
Delaktighetsguiden – en webbutbildning 
om funktionshinderspolitiken 

Handledning för gruppö vningar 
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Välkommen! 
Välkommen till handledningen för Delaktighetsguiden – en webbutbildning 
om funktionshinderspolitiken! Handledningen vänder sig till dig som ska  
utbilda i grupp med utgångspunkt i webbutbildningen, till exempel om du har 
fått i uppdrag att utbilda dina kollegor om funktionshinderspolitiken. 

1.  Börja med att läsa igenom handledningen (det här dokumentet). 
2.  Gå igenom webbutbildningen Delaktighetsguiden. Det tar ungefär 60 minuter. 
3.  Planera din utbildning utifrån den aktuella gruppens förutsättningar, 

till exempel när det gäller hur mycket tid ni har och vilka förkunskaper  
deltagarna har. Du kan använda materialet som finns i webbutbildningen 
och övningarna i den här handledningen som grund, eller ta fram egna 
övningar anpassade efter din grupp. 
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Kom igång med arbetet med funktions- 
hinderspolitiken! 
Alla har rätt att vara en del av samhället. Därför behöver samhället utformas 
utifrån människors olika behov och förutsättningar. Det offentliga har ett  
särskilt ansvar. Vi får inte exkludera några medborgare, utan måste ta reda 
på hur vi ska göra för att alla ska kunna delta i och gynnas av vår verksamhet. 
För att uppnå det ska vi arbeta enligt det nationella funktionshinderspolitiska 
målet som i sin tur bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Men hur går det till i praktiken? Med hjälp av Delaktighetsguiden och den här 
handledningen kan du och dina kollegor få information och tips om hur ni kan 
arbeta vidare med att nå det funktionshinderspolitiska målet inom ramen för 
ert uppdrag. Delaktighetsguiden vänder sig i första hand till myndigheter, men 
även andra kan ha nytta av den och de arbetssätt som beskrivs i den. 

Din roll som utbildningsledare 
I handledningen hittar du övningar kopplade till filmer,     texter och övningar i     
Delaktighetsguiden. Handledningen riktar sig till dig som ska utbilda i grupp  
om funktionshinderspolitiken. Du kan till exempel ha fått i uppdrag att sprida   
kunskap till dina kollegor för att ni tillsammans ska arbeta med att nå det   
funktionshinderspolitiska målet. 
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Som utbildningsledare kan du 

•  sprida kunskap om funktionshinderspolitiken och om hur arbetet med 
att nå det funktionshinderspolitiska målet kan gå till i praktiken 

•  skapa förutsättningar för samtal  där deltagarna får reflektera över     
sitt eget och myndighetens uppdrag utifrån ett funktionshindersperspektiv 

•  stötta deltagarna i frågor som rör funktionshinderspolitiken och funk-
tionshindersfrågor i stort. 

Om du inte redan har gått igenom webbutbildningen rekommenderar vi att du 
gör det innan du använder övningarna i handledningen. 

Ge deltagarna möjlighet att utvecklas och st ötta varandra 
Arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken är ett ständigt pågående 
arbete. Oavsett hur långt ni har kommit på din myndighet går det alltid att ut-
veckla arbetet. Att fler kollegor blir mer medvetna om frågor som rör funktions- 
hindersfrågor är ett steg i utvecklingsarbetet. 

Planera din utbildning för att nå deltagarna i just din grupp, väcka eller till- 
varata  deras engagemang och ge dem möjlighet att samtala och stötta varandra.  
Använd din kreativitet och fundera ut former som fungerar för just din grupp. 
Bolla gärna frågor och funderingar med en kollega. 

  

 

 

 

Här är några saker som kan vara bra att tänka på: 

• Utgå från verkligheten. Fokusera på hur ni arbetar idag och vilka för
kunskaper deltagarna har. 

• Se dig som samtalsledare snarare än kunskapsförmedlare. Fånga upp 
deltagarnas kunskaper och erfarenheter genom era diskussioner. 

• Främja konstruktiv dialog och reflektion. Försök att skapa förutsät

-

-
tningar för gruppdeltagarna att samtala och reflektera tillsammans på ett 
konstruktivt sätt. Uppmuntra alla att lyssna och delta aktivt. 

• Tänk på tillgängligheten när du väljer övningar. Underlätta för alla 
i gruppen att delta aktivt i diskussionerna genom att använda olika typer 
av övningar som leder till samtal. Ett exempel är rundor där alla får säga 
något, eller att varva övningar och diskussioner i helgrupp med samtal i 
par eller mindre grupper. Om det finns möjlighet kan ni också göra en del 
av övningarna skriftligt. Ta i förväg reda på om du behöver förbereda några 
särskilda lösningar för att alla ska kunna delta, till exempel hörselteknik. 
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•  Prata om     förväntningar.     Diskutera i förväg tillsammans med deltagarna  
kring vilka förväntningar som finns i gruppen. Vad hoppas de få lära sig?    

•  Ge av dig själv – men lämna också plats åt deltagarna. När du får 
en fråga från en deltagare, fråga gärna om någon annan av deltagarna vill 
svara. Du kan också använda dina egna erfarenheter eller reflektioner. Ju 
mer du ger av dig själv, desto mer ger också deltagarna. 
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Övningar 
I det här avsnittet får du förslag på övningar som du kan använda när du  
utbildar. Övningarna är kopplade till de tre kapitlen i webbutbildningen. Här 
får du också förslag på olika sätt att lägga upp utbildningen under en eller flera 
gruppträffar.    

Så kan du använda övningarna 
Du kan använda övningarna i din utbildning på olika sätt. Utgå dels från del- 
tagarnas arbetssituation och erfarenhet, dels från hur mycket tid ni har. Du 
väljer själv vilka och hur många övningar du vill göra med gruppen. Du kan 
också anpassa övningarna efter gruppens förutsättningar eller skapa dina egna 
övningar om du tycker att det behövs. 

Om du vill kan du lägga upp utbildningen utifrån olika arbetssätt och teman. 
Här följer några förslag på hur du kan göra. 

Ta upp ett kapitel per träff 

Dela upp utbildningen på tre olika tillfällen. Beroende på hur mycket tid ni har 
kan varje träff vara förslagsvis 30–60 minuter. Låt deltagarna på egen hand gå 
igenom ett kapitel i webbutbildningen inför varje träff. Välj ut en eller flera av 
övningarna kopplade till respektive kapitel som grund för gruppdiskussioner. 
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Samla upp deltagarnas refektioner efter att de gått  
webbutbildningen 
Låt deltagarna i förväg gå igenom hela webbutbildningen på egen hand. Välj 
ut några relevanta övningar att gå igenom tillsammans vid ett eller flera  
utbildningstillfällen. Hur många och hur långa de blir beror på hur mycket tid 
ni har. 

Fokusera på flmerna 

Det finns ett antal filmer i utbildningen. Du kan välja att utgå ifrån filmerna när 
du planerar utbildning i grupp. Låt deltagarna titta på några av filmerna inför 
eller i samband med ett eller flera utbildningstillfällen. Gör sedan övningarna 
som är kopplade till de filmerna.    

Du kan ta hjälp av den här listan över filmer:    

•  Startsida 
»     Introduktionsfilm    

•  Kapitel 1 
»     Om de fyra arbetssätten 
»     Funktionshinderspolitiken då och nu (animerad film)    

»     Så arbetar myndigheterna 
•  Kapitel 2 

»     Tips från Post- och telestyrelsen 
»     Tips från Upphandlingsmyndigheten 
»     Tips från Specialpedagogiska skolmyndigheten 
»     Tips från Myndigheten för delaktighet 
»     Tips från Jämställdhetsmyndigheten    

•  Kapitel 3 
»     Tips från Myndigheten för yrkeshögskolan 
»     Sammanfattande reflektioner från myndigheterna    
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Övningar för startsidan 

Övning 1  
Myndigheternas ansvar 

I den här övningen får deltagarna reflektera över funktionshinderspolitiken 
och myndigheters ansvar för att genomföra den. 

Du kan göra så här: 

1.  Låt deltagarna titta på introduktionsfilmen på webbutbildningens start- 
sida. Uppmana dem att skriva ner eventuella reflektioner under tiden eller 
efteråt. 

2.  Dela in gruppen i par eller smågrupper. 
3.  Låt deltagarna ta ställning till det som de     intervjuade personerna säger. 

Du kan utgå från frågorna i rutan här nedanför. 

Frågor 
•  Håller du med om det som sägs om myndigheters ansvar för att arbeta 

med funktionshinderspolitiken? Varför eller varför inte? 
•  Upplever du att ni på din myndighet arbetar med funktionshinders- 

politiken idag? På vilket sätt? 
•  Vill du lägga till något om varför funktionshinderspolitiken är viktig för 

din myndighet? 
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Övningar för kapitel 1 – Nyckeln till delaktighet 

Övning 2  
Vad vet vi om funktionshinderspolitiken? 

I den här övningen får deltagarna reflektera över vad de kan om funktions- 
hinderspolitiken, varför det är viktigt och vad de skulle vilja lära sig mer om. 
Gör gärna även övning 10 i handledningen – där får ni följa upp övningen och 
reflektera över vad deltagarna har lärt sig under utbildningen.    

Du kan göra så här: 

1.  Ställ frågan ”Vad tänker du på när du hör ordet funktionshinderspolitiken?”  
och låt var och en av deltagarna skriva ner det första de kommer att tänka 
på. 

2.  Gör en runda med hela gruppen där var och en får möjlighet att berätta 
vad hen har skrivit. 

3.  Låt deltagarna diskutera i grupp och välja ut tre saker som de gör idag 
i enlighet med det funktionshinderspolitiska målet och tre saker som de 
skulle vilja lära sig mer om när det gäller funktionshinderspolitiken. 
De här sakerna kan vara sådant som deltagarna tog upp under rundan, 
eller sådant som de kommer att tänka på under diskussionen. 

4.  Avsluta diskussionen med att beskriva varför du tycker att funktions- 
hinderspolitiken är viktig för myndigheternas arbete. Du kan också  
komplettera deltagarnas diskussion om du till exempel tycker att något 
perspektiv saknas i diskussionen. 



10    

Övning 3  
De fyra arbetssätten 

I den här övningen får deltagarna dels fördjupa sig i de fyra arbetssätten som 
presenteras i webbutbildningen, dels diskutera hur de samverkar. 

Du kan göra så här: 

1.  Titta på filmen ”Om de fyra arbetssätten” i kapitel 1.    
2.  Dela upp gruppen i fyra mindre grupper och tilldela varje grupp ett av de 

fyra arbetssätten. 
3.  Låt grupperna fördjupa sig i sina olika arbetssätt. De kan börja med att 

läsa om det under rubriken ”Vi kan nå målet med hjälp av fyra arbetssätt” i 
kapitel 1. De kan också gå vidare till mfd.se där det finns mer information. 
Länkar finns på sidan Vägar till mer information i webbutbildningen.    

4.  Låt grupperna kortfattat presentera arbetssätten för varandra i helgrupp.    
5.  Avsluta med en diskussion om hur arbetssätten hänger ihop och komplet-

terar varandra. Beroende på gruppens förkunskaper kan du behöva styra  
diskussionen olika mycket. 

Övning 4  
Hur arbetar vi? 

I den här övningen får deltagarna reflektera över hur de själva och myndigheten     
i  stort arbetar med de fyra arbetssätten. 

Du kan göra så här: 

1.  Låt deltagarna titta på filmen ”Så arbetar myndigheterna” i kapitel 1.    
2.  Diskutera det ni har sett i helgrupp. Ni kan utgå från frågorna i rutan på 

nästa sida. 
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Frågor 

•  Hur arbetar ni på er myndighet med de fyra arbetssätten? 
•  Vad känner ni igen från det som personerna i filmen berättar?    

•  Är det något som ni inte alls känner igen eller som inte går att applicera 
på er verksamhet? Varför, i så fall? Hur kan ni då göra istället? 

•  Kan det uppstå konflikter mellan att arbeta med funktionshinders- 
politiken enligt de fyra arbetssätten och andra frågor som är viktiga i er 
verksamhet, till exempel säkerhetsfrågor? Hur kan ni i så fall hantera 
sådana konflikter?    
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Övningar för kapitel 2 – Politiken i praktiken 

Övning 5  
Fundera över ett exempel 

I den här övningen får deltagarna reflektera över ett exempel på en situation 
som skulle kunna uppstå i arbetet med att göra myndighetens verksamhet mer 
tillgänglig. Om du vill kan du göra övningen flera gånger med utgångspunkt i 
olika interaktioner. 

Du kan göra så här: 

1.  Välj ut en av interaktionerna i kapitel 2 i webbutbildningen. Det finns en 
interaktion i varje avsnitt förutom i det inledande avsnittet. 

2.  Låt deltagarna läsa igenom det första textblocket i avsnittet där inter-
aktionen du har valt finns. Om du har valt interaktionen om tillgänglig 
kommunikation låter du alltså deltagarna läsa texten under rubriken ”Till-
gänglig kommunikation” först i avsnittet. 

3.  Presentera situationen och frågan i den interaktion du har valt ut. 
4.  Presentera de olika svarsalternativen. Låt deltagarna med hjälp av hand- 

uppräckning eller genom att anteckna på ett papper markera vilket eller 
vilka alternativ de väljer. 

5.  Gå igenom svarsalternativen ett i taget och låt någon av de deltagare som  
har valt respektive alternativ förklara varför hen har valt det. Efter varje   
förklaring kan du fråga om någon av de andra deltagarna vill tillägga något. 
Tacka deltagarna för deras förklaringar. 
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6.  Fråga om någon vill ändra sitt svar efter att ha hört de andras förklaringar. 
7.  Presentera återkopplingen till interaktionen. Låt deltagarna diskutera 

återkopplingen. Håller de med? Går det att tolka svarsalternativen annor-
lunda och då dra andra slutsatser? 

8.  Avsluta med att låta deltagarna fundera över sina egna erfarenheter av 
liknande situationer. Vilka situationer ställs de inför i sitt arbete där de 
behöver fundera över tillgänglighet på liknande sätt? Har de lärt sig något 
av att fundera över exemplet? 

Övning 6  
Tips från andra myndigheter 

I den här övningen får deltagarna titta på och diskutera filmerna i de olika 
avsnitten i kapitel 2 där olika myndigheter ger tips om hur man kan arbeta med 
olika områden. 

Du kan göra så här: 

1.  Välj ut en eller flera filmer i de olika avsnitten i kapitel 2. Utgå från vilka 
områden och avsnitt du tror är mest relevanta för gruppens deltagare. 

2.  Låt deltagarna titta på filmen eller filmerna. Uppmana dem att skriva ner 
eventuella reflektioner under tiden eller efteråt.    

3.  Dela in gruppen i par eller smågrupper. 
4.  Låt deltagarna ta ställning till tipsen. Du kan utgå från frågorna i rutan här 

nedanför. 

Frågor 

•  Vilket eller vilka tips är mest relevanta för er? 
•  Finns det något tips som ni skulle kunna börja jobba utifrån direkt, till 

exempel i ett aktuellt projekt eller i en särskild del av verksamheten? 
Hur skulle det i så fall kunna gå till i praktiken? 
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Övning 7  
Arbeta med olika områden 

I den här övningen får deltagarna reflektera över vilka områden som är relevanta     
att arbeta med på myndigheten. 

Du kan göra så här: 

1.  Förbered en kort presentation (förslagsvis 5–10 minuter) av de områden 
som tas upp i de olika avsnitten i kapitel 2. 

2.  Presentera områdena för deltagarna, förslagsvis samtidigt som du visar 
webbutbildningen på skärm så att alla deltagare ser. 

3.  Dela in gruppen i par eller smågrupper. 
4.  Låt deltagarna fundera över om det finns andra områden än de ni har gått 

igenom som skulle kunna vara relevanta att arbeta med på myndigheten – 
eller som ni redan arbetar med. 

5.  Låt paren eller smågrupperna kort berätta om sina förslag på områden för 
resten av gruppen. Diskutera förslagen i helgrupp och välj ut 1–3 områden 
bland förslagen som ni tycker är extra relevanta. Ni kan sedan diskutera 
vidare utifrån frågorna i rutan här nedanför. 

Frågor 

•  Om ni inte redan arbetar med ett område – hur skulle ni kunna börja  
arbeta med det? 

•  Om ni redan arbetar med ett område – hur gör ni då? Finns det åtgärder  
och metoder som ni skulle kunna applicera även på andra områden? 

•  Vilka typer av situationer uppstår eller skulle kunna uppstå i till- 
gänglighetsarbetet  kopplat till området eller områdena? Ni kan inspireras  
av situationerna som presenteras i de olika interaktionerna i kapitel 2. 
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Övningar för kapitel 3 – Gör skillnad! 

Övning 8  
Påbörja en nulägesanalys 

Syftet med den här övningen är att påbörja en nulägesanalys som deltagarna 
sedan kan arbeta vidare med. 

Du kan göra så här: 

1.  Visa filmen ”Tips från Myndigheten för yrkeshögskolan” för deltagarna. 
Den finns i kapitel 3 och handlar om att genomföra en nulägesanalys.    

2.  Presentera kortfattat informationen som finns i rutan ”Introduktion 
från utbildningsledaren” på nästa sida. Samma text finns också i webb- 
utbildningen. 

3.  Diskutera i helgrupp varför det är viktigt att göra en nulägesanalys. 
4.  Dela upp gruppen i par eller smågrupper och låt dem påbörja en nuläges- 

analys med utgångspunkt i informationen och frågorna i rutan ”Steg 1: 
Kartlägg tidigare arbete” här nedanför. Uppmana deltagarna att skriva ner 
sina tankar. 

Låt deltagarna reflektera i helgrupp över hur de kan använda sin på- 
började nulägesanalys i sitt ordinarie arbete. 
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Introduktion från utbildningsledaren 

För att komma igång med arbetet med att genomföra funktionshinderspoli-
tiken är det viktigt att undersöka hur det ser ut idag. Vilket arbete har gjorts  
tidigare och vad behöver ni göra nu? Genom att göra en nulägesanalys kan ni  
lättare sätta relevanta mål och få underlag som visar vilka insatser som skulle  
ge störst effekt.    
Nulägesanalysen består av två steg: 

1.     Kartlägg tidigare arbete –  skapa en bild av vad myndigheten har 
gjort tidigare och hur det gick. 

2. Kartlägg områden och verksamheter –  identifiera var ni behöver     
göra insatser för att öka tillgängligheten och skapa delaktighet för alla,  
hela tiden med medborgaren i centrum. 

Steg 1: Kartlägg tidigare arbete 

Steg ett är att skapa en bild av vad ni har gjort tidigare, hur det gick till och 
vad resultatet blev. Ni kan ställa följande frågor: 

•  Fanns det en plan för arbetet? Vad fungerade bra och mindre bra med 
planen? 

•  Vilka insatser beslutade ni om och vilka genomförde ni inom ramen för 
arbetet? 

•  Vad blev resultatet av arbetet? 
Titta på hur ni har arbetat med andra tvärsektoriella frågor tidigare, till 
exempel jämställdhet, social hållbarhet, barnrätt, hbtqi och mänskliga  
rättigheter. Lärdomar från arbetet med sådana frågor kan ge både inspi-
ration och vägledning för hur ni kan driva funktionshindersfrågorna mest 
effektivt.    



17    

Övning 9  
Nästa steg 

I den här övningen får deltagarna reflektera kring och diskutera vad de vill göra 
först efter att ha gått igenom utbildningen. 

Du kan göra så här: 

1.  Prata med deltagarna om nästa steg och berätta hur ni kommer att arbeta 
vidare med funktionshinderspolitiken på myndigheten. 

2.  Diskutera i helgrupp med utgångspunkt i frågorna i rutan här nedanför. 

Frågor 

•  Vad ska vara det första vi gör som ett led i att genomföra funktions- 
hinderspolitiken? 

•  Vilka saker som vi gör idag kan vi behöva ändra på eller justera? 
•  Hur kan vi hjälpas åt, stötta varandra och följa upp att arbetet går 

framåt? 
•  Finns det något vi saknar tillräcklig kunskap om i dagsläget? Hur kan vi 

ta reda på det vi behöver? 

Övning 10  
Vad har vi lärt oss om funktionshinderspolitiken? 

I den här övningen får du och deltagarna återvända till övning 2 och gå igenom  
de tre sakerna som deltagarna ville lära sig mer om. Vad har ni lärt er om  
funktionshinderspolitiken sedan dess? 

Du kan göra så här: 

1.  Ställ frågan ”Vad har du lärt dig om funktionshinderspolitiken under  
utbildningen?” och låt var och en av deltagarna skriva ner det första de 
kommer att tänka på. 

2.  Gör en runda med hela gruppen där var och en får möjlighet att berätta 
vad hen har skrivit. 
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3. Låt deltagarna diskutera i grupp utifrån frågorna i rutan här nedanför. 
Be deltagarna att välja ut de tre viktigaste sakerna som de har lärt sig, 
och tre saker som de fortfarande inte har fått svar på. De här sakerna kan 
vara sådant som deltagarna tog upp under rundan, eller sådant som de 
kommer att tänka på under diskussionen. 

4. Diskutera de punkter som deltagarna upplever att de inte har fått svar på. 
Har du några svar eller perspektiv att dela med dig av? Kan du eller någon 
av deltagarna undersöka punkterna för att hitta svar att dela med sig av till 
resten av gruppen? 
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