menar Åsa, handla om att skaffa 

sig kunskap om elevernas kapacitet och om att bygga upp förtroendet, något Åsa 

återkommer till ofta. 

- Det kommer nya grupper till oss hela tiden så har vi ju inte den insikten att vi 

kan alla funktionsnedsättningar /…/  Enstaka besök är ganska svårt, jag tror att 

man måste jobba mer projektorienterat och man liksom jobbar ju upp ett 

förtroende, för det handlar ju om det både från lärarnas sida, och så personalen 

måste liksom våga släppa. 

- Så det är ju klart att i det ultimata samarbetet vill man ju bygga upp förtroendet 

med läraren, med eleverna /…/  och sen att det får ta lite tid, men kanske heller 

inte att du kan kräva någonting tillbaka. 

- vi har samarbetat med dom, och det gjorde vi också inom Museum för alla, så 

mötte vi dom ju först på deras hemmaplan, så då har vi varit deras gäster. 

- Där jobbade vi med en konstnär /…/  vi gjorde en workshop så vi jobbade ute i 

närmiljön /…/ det förtroendet som han på nåt sätt ingav och den styrka han gav 

eleverna /…/ samtal med oss och lärarna /…/ men just det här att se hur han 

jobbade, hur han byggde upp deras förtroende. 

 

Åsa upplever svårigheter att anpassa visningen till elever med funktionshinder som är 

integrerade i en klass. Samtidigt menar Åsa, inger användning av hjälpmedel förtroende 

för andra personer och grupper som i exemplet med guidning på teckenspråk. 

- Där kan ju faktiskt vara svårt då, att man kan inte nå. För vi har tillexempel nya 

synskadeverktyg som vi jobbar med /…/ men samtidigt är det svårt för den 

personen vill oftast inte bli utpekad. 

- Hon är själv döv och hon gör teckenspråksvisningar. Så då behöver man ingen 

tolk utan hon kan visa direkt. Och det tror jag är oerhört värdefullt /…/ det 

bygger ett otroligt förtroende att man har en person som kan tala med en på 
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teckenspråk eller som hon också talar med dövblinda. Och att hon kan göra det 

själv kring konsten, att man inte måste gå i förtroendet, att bygga upp med en 

tolk som står där och ska teckentolka och föra över det hon säger. 

 

Att grupper med elever med särskilda behov skulle får likvärdig information och 

upplevelse som andra grupper vid ett guidat besök, är Åsa säker på, men önskar 

samtidigt mer resurser. 

- Jag som ansvarig måste släppa då att jag inte kan möta den här gruppen, utan 

det är en av mina timanställda pedagoger /…/  man måste lita på att systemet 

fungerar, att alltifrån bokningen, att det är rätt person som är inbokad /…/  med 

den specialist kompetensen som träffar den gruppen. Men jag skulle säga om, 

om alla bitarna fungerade som de ska så tycker jag att absolut, vi har flera 

kunniga pedagoger som kan ta emot grupper med tillexempel 

multifunktionshinder. Men sen är det ju frågan om det matchas rätt /…/  vi 

skulle behöva mycket mer resurser när det gäller det här. 

 

Inbjudan och utvärdering 
Museet har inga generella lösningar för att skapa anpassade visningar. På hemsidan 

finns heller ingen information om vilka möjligheter som finns konstaterar Åsa. 

- Om du går på vår hemsida så finns det ju ingen visning som säger; för dig med 

en klass med särskilda behov så kan du boka den här. Och det kan jag tycka på 

ett sätt är bra och på ett sätt kan jag tycka att det är en brist då. För kanske att 

vi skulle kunna locka och även utarbeta program i samverkan - så här skulle vi 

kunna jobba, det här skulle funka /…/ men vi har ett tema som vi tycker skulle 

kunna vara ett spännande sätt att presentera museet på för en specialgrupp. 

 

Åsa berättar att det finns tankar om att formulera projekt och profileringar för att öka 

samarbeten med skolan och med grupper av elever med särskilda behov och genom 

skapande skola projektform. 

- Det var väl egentligen tanken att vi också skulle ta fram modeller för skapande 

skola. Att vi skulle kunna ha förslag som om vi säger att det närmsta året så det 

här vara en av fokus på Moderna. 
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Museet arbetar nu med lärarkvällar och referensgrupper och Åsa verkar ha tankar om 

att skapa en plattform för dialog. Utvärdering av projekt och visningar görs enligt Åsa 

inte organiserat, däremot har enskilda lärare som samarbetet med Moderna genomfört 

utvärderingar som museet sedan fått ta del av. 

- Jag tycker så som läraren NN gjort är väldigt ambitiöst, och det är klart, så 

görs det ju inte alltid, men på Moderna försöker man ju hela tiden utvärdera. 

Nu vet ju inte jag hur mycket Museipedagog NN gör skriftligt då /…/ då vet jag 

att, då var det inte Museipedagog NN som gjorde utvärderingen utan det är nog 

skolan som gjorde den.  

- Sen är det klart den här kommunikationen med hemsidan /…/ där kan man ju 

tänka att man skulle kunna göra mycket mer kanske ett forum /…/ som att det 

hade blogg /…/ så kan vi länka till vad dom gjorde, så att man ser exempel. 

 

Redovisning av enkätundersökningen av besöket i Parken och 

i Kyrkan 

Redogörelse för enkätundersökningen  
Redogörelsen för enkätundersökningen är uppdelat utifrån respektive besök; Parken 

och Kyrkan. Inledningsvis redogör jag för guidens och lärarens enkätsvar rörande 

kontakt, information och planering inför studiebesöken i Parken och Kyrkan. Därefter 

redogör jag för övrigas enkätsvar under rubrikerna Bemötande, Kunskapsförmedling 

och innehåll samt Interaktion. Assistenternas upplevelse citerar jag på respektive fråga 

eftersom jag anser att de ger en bild som återspeglar situationen de reflekterar över. Sist 

redogör jag i citatform för de råd och tankar man formulerat under rubriken Erfarenhet 

och önskemål. Meningen är inte bedöma guiderna, utan att utifrån svaren försöka ringa 

in hur en guidning upplevs och hur den skulle kunna utvecklas. 88 

Besöket i Parken  

Kontakt, information och planering 
Läraren och Guiden 

Enligt Lärarens och guidens svar i enkäten hade de kontakt med varandra flera gånger 

via telefon och mail inför studiebesöket. Informationen bestod enligt både läraren och 

                                                
88 Enkätundersökning, maj 2010. Enkäter respektive grupp se bilaga 2 – 6.  
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guiden av elevantal och dessa elevers speciella förutsättningar så som funktionella 

svårigheter och kognitiv nivå.  

Guiden - Jag fick veta att eleverna hade neurologiska skador, att de var 

rullstolsburna, att alla hade varsin assistent, att de behövde beställa färdtjänst, och 

vad de hade läst om tidigare. Jag tyckte att informationen var mycket bra.   

 

Läraren gav guiden tips på metoder och hjälpmedel som kunde vara användbara i 

kunskapsförmedlingen. Guiden beskriver att hon förberedde visningen genom att 

konkretisera kunskapen tog fram material för att stimulera alla sinnen. Läraren fick 

också information om vad studiebesöket skulle innehålla så att hon kunde förbereda 

eleverna och etablera nya begrepp. 

Guiden - Jag förstorade de bilder som jag brukar visa i vanliga fall. Jag valde 

föremål som man kunde röra, lukta och titta på.  

Läraren – Jag frågade om hon önskade att vi tog upp särskilda begrepp. Det gjorde 

vi – jag förberedde. 

Läraren anser att kontakten och förberedelserna var mycket bra utifrån förutsättningar i 

fråga om tid och avstånd. 

 

Bemötande 
Elever 

Fråga: Guiden hejade på mig och pratade med mig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    2 st 1 st    2 st 

 
Assistenter 

Fråga: Tyckte du att guiden bemötte eleven på ett adekvat sätt? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         6 st 

 

Assistenternas egna reflektioner: 

- Hon pratade och var glad. 

- Fantastisk guide! 

- Hon var bra, berättade på ett intressant sätt och lugn. 
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- Välkomnade alla! Pratade på ett bra sätt. 

Eleverna upplevde bemötandet i Parken från medel till högt medan alla assistenter 

upplevde det som mycket bra och kommentarerna speglar detta. 

 

Lärare och resurs 

Läraren och Resursen skrev att guiden i Parken var ”exemplarisk” och ”Hälsade på dem 

i grupp”. 

 

Guiden 

Guiden i Parken beskriver hur hon upplevde mötet med eleverna. 

- Alla hade med sig en personlig assistent och gruppen var ganska liten vilket 

gjorde att jag fick tid för alla. Eleverna var med på noterna och det märkte jag 

genom att de ställde frågor och skrattade. 

 

Kunskapsförmedling och innehåll 
Elever 

Fråga: Jag förstod vad Guiden berättade om på utställningen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    1 st   1 st 1 st 2 st 

 
Kommentar från en elev:  

- Jag berättade inget. 

 

Assistenter 

Fråga: Tyckte du att Guiden berättade om utställningen på ett sätt som eleven förstod? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         6 st 

 

Assistenternas egna reflektioner: 

- Jättebra. 

- Fantastisk guide 

- Verkligen bra, hon fångade barnens intresse. 

- Väldigt givande.   
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Eleverna upplevde att de förstod vad guiden sa från medel till mycket bra. Alla 

assistenterna upplevde att guiden berättade om utställningen på ett sätt som de tyckte att 

eleverna förstod vilket kommentarerna beskriver. 

 

Lärare och resurs 

Läraren och resursen upplevde att guiden förmedlade kunskapen på ett sätt som eleven 

förstod.  

Resurs - Hon formade sig efter elevernas behov. 

Läraren - Berättade levande och underhållande! Vi gick runt hon visade, pekade, 

konkretiserade, frågade, knöt an till det tidigare sagda. 

 

Läraren hade en delad upplevelse av kunskapsnivån. 

Läraren – Ja men inte för alla – det är omöjligt! Lagom för dem på högsta nivån 

och ändå bra för övriga stor del av tiden.  

 

Guide 

Guiden i Parken beskriver att hon förberett och anpassat innehållet i visningen efter de 

råd hon på förhand fått av klassläraren. 

Guiden - Jag valde två föremål mer än vad jag annars brukar ta med eftersom jag 

oftast har barn som inte är rullstolsburna så brukar de få klättra i parken. Nu fick 

de istället mera tid till att titta på föremålen /…/ jag hade större bilder än vad jag 

brukar /…/ När det gäller den kunskapsmässiga nivån så anpassar jag den till alla 

grupper då alla elever är olika och tar till sig olika saker beroende på vilka redskap 

man ger dom. 

 

Guiden tyckte att hon gjort ett urval och valt en kunskapsnivå som kändes adekvat för 

den här gruppen.  

Guiden - Jag upplevde det. Detta på grund av att jag upplevde att eleverna visade 

intresse för det jag sa genom att de bland annat ställde frågor. 

Guiden upplevde att hon hade en bra kontakt med assistenterna. 

Guiden - Jag tyckte att det fungerade bra. De var just assistenter och var därför 

deras brukare och hjälpte mig när jag inte förstod något. Det var bra att de höll sig 

i bakgrunden därför att då blev det tydligt vem visningen var till för.  
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Interaktion 
Elever 

Fråga: Guiden lyssnade på mig när jag ville berätta något. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     1 st 1 st   2 st 

Kommentar av elev: 

- Jag berättade inget 

 

Assistenter 

Fråga: Tyckte du att Guiden visade intresse för att lyssna på eleven när denne ville säga 

något? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         6 st 

 

Assistenternas egna reflektioner: 

- Absolut, jätteduktig. (guiden lyssnade absolut på eleverna) 

- Fantastisk guide. 

- Hon lyssnade och förklarade bra. 

- Ja hon frågade om det var nåt man undrade över/ville fråga om 

Eleverna upplevde att guiden lyssnade på dem om de ville säga eller fråga något från 

medel till mycket. En elev avstod från att svara med kommentaren att hon inte hade 

något att berätta. Alla assistenter upplevde att guiden lyssnade och visade intresse för 

elevernas frågor och tankar.  

 

Lärare och resurs 

Läraren upplevde att guiden pratade direkt till eleverna och tog in dem i guidningen. 

Läraren - Hälsade på eleverna i grupp, pratade direkt till dem och lyssnade, lyfte 

elevernas frågor/kommentarer. 

 

Guide 

Guiden i Parken upplevde att gruppen var trevlig och att hon interagerade med 

eleverna.  
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Guiden - Alla hade med sig en personlig assistent och gruppen var ganska liten 

vilket gjorde att jag fick tid för alla. Eleverna var med på noterna och det märkte 

jag genom att de ställde frågor och skrattade.  

 

Erfarenheter och önskemål 
Elever  

Fråga: Om du skulle ge guiden ett råd om hur hon kan prata med dig, vad skulle det 

vara? 

- Jätte tydlig var hon. 

- Tydligt (Prata tydligt!) (Jag skulle vilja prova på mer saker. Mindre lyssna och 

mer praktiskt.) 

 

Assistenter 

Fråga: Vad skulle du ge Guiden för råd i bemötandefrågor vad gäller just din brukare 

om hon skulle träffa klassen igen? 

- Inga 

- Pratade tydligt och visade bilder nära. 

- Inget råd 

- Fortsätt i samma stil. 

- Inget mer att tillägga. 

- Kanske använda lite mer bilder. 

Eleverna och assistenterna gav guiden i Parken positiva reflektioner. De önskemål de 

framförde var av praktisk karaktär. 

 

Guiden 

Guidens erfarenhet från guidningen 

- Det var roligt att få visa parken på ett annorlunda sätt än vad jag är van vid. 

Att behöva fundera över hur man kan använda sig av det som finns där fast på 

ett annat sätt än vad det kanske var tänkt från början. Att komma ifrån normer 

som infinner sig efter ett tag som pedagog och få fundera över hur man 

uttrycker sig och så vidare. 
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Besöket i Kyrkan 

Kontakt, information och planering 
Läraren och Guiden 

Enligt Lärarens och Guidens svar i enkäten hade de kontakt via telefon samt ett kort 

bekräftande mail dagen innan studiebesöket. Informationen bestod enligt läraren av 

elevers speciella förutsättningar så som funktionella svårigheter och kognitiv nivå.  

 

Läraren gav information om klassens erfarenheter. 

Läraren - Berättade också att vi varit i flera kyrkor och efterfrågade lite kort info 

om olika ”delar” av kyrkan, predikstol, altare etc. 

 

Guiden tycke att kontakten var tillräcklig för en kort visning som denna och beskriver 

hur hon anpassat visningen. 

Guiden - Vi samtalade via telefon. Ja, det räckte /…/ Om det varit en längre visning 

så hade jag velat få ännu mer information. 

- Försökte vara konkret och använda mig av föremål som man kunde ta i /…/ 

använder hjälpmedlen i andra grupper också /…/ Långsammare (takt i visningen än 

vanligt) 

I fråga om den kunskapsmässiga nivån tycker guiden att det var svårt. 

Guiden - Tyckte att det var svårt när man inte känner individerna /…/ den kunde 

varit ännu bättre om jag känt eleverna 

 

Bemötande 
Elever 

Fråga: Guiden hejade på mig och pratade med mig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 st 1 st      1 st  2 st 

 

Assistenter 

Fråga: Tyckte du att guiden bemötte eleven på ett adekvat sätt? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    1 st  1 st 1 st 2 st  1 st 
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Assistenternas egna reflektioner: 

- Pratade inte som med en 14-åring. 

- Eftersom mycket handlade om bilderna i taket och NN ser dåligt var den delen svår. 

- Dock beskrev hon bra. 

- Lite barnsligt. 

- Berättade kanske lite mesigt. Våra barn är inte småbarn! 

Eleverna upplevde att guiden i Kyrkan bemötte dem mycket bra och även inte. Ett råd 

var att guiden bör ”Prata vanligt inte barnsligt”.  

Assistenterna upplevde Guidens bemötande av eleverna från medel till mycket bra. 

Kommentarerna visar att de upplevde guidens sätt att prata och agera som för barnsligt 

och ej åldersadekvat. Också råden visar att guiden kan nå ett bättre bemötande genom 

att prata som vanligt och undvika ett barnsligt tilltal.  

 

Lärare och resurs 

Resursen upplever att bemötandet var på - lite låg nivå ibland. 

Läraren beskriver hur hon upplevde bemötandet 

Läraren - Hon hälsade först när jag sade – det här är NN. Vände sig sedan direkt 

till eleverna, tog hjälp av oss andra vuxna, lyssnade och frågade (gruppen) /…/ 

Hälsa självklart på vuxna OCH elever! 

 

Nivån i guidningen och kunskapsnivån upplevdes som bra och läraren framför några 

andra tankar. 

Läraren - Bra nivå för alla (dock lite barnsligt tilltal ibland). Visade delar bra, 

hade önskat mer fokus på målningarna /…/ tog upp först när det efterfrågades. 

- Varning för att bli för daltande. Syftet/viljan är gott, men kan uppfattas som 

kränkande. (Troligtvis mer av oss vuxna som känner eleverna än av eleverna 

själva) 

 

Guide 

Guiden beskriver hur hon upplevde mötet med eleverna och assistenterna.  

- de gav viss respons men några mer med märktes, än andra”.  

- Mycket trevligt att möta dem, det fanns ett intresse för historia, de kunde mycket! 
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Kunskapsförmedling och innehåll  
Elever 

Fråga: Jag förstod vad Guiden berättade om på utställningen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 st    1 st    1 st  2 st 

 

Assistenter 

Fråga: Tyckte du att Guiden berättade om utställningen på ett sätt som eleven förstod? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1 st  1 st 2 st  1 st 1 st 

 

Assistenterna egna reflektioner: 

- Ja, nog förstod han, hon (guiden) var lite i sättet som hon visade dagisbarn. 

- Det kändes som att tiden var kort, vilket inte var hennes fel. 

- Hon gjorde nog sitt bästa, rörigt att se bilder i taket. 

- JA, men kanske för lite mesigt 

 

Eleverna upplevde att de förstod vad guiden berättade både som mycket bra men också 

inte bra och två eleverna kommentarer att guiden kunde vara tydligare.  

 

Assistenternas upplevelser varierar liksom elevernas svar från mindre bra till mycket 

bra. Reflektionerna här liksom föregående fråga visar att de upplevde att kunskapsnivån 

var låg och att tilltalet var barnsligt. 

 

En assistent ger vägledning inför en mer anpassad visning och skriver att det är bra att 

visa föremålen sakta och att dessutom beskriva dem muntligt. Detta gäller främst de 

målningar eleverna på grund av svag syn inte kunde se i taket. En verbal beskrivning 

hade då fungerat som förstärkning liksom fotografier på målningarna. En assistent har 

kommenterat att tiden var för kort men att det inte var guidens fel.  

 

Lärare och resurs 

Kunskapsnivån ställdes i relation till tiden och kommenterades så här. 

Resurs - Lagom men för kort tid.  
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Lärare - det blev lite splittrat och osammanhängande. Tycker dock att hon gjorde 

det bra, utifrån förutsättningarna – Lite kännedom om eleverna + mycket kort tid + 

dåligt med förkunskaper (eleverna alltså) kring bibliska berättelser. 

Läraren beskriver hur guiden anpassat visningen. 

Läraren - Föremål, (svag) ficklampa för att visa, rörde sig i rummet, syn, känsel, 

hörsel. 

 

Interaktion 
Elever 

Fråga: Guiden lyssnade på mig när jag ville berätta något. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 st  1 st    1 st   1 st 

1 elev markerade inget, kommentar - Jag berättade inget 

Assistenter 

Fråga: Tyckte du att guiden visade intresse för att lyssna på eleven när denne ville säja 

något? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1 st   1 st   2 st 

 

Två har inte svarat på skalan, en med kommentaren: 

- Hörde inte om någon ville säga något 

Assistenternas egna reflektioner: 

- Hon babblade på, fort och ibland ganska otydligt, det ekade. 

- Det var bra, vi ställde inte några speciella frågor. 

- JA (guiden lyssnade när eleven ville säga något) 

Även här är elevernas upplevelser olika på hela skalan. En elev har inte svarat utan 

istället kommenterat att hon inte hade något att berätta.  

 

Assistenterna upplevde att guiden interagerade med eleverna från medel till högt. 

Någon upplevde att guiden inte hörde om eleverna ville säga något och att hon 

babblade på fort och otydligt. Assistenten påpekar även att det ekade i kyrkan. 

En assistent upplevde att det var bra och att gruppen inte ställde några speciella frågor. 

Två assistenter har avstått från att svara utan kommentar.  
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Lärare och resurs 

Läraren upplevde att guiden vände sig till eleverna.  

Läraren - ...hon vände sig sedan direkt till eleverna /…/ lyssnade och frågade 

 

Guide 

Guiden upplevde att eleverna bemött henne ”bra” och att assistenter, lärare och 

resurser bemötte henne ”mycket bra”. Själv tyckte hon att det är svårt att bemöta 

eleverna när hon inte kände dem. Hon skriver också att hon upplevde att assistenterna 

var intresserade och kunniga och att det var mycket trevligt att möta dem. 

 

Erfarenheter och önskemål 
Elever  

Fråga: Om du skulle ge guiden ett råd om hur hon kan prata med dig, vad skulle det 

vara? 

- Hon kunde ha varit tydligare. 

- Tydligt. (hon ska prata tydligt) 

- Prata vanligt, inte barnsligt. 

 

Assistenter 

Fråga: Vad skulle du ge guiden för råd i bemötandefrågor vad gäller just din brukare 

om hon skulle träffa klassen igen? 

- Inget råd alls. 

- Prata tydligt och berätta mer om hur bilderna såg ut. 

- Bra och trevligt att hon hälsade på alla. Med bilder på målningarna skulle det 

bli lättare. 

- Inte för barnsligt och prata som vanligt, visa saker sakta. 

- Inga just nu. 

- Kanske med mera bilder och lite mera ”vuxet” sätt. 

 

Önskemål från elever och assistenter gäller både förhållningssätt och praktiska saker. 

Flera kommentarer visar på att många har upplevt att bemötandet inte varit 

åldersadekvat och de praktiska råden rör sig mest om hur guiden kan förstärka sin 
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presentation med bilder och att prata sakta liksom att rummets akustik ställer till 

problem. 

- Visa saker sakta  

- Berätta mer om hur bilderna såg ut 

- Med mer bilder på målningarna skulle det bli lättare. 

 
Guiden 

Guide - Tidsbristen var svår. Tyvärr kunde jag inte visa hela kyrkan för  

alla (trappa). 

 

 

Slutsats och diskussion 

Sammanfattning av resultat 

Intervjun med Åsa ger en bred bild av Moderna museets arbete med tillgänglighet. Åsa 

beskriver kompetenta och engagerade museiguider som hon hyser stort förtroende för 

och projekt utöver ordinarie program. Dock ser Åsa att det i nuvarande system finns 

behov av tydliga formuleringar och rutiner för att förbättra förutsättningarna för mötet 

med elever i behov av särskilt stöd. Åsa berättar också att man på museet inte 

organiserat fortbildning för personalen om funktionshinder, trots att man i 

handlingsplanen formulerat detta i ett av målen, för att skapa en samsyn kring 

funktionshinder och verka för ett bättre bemötande. Åsa beskriver också hur hon ser på 

bemötandefrågor i mötet med elever i behov av särskilt stöd, om behovet av kunskap 

och erfarenhet för att agera tryggt och på hennes tankar om projekt som kan 

genomföras inom museet som inkluderar dessa grupper.  

 

Enkätundersökningen vid besöket i Parken och Kyrkan ger en bild av både skolans och 

guidens syn på mötet vid en guidad visning. Sammanställningen av elevernas 

upplevelse av guiden i Parken och i Kyrkan visar att eleverna har varierande 

uppfattningar men övervägande från medel till höga omdömen. Elevernas enskilda svar 

var olika beroende på vilken av guiderna frågan var ställd utifrån och beroende på 
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fråga. Generellt tycker eleverna att besöket i parken var från medel bra till högt och 

besöket i kyrkan har varierande svar från medel till högt på skalan.  

 

Assistenternas egna reflektioner som de formulerat ger en beskrivande bild av deras 

upplevelse. Beskrivningarna samstämmer ibland med graderingen de gjort på skalan 

men sticker ibland ut, som till exempel i frågan om bemötande. I Kyrkan har man ansett 

att guiden haft ett för barnsligt tilltal samtidigt som hon får höga omdömen på skalan. 

Detta visar att trots att tilltalet inte var åldersadekvat var bemötandet av eleverna och 

innehåll i guidningen bra. 

 

Gruppen överlag: elever, assistenter och lärare, upplevde att guidningen i Parken var 

bra eller mycket bra och kommentarerna visar att guiden var uppskattad, engagerad och 

kunnig och att hon bemötte eleverna på ett bra sätt. Det fanns några önskemål från 

gruppen om hur visningen kunde anpassas ytterligare som till exempel att få göra mer 

praktiska uppgifter och att förstärka det hon pratade om med fler bilder.  

 

Gruppens upplevelse av besöket Kyrkan skiljde sig mycket från varandra. De positiva 

upplevelserna var inte kommenterade vilket de mer kritiska var. Vi får genom dem en 

bild av att guiden i kyrka använt ett för barnsligt tilltal vilket bland annat läraren 

kommenterar - kan upplevas kränkande. Tiden i kyrkan ansåg många var för kort och 

påverkade visningen. 

 

Visningen upplevdes också svår att ta till sig på grund av faktorer som avstånd till 

bilderna och ljudrummet i kyrkan visar enkätundersökningen. Guiden lyckades inte nå 

hela vägen fram i sitt försök att överbrygga dessa problem genom att använda metoder 

och hjälpmedel. Det långsammare tempot uppfattades inte, man tyckte att det gick fort 

och att guiden pratade för snabbt samt att ficklampan hon använde var för svag.  

 

Båda guiderna har positiva upplevelser av sina visningar och av mötet med gruppen. 

Guiden i Parken gav en tydlig beskrivning av de erfarenheter hon fått genom mötet med 

den här gruppen och guiden i Parken tyckte att hennes guidning hade kunnat vara bättre 

om hon haft mer tid och om hon känt eleverna bättre.  
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Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka hur museum och skola samarbetar för att anpassa 

museibesök till elevgrupper med elever i behov av särskilt stöd. Studiens fokus vad den 

psykosociala tillgänglighetsanpassningen från museets sida, hur de arbetar mot läraren 

inför ett besök och hur de tar emot och bemöter eleverna under besöket. Syftet var även 

att undersöka hur lärare och museiguiden interagerar kring eleverna inför och under ett 

museibesök.  

Studien skall ge ett bidrag till ökad förståelse för vikten av ett bra bemötande, hur man 

når denna aspekt i tillgänglighetsarbetet, och öka förståelsen för de psykosociala krafter 

som påverkar oss i mötet med personer med funktionshinder samt belysa de strukturella 

faktorer som påverkar våra värderingar. 

 

Studien utgick ifrån frågeställningarna om hur Moderna museet arbetar med 

bemötandefrågor i mötet med personer med funktionshinder i deras pedagogiska 

verksamhet riktad till skolor, vilka aspekter i bemötandet som elever och personal lyfter 

vi tillägnelse av kulturinstitutionernas skolprogram och på vilket sätt en 

kulturinstitution satsar och profilerar sin verksamhet i relation till funktionshindrade. I 

resultatdiskussionen diskuterar jag nämnda frågeställningar utifrån resultaten och den 

valda litteraturen.  

 

Det offentliga rummet är vår gemensamma rättighet och även vårt gemensamma 

ansvar. För att nå en ökad tillgänglighet krävs ett helhetstänkande och ett aktivt och 

målmedvetet förändringsarbete. Målsättningen för statliga institutioner var att nå de 

uppsatta tillgänglighetsmålen under 2010. Detta drev på och satte fokus på vad 

tillgänglighet innebar och vidgade förståelsen av vad förbättringar av den psykosociala 

miljön kan innebära - en handikappanpassad toalett betyder inte tillgänglighet för alla. 

 

Förändringsarbete vad gäller bemötande och attityd gentemot personer med 

funktionsnedsättningar är ett övergripande arbete som sker under en längre process och 

förändrar vårt samhälle i stort, praktiskt som ideologiskt, genom att påverka attityden 

hos den enskilda individen. Processen innebär också att personer med olika former av 

funktionshinder blir mer och mer synliga ute i det offentliga rummet, vilket i sig 

genererar ökad förståelse.  
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Grunden för en institutions arbete med bemötande av funktionshindrade är en 

gemensam värdegrund och ett övergripande arbete samt en gemensam värdegrund. 

Inom den offentliga sektorn krävs ett konkret och målmedvetet arbete för att skapa 

samsyn kring bemötande samt för att öka kunskap och kännedom om vad 

funktionshinder innebär. Ett bra bemötande kan generera stora förändringar som ökar 

tillgängligheten i stort för alla besökare. Min studie liksom tidigare forskning visar att 

en tydlig ledning är en förutsättning för att skapa en gemensam värdegrund och för att 

aktivt arbeta med bemötandefrågor, fortbildning och hålla diskussionen levande. 

 

Studien visar också på de svårigheter ett sådant arbete innebär. Ett bra bemötande låter 

enkelt och kan betraktas som en självklarhet. Thomas Åströms forskning89 ger en bild 

av de krafter som påverkar oss och Sisus arbete90 med fortbildning och stöd i frågan 

verkar för att förändring sker. Det är intressant att se och förstå vilka svårigheter 

tillgänglighetsarbetet innebär, det mellanmänskliga mötet landar dock slutligen i mötet 

mellan två personer. Den enskilda individens ansvar är därför stort men beror till viss 

del av samhällets syn som är styrt av lagar och riktlinjer.  

 

En tydlig värdegrund möjliggör att formulera verksamhetens innehåll. Åsa på Moderna 

museet visar en osäkerhet kring profilering av verksamheten om man inte kan uppvisa 

utbildade och/eller erfarna pedagoger. Rädslan för att erbjuda något man inte kan uppnå 

skapar ett cirkelresonemang där museipedagogerna utifrån den faktiska situationen inte 

heller kan skaffa sig ytterligare erfarenhet. Att våga ta steget och att låta mötet vara 

undersökande i sig, skulle kunna leda till intressanta och spännande projekt där alla 

inblandade får nya erfarenheter. 

 

Genom att ha en levande diskussion kring bemötande och funktionshinder uppstår 

också ett behov av dialog mellan museum och i det här fallet eleverna/skolan. En 

kontinuerlig och levande utvärdering av verksamheten tror jag är viktig för möjliggöra 

för utveckling och vidare formulering av verksamheter vilket kan generera bättre 

förutsättningar för elever med funktionshinder. Att som besökare förstå att ens åsikt gör 

skillnad poängterar också demokratifrågan, allas lika värde i publik och offentlig 
                                                
89 Åström, 2003  
90 Sisus, 2005 s. 18 ff 
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verksamhet. Utvärdering inom organisationen och i relation till publiken borde vara 

något som kontinuerligt pågår. En öppen dialog med publiken kan också ske genom 

andra forum, som till exempel ett forum på hemsidan som Åsa på Moderna museet 

funderade kring. 

 

Det är viktigt att se hur utvärdering ska användas för att förstå betydelsen av den och att 

det finns tydliga former för hur materialet bearbetas och används i utvecklingsarbetet. 

Utvärdering av verksamheten och samtalet om bemötande och tillgänglighet skulle då 

gå hand i hand och bidra till ett målinriktat utvecklingsarbete där eleven och skola får 

ett betydande inflytande över hur verksamheten kan utvecklas. 

 

Att våga se oss själva och att rannsaka våra egna värderingar är av stor vikt för att 

förändra attityder och förutfattade meningar vilket även forskningen visa.91 Jag tycker 

att Åsa på Moderna museet gjorde en mycket modig reflektion över sin egen roll och 

den maktposition hon har i sitt arbete som museipedagog. Min studie pekar på att vi 

genom att rannsaka oss själva kan förändra normativa föreställningar i samhället. 

Guiden i Parken reflekterade över sina egna visningar och framhöll vilka erfarenheter 

hon själv gjort genom mötet med gruppen och hur hon kunde ta med sig dessa i 

kommande visningar.  

 

vilka aspekter i bemötandet som elever och personal lyfter vi tillägnelse av 

kulturinstitutionernas skolprogram 

Att anpassa en visning på en kulturinstitution för funktionshindrade elever bör relateras 

till enskilda elevers behov och gruppens dynamik. Detta arbete kan endast ske genom 

en dialog mellan läraren och museipedagogen. I studien har det på flera sätt 

framkommit att ett samarbete mellan skolan och museet är kärnan för att museet skall 

kunna forma verksamheten så att den anpassas efter en specifik målgrupp. Här har både 

museet och skolan ett delat ansvar. Som jag ser det behöver både skolan liksom museet 

utarbeta former för hur man tar kontakt och bokar museibesöket. Museet å sin sida har 

kanske det större ansvaret här eftersom de är de som bjuder ut en verksamhet, medan 

läraren bör dela med sig av information om elevernas förmågor för att möjliggöra ett 

                                                
91 Åström, (2003), Sisus. (2005), s.11, SOU 1999:21 Lindqvist nia. Kap 9 
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bra möte. Åströms forskning92 visar på att det finns svårigheter kring att utlämna 

information om barns funktionshinder. 

 

Utifrån lärarens reflektioner och beskrivningar bör museipedagogen/guiden titta på sin 

egen visningsform och museets miljö och ifrågasätta den ur ett 

funktionshinderperspektiv genom att ställa sig frågor som; Vilka möjligheter finns det 

för att överbrygga svårigheter som stök, ljus ljud, avstånd till föremål? Vad bör 

förändras i visningen för att möjliggöra den ur ett tillgänglighetsperspektiv? Vad ska 

visas? Hur många objekt? Hur framförs den teoretiska kunskapen? Vilka möjliga 

hjälpmedel finns som ljud, bilder och taktil presentation? Genom att dessutom arbeta 

med utvärdering från besöksgrupper kan verksamheten utvecklas. Både Åsa på 

Moderna och läraren menar att det är omöjligt att anpassa efter alla elevers behov, men 

det får därför inte bli en ursäkt för att inte arbeta progressivt och utvecklande med 

tillgänglighet och bemötande. Samtidigt visar studien att det är förhållande vis små 

medel som krävs för en anpassning som uppskattas av alla som i exemplet med de 

förstorade bilderna i Parken. 

 

Tydliga rutiner för museets bokningspersonal skulle göra stor skillnad i det fortsatta 

mötet mellan skolan och museet. Både enkäten och intervjun med Åsa visar ett en bra 

kontakt och ett utbyte av information skapar grundläggande förutsättningar för att 

anpassa en visning och ett bra bemötande. Bokningspersonalen kan ställa rutinmässiga 

frågor kring särskilda behov och önskemål som sedan den ansvarige museipedagogen 

återkopplar till genom att kontakta läraren/skolan. Genom dialogen etableras en 

förförståelse för förutsättningarna från båda håll och förväntningarna blir realistiska. 

 

Museibesök som anpassas för funktionshindrade borde också relateras till aspekten av 

tid. Dessa elever har, framkommer det både i min studie och i annan forskning, behov 

av att mer tid dels med museipedagogen för att etablera kontakt och dels för att ta till 

sig kunskap och se objekten. Mer tid krävs även för samtalet, om funktionshindret 

inskränker på personens förmåga att kommunicera.93  

 

Jag ser två möjliga vägar att anpassa ett museibesök till en grupp med särskilda behov, 
                                                
92 Åström (2005) s. 35 
93 Sisus. (2005) och SOU 1999:21 Lindqvist nia  
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anpassa innehållet i visningen efter den erbjudna programtiden eller att anpassa tiden 

till det innehåll man vill leverera. För att dessa elever skall få en likvärdig visning som 

andra elever i samma ålder borde besöket anpassas i tid, omfång och form av 

förmedling till elevernas behov snarare än att anpassa innehållet till tiden. Det blir alltså 

en ekonomisk fråga om vem som skall stå för den fördyrande omständigheten genom 

fler träffar och längre visningar. Detta är en socioekonomisk aspekt av tillgänglighet 

som jag inte diskuterar i den här uppsatsen, men som är ett möjligt område för fortsatt 

forskning.  

 

Att skapa visningar som är anpassade inom ordinarie visningstid är naturligtvis också 

viktigt. En skola kanske inte alltid har tid och möjlighet att arbeta i längre projekt, eller 

vill helt enkelt göra en enstaka utflykt med museet som mål. Likaså har inte heller 

museet möjlighet att bemöta alla grupper med obegränsade tidsramar. 

 

Genom att presentera en profilerad verksamhet, att man som museum arbetar mot 

särskilda behov, så bjuder man också in dessa grupper. Backmans studie visade att 

funktionshindrade gärna inte chansar på en tillgänglig miljö utan söker information om 

anpassning inför ett besök.94 Tydlig information och profilerat utbud ökar möjligheten 

för funktionshindrade som grupp att ta del av publik verksamhet. 

 

FN´s konvention om barns rättigheter, de kulturpolitiska målen och skollagen ligger till 

grund för att barn med funktionshinder på samma villkor som andra barn ska ges 

samma möjligheter. Det får inte finnas oro för att de inte får ett bra bemötande. Jag 

anser att det är viktigt att dra dessa stora penseldrag i den här frågan för att sätta fingret 

på betydelsen av åtgärder och påvisa allvaret i att inte uppmärksamma dem.  

 

Metoddiskussion 

Min intention med studien har varit att se hur skolan och museet kan samarbeta för att 

skapa bättre förutsättningar för elever med särskilda behov. Jag har utgått ifrån en 

skolverksamhet där man har det skadade barnet i fokus och där en anpassad 

undervisning är själva grunden för skolan. Studiens fokus har till stor del dock hamnat 

                                                
94 Backman. (2010) s. 16 
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på museerna och den offentliga verksamheten utanför skolans värld. Det visade sig 

under studiens gång att stort ansvar ligger på museerna och på ett samhälleligt 

perspektiv på bemötande av funktionshindrade som jag valde att inte bortse ifrån. 

 

Jag har i min studie använt mig av både enkätundersökning och intervju.  

Johansson och Svedner (2006) poängterar att studenter som enbart använt en 

undersökningsmetod i sina studier ofta varit mer missnöjda med sitt underlag jämfört 

med studenter som använt två eller flera metoder i sin forskning. Yrkesrelevansen i 

studierna bedömdes även högre vid användandet av flera metoder.95 Jag anser att mina 

metoder styrker varandra och belyser mina frågeställningar utifrån ett bredare 

perspektiv. 

 

En brist i min studie var att jag inte utformade alla enkäter med skalan vilket underlättat 

jämförelsen av resultaten. Jag har istället tolkat de reflektioner jag fått och jämför dessa 

med varandra.96 

 

Tillförlitligheten vad gäller denna enkätundersökning är det faktum att eleverna är i 

behov av att få frågorna förmedlade till sig via sina assistenter. Det finns alltid en risk 

att när frågan ställs och beskrivs kan den färgas av assistentens personliga åsikter. 

Skalan ger dock eleverna möjlighet att svara utifrån sin egen förmåga och assistentens 

tolkning av elevernas svar begränsades. Skalan begränsar dock elevens svar och 

upplevelsen av bemötandet definieras inte och kan inte synliggöra orsaken till en 

upplevelse. 

 

Resultatdiskussion 

Vårt bemötande av barn med funktionshinder påverkas av en rad komplicerande 

faktorer. Denna studie ger en bild av några av dessa. I intervjun med Åsa får vi en bild 

av hur Moderna museet arbetar och genom enkätundersökningen får vi ta del av elever, 

assistenter och skolpersonal, lärare och resurs, upplevelser vid två guidade visningar.  

Moderna museets arbete med bemötande inleder kapitlet, under rubriken Anpassning 

mot särskilda behov diskuterar jag delar av resultaten från intervjun. I de övriga 
                                                
95 Johansson & Svdener, s. 23 
96 Enkäter bilaga 2 - 6 
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frågeställningarna används också resultaten från intervjun och bidrar till diskussionen. 

Skolgruppens reflektioner krig bemötande som utgår från enkätundersökningen 

diskuterar jag under rubrikerna; Engagemang och tilltal, Tid och förståelse, Rutiner och 

hjälpmedel, Konkret material och praktiskt arbete. Avslutningsvis diskuteras 

institutioners arbete med bemötande och tillgänglighet under rubriken 

Tillgänglighetsarbetet. 

 
Anpassning mot särskilda behov 
Åsa menar att Moderna museet kan erbjuda likvärdiga visningar för elever i behov av 

särskilt stöd om alla bitar i systemet fungerar. Hon säger samtidigt att dessa grupper 

främst borde göra längre besök eller ingå i längre projekt. Hon menar att det är av vikt 

att etablera kontakt med individerna och bygga upp förtroendet genom att till exempel 

träffa gruppen på deras hemmaplan – i skolan – inför ett samarbete och gärna ha flera 

träffar på museet.97 Lena Nyberg, Barnombudsman, har också uppmärksammat 

skillnaden att barn med funktionshinder inte har samma möjligheter ”de flesta andra 

barn” till aktiviteter organiserade ute i samhället.98 Det verkar som att det finns 

svårigheter för institutioner att skapa förutsättningar att integrera barn med 

funktionshinder i en verksamhet. Anledningarna verkar vara av ekonomisk art men 

även som Åsa beskriver det på Moderna, att man inte specifikt vill erbjuda grupper med 

funktionshindrade någon verksamhet då man inte upplever sig ha full kompetens till 

sådan verksamhet.99 Museet tar däremot mot grupper med olika funktionshinder och 

anser sig kunna anpassa verksamheten. 

 

Engagemang och tilltal 
Skillnaden i bemötande kan bero på personalens erfarenhet och utbildning, men kan 

också utgå från att personenliga kvalitéer hos personalen i fråga, att man har en 

förståelse för vad man kan göra och vilka möjligheter som finns. Ett bra bemötande 

grundar sig i empati och förståelse för individuella behov.100 Von Wright ser att 

skillnaderna i bemötande beror på vilket perspektiv man har i förhållande till barnets 

handikapp, det punktuella eller det relationella perspektivet. I ett relationellt perspektiv 

                                                
97 Intervju med pedagogiskt ansvarig på Moderna museet. 
98 Sisus, (2005) s. 12 
99 Intervju med pedagogiskt ansvarig på Moderna museet. 
100 SOU 1999:21 Lindqvist nia. s.132, Sisus. (2005), S. 16,  



 49 

interagerar man med barnet i situationen och löser kommunikationen direkt 

tillsammans med barnet utifrån barnets förutsättningar.101  

 

Enkätundersökningen visar på skillnader i interaktion mellan guiden, läraren och 

gruppen. Upplevelsen av bemötandet relateras till upplevelsen av ton och attityd, tilltal 

och engagemang. Guidernas egna reflektioner över hur de upplevde gruppen speglar 

upplevelsen gruppen hade av guidningen.102 Guiden i Kyrkan beskriver att assistenterna 

var intresserade och kunniga något som hon formulerade var ”mycket trevligt” medan 

hon upplevde elevernas bemötande som ”bra” och i interaktionen gav ”några gav viss 

respons”. Guiden i Parken kommenterar det tydliga förhållningssätt assistenterna hade 

till eleverna vilket klargjorde hur gruppen såg ut, att de befann sig i bakgrunden och att 

det tydligt i gruppen framgick vilka visningen var till för. Skillnaden i hur guiden 

upplevde att elever och assistenterna interagerade med varandra och med guiden 

skapade skillnader i deras personliga värdering av mötet.  

 

I Parken upplevde gruppen guidningen genomgående som bra och engagerad. Hon hade 

ett jämbördigt tilltal till eleverna och ett intresserat förhållningssätt vilket upplevdes på 

ett positivt sätt. Gruppen uppfattade att kunskapsförmedlingen i visningen var bra. 

Kommentararena visar att hon pratade direkt till barnen och att hon lyssnade och tog in 

elevernas frågor och funderingar i guidningen. Upplevelserna kan kopplas till von 

Wrights teorier om det relationella perspektivet där individen är ett eget jag,103 sitt eget 

subjekt som Lindqvist formulerar det104. Visningen i Parken visar på positiva aspekter 

av interaktion mellan alla i gruppen.  

 

Enligt enkäten menade flera assistenter och någon elev att guiden i Kyrkan haft för 

barnsligt tilltal och inte varit åldersadekvat. Läraren uttalade sig också om att visningen 

var på en barnslig nivå och att det kunde upplevas som kränkande. Hon tillade dock att 

det kanske ändå inte uppfattades av eleverna utan av oss andra vuxna. Åström kallar 

detta för en förbarnsligad positionering och innebär annorlunda och ”onormalt” sätt att 

tala till barnet.105 Förlängningen av de positioneringar man gör i relation till barnet 

                                                
101 Skolverket (2002) s. 12 
102 Enkätundersökning, Parken och Kyrkan, Guide 
103 Skolverket. (2002) s. 13 
104 SOU 1999:21 Lindqvists nia, Kap 16:3 
105 Åström, (2003) s. 109 



 50 

påverkar barnet menar Åström och på sikt påverkas barnets självkänsla och egen 

utveckling. Även Lindqvist har konstaterat att personer med funktionshinder generellt 

bemöts med förbarnsligande tilltal och som avkönade individer och konstaterar även att 

detta påverkar individens självkänsla, det vill säga att inte få vara subjekt i sitt eget 

liv106. 

 

Att skapa möten som inte utgår ifrån normativa förhållanden kräver mer tid. Lindqvist, 

som ansvarade för utredningen om bemötande av funktionshindrade på uppdrag av 

regeringen, menar att tiden är en viktig aspekt för ett bra bemötande och en 

förutsättning för ett riktigt samtal.107 I enkätundersökningen vittnar både läraren, 

resursen och assistenterna om att tidsaspekten är viktig i sammanhanget – studiebesöket 

i Kyrkan hade behövt mer tid. Läraren menar att visningen var splittrad och 

osammanhängande med ändå bra med tanke på rådande omständigheter; tiden var kort 

och guiden kände inte eleverna. Assistenterna upplevde också att visningen var för kort. 

Guiden i Kyrkan tog också upp tidsaspekten och menade att hon gärna hade fått mer 

information om eleverna om visningen skulle ha varit längre.108  

 

Tid och förståelse 
Tidsaspekten styrker båda de resonemang Åsa på Moderna museet för om korta 

respektive långa projekt.109 I ett längre projekt kan kommunikation och kontakt 

etableras under processen. Åsa anser att det är viktigt att få information om eleverna 

innan en visning, men menar att om visningarna är längre så får man under tiden 

möjlighet att lära känna eleverna. Hon anser att korta, tillfälliga besök, de som är i 

ramen för visning/verkstad som museet erbjuder skolgrupper, är svårare att anpassa för 

elever i behov av särskilt stöd. Dessa grupper kräver mer tid för att bygga förtroende, 

för att lära känna eleverna och förstå deras kapacitet. Men om allt stämmer från 

bokning till kontakt och att matcha med bäst lämpad guide finns förutsättningarna för 

en lyckad visning. Åsa anser att kontakten med läraren inför ett museibesök är 

väsentligt för att visningen skall gå att anpassa efter gruppens behov men hon säger 

samtidigt att det inte går att anpassa en visning helt då man inte känner eleverna. I 

enkätundersökningen menar läraren på liknande sätt att det inte går att anpassa en 
                                                
106 SOU 1999:21. Lindqvist nia, Kap 16.3 
107 Ibid. Kap 13.2 
108 Enkätundersökning, Parken och Kyrkan 
109 Intervju med pedagogiskat ansvarig på Moderna museet. 
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visning så att kunskapsnivån passar alla elever då eleverna kognitiva förutsättningar är 

så olika.110  

 

Åström har genom sin forskning kring bemötande av barn med funktionshinder mött 

personerna runt barnet. Han beskriver hur han stött på hinder att få information om 

barnets svårigheter och förmågor liksom en rädsla för att uppföra sig fel i mötet med 

barnet.111 Detta menar han, skapar svårigheter att våga möta och interagera med barnet. 

Han har uppfattat rädslan som omotiverad, personen vet egentligen inte vad den är rädd 

för, men också en rädsla för att eventuellt ställa barnet/gruppen i en negativ dager eller 

skapa förutfattade meningar om en hel grupp. Detta är något både Åsa på Moderna 

själv upplevt när hon beskriver oron för att göra övertramp och kränka någon under en 

visning, att ”göra fel” eller peka ut någon. Von Wright menar att det är läraren och i det 

här fallet museipedagogen som bär ansvaret för att ett mellanmänskligt möte sker. Det 

är läraren som öppnar upp för möjligheten att överskrida det förväntade och det är 

väsentligt hur dialogen med barnet går till.112  

 

De svårigheter Åströms iakttagit vad gäller information kring barnet,113 kan vara en 

faktor som också påverkar en lärares förmåga att ge information om gruppen och deras 

särskilda behov till museipersonal, personer som man endast ska träffa dem vid ett 

enstaka tillfälle. Detta kan vara en motsvarande problematik som Åström iakttagit. 

Även museipersonalen benägenhet att ställa frågor om gruppen/eleven kanske omvänt 

påverkas av denna rädsla, att våga ställa frågor som kan verka opassande eller 

närgående, detta trots att man är i behov av information för att kunna anpassa 

verksamheten. 

 

I enkätundersökningen beskriver läraren och guiderna att de hade kontakt före 

visningarna. Läraren hade inför besöket i Parken och Kyrkan gett information om 

elevernas fysiska och kognitiva förmågor liksom hon hade informerat om skolformer 

och förkunskaper. Hon hade även gett guiderna förlag på hur de kunde anpassa 

visningen utifrån elevernas synskador och kognitiv nivå genom att förstärka med 

föremål och bilder och använda enkla hjälpmedel. Hon gav också tips om att i 
                                                
110 Enkätundersökning, Parken och Kyrkan 
111 Åström, (2003) s. 104 ff 
112 Skolverket (2002) s. 19 
113 Åström (2003) s. 105 
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visningen stimulera flera sinnen, något som guiderna använde sig av i sina visningar. 

Guiden i Kyrkan respektive Parken förhöll sig dock något olika till information om 

eleverna. Guiden i Parken hade tagit till sig informationen och anpassat innehållet i 

visningen och även utvärderat sina erfarenheter och tänkt hur materialet kan användas i 

kommande visningar. Guiden i Kyrkan ansåg inte att hon behövde mer information om 

eleverna eftersom visningen var så kort.  

 

Rutiner och hjälpmedel 
På Moderna museet finns inga konkreta rutiner kring hur man tar emot samtal från 

lärare i bokningen eller hur ansvaret sedan övergår till en museipedagog.114 Enligt Åsa 

verkar det vara upp till var och en av museiguiderna att knyta kontakt med läraren och 

identifiera särskilda behov, även om hon uttrycker att det är önskvärt. På museet 

erbjuder man heller inte speciella visningar eller projekt specifikt för elever i behov av 

särskilt stöd, något som Åsa ser fattas. Samtidigt som hon uttrycker en osäkerhet kring 

hur en sådan profilering skulle se ut. 

 

Hjälpmedel eller förstärkande material kan användas för att konkretisera eller förtydliga 

en presentation. Enligt Åsas erfarenheter kring hjälpmedel upplever hon att det kan 

uppfattas både som kränkande och som förtroendeingivande beroende på grupp och 

tillfälle.115 I enkätundersökningen ser vi också att upplevelsen av hjälpmedel varierar. 

När ett hjälpmedel fungerar noteras det inte, som med de förstorade bilderna i Parken 

som guiden berättar om. Däremot när användningen av ett hjälpmedel brister, som med 

den för svaga ficklampan som guiden i Kyrkan använde, noterades det av flera. Även 

när man upplever att det saknas hjälpmedel noteras detta, som i Parken där en elev vill 

se fler bilder, en elev ville känna på fler saker och göra mer praktiskt, trots att guiden 

erbjudit många konkretiserande material i sin visning. 

 

Konkret material och praktiskt arbete 
I visning som kombineras med verkstad beskriver Mårtensson, konstpedagog i Gävle, 

får eleverna förankra sin erfarna kunskap i ett praktiskt arbete i direkt anslutning till 

visningen.116 Att inte förhålla sig till kunskap som skolans miljö kräver, skapar en 

                                                
114 Intervju med pedagogiskt ansvarig på Moderna museet. 
115 Ibid. 
116 Mårtensson, Åsa. (2008) s. 74 
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annan erfarenhet. Även Åsa på Moderna museet menar att kopplingen mellan visningen 

och arbetet i verkstaden fördjupar kunskapen. I de längre projekten beskriver hon 

växlingen mellan samtal och eget skapande som en process där också ett förtroende 

byggs upp, något hon menar är väsentligt för att skapa en god lärmiljö. Information 

som bearbetas, anpassas och presenteras på ett för individen passande sätt skapar en 

väsentlig skillnad i hur individen upplever bemötandet menar Lindqvist.117 I 

enkätundersökningen i Parken efterfrågade en av eleverna mer praktiska uppgifter och 

mindre prat.   

 

Tillgänglighetsarbetet 
Det är väsentligt att se de insatser en institution kan göra för att bidra till förändring på 

längre sikt i hela samhället. Enligt Sisus är funktionshinder som diskrimineringsgrund 

ofta kombinerat med andra diskrimineringsgrunder som ålder, kön, klass eller etnicitet. 

Klassbegreppet påverkar i sin tur hur funktionshindrade bemöts och hur den 

funktionshindrade kan förhålla sig till information, offentligt språk och sociala koder i 

ett normativt samhälle. Sisus och Lindqvists texter vittnar om en övertygelse om att 

information ökar förståelse för personer som kräver andra förutsättningar än 

normsamhället.118 Också genom mötet med funktionshindrade ute i samhället, att de är 

synliga och deltar, bidrar till bättre bemötande och skapar på sikt ett mer öppet 

samhälle. 

 

Enligt både Lindqvist och Sisus är det våra personliga värderingar som styr i mötet med 

en funktionshindrad.119 Tillämpning av lagar kan förändra strukturer men tolkningen av 

dem påverkas av individens egna värderingar, och det är inte en fråga om vilka lagar 

som finns, utan i vilken utsträckning de tillämpas. Sjöstrand menar i sin forskning att 

personer med funktionshinder får ta emot dåligt bemötande och negativa attityder mot 

sin personlighet trots att vår förståelse och kunskap om funktionshindrade har ökat.120 

 

Åsa på Moderna poängterar att det är viktigt att våga se sin egen roll och se den 

position av makt som man befinner sig i, både som myndighetsperson och som guide. 

                                                
117 SOU 1999:21 Lindqvist nia, Kap 13:1 
118 Sisus (2005) s. 21 och SOU 1999:21. Lindqvist nia, Kap 13:1 
119 Sisus (2005) s. 16 och SOU 1999:21 Lindqvist nia kap 13:1 
120 Sjöstrand, (2008) s. 28 
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Genom att göra som Moderna gjort att besöka gruppen på deras hemmaplan när ett 

projekt inleds bidrar man till att maktpositionen bryts. Maktpositionen är också något 

som Åström iakttagit och menar att man genom att identifiera sig själv kan bryta 

strukturer. Lindqvist ser att man via en levande diskussion och kontinuerlig fortbildning 

har möjligheten att identifiera och bryta maktstrukturer. Tillgänglighet handlar enligt 

Sisus om att personer med funktionshinder skall frigöras och få mer inflytande, att delta 

i samhället på samma villkor som alla andra. Vi måste, enligt Margareta Wadsteins,121 

slå hål på vår egen självbild och bli medvetna om våra fördomar. Diskriminering menar 

hon, handlar om att behandla individen utifrån sina förutsättningar.  

 

Läraren kommenterar i enkätundersökningen Guiden i Kyrkan på ett ursäktande sätt då 

dennes bemötande inte kändes korrekt - guiden kände inte eleverna och tiden var kort. 

Om det fanns en öppen dialog och ett öppet intresse av att ifrågasätta sig själva, sin 

egen position och roll, borde läraren kunnat framföra sina tankar till guiden och tagit 

hand om gruppens intressen främst. Interaktionen hade då lett till att båda tagit aktiv del 

i att bemötandet av funktionshindrade förbättras och att kunskapen ökar.  

 

Fortbildning och information ingår i de riktlinjer som framfördes i regeringens 

handlingsplan för tillgänglighet - Från patient till medborgare122 och uppmanar statliga 

institutioner att föregå med gott exempel. På Moderna museet är fortbildning ett av 

målen för ökad tillgänglighet enligt handlingsplanen,123 men har enligt Åsa inte drivit 

igenom dessa.124 Åsa beskriver tillit och förtroende för personalen och ser att de har 

engagemang och intresse för tillgänglighetsfrågor. Samtidigt berättar hon att endast ett 

fåtal från personalgruppen gått på föredrag som erbjudits inom ämnet. Betyder detta att 

man från ledningen på museet litar på ett personligt engagemang hos personalen och 

därför inte gör konkreta insatser i fortbildning? Enligt Sisus krävs studiedagar och 

kompetensutveckling i kombination med en kontinuerlig dialog vilket genomdrivs 

genom handledning och ett tydligt ledarskap.125  

 

                                                
121 Sisus. (2005) s. 11 
122 Prop. 1999/2000:79 
123 Moderna museet, Handlingsplan (2007) Kap 9, s. 13 
124 Intervju med pedagogisk ansvarig på Moderna museet. 
125 Sisus. (2005) s. 18 ff 
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Samordning och övergripande ansvar på en institution är viktigt enligt både Sisus och 

Lindqvist. Ansvarsfrågan menar man, får inte bli en av de frågor som prioriteras lägre 

än andra frågor som är mer nära ordinarie uppgift för just den avdelningen eller 

arbetsplatsen. I Åsas uttalande tycker jag mig kunna läsa in en sådan oro, att personalen 

visar ett engagemang men att man främst ser till sitt eget område och endast sekundärt 

trycker på om tillgänglighet på sin avdelning. Åsa berättar att det Moderna inte finns 

någon som har det övergripande ansvaret för tillgänglighetsarbetet som det tidigare 

fanns under arbetet med handlingsplanen. 

- det finns ingen, det kan man helt klart konstatera och det är väldigt önskvärt att 

man har det /.../ Men det är en oerhörd vinst tror jag om man samordnar nu /…/ 

alla ska arbeta med detta, att det ska ut i organisationen.  

 

I organisationen i stort tycker Åsa sig se att arbetet med tillgänglighet öppnat ögonen 

för många och att man visar på ett engagemang i sin verksamhet för att arbeta mot ökad 

tillgänglighet, därigenom bekräftar hon att information och kunskap ökar förståelsen för 

funktionshindrades situation. I och med att funktionshinderperspektivet i samhället 

ökar, ökar även förståelsen och medvetenheten om funktionshinder, 126 något som 

kommer alla till del men också är allas ansvar. 

                                                
126 Handisam, www.handisam.se 
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Bilaga 1 Sid 1 / 2 

 

Frågor till Pedagogiskt ansvarig på Moderna Museet.  

- Berätta, hur kommer det sig att du arbetar här? 

-Vad är din bakgrund? 

-Vilken utbildning har du? 

-Hur länge har du arbetat på Moderna museet? 

-Hur gammal är du? 

-Vad är dina specifika arbetsuppgifter? 

 

Museets officiella ställningstagande.  

-Berätta hur har ni har arbetat fram er handlingsplan för tillgänglighet? 

-Har ni haft hjälp av några grupper eller myndigheter i arbetet för att utarbeta 

handlingsplanen? 

-Vilken kompetens finns på museet på området tillgänglighet och bemötande?  

-Hur upplever du den kompetens ni har? 

-Har ni haft hjälp av några grupper eller myndigheter i arbetet att fortbilda personal i 

handikappfrågor rörande bemötande? 

-Berätta hur du ser på museets arbete med tillgänglighet.  

Vilka möjligheter/svårigheter har arbetet inneburit? 

 

Museets pedagogiska verksamhet.  Samarbetet skola och museum 

-Vilka grupper med funktionshindrade är de vanligaste besökarna här? 

Särskola 

Synskadade 

Hörselskadade 

-Berätta vilka specifika guidningar/verksamheter ni har haft som är riktade till 

funktionshindrade och har ni några just nu? 

-Hur arbetar ni inför ett besök med en grupp funktionshindrade? 

-Inför skolgrupper med funktionshinder, samarbetar ni med klassen och klassläraren? Beskriv 

hur ett samarbete kan se ut. 

-Hur arbetar museet mot skolans läroplan och styrdokument inför samarbeten med skolan. 

-För ett optimalt museibesök för en grupp funktionshindrade, vad skulle du anse vore en bra 

förberedelse; 

- för dig som museipedagog 

- för dig och gruppen 
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- för gruppen 

- för museet? 

-Beskriv hur du möter en grupp med funktionshindrade 

Vad säjer du?  

Vad gör du? 

Var är du? 

-Kan du ge exempel på hur informationen kan se ut som du får inför ett besök av en grupp 

funktionshindrade? 

-Vilken information tycker du att du behöver som museipedagog? 

-Hur går det till när du får informationen?  

-Tycker du själv att ditt museum har en kapacitet att bemöta grupper med funktionshindrade 

så att den information och upplevelse en skolklass utan grava funktionshinder får ut av 

besöket också går att förmedla till en grupp funktionshindrade? 

-Anser du att det finns några fler åtgärder museet skulle behöva göra för att vara ett museum 

för alla? 

-Hur följs ett besök upp? 

-Hur utvärderas verksamheten? 

-Hur utvärderas samarbetet museum skola? 

 

Personlig erfarenhet och egen uppfattning. 

-Vilken erfarenhet har du av att arbeta med funktionshindrade? 

-Hur upplever du att det är att jobba med en grupp funktionshindrade? 

-Känner du att din egen inställning till personer med funktionshinder har förändrats över tid?  

-Upplever du att du har några personliga svårigheter i bemötandet av personer med 

funktionshinder.  

 

 

 



Bilaga 2 

ELEV / ASSISTENT FRÅGOR PARK OCH KYRKA  
(Frågorna presenterades vid enkätundersökningen på separata papper för elev/assistent) 
 

1. Elev. Guiden hejade på mig och pratade med mig. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

1. Ass. Tyckte du att guiden bemötte eleven på ett adekvat sätt? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

2. Elev. Jag förstod vad guiden berättade om på utställningen. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

2. Ass. Tyckte du att guiden berättade om utställningen på ett sätt som eleven förstod? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

3. Elev. Guiden lyssnade på mig när jag ville berätta något. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

3. Ass. Tyckte du att guiden visade intresse för att lyssna på eleven när denne ville säja något. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

4. Elev. Om du skulle ge guiden ett råd om hur hon kan prata med dig, vad skulle det vara? 

4. Ass. Vad skulle du ge guiden för råd i bemötandefrågor vad gäller just din brukare om hon skulle träffa 
klassen igen. 



Bilaga 3 

LÄRAR FRÅGOR OM GUIDNINGEN I PARKEN / KYRKAN 

1. På vilket sätt har du och museipedagogen haft kontakt med varandra? 

2. Vilken information om gruppen och eleverna har förmedlats till museipedagogen innan 
besöket. 

3. Vilken information har museipedagogen efterfrågat? 

4. Tyckte du att kontakten var tillräcklig? 

5. Hade du önskat att kontakten såg annorlunda ut? Redogör för ditt svar. 

 

LÄRAR/RESURS FRÅGOR OM GUIDNINGEN I PARKEN / KYRKAN 

Om guidningen. Beskriv hur tyckte du att studiebesöket var utifrån; 

Innehåll; adekvat kunskapsnivå? 

 

Kunskaps förmedlande; På vilket sätt förmedlade guiden fakta till eleverna? (Använde hon 
sig av olika sinnen, föremål, metoder etc i förmedlingen) 

Tycke du att guiden berättade om utställningen på ett sätt som eleven förstod? Beskriv hur. 

 

Bemötande; Beskriv hur du uppfattade guidens bemötande av eleverna, enskilt och i grupp 
(hälsade, frågade, väntade på svar, lyssnade, pratade direkt till etc.)? 

Vad skulle du ge för råd till guiden i bemötandefrågor vad gäller våra elever om hon skulle 
träffa klassen igen. 



Bilaga 4 

Frågor Museipedagog/guide 

Kontakt och information 

1. På vilket sätt har du och klassläraren haft kontakt med varandra? 

2. Vilken information om gruppen och eleverna hade du fått innan besöket. Tyckte du att 
informationen räckte? 

3. Hade du önskat att kontakten såg annorlunda ut, motivera ditt svar. 

Kunskapsnivå och innehåll 

4. Hur förberedde du innehållet i guidningen inför den här klassen; på vilka grunder valde du 
ut vad du skulle säja och de föremål du visade?  

5. Tycker du att ditt urval gentemot just den här gruppen kändes adekvat under guidningen? 

6. Anpassade du guidningen på något sätt gentemot den här gruppen, t ex den 
kunskapsmässiga nivån, hjälpmedel, takten i visningen, sätt att beskriva och visa?  

7. Tyckte du att din valda nivå, ditt urval, kändes adekvat? 

Bemötande 

8. Beskriv hur du upplevde att det var att bemöta den här gruppen och de enskilda eleverna 
under guidningen, hur du upplevde deras respons och interaktivitet. 

9. Beskriv hur du upplevde att det var att bemöta och förhålla sig till assistenterna i den här 
gruppen under guidningen. 

10. Berätta om något du själv tänker på om just den här guidningen som du tycker var rolig, 
annorlunda eller svår. 

11. Hur tycker du att du blev bemött av   

-elever; 

-assistenter 

- lärare/pedagoger? 

 

 
 
Tack för din medverkan. Victoria Brännström 
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