
1

Ett kliv för alla
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Nu jäklar. Det var Petra Abelson Smedbergs första tanke 
när hon fick möjligheten att starta och driva ett Ungdo-
mens Hus i Skövde. Äntligen skulle hon få ansvara över 

en verksamhet där alla skulle få vara med på riktigt. 
Idag, ett drygt år efter öppningen av lokalerna, huserar allt från 

tuffa grabbgänget till gymnasiesärskolan i lokalerna. 
– Det är ett förhållningssätt. Det handlar om att locka hit alla, 

att alla ska känna sig välkomna, säger hon.
I huset finns skapande och öppen verksamhet, arbetsmarknad 

och studiestödjande aktiviteter. Den öppna verksamheten består 
av en cafeteria runt vilken den skapande delen med studios och 
verkstäder ligger. Utöver det finns flexibla rum där ungdomarna 
själva kan bestämma vad de vill göra. 

– Inget är bestämt från början. Ungdomarna måste få forma 
verksamheten efter sina behov och önskemål. De måste tillåtas 
att härja, det är de som ska äga lokalerna. Att måla om och 
köpa lite nya grejer har man igen många gånger om, säger Petra 
Abelson Smedberg.

Att verksamheten skulle ha ett tydligt genus- och mångfalds-
perspektiv var självklart från början. För att nå dit har Petra och 
hennes kollegor arbetat hårt med allt från marknadsföring till att 
se till så att personalstyrkan är så bred som möjligt. 

– För mig handlar det om goda förebilder och att vi har många 
att välja på. För 20-25 år sedan arbetade jag på ett fritidshem. 
En manlig kollega gjorde gång på gång tvärtemot vad vi sa. 
Det visade sig att han hörde jättedåligt. Så småningom fick jag 
honom att börja använda hörapparat, även om han tyckte det var 
lite pinsamt. En dag kom en mamma fram till honom och tackade 
honom för att han bar hörapparat. Hennes son var också hörsel-
skadad och hade vägrat bära hörapparat innan men nu vågade 
sonen ha sin hörapparat i skolan. Det är ett tydligt exempel på 
hur viktiga vi som arbetar med unga är, säger Petra Abelson 
Smedberg. 

Hon tror att en anledning till att Nyeport lyckats med att 
välkomna alla är att ungdomarna känner sig delaktiga. När 
gymnasiesärskolan har hand om cafeterian på onsdagskvällar 
tar ungdomarna med sig sina vänner. När Nyeport anordnar 
omsorgsdisko kommer personer med olika funktionshinder till 
huset för att dansa och umgås. På fredagar är det tacokväll, då 
kommer ofta det tuffa killgänget som tidigare hängde runt nere i 
centrum och träffas under avslappnade former. 

– I centrum behöver de väktare för att hålla ordning på dem. 
Det behöver inte vi, eftersom vi bemöter ungdomarna med re-
spekt. Många av de här ungdomarna har misslyckanden bakom 
sig, vuxna som svikit. I skolans värld mäter man efter betyg, men 
vi ser bara människor. Vi tror på en enkel filosofi – mår männ-
iskor bra och har vuxna som handleder med respekt så kommer 
det att gå bra, säger Janne Kantola, verksamhetsutvecklare på 
Nyeport. 

Men det är inte bara personalen som sätts på prov när alla ska 
inkluderas. Lokalerna måste också anpassas. Petra berättar om 
när hon först träffade byggarbetarna som skulle sätta in hissar 
mellan de olika våningsplanen i huset. 

– De undrade om vi skulle ha batteridrivna hissar eller inte. 
Jag fick veta att med batteri blir hissarna dyrare, men utan batteri 
funkar de inte om strömmen går. Så sa de: ”rullstolsburna har väl 
assistenter som kan bära dem ut om det skulle bli strömavbrott”. 
Då blev valet väldigt enkelt. Jag sa till dem – vem som helst ska 
kunna jobba här, i byggandet måste ni tänka att här ska en män-
niska som sitter i rullstol kunna jobba. Nu är min mission i livet 
att hitta en fritidsledare med ett synligt funktionshinder. Idag kan 
man tyvärr inte gå fritidsledarutbildningen om man är funktions-
hindrad men min mission är att påverka makthavarna att ändra 
den regeln. 

Text Olivia Krantz 

Anette Krantz Grafisk formgivning 2014

Alla lika, alla unika
En plats för alla var målet när Nyeport möjligheternas hus i Skövde 
öppnades. Idag rymmer huset både tuffa killgängets tacokvällar och 
onsdagscafét som drivs i gymnasiesärskolans regi.  Vem har rätt att sända från scenen? 

Har alla barn och unga likvärdiga möjligheter att utveckla hela sitt jag?
Att bli lyssnad till och att mötas under respektfulla former är grunden i 
detta demokratiska arbete. FN:s konvention om barns rättigheter är en 
utgångspunkt att reflektera kring. Fyra grundprinciper i konventionen är:
     Barnets bästa gäller alltid.
     Inget barn får diskrimineras.
     Rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
     Alla barn har rätt att komma till tals. 
Att reflektera över dessa principer, enskilt och tillsammans, ger en ökad 
medvetenhet. Den medvetenheten sipprar ner genom verksamheten och 
gör den meningsfull och tillitsfull. Eller som författaren Tove Jansson har 
sagt, ”man kan inte lita på den som bara låter allting hända”.

Tack alla ni elever som med krav och behov utvecklat och motiverat 
mig. Skolan är till för att eleven ska få berätta sin historia. Utifrån den 
byggs lärandet.  
Att få synas, höras och finnas skapar möjligheter!

För att få elevinflytande på riktigt måste en verksamhet för alla också 
uppfattas som relevant i allas vardag, i allas levda verkligheter. Vi måste 
utveckla kommunikationsmönster med de estetiska uttrycken som red-
skap för att eleven ska ha en större möjlighet att formulera sin förståelse 
och sitt kunnande. En lärare behöver ha en uppsättning av metodiska 
verktyg för att stimulera alla barns lärande. Utgångspunkten är kultur för, 
med och av barn och unga. *

Min förhoppning är att dagen ska ge inspiration till detta arbete.
Projektet KLIV 3.0 – Kultur och Lärande i Vardagen – bygger på en 

grundläggande tro på lärande genom kultur och att samverkan mellan 
kulturliv och skola kan öka elevers lärande. Projektet finansieras av Västra 
Götalandsregionens Kulturnämnd. I samarbete med Skövde kommun och 
Kultur i Väst

Pia Wretlind 
projektledare KLIV 3.0

”Mitt nya språk räcker inte till för allt som jag vill säga. Jag äger 
inte ord för alla känslor jag har. Jag ber dig, tro inte att jag saknar 
kunskap. Jag saknar inte ord för alla tankar jag har. Jag ber dig, tro 
inte att jag saknar djupa tankar. Kan du se mig med djupa känslor”  
Shilan, 16 år

* Definitionen av barn- och ungdomskulturbegreppet är inspirerat av 
CBK centrum för barnkulturforskning SU och Flemming Mouritsen 
dansk forskare inom pedagogik.

▲
▲

▲
▲
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”Jag kommer från en liten bruksort i Värmland som heter 
Hagfors. Det är inte lätt att vara poet på ett sådant ställe. 
Det finns bara en poet där, och det är jag. Jag är poet och 

mitt jobb är att tänka. Att skriva och ständigt jobba med mina 
känslor, det är som gratis terapi. Har man något som värker i 
bröstet, så går poesin som en slang från hjärtat och lägger sig 
på pappret. Man känner sig renad. Så slänger man ut det i värl-
den, någon annan hittar det och så blir det lättare för dem med. 
Det är ren magi. Det som är botten i dig är botten i alla. Vågar 
man visa det naknaste så kommer alla människor blint att känna 
igen sig. 

Det är många saker som gjort att jag hittat skrivandet. För mig 
är skrivandet en vän som man alltid kan vända sig till, som kan 
ge tröst och förståelse. Det har inte alltid varit självklart.  
Jag har adhd. Det är ett rastlöst alfabet som bor i mitt hjärta. 
Att ha adhd är som att skruva upp volymen, alla intryck blir lite 
starkare. När jag växte upp i Hagfors skilde sig några saker mel-
lan mig och mina kompisar. Det är jobbigt när vissa saker gör en 
annorlunda. Oro har alltid kickat igång mig. När jag blir orolig blir 
jag sjukt orolig. Om jag inte såg min pappas bil på garageupp-
farten när jag kom hem från skolan ställde jag till med en scen. 
En gång stod jag på mitt rum en hel dag och vågade inte gå ut 
för att jag hade sett en stor skalbagge på vår garageuppfart. 
Till slut lånade jag min brors hockeymundering och två insekts-
sprayer och gav mig ut för att möta monstret. Så var det inte en 
skalbagge utan en äppelskrutt. Så är det ofta – min oro är bara 
en äppelskrutt när jag kommer nära. 

När jag var liten kunde mamma inte möblera om hemma, det 
störde min ordning. En annan sak som var riktigt jobbig med 
diagnosen var att jag hejdlöst snöade in på en massa saker. När 
jag fick ett intresse var det bara det som gällde. Jag fick inte 
ha två intressen samtidigt, då kände jag mig otrogen mot mig 
själv. Det var som att det fanns en annan röst i mig som sa vad 
jag skulle göra. Jag satt bara hemma och lekte med Turtles, tills 
rösten sa: nu ska du bry dig om trolleri. 

Men det fanns en sak som jag alltid fick göra. Skriva. Jag vis-
ste att jag skulle bli författare när jag var liten. När jag lekte med 
mina Turtles skrev jag egna äventyr för jag tyckte de på tv var så 
dåliga. 

Ända sen barnsben har jag undrat vad som ska hända med 
mig och mitt liv. Det har varit som en gnagande oro. Det kändes 
som att jag hade vingar som aldrig ville slå ut, de låg under hu-
den men den jag var kom aldrig fram. Det ställdes på sin spets 
när jag började högstadiet. 

Jag minns första dagen jag skulle börja högstadiet och kom in 
på skolgården. Det låg en förändring i luften. Något var annor-
lunda. När man gick in genom de stora järnportarna till skolan 
skedde en förändring. Alla hamnade i olika grupperingar. När jag 
kom fanns bara en gruppering kvar och det var tönt. Jag tyckte 
skolan var rolig innan men plötsligt fick jag svårt att koncentrera 

mig. Det gick inte längre. Jag hade skitsvårt för matte. Jag räkna-
de på fingrarna. Problemet var att det bara fanns tio stycken. Då 
började jag räkna in stolar och bord som fingrar. Det blev som att 
gå i kola till slut. Det var som att bli omkörd på en motorväg. Då 
satte min skola mig i specialklass. Där satte man alla man inte 
visste var man skulle göra av: från halvkriminella till de som hade 
svårt att koncentrera sig. Jag fick lämna den vanliga klassen där 
jag borde få varit kvar med mer stöd, och fick sitta i ett litet rum, 
där eleven bredvid täljde i katedern med stilett. Själv satt jag 
och räckte upp handen, när jag fick ordet sa jag ”det var inget”. 
Jag ville ha uppmärksamhet mest av allt, när jag fick det blev jag 
livrädd. Jag var inte cool nog för att sitta långt bak men var inte 
heller typen som sitter långt fram. Jag satt mitt i klassrummet. 
Det pratas inte så ofta om de som sitter i mitten av klassrum-
met, de som bara stryker förbi som en dimma. Det kändes som 
jag inte fanns. Jag tänkte tänk om jag i alla fall kunde få vara lite 
mobbad så jag har något. 

Livet var ingen novell. Livet var folk som hånglade utan mig 
och mopeder som blev trimmade utan mig när jag satt hemma 
med mamma och pappa varje kväll framför Bingolotto. Livet 
seglade bort. 

Istället för att visa hur jobbigt jag tyckte det var vände jag allt 
inåt. Men det fanns ett par räddningar. Biblioteket var en fristad 
för mig. Efter skolan sprang jag ner till biblioteket och byggde 
en mur, flydde in i böckerna. Då kom jag över ett kassettband 
med en kurs som fångade mitt liv totalt. Jag kom in i en intensiv 
älglockarperiod. Mina kompisar spelade Metallica på högsta 
volym, från mitt rum hördes älgljud. Jag lockade så mycket älg att 
jag fick blodsutgjutelser på ögat. 

Varje dag vaknade jag och tänkte jag måste få en tjej. Men fick 
jag det blev jag livrädd. En gång ringde en tjej hem till mig. Jag la 
på luren, gick ut i skogen och grät. Det var som att allt livet gick 
ut på var att få hångla. Hånglar jag finns jag. 

Jag kände mig som en liten gubbe. På vintern mätte jag snö-
djupet och jämförde med min farfar. Det var som en betongmur 
mellan mig och andra ungdomar. Tv-programmet Bullen blev min 
livlina, det var som ett hål där jag kunde titta in i andra ungdo-
mars värld. Det bästa var brevfilmen. Varje gång det var en kille 
som hade skrivit in satt jag framför tv:n och tänkte ”när skrev jag 
det här”.

Det är klart man blir poet mitt i allt detta. Det föder poeter.  
I nian när jag snart skulle börja gymnasiet satt jag i biblioteket 
som vanligt när jag hittade en diktsamling av Tranströmer. Det 
var som en hand som strök min kind, som att någon hade skrivit 
om mina år i den boken. Jag läste andra poeter och förstod att 
detta är mitt liv de skriver om. Jag kände hur vingarna slog ut och 
bar iväg med mig. Jag kände att diagnosen jag haft hela mitt liv 
inte är något handikapp utan en möjlighet. En guldchans att få 
ett fokus som andra människor kanske inte har.”

Om att inte riktigt vara som andra, inte passa in i det vanliga tonårs- 
livet. Ismael Ataria, poet, författare och musiker, berättar vad skrivan-
det betytt för honom – och om varför han blev poet.  

Bokstavsängeln – från tönt till poet
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När Nyboskolan i Tibro fick chansen att vara med 
och skriva ett kapitel till boken om Brittgården, ett 
bostadsområde i Tibro, tackade de ja direkt. Vad 

kapitlet skulle handla om fick eleverna själva bestämma. 
– Arbetet med boken hade verkligheten som grund, tanken var 

att eleverna skulle få komma ut från skolans väggar och att sam-
hället skulle vara basen för elevernas lärande. Alla ämnen skulle 
involveras i arbetet på något sätt, säger Anneli Bäcklund-Colling, 
lärare på Nyboskolan.  

Brittgården är ett bostadsområde i Tibro som byggdes i början 
av 1960-talet av arkitekten Ralph Erskine. Området byggdes 
ursprungligen för utländska arbetare som hade flyttat till Tibro 
för att arbeta inom möbelindustrin, men när industrin gick ner på 
80-talet stod många av husen tomma. Sedan dess har området 
fått en negativ klang i Tibro och många av eleverna hade förutfat-
tade meningar. 

– Vi var nyfikna på vad barnen hade för föreställningar om 
området. Vad tyckte, tänkte, trodde de om Brittgården? De fick 
diskutera och rita ner sina tankar. Elevernas intryck av Britt-
gården var att det var ett skumt område där läskiga människor 
bodde, de tyckte det var mörkt och dystert och de skulle aldrig 
sätta sin fot där. Det var starka ord, men vi tog det som en utma-
ning att se om föreställningarna kunde förändras, säger Anneli 
Bäcklund-Colling. 

Hon handledde en av de två högstadieklasserna som arbetade 
med boken. Efter att elevernas tankar om området hade kommit 
fram gjorde klassen ett besök och fick en guidad tur av husen av 
Eva Thörn, Ralph Erskine-kännare och museichef i Tibro. 

– Sedan planerade vi arbetet med eleverna: hur ska vi göra 
och vad ska finnas med i boken? De ville ha med sina tankar 
om området. De delade in sig i olika arbetsgrupper med olika 
ansvarsområden – en grupp intervjuade människor som bodde 
där, en annan ritade av typiska fasader och byggnader i området. 
En grupp förberedde en guidad tur av området som blev slutre-
dovisningen av arbetet. Den gjorde de för föräldrar, anhöriga och 
de boende i området. Många av de som bor där känner inte till 
områdets historia och eleverna tyckte det var viktigt att de fick 
vara med och lyssna, säger Anneli Bäcklund-Colling. 

Den andra klassen som var med och skrev kapitlet till boken om 
Brittgården fick ta sig an arbetet genom litteraturhistorien. 

– Jag frågade eleverna hur vi kunde kombinera Brittgården 
och Shakespeare. Jag satte ramarna men de fick bestämma vad 
de ville göra. För att starta i elevernas värld började vi med New 
moon, Twilight-sagans andra del, som har tagit ganska mycket 
från Romeo och Julia. Vi jämförde scener från Hamlet med sce-
ner från Lejonkungen där de också har återanvänt mycket, allt 
för att visa att Shakespeare lever än idag, säger Helén Lundahl, 
lärare. 

När eleverna såg loftgångarna mellan lägenheterna i Britt-
gården bestämde de sig för att gestalta delar ur Romeo och 
Julia. Eleverna anpassade några scener i pjäsen till modern 
tid och framförde dem i området. Från loftgångarna iscensatte 
några den berömda balkongscenen, andra valde att gestalta 
gängbråken i pjäsen genom att sätta upp en koreografi på en av 
gräsmattorna i området. 

När boken kom ut var eleverna väldigt stolta över att se sitt 
arbete i tryck. 

– Visst förändrades elevernas tankar om Brittgården. Vi gav 
varandra verktygen till att få en annan bild av bostadsområdet, 
är det inte så med allt? Det man inte vet något om, det leder 
till förutfattade meningar. Med kunskap och möten ändras ens 
uppfattningar, säger Anneli Bäcklund-Colling. 

Boken om Brittgården var ett samarbete mellan Tibro kom-
mun, Västarvet Västra Götaland, Brittgården fastigheter samt 
Arkus – forskning och utveckling inom arkitektur och samhälls-
byggnad. 

ELEVER OM OMRÅDET, UR BOKEN “BRITTGÅRDEN”

”Nu när vi vet mer om området är våra tankar annorlunda. Varje 
detalj är genomtänkt och allting är ett enda stort konstverk. For-
merna, färgerna och tankarna bakom allt, det är otroligt vackert 
till och med. Vi borde vara stoltare över området än vi är.” 

”Brittgården är speciell och har annorlunda stil, det är fortfa-
rande mysko men nu ser man det där lilla extra.”

Guidning får eleverna att växa i Borås
Med Shakespeare och guidade visningar närmade sig eleverna i Ny-
boskolan bostadsområdet Brittgården. Arbetet blev till en del i en bok 
om kvarteret. På köpet ändrades elevernas uppfattningar om Brittgår-
den från förutfattade till stolta. 

”Det är mer ljust nu, förut kändes Brittgården så mörk.”
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På Nyboskolan i Tibro drog Maria Palmgren, lärare, 
och Jenny Ekman, konstnär och kultursekreterare, 
tillsammans igång ett projekt där tecknandet fick 

vara metod för lärandet. Inspirationen kom från Nordiska 
akvarellmuseets event ”Att teckna är stort”, som inledde sin 
projektansökan såhär: 

”Alla kan göra streck på ett papper men många säger ändå att 
de inte kan teckna. Någonstans under uppväxten kommer mot-
ståndet och prestationsångesten in. Ritar jag fint? Vågar jag visa 
det jag gjort? Är likt lika med bäst? Vems teckning sätter fröken 
upp? Huvudet blir lätt fullt av tankar och frågor som hindrar 
teckningshanden.” 

Just den problematiken blev Maria Palmgren och Jenny Ekman 
snabbt medvetna om. 

– Vi märkte snart att många ville teckna, men inte tyckte att 
de kunde. Därför hade vi övningar där man till exempel bara fick 
teckna så fult som möjligt, säger Jenny Ekman. 

Att få eleverna att ta i i sitt uttryck och få upp volymen på de-
ras teckningar var en av de första utmaningarna. För att komma 
igång fick eleverna bra material – en rejäl skissbok med blanka 
sidor och många olika typer av pennor. 

– Det har varit väldigt spännande att följa, bara efter ett halvår 
så var eleverna väldigt mjuka i sina rörelser. Idag flyter pennorna 
över pappret, det är ingen som bryr sig om bedömning. Även 
skrivandet har kommit igång hos eleverna tack vare tecknandet, 
säger Maria Palmgren. 

En uppgift var att eleverna skulle teckna porträtt av kända 
svenska författare. En annan uppgift gick ut på att en elev läste 
en dikt för en annan, som tecknade ned en bild för varje rad. Se-
dan filmades serierna samtidigt som eleverna läste upp dikterna. 

– Eleverna blev väldigt stolta. Det var en bra dokumentations-
form, att filma pappret medan eleven läser dikten utan att synas. 
Vi gjorde samma sak i engelskan och många elever som inte 
vågade läsa högt innan blev så stolta, säger Jenny Ekman. 

Klassen fick även arbeta med deckarnoveller. Först fick de ett 
A3-ark där de anonymt skulle skriva en fiktiv berättelse.  

– Jag sa till dem att de helst skulle ljuga massor, säger Jenny 
Ekman. 

Hon berättar om en elev som hade svårt att komma igång och 
funderade länge kring vilken karaktär hon skulle skriva om och 
hur det såg ut på platsen där historien skulle utspela sig. 

– Jag frågade henne om hon inte kunde skriva om det? Det är 
ju jättespännande att inte veta vem man är och var.

Klassen har också haft besök av deckarförfattaren Kristina Ap-
pelqvist som berättade om hur en historia växer fram och hur det 
går till när hon skriver. Efter det fick alla åttor skriva egna deck-
arnoveller. Alla elever som var med och skrev noveller klarade 
sedan att nå målen i svenska. 

Sista uppgiften för terminen var att eleverna fick se filmen ”Ett 
öga rött” och använda tecknandet som ett sätt att komma ihåg 
bilder från filmen. 

– De skulle titta på vad som hände i filmen, vad händer med 
karaktärerna och hur utvecklas de? Utifrån bilderna de gjorde 
besvarade de sedan några frågeställningar. Tack vare bilderna 
de ritade såg de filmen på ett annat sätt än vad de skulle gjort 
om de bara tittat, säger Maria. 

Båda Maria och Jenny är övertygade om att kravlösheten 
i arbetet med tecknandet har varit avgörande för elevernas 
utveckling. 

– Kraven har ju funnits kvar men vi har tonat ner dem lite. Det 
är viktigt att göra saker i skolan som inte alltid bedöms, säger 
Maria.  

MARIA OCH JENNYS BÄSTA TIPS FÖR 
TECKNANDET SOM INLÄRNINGSMETOD 

     Kravlösheten är viktig! Undvik att säga ”vilken fin teckning”, 
uppmuntra på andra sätt. 

 Börja med de lärare som själva är sugna på att testa.
 Bra material är viktigt, se till att eleverna får tillgång till bra 

papper och pennor. 

Att få spring i benen av en lång korridor

Försök att måla så fult som möjligt! Det var Jenny och Marias 
första uppgift till eleverna på Nyboskolan i Tibro. Med teck-
nandet som inlärningsmetod förbättrade eleverna allt från sitt 
skrivande till förmågan att tänka i nya banor. 
 

Att teckna är stort

▲
▲

▲
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Begreppet alla barn är något vi använder ofta. Vi menar 
alla barn men vi menar det mest i ord, sen om det 
stämmer i handling det är inte säkert. Det här att alla ska 

med, alla ska delta – när jag var ung kände jag aldrig att jag inte 
räknades med på grund av att jag har en funktionsnedsättning, 
säger Eva Johansson, tillgänglighetskonsulent på Kultur i Väst. 
Själv har hon en muskelsjukdom som gör att hon använder 
rullstol. 

Eva minns särskilt en bild till en tidningsartikel som satte fing-
ret på just det många barn och unga med funktionsnedsättning 
upplever under sin uppväxt. Det var en bild på några killar som 
firade studenten. 

– De stod i en ring och höll om varandra och njöt av att skolan 
äntligen var över. På samma bild satt en kille i rullstol. Han såg 
glad ut, han hade blommor runt halsen och studentmössan på. 
Men han var inte med de andra. Den bilden satte sig på näthin-
nan. Känslan i magen av hur tufft det kan vara med utanförskap, 
att inte finnas med i gänget. Jag undrade hur den här killen hade 
haft det i skolan. Hade han räknats med, hade han känt att han 
var en av de andra? säger Eva Johansson. 

Sedan hon började som tillgänglighetskonsulent på Kultur i 
Väst har hon arbetat för att även barn och unga med funktions-
nedsättning verkligen ska inkluderas i begreppet ”alla barn”. Eva 
Johansson började med att titta på hur den egna verksamheten 
såg ut ur det perspektivet. När hon googlade runt på uttrycket 
”alla barn”, hamnade hon på Friskis och Svettis hemsida. Mellan 
2012 och 2014 har de ett projekt som heter just Alla barn. 

– Det finns alla barnen-dagen på många Friskis & Svettis, men 
inte ett enda ord om barn med funktionsnedsättning. Man kan 
fundera över vilka barn som får vara med och vilka barn som inte 
får det. Det är en viktig fråga. Varför är dessa barn inte med? 
Troligtvis av många olika anledningar. Då måste man fråga sig – 
vad kan göras för att förändra att de inte är med, hänger det på 
mig som lärare? Det är viktigt att som lärare göra medvetna val, 
säger Eva Johansson.

Själv minns hon gymnastiken som det värsta under sina skolår. 
Eftersom hon har en muskelsjukdom kunde hon inte göra vissa 
saker som att hoppa bock eller kasta sig i rep. 

– Trots att jag hade väldigt bra lärare så kände jag att jag inte 
var lika bra som de andra. Men jag var bra på att dansa schottis, 
så min lärare lät mig alltid dansa först och visa de andra. Även 
om det var lite pinsamt så kände jag att han såg mig och att jag 
fick vara med där jag var bra. Det var inget konstigt med det. 
Ingen av mina kompisar tänkte ”jaha nu ska hon dansa för att 
hon inte kan det andra”. Att som lärare lyfta fram barn som inte 
kan vara med och tänka hur kan jag planera för dem och få med 
dem, det kan göra väldigt stor skillnad, säger Eva. 

Faktum är att det i Sverige idag finns en särskild konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konven-
tionen innebär att Sverige ska främja och säkerställa funktioner 
för personer med funktionsnedsättning. Framförallt betonar 
konventionen att alla människor är jämlika och fria. 

– Det är inte alltid lätt, men vi kan hitta bättre lösningar än de 
som finns idag. Det handlar om värderingar, vilka värderingar 
vi har och om de överensstämmer med skolans värderingar. 
Det handlar om arbetsgruppens gemensamma värderingar och 
policyn vi har på arbetsplatsen. Det handlar om hur vi ser på var-
andra och på människor med funktionsnedsättning. Jag vill inte 
bli betraktad som någon som det är synd om utan för den jag är 
med de fel och brister jag har. Givetvis har jag rättigheter, men 
jag har också skyldigheter. Däremot är det svårt att leva upp till 
skyldigheterna om man till exempel inte har en fungerande och 
anpassad miljö att vistas i. Är du blind kan du inte ta till dig infor-
mationen om den inte finns inläst och i punktskrift, säger Eva. 

Den som inte får vara med stängs inte bara ute från sociala 
sammanhang, utan lär sig inte heller viktiga sociala koder. Därför 
är det extremt viktigt att unga med funktionsnedsättning får vara 
med i så många olika sammanhang som möjligt, menar Eva. Men 
då krävs det att den som anordnar en aktivitet har kunskap om 
vilka behov de personer som ska vara med har. 

– Jag vet inte hur många gånger jag kunde ha hoppat över att 
besöka olika arrangemang eftersom jag har fått gå in bakvägen, 
hamnat längst bak där jag ändå inte sett något och så vidare. 
Ofta är det de små detaljerna som avgör om det blir bra eller 
dåligt. 

Hon berättar om ett projekt på Vasamuseet 2010 som hette 
”Alla ombord”. Projektet var ett samarbete mellan flera olika 
organisationer och målet var att barn och unga med funktions-
möjligheter aktivt skulle kunna delta i museiarbetet på jämställda 
och värdiga villkor. Barnen som deltog var där som experter, 
bland annat fick de guida besökare. För att alla verkligen skulle 
besöka museet på samma villkor tog man bort trappan mellan de 
två våningarna och gjorde om hissen till en dykarklocka som åkte 
upp och ned. 

För de barn som kom dit och använde bildspråket Bliss gjorde 
man bilder av ord som inte fanns i Bliss, som till exempel Kol-
lerstock, styranordningen på Vasaskeppet. 

– Barnen som var med i projektet blev sedda och lyssnade på, 
de blev starka och mådde bra. Föräldrar vittnade om att deras 
barn blev friskare och gladare. Något av barnen sa att det var kul 
att få vara med på riktigt och inte på låtsas, säger Eva.

– Ofta gör vi som vi brukar, men det måste vi ändra på. I alla 
fall hoppas jag att vi börjar tänka – vad menar jag när jag säger 
alla barn? Det är viktigt att vi ger dem en bra start, det har de 
nytta av hela livet.

”Det handlar om hur vi ser på varandra och på människor 
med funktionsnedsättning.”

Alla ska med är ett favorituttryck för såväl politiker som pedagoger. 
Men när vi pratar om alla barn, menar vi verkligen alla då? 
Eva Johansson, tillgänglighetskonsulent på Kultur i Väst, 

berättar om vikten av att inkludera.

Ett kliv för alla
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Ett kliv för alla var rubriken på en inspirations-
dag på Nyeport i Skövde om hur skolan kan ar-
beta för att inkludera alla barn i verksamheten. 
Hur är det att vara ung och ha adhd, hur kan vi 
arbeta så att personer med funktionsnedsättning 
kan vara med på gymnastiken och varför finns det 
inga fritidsledare med funktionshinder? 
   Seminariet den 5 februari 2014 var den sjunde 
av flera heldagar i det regionala projektet Kultur 
och Lärande i Vardagen, KLIV 3.0. I projektet finns 
en stark tro på konstens och kulturens grundläg-
gande betydelse för människors liv och utveckling. 

Vill du veta mer?
Kontakta Pia Wretlind
pia.wretlind@vgregion.se
mobil +46 (0)767 88 27 20
växel 010 441 00 00

Västra Götalandsregionens
Kultursekretariat
Regionens Hus, Box 764 
451 26 Uddevalla


