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[Kommun X] 

Tillsyn avseende bristande tillgänglighet inom 
utbildningsområdet 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat om [Kommun X] har 

överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 

verksamhet som avses i skollagen genom att underlåta att vidta skäliga 

tillgänglighetsåtgärder.  

DO:s beslut 

DO bedömer att [Kommun X] har överträtt diskrimineringslagens förbud 

mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet enligt 2 kap. 5 § 

jämförd med 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen (2008:567), DL. 

Bakgrund till DO:s beslut att inleda tillsyn  

DO har fått uppgift om att en elev (A) på en gymnasieskola i kommunen 

upplevt att kommunen utsatt honom för diskriminering i form av bristande 

tillgänglighet. 

DO har inlett tillsyn för att granska om kommunen har överträtt förbudet 

mot diskriminering i 2 kap. 5 § DL. 

Utredningen 

Följande är utrett. 

Den [borttaget datum] började A på elprogrammet på [Gymnasieskolan Y]. 

Skolan hade vid överlämning från grundskolan fått information om att 

eleven hade dyslexi och behövde enkla och tydliga förklaringar, anpassat 

material med markerade delar, förförståelse och tydligt var, vad, när och 

hur. Extra anpassningar i form av tider med speciallärare sattes in vid 

skolstarten. Fokus låg på bland annat engelska och svenska. Stödet 

omfattade sex timmar per vecka och fortgick under hela läsåret. A fick 

stödundervisning i [Lokal Z]. Där arbetade eleverna huvudsakligen med 
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engelska, matematik och svenska. Vid enstaka tillfällen förekom arbete med 

naturkunskap och historia inför prov. I elämnena fick A enbart stöd med 

räkneuppgifter. 

I alla ämnen förutom elämnena fanns läromedel som var inlästa. I 

undervisningen i elämnena, som pågick under läsåret [bortredigerat årtal] 

och som omfattade tio lektionstimmar per vecka, användes det digitala 

läromedlet LearnWare som enda läromedel. Eleverna förväntades 

självständigt, i skolan och hemma, ta till sig innehållet i texterna i 

LearnWare och sammanfatta dem med nyckelord, som de senare fick ha 

med sig på provskrivning. LearnWare saknade inledningsvis 

uppläsningsfunktion och zoomfunktion. 

I mitten av [borttaget datum] upplyste A och A:s vårdnadshavare skolan om 

att A hade behov av uppläsning av text samt att A inte kunde tillgodogöra sig 

LearnWare och därför hade svårt att följa med i studierna. Den [borttaget 

datum] försåg skolans IT-tekniker LearnWare med en uppläsningsfunktion. 

Funktionen kunde dock inte läsa upp punktlistor på ett begripligt sätt. Det 

gick inte att pausa uppläsningen och det var inte möjligt att markera och få 

ett visst stycke uppläst utan enbart hela sidor. Vidare var texten på skärmen 

liten och det saknades fortfarande zoomfunktion. A informerade lärarna om 

att LearnWare saknade paus- och zoomfunktion.  

Under höstterminen [borttaget årtal] försökte skolan förbättra LearnWares 

användbarhet för A och föreslog olika lösningar för att A skulle kunna 

tillgodogöra sig det. Skolan kontaktade även läromedelstillverkaren för att 

anpassa LearnWare. LearnWare kunde dock av upphovsrättsliga skäl inte 

tillhandahållas i utskriftsform. 

Skolan köpte in en läspenna under hösten i syfte att A skulle använda den 

direkt på skärmen för att få texten uppläst. Det visade sig att läspennan bara 

kunde skanna och läsa upp text från papper. Skolan föreslog då att A skulle 

ta ett foto av varje sida av det digitala LearnWare i form av en skärmdump 

från datorn, lägga in bilderna i ett Worddokument, skriva ut dokumentet 

och sedan använda läspennan för att få texten uppläst. När metoden 

provades framgick det att läspennan inte kunde läsa LearnWares 

teckensnitt. 

Den [borttaget datum] upprättade skolan ett åtgärdsprogram för A. 

Åtgärdsprogrammet innehöll åtgärder för att hjälpa A att nå målen i 

engelska, svenska och matematik men inte i elämnena. A:s prestationer 

följdes upp varannan vecka i det interna elevhälsoarbetet under hela läsåret. 
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I mitten av [borttaget datum] träffades rektor, elevhandledare, 

specialpedagog, föräldrar och A på ett möte för att utvärdera hur 

åtgärdsprogrammet fungerade. A tog upp problemen med LearnWares 

funktionalitet. I utvärderingen, daterad den [borttaget datum], framgår att 

LearnWare inte kunde pausas samt att specialpedagogen skulle undersöka 

om det gick att få LearnWare uppläst med möjlighet till pausfunktion. I 

nästföljande utvärdering, daterad den [borttaget datum], framgår att A 

upplevde att det var jobbigt att LearnWare i elkursen fortfarande inte gick 

att pausa. 

I mitten av [borttaget datum] skickade rektor e-post till föräldrarna om att 

uppläsningen inte gick att åstadkomma med pausfunktion, att det var 

olyckligt och att skolan skulle se över möjliga alternativ. Det framgick av 

mejlet att det troligen inte skulle lösas inom den närmsta tiden. 

I [borttaget datum] tog skolan kontakt med Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten (SPSM), som i [borttaget datum] svarade och tipsade om 

hjälpmedlet TorTalk. Skolan införskaffade TorTalk. Den [borttaget datum] 

kontaktades A för installation av hjälpmedlet. 

TorTalk möjliggjorde uppläsning, val av stycke för uppläsning och paus av 

uppläsningen. TorTalk möjliggjorde dock inte vare sig zoomning eller 

problemfri uppläsning av punktlistor. TorTalk kostade 25 000 kronor per år 

och programvaran var tillgänglig för samtliga skolans elever.  

A och kommunen har härutöver i huvudsak uppgett följande. 

A 

A behöver enkla och tydliga förklaringar, anpassat material och markerade 

delar. Sådana anpassningar saknades ofta från lärare i elämnena, vilket A 

meddelade skolan flera gånger. A behöver kunna välja ut och förstora delar 

av text och kunna zooma för att lättare läsa och plocka ut viktiga ord. För att 

få större text gjorde IT-tekniker ändringar i LearnWares inställningar. Då 

blev allt dock på sidan blev större, vilket resulterade i att det inte gick att se 

hela sidan på skärmen. Det blev svårt att manövrera på sidan eftersom alla 

funktioner inte fanns tillgängliga på det som visades. I LearnWare gick det 

inte att välja storlek på ett givet textavsnitt. 

På mötet i [borttaget datum] lyfte A återigen att LearnWare inte fungerade 

optimalt, att det var svårt att hitta nyckelord i och att sammanfatta texter 

som inte gick att styra över. A behövde kunna pausa texten för att hinna 

skriva ner nyckelorden. För att samla nyckelord hade A som strategi att 

lyssna på början av texten, snabbt stänga av ljudet och skriva ner det 
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viktigaste och därefter vänta tills rösten slutat prata. Härefter satte A ljudet 

på igen och lyssnade på en bit till av texten, stängde av ljudet igen och skrev 

ned nyckelorden. Detta upprepades tre till fyra gånger per sida. Varje kapitel 

innehöll cirka 50 sidor och förfarandet var mycket tidskrävande. För att 

hinna arbeta i den studietakt som förväntades hoppade A ibland över viktiga 

stycken, vilket fick negativ påverkan på prov.  

Elevhandledaren skickade eleven fram och tillbaka mellan IT-tekniker och 

lärare på skolan. I början av [borttaget datum] uppmanades A att åter ta 

kontakt med IT-teknikern för att åstadkomma zoomning och start- och 

stoppfunktion. 

I [borttaget datum] utlovade rektor att en administratör på skolan skulle 

skriva in LearnWare i Word så att A kunde använda datorns vanliga 

talsyntes för att lyssna på texten. A såg aldrig något resultat av den åtgärden.  

LearnWare användes på en stor del av ellektionerna och A arbetade till 

största delen med det på egen hand. Genomgångarna var få och förekom 

enbart om någon elev ställde en fråga om något i LearnWare. Under hösten 

var det laborationer en till två lektioner i månaden.   

Inom elämnena arbetades det i [lokal Z] enbart med räkneuppgifter, oftast 

på A:s eget initiativ. Det var svårt för A att få information från undervisande 

lärare i elämnena kring vad A kunde arbeta extra med i [lokal Z].  

A fick lägga ner mycket tid på att testa olika metoder och hjälpmedel, 

beskriva för lärare, rektor och specialpedagog vad som inte fungerade med 

LearnWare och A fick ofta söka upp IT-avdelningen. IT-teknikern berättade 

för A att de tidigare försökt få till talad text till LearnWare, men att det varit 

svårt. 

Efter att TorTalk installerats gick det att välja var på sidan uppläsningen 

skulle börja. Det förkom dock, på ungefär var sjunde sida, att programmet 

läste upp två rader samtidigt så det blev obegripligt. Detta påtalades för 

skolan i samband med möte den [borttaget datum]. Skolan förklarade 

senare att det inte gick att komma till rätta med problemet. 

Kommunen 

Skolan gör inte någon bedömning i början av en utbildning gällande risk för 

missade mål, såvida det inte finns särskilda omständigheter som tyder på 

detta. I fråga om dyslexi fanns det inte sådana behov. Det framgick senare 

att just A:s dyslexi var svår, vilket ledde till extra anpassningar. Det finns 

redan beredskap i skolans system för att sätta in extra anpassningar, såsom 

uppläsningsfunktionen.  
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När det i [borttaget datum] hade blivit tydligt att LearnWares 

uppläsningsfunktion inte fungerade optimalt diskuterade skolan att byta 

läromedel till ett rent textbaserat, men redan inläst. Ett sådant byte 

bedömdes inte vara genomförbart eftersom de olika läromedlen skiljde sig åt 

alltför mycket. I jämförelse med andra läromedel som fanns i fysisk form 

och inlästa via inläsningstjänst bedömdes LearnWare vara bättre ur 

elevperspektiv med tanke på dess interaktivitet och inbyggda modultest. 

Även möjligheten att byta ut LearnWare till ett annat läromedel särskilt för 

A övervägdes. Det bedömdes dock inte vara lämpligt eftersom skillnaden 

mellan läromedlen var stor innehållsmässigt. Ett byte enbart för A 

bedömdes också bli rörigt och utpekande för A. I stället försökte skolan hitta 

tekniska lösningar för LearnWare.  

Under [borttaget datum] försökte skolan få läromedelsföretaget och IT-

tekniker att åstadkomma en svensk uppläsning. Den [borttaget datum] 

fanns en fungerande uppläsningsfunktion av LearnWare tillgängligt för A. 

Uppläsningsfunktionen fungerade dock inte tillfredsställande bland annat 

eftersom det saknades pausfunktion. Skolan fortsatte därför hålla kontakten 

med läromedelstillverkaren i syfte att få till stånd en sådan funktion. 

När det visade sig att läspennan inte fungerade som det var tänkt utlovade 

rektor texten i för pennan läsbar form. Skolan tog åter kontakt med 

läromedelstillverkaren för att få tillgång till texten i läsbar form parallellt 

med att en administratör sattes att transkribera LearnWares bildtexter. 

Skolan fick besked att texten inte kunde fås i läsbar form till följd av 

upphovsrätt. Eftersom processen med att köpa in TorTalk hade påbörjats, 

avbröts arbetet med att göra om LearnWares text till läsbara dokument. 

Ett nytt försök att få till uppläsning på tillfredsställande sätt inleddes med 

stöd av SPSM parallellt med att IT-tekniker försökte lösa zoom och start- 

och stoppfunktionen.  

Specialpedagog kontaktade SPSM per telefon i början av [borttaget datum]. 

SPSM ville ha en skriftlig ansökan om stöd vilket lämnades några dagar 

senare. Specialpedagogen kontaktade återigen SPSM i början av [borttaget 

datum] eftersom det inte kommit något svar. SPSM ringde upp i mitten av 

[borttaget datum] och specialpedagogen fick då tipset om TorTalk. Den 

[borttaget datum] fick IT-koordinatorn och IT-pedagogen i uppdrag att 

skaffa sig en bild av systemets funktion. Därefter beslutades om inköp av 

systemet. 

LearnWare hade en uppläsningsfunktion som varit tillräcklig för tidigare 

elever med dyslexi i kombination med lektioner med mera, men för A var 
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det inte tillräckligt då A hade behov av zoomning, pausning, en rad i taget 

och så vidare. Det behovet framkom allteftersom. 

Tillgängligheten i LearnWare brast eftersom programmet är skrivskyddat 

och då skoldatorns talsyntes inte fungerade på det. Skolan har dock aktivt 

försökt åtgärda bristerna vilket tagit tid då försöken, tills TorTalk hittades, 

inte fallit väl ut. LearnWare uppfyller nu kraven på tillgänglighet.  

Skolan har hela tiden strävat efter fungerande lösningar. Flera processer har 

pågått parallellt i form av försök till tekniska lösningar samt diskussioner 

om alternativa lösningar. Processerna har tagit tid och skolan är medveten 

om att eleven därför inte erhållit nödvändiga anpassningar. Eleven har dock 

hela tiden haft enskilt stöd med speciallärare flera timmar i veckan och nära 

till individuellt stöd av lärare på elprogrammet. Inom elämnena har 

möjligheten till enskilt stöd med lärare varit stor då elevgruppen bestod av 

endast tolv elever. Eleven fick vid ett flertal tillfällen individuell genomgång 

av studieteknik och av läs- och minnesstrategier. 

Rättslig reglering på området 

Enligt 2 kap. 5 § DL får den som bedriver verksamhet som avses i skollagen 

(2010:800) inte diskriminera någon elev. 

Enligt 1 kap. 4 § 3 DL avses med diskrimineringsformen bristande 

tillgänglighet att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom 

att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen 

ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och 

annan författning, och med hänsyn till 

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 

verksamhetsutövaren och den enskilde, samt 

– andra omständigheter av betydelse. 

DO:s bedömning 

Av utredningen framgår att A missgynnats från höstterminens början 

[borttaget årtal] genom att A inte fått tillgång till utbildningen i elämnena på 

ett sätt som var jämförbart med tillgången till utbildningen för elever utan 

A:s funktionsnedsättning. Genom installationen av TorTalk i [borttaget 

datum] gjorde kommunen det möjligt för A att välja de stycken som skulle 

läsas upp och pausa uppläsningen av innehållet i läromedlet vilket 
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undanröjde de väsentligaste bristerna. Kommunen får därmed anses ha gett 

A en med andra elever jämförbar tillgång till läromedlet. 

DO övergår till att pröva om kommunens åtgärder för tillgänglighet varit 

tillräckliga för att uppfylla diskrimineringslagens krav. 

Inledningsvis kan konstateras att kommunen kände till A:s 

funktionsnedsättning och därmed sammanhängande generella behov av 

anpassningar vid höstterminens början [borttaget årtal]. Det har däremot 

inte framgått av utredningen att kommunen haft möjlighet att förutse A:s 

behov av anpassningar av läromedlet LearnWare förrän A gjorde 

kommunen uppmärksam på det i mitten av [borttaget datum]. 

Av utredningen framgår att kommunen snabbt försökte ge A tillgång till 

läromedlet genom att testa olika lösningar men att försöken var fruktlösa. 

De lösningar som kommunen testade var bristfälliga eftersom de inte 

avhjälpte A:s svårigheter, inte var kompatibla med LearnWare, vilket hade 

kunnat förutses, eller innebar att A förväntades vidta tidskrävande åtgärder 

för att själv tillgängliggöra texten i läromedlet. Att dessa åtgärder var 

otillräckliga hade kommunen rimligen kunnat komma fram till tidigare om 

A:s behov av anpassningar hade undersökts och analyserats närmare av 

kommunen eller av kommunen anlitad expertis. Den åtgärd som slutligen 

gjorde att A kom i en med andra elever jämförbar situation – att på 

rekommendation av Specialpedagogiska skolmyndigheten skaffa TorTalk – 

framstår enligt DO:s mening som en åtgärd som varit både enkel och 

naturlig att identifiera och vidta tidigare. Det har inte framkommit något 

rimligt skäl till att kommunen inte vidtagit nödvändiga åtgärder, till 

exempel genom att genomföra en adekvat analys av problemet eller genom 

att vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten, vars uppdrag bland 

annat är att ge råd och stöd i specialpedagogiska frågor till huvudmän med 

ansvar för utbildning inom skolväsendet, så snart A uppmärksammade 

kommunen på svårigheterna med läromedlet. Under dessa förhållanden och 

med hänsyn till läromedlets centrala betydelse för A:s möjlighet att 

tillgodogöra sig innehållet i elämnena kan kommunen inte anses ha agerat 

med tillräcklig skyndsamhet. 

Mot denna bakgrund gör DO bedömningen att kommunen inte vidtagit 

skäliga åtgärder för tillgänglighet. Kommunen har därmed överträtt 

förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 

Ärendet avslutas. 

Beslut i detta ärende har fattats av Johanna Fernlund efter föredragning av 

Carl Ekström.  
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Detta beslut går inte att överklaga. De bedömningar som DO gör i beslut är 

inte juridiskt bindande och beslutet påverkar inte enskildas möjligheter att 

själva väcka talan om diskrimineringsersättning i tingsrätt. 

Johanna Fernlund 

sektionschef, rättsenheten  

 

En kopia av beslutet skickas till A. 
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