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De fyra områdena med indikatorer i tillgänglighetsmodellen.

Barn och elever har bäst möjlighet till lärande när det övergripande området 
förutsättningar för lärande samspelar med de tre hörnen i tillgänglighets-
modellen – social, pedagogisk och fysisk miljö. Då kan utbildningen sägas 
vara tillgänglig och leda till en positiv utveckling. Relationen i samspelet är 
föränderligt, och områdena kan påverka varandra på olika sätt över tid 29.
Arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer innebär att vi lär mer om barns och 
elevers individuella förutsättningar och vilka konsekvenser det får för lärande och 
samspel – samtidigt som vi gör generella anpassningar i lärmiljön. Målet är att alla 
barn och elever ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer och aktiviteter.
Insatserna för ökad tillgänglighet kan se olika ut beroende på nivå. Behovet 
av kunskap och förståelse kan också vara olika. I verksamhetens planering och 
organisation behöver man vara medveten om behoven på de olika nivåerna. 

• Organisationsnivå – prioriteringar i resurstilldelning, flexibel organisation, 
kompetensutveckling, samverkan och tillgång till elevhälsan samt tillgänglig 
byggnad.

• Gruppnivå – lokalernas utformning, aktivt elevhälsoarbete, social miljö som 
främjar samspel, positivt klassrumsklimat, pedagogiska strategier och tillgång 
till alternativa lärverktyg.

• Individnivå – insatser och anpassningar som möjliggör att nå målen för 
utbildningen.

När verksamheterna systematiskt följer upp insatser synliggörs utvecklingsbehov 
på olika nivåer. Det är bra att göra uppföljningar också när verksamheten 

29 HEI-modell R. Kuller, 1991
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Tillgänglighetsmodellen visar 
hur fysisk, social och pedago-
gisk miljö påverkar förutsätt-
ningar för lärande. Modellens 
olika delar innehåller flera 
indikatorer.



Med hjälp av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan 
verksamheterna skatta tillgängligheten, få en gemensam förståel-
se för vad tillgänglig lärmiljö innebär samt ta fram en handlings-
plan för att utveckla lärmiljön.

Verktyget består av tre delar: En nätbaserad kartläggning, en 
nätbaserad mall för att skapa en handlingsplan och en handled-
ning.

På webbplatsen www.spsm.se/tillganglighet får du tillgång 
till det webbaserade verktyget där personal i verksamheten kan 
värdera tillgängligheten. Där kan du också ta del av övrigt stöd 
för att utveckla tillgängliga lärmiljöer i form av filmer, artiklar 
och annat stödmaterial.

http://www.spsm.se/tillganglighet


Date lärmaterial är ett verktyg som barn, elever och pedagoger 
kan arbeta med för att göra verksamheterna mer tillgängliga och 
utveckla lärmiljöerna i förskolan, fritidshemmet och i skolan. 
Lärmaterialet ger dig aktiviteter och övningar att använda i den 
ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. 
www.spsm.se/date-larmaterial
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