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Sammanfattning 

 
En funktionsnedsättning kan leda till att elever är mindre delaktiga i skolan. En elevs delaktighet 

kan påverkas av många olika faktorer. Syftet med examensarbetet var att beskriva vad som 

påverkar delaktigheten i skolan för barn i åldrarna sex till 18 med funktionsnedsättning. Metoden 

som författarna använde var en scoping review där 20 artiklar inkluderades i studien. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var årtalen 2012-2017, de skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska, vara vetenskapliga och peer reviewed, beröra barn i åldrarna sex till 18, barnen skulle ha 

en funktionsnedsättning samt att artiklarna skulle handla om hur delaktigheten ser ut i skolmiljön. 

Resultatet visar vad det är som påverkar delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar i 

skolan och redovisas utifrån ICF:s komponenter. De fyra komponenterna som påverkade 

delaktigheten var: kroppsfunktioner, aktivitet, personfaktorer och omgivningsfaktorer. Det 

framkom även att dessa komponenter både kunde vara stödjande och hindrande för elevernas 

delaktighet under skoldagen. Slutsatsen är att det finns flera olika komponenter som påverkar 

delaktigheten i skolan, det är vanligtvis vid interaktion mellan två eller flera komponenter som ett 

hinder uppstår. Vilken eller vilka komponenter som påverkar delaktigheten beror på vilken typ och 

grad av funktionsnedsättning eleven har. Det är därför viktigt att se till varje elevs enskilda behov 

och utföra anpassningar därefter. 

 

Nyckelord: Arbetsterapi, barn med särskilda behov, scoping review, skolbarn 
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Summary 
 
Title: Participation in school environment for children with disabilities 
 
A disability can result in students being less involved in school. A student's participation can be 

influenced by many different factors. The purpose of this study was to describe what influences 

the participation in school for children between the ages of six and 18 with disabilities. The 

method that was used by the authors was a scoping-review where 20 articles were included in the 

study. The inclusion criteria for the articles were the years 2012-2017, they should be written in 

English or Swedish, be scientific and peer reviewed, include children between the ages of six to 18, 

the children should have a disability, the articles should be about what the participation looks like 

in the school environment. The result shows what is affecting the participation of children with 

disabilities at school and is reported on the basis of ICF's components.The four components that 

affected the participation were: body functions, activity, personal factors and environmental 

factors. It was also found that these components could both be supportive and impeded to the 

students' participation during school day. The conclusion is that there are several different 

components that affect the participation in school, it is usually in the interaction between two or 

more components that an obstacle occurs. Which components affecting the participation depends 

on what type and degree of disability the student has. It is therefore important to look after each 

student's individual needs and make adjustments thereafter. 

 

 

Keywords: Children with special needs, occupational therapy, school children, scoping review  
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Inledning 

Barn med funktionsnedsättningar är idag inte lika delaktiga i skolan som barn utan 

funktionsnedsättningar (Coster et al., 2013; Tonkin et al., 2014). Eftersom delaktighet är en grund 

för upplevd hälsa (Kielhofner, 2012) kan minskad delaktighet hos elever leda till ohälsa. Faktorer 

som påverkar delaktigheten är utförandekapacitet, vanebildning, viljekraft och miljöförhållanden 

(Kielhofner, 2012). Ett nyckelord inom arbetsterapi är delaktighet och en arbetsterapeut ska i allra 

högsta mån arbeta för att varje individ ska uppleva en god delaktighet i aktiviteter, oavsett 

livssituation (Sveriges arbetsterapeuter, 2016a). Ett utanförskap i skolan kan leda till ohälsa hos 

elever (Skolverket, 2016) vilket i förlängningen kan drabba samhället. En rapport från Statens 

folkhälsoinstitut (2007) visar att den ekonomiska tillväxten till stor del påverkas av folkhälsan. Om 

folkhälsan är låg påverkas samhällets ekonomi negativt. För att få en överblick över vilka faktorer 

som påverkar barnens delaktighet i skolan ser författarna ett behov av att göra en scoping review 

som sammanfattar redan befintliga studier kring ämnet. Arbetsterapeuter i Sverige arbetar idag 

sällan inom skolan (Sveriges arbetsterapeuter, 2012a) däremot är detta mer förekommande i andra 

länder och har där visat en stor nytta med arbetsterapeuten som yrkesverksam i skolan (Miller-

Kuhaneck, 2010; Reeder, Arnold, Jeffries & McEwen, 2011). Med hjälp av en scoping review som 

belyser faktorer som påverkar delaktighet hos barn med funktionsnedsättningar kan 

arbetsterapeuter inom skolan få en samlad kunskap om de områden som kan förbättras för att öka 

barnens delaktighet. Examensarbetet belyser även vikten av arbetsterapi inom skolan för att öka 

barnens delaktighet.   

 
 

Bakgrund 

 
I Sverige har personer med funktionsnedsättning samma rättigheter att leva delaktiga i samhället 

som personer utan funktionsnedsättningar (Regeringen, 2015). För inte så länge sedan var 

personer med funktionsnedsättningar avskilda från samhället och levde på särskilda boenden utan 

att få möjlighet till delaktighet utanför dessa. Begreppet delaktighet har i dagens samhälle en 

central roll och alla människor ska ha rätt att känna sig delaktiga (Gustavsson, 2009; Regeringen, 

2015). Trots att alla medborgare har samma rättigheter till delaktighet är det inte alltid så, personer 

med en funktionsnedsättning är inte lika delaktiga och involverade i samhället (Regeringen, 2008). 

En funktionsnedsättning ska inte behöva innebära ett problem för delaktigheten hos personen om 

omgivningen och aktiviteten är väl anpassad efter personens behov (Kielhofner, 2012).  

 

Inom skolan har andelen elever med en funktionsnedsättning ökat de senaste åren och för att 

eleverna ska få det extra stöd de behöver krävs det ofta att barnen har en fastställd diagnos 

(Skolverket, 2015a). Hos barn i åldrarna två till 17 år har 33 procent en långvarig sjukdom 

(exempelvis astma eller diabetes) eller en funktionsnedsättning, det vill säga en nedsättning eller 

åkomma som påverkar barnets vardagliga liv (Folkhälsomyndigheten, 2012). Barn med en 

funktionsnedsättning har ofta svårt att vara fullt delaktiga i skolan. Eftersom delaktighet är en 

viktig faktor för att uppleva god hälsa riskerar barn med funktionsnedsättning att må sämre än 

barn utan funktionsnedsättning (Skolverket, 2016; Kielhofner, 2012). En funktionsnedsättning 

kan vara medfödd eller uppstå senare i livet på grund av exempelvis en olycka (Skolverket, 2016). 

Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning lyder följande och det är denna definition 

författarna utgår ifrån i examensarbetet: ”Funktionsnedsättning är problem i kroppsfunktioner i 

form av en påvisbar avvikelse eller förlust” (Socialstyrelsen, 2015, s. 50).  

 

I Sverige gäller allmän skolplikt som enligt skollagen (SFS 2010:800) 7:e kapitel 3§ definieras på 

följande sätt: ”3 § Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av 
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den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.” (SFS 

2010:800). Lagen säger i kap. 10. 2 §: 

 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling 

samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 

för ett aktivt deltagande i samhällslivet (SFS 2010:800). 

 

Barn med en funktionsnedsättning trivs sämre i skolan jämfört med barn utan en 

funktionsnedsättning. De har även en tre gånger så hög risk att utsättas för mobbning jämfört med 

de andra barnen (Folkhälsomyndigheten, 2012). Resultatet i en studie av Coster et al. (2013) visar 

att barn med någon form av funktionsnedsättning är mindre delaktiga i skolaktiviteter än barn 

utan någon funktionsnedsättning. Barnen var även mindre delaktiga i aktiviteter utanför 

klassrummet med klasskamrater och även mindre delaktiga i skolans föreningar och sociala 

sammanhang. Även föräldrarnas upplevelse visade att barn med en funktionsnedsättning inte var 

lika delaktiga i skolan och i skolans aktiviteter som de andra barnen.    

 

Det finns flera olika sätt att definiera och beskriva delaktighet på, författarna har valt en definition 

ifrån den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (Kielhofner, 2012). 

Definitionen av delaktighet i aktivitet lyder: ”engagemang i arbete, lek eller aktiviteter i dagliga 

livet som är delar av vår sociokulturella kontext och som är önskvärda och/eller nödvändiga för 

vårt välbefinnande.¨ (Kielhofner, 2012, s.108).  Författarna använder den här definitionen i 

examensarbetet för att förklara hur engagemang i en aktivitet är en del av delaktigheten. Det ger 

också en bild av hur delaktigheten påverkar en persons välbefinnande inom flera 

aktivitetsområden.  

 

En persons delaktighet i en aktivitet påverkas av personliga faktorer såsom förmågor och 

begränsningar vad gäller kroppsfunktioner och kroppsstrukturer. Även kontextuella faktorer 

såsom miljön kan antingen begränsa eller möjliggöra delaktighet (Kielhofner, 2012; 

Socialstyrelsen, 2015). Hur dagens samhällsaktiviteter är utformade har därför en stor betydelse 

för en persons förmåga att kunna vara delaktig i samhället och dess aktiviteter (Socialstyrelsen, 

2015). Förhållandet mellan barn med funktionsnedsättningar och hur deras delaktighet i samhället 

ser ut har studerats. Resultat i studien visar tydligt att barn som har en funktionsnedsättning är 

betydligt mindre delaktiga i aktiviteter i samhället (Tonkin et al. 2014). 

 

En person som har en funktionsnedsättning kan ha begränsningar i sitt utförande och kan bli 

begränsad i sin delaktighet om miljön kring personen inte är rätt utformad (Kielhofner, 2012). I 

examensarbetet är miljön både den sociala och fysiska skolmiljön. Genom att anpassa skolan och 

skolans aktiviteter efter individens förutsättningar behöver inte delaktigheten påverkas 

(Kielhofner, 2012). En skolmiljö eller skolaktivitet, som inte är anpassad efter individens 

funktionsnedsättning, kan leda till en aktivitetsbegränsning (Socialstyrelsen, 2015). 

Socialstyrelsen (2015) definierar aktivitetsbegränsning som ”svårigheter som en person kan ha vid 

genomförande av aktiviteter.” (s. 14). En begränsning i genomförandet av en aktivitet, innebär att 

personen inte har möjlighet till att vara delaktig i aktiviteten, vilket innebär en 

delaktighetsinskränkning. Socialstyrelsen (2015) definierar delaktighetsinskränkning som 

”problem som en person kan uppleva i engagemanget i livssituationer.¨ (s.14). Upplevelsen av att 

känna delaktighet är en förutsättning för att uppleva en god hälsa. Det är därför viktigt att skapa 

goda förutsättningar för att öka delaktigheten hos personer med en funktionsnedsättning 

(Kielhofner, 2012). 

 

Barn som känner sig delaktiga och har inflytande över sin skolgång uppnår bättre resultat i skolan. 

Att utforma skolans miljö på ett sätt som gör det möjligt för alla barn att vara delaktiga ger inte 

bara en bättre hälsa utan även bättre studieresultat (Skolverket, 2015b). Arbetsterapeuter har 
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kunskap om hur miljöer kan anpassas för att göras tillgängliga för alla och kan ha en viktig roll i 

skolan för att alla elever ska ha samma förutsättningar att delta. Arbetsterapeuter har även 

kunskap om olika hjälpmedel och kan på så sätt medverka till att skolans aktiviteter blir möjliga 

att genomföra för alla elever oavsett funktionsnedsättning. Arbetsterapeuters kunskap om olika 

typer av funktionsnedsättningar och deras helhetssyn på människan, gör dem till en viktig 

yrkesgrupp inom skolan (Sveriges arbetsterapeuter, 2016b). 

 

ICF   

International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF] är ett 

klassifikationsverktyg som används internationellt inom hälso- och sjukvården för att ha ett 

gemensamt system över hur sjukdomar och funktionstillstånd ska klassificeras och benämnas. 

Författarna kommer med hjälp av ICF:s komponenter kunna möjliggöra en bredare syn på vad som 

påverkar människans hälsa och funktionstillstånd genom att visa hur olika komponenter 

samverkar. Författarna kommer att använda sig av ICF som en mall för att kartlägga olika 

komponenter för att se sambandet mellan aktivitet, omgivningsfaktorer och personfaktorer 

(Socialstyrelsen, 2015). Inom arbetsterapi används ICF främst för att kartlägga och förstå hur 

aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer och funktionstillstånd påverkar varandra (Sveriges 

arbetsterapeuter, 2012b). Kielhofners arbetsterapeutiska modell, Model of Human Occupation 

(2012) beskriver ett liknande sätt att se på människans aktivitet utifrån flera perspektiv och hur de 

olika faktorerna samverkar.   

   

  
   

Figur 1: Aktuell tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF (Socialstyrelsen, 2015).   

 

Delaktigheten i skolan för barn med funktionsnedsättningar kan förbättras med hjälp av samarbete 

med arbetsterapeuter och andra professioner i skolan (Villeneuve & Hutchinson, 2012). En studie 

visar också att arbetsterapeuter som arbetar inom skolan måste vidga sitt fokus från att ha handlat 

endast om hjälpmedel till att arbeta mer med den psykosociala miljön i skolan samt att hjälpa till 

med struktur kring skolarbetet (Egilson & Hemmingsson, 2009). Tidigare studier har undersökt 

vilka hinder som finns för delaktigheten i skolan hos barn med funktionsnedsättningar (Borell & 

Hemmingson, 2002; Simeonsson, Carlson, Huntington, McMillen & Brent, 2001).  De hinder som 

framkom i tidigare studier är fortfarande vanligt förekommande (Coster et al., 2013; Egilson & 

Traustadottir, 2009).  Nyttan med examensarbetet är att det kan bidra till att lyfta fram de hinder 

som påverkar barnens delaktighet i skolan. På så sätt kan förståelsen ökas för dessa hinder och vad 

arbetsterapeuter i skolan kan göra för att underlätta elevernas delaktighet. Författarna vill med 

examensarbetet uppmärksamma de faktorer som är ett hinder för barnens delaktighet. På så sätt 

kan arbetsterapeuter inom skolan i Sverige få en överblick av vad som ofta upplevs som hinder för 
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delaktigheten hos elever med funktionsnedsättningar. Informationen som framkommer kan sedan 

ligga till grund för arbetsterapeuternas arbete inom skolan. 

Syfte 

 
Syftet med examensarbetet var att beskriva vad som påverkar delaktigheten i skolan för barn i 
åldrarna sex till 18 med funktionsnedsättning.   
 

Material och metod 

Design   
 

Författarna använde en scoping review för att kartlägga den forskning som finns inom det valda 

området (Arksey & O’Malley, 2005). Scoping review är ett bra sätt för att sammanställa redan 

befintlig och relevant forskning (Arksey & O’Malley, 2005). Examensarbetet bygger på fem olika 

steg som författarna använde för att beskriva processen från identifiering av problem till det 

färdiga resultatet. Examensarbetet har en induktiv ansats (Kristensson, 2014).  

 

Steg 1; Identifiera undersökningsfrågan   
 

Första steget i en scoping review var att identifiera en undersökningsfråga för att skapa en bra 

sökstrategi (Arksey & O’Malley, 2005). Författarna formulerade undersökningsfrågan utifrån 

examensarbetets syfte. Undersökningsfrågan var: ¨vad säger tidigare forskning om vad det är som 

påverkar delaktigheten i skolan för barn i åldrarna sex till 18 med funktionsnedsättning?  

 

Steg 2; Identifiera relevanta studier  
 

Andra steget innebar att besluta om vilka sökord som skulle användas samt i vilka databaser 

sökningen skulle göras (Arksey & O’Malley, 2005). Författarna hade ett möte med bibliotekarien 

inför val av databaser och sökord för att få råd och tips om hur sökningen kunde göras så bra som 

möjligt.  

 

För att få fram ett brett urval av artiklar i examensarbetet valdes följande databaser ut för att söka 

fram vetenskapliga artiklar: CINAHL, ERIC och PUBMED. Sökorden formulerades utifrån 

undersökningsfrågan men skiljde sig åt mellan de olika databaserna på grund av att databaserna 

använde olika ämnesord (Se figur 2). För att få en bred och komplett sökning använde författarna 

Booelska söktermer där NOT användes för att utesluta olika begrepp och AND användes för att 

kombinera två olika sökord med varandra (Kristensson, 2014).    

Inklusionskriterierna i sökningen var; årtal (2012-2017), språk (engelska, svenska), barn i åldrarna 

sex till 18, barnen skulle ha en funktionsnedsättning, artiklarna skulle handla om hur delaktigheten 

ser ut i skolmiljön och artiklarna skulle vara vetenskapliga och peer reviewed. Både kvalitativa-, 

kvantitativa- och litteraturstudier har inkluderats. Exklusionskriterierna i sökningen var barn utan 

funktionsnedsättningar och vuxna. Inklusion- och exklusionskriterierna bidrar med att öka 

validiteten i examensarbetet genom att inkludera rätt artiklar och exkludera artiklar som inte 

svarar på syftet (Arksey & O´Malley, 2005). Sökningen i databaserna gjordes den sjunde april 2017.  
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Figur 2: Flödesschema  

 

Steg 3; Studieurval  
 

För att öka reliabilitet i examensarbetet har författarna grundligt dokumenterat sökningens alla 

steg (Arksey & O´Malley, 2005) i ett flödesschema (se figur 2 & bilaga 1). Ett första urval av artiklar 

gjordes genom att författarna läste artiklarnas titlar. Författarna valde sedan ut 25 artiklar där 

abstract lästes igenom. De abstract som berörde författarnas syfte var av relevans att läsas i fulltext 

och övriga artiklar exkluderades (Kristensson, 2014; Taylor, 2007). Författarna tog ställning till 

vilka artiklar som var av relevans för examensarbetet och 20 artiklar valdes ut att läsas i fulltext. 

Artiklarna som valdes ut lästes igenom i fulltext och ytterligare exkluderingar av sex artiklar 

gjordes. Exkluderingarna av artiklarna gjordes utefter en bedömning av relevans i förhållande till 

examensarbetets syfte och kraven på inklusions- och exklusionskriterier (Arksey & O´Malley, 

2005; Kristensson, 2014). Eftersom författarna ville försäkra sig om att alla artiklar som 

inkluderats i arbetet var peer reviewed användes Ulrichsweb som är en databas som visar om en 

artikel är peer reviewed (Högskolebiblioteket, u.å).   

 

Författarna valde därefter att göra en manuell sökning baserat på artiklars referenslistor från de 

20 artiklar som lästes i fulltext. Den manuella sökningen gjordes för att få ett högre antal artiklar 

till examensarbetets resultat (se bilaga 2 & figur 2). Den manuella sökningen genomfördes den 19:e 

april 2017.  Artiklarna som valdes ut via den manuella sökningen, valdes utifrån att titlarna berörde 

författarnas utvalda sökord. I den manuella sökningen valdes sex artiklar ut som granskades i 

fulltext, samtliga sex artiklar inkluderades i resultatet. Sammanställningen som ses i figur 2 

redovisar sökningsprocessen med både grundsökningen och den manuella sökningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

124 Artiklar funna 

  

Inkluderade artiklar 

på titel: 25 stycken 
252255 

Exkluderade 

artiklar: 99 stycken 
 

CINAHL: 38 träffar 

 Sökord: Child, disabled AND participation AND school 

ERIC: 19 träffar  

Sökord: su(disabilities) AND su(school participation) AND su(children) 

PUBMED: 67 träffar 

Sökord: School participation AND disabled children [Mesh] NOT 

outside school NOT adult 

 

Inkluderade artiklar 

i resultatet: 20 

stycken 
 

Manuell sökning: 

Undersökta på titel/sammanfattning 
6 stycken 

 

Inkluderade artiklar ifrån fulltext: 6 

stycken 

Exkluderade 

artiklar: 5 stycken 
252255 

Inkluderade artiklar 

på abstract: 20 

stycken 
252255 

Inkluderade artiklar 

i fulltext: 14 

stycken 

Exkluderad

e artiklar: 6 

stycken 
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Steg 4; Kartlägga sammanställd data  
 

Författarna sammanställde utvalda artiklar i en artikelöversikt (se bilaga 3) som är en form av 

kartläggningsstrategi för att strukturera artiklarnas innehåll och få en översikt över artiklarna som 

skulle ingå i examensarbetets resultat (Arksey & O´Malley, 2005).  

 

I artikelöversikten redovisade författarna relevanta fynd från studien samt författare, år, titel, 

tidskrift, ämnesområde, land, studiens syfte, deltagare, metod, etik samt resultat/slutsatser. 

(Arksey & O´Malley, 2005). 

 
 

Etiska överväganden 

 

För att ta hänsyn till de etiska aspekterna i examensarbetet inkluderade författarna framförallt 

artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté eller tagit hänsyn till de etiska aspekterna i sin 

studie (Forsberg & Wengström, 2013). För att en studie ska genomföras ska nyttan med studien 

övervägas gentemot risken med studien. Författarna tog hänsyn till detta genom en väl motiverad 

sökning om det valda problemområdet (Kristensson, 2014).  
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Resultat 

 

Steg 5; Sammanfatta och rapportera resultat  
 

Totalt 20 artiklar inkluderades i resultatet varav 14 artiklar är ifrån ursprungssökningen och 

uppfyllde inklusionskriterierna, de sex resterande artiklarna är ifrån den manuella sökningen och 

uppfyller inte inklusionskriterierna gällande årtalen. Resultatet presenteras i en tabell och 

beskrivande text utefter aktuella faktorer/komponenter som påverkat delaktigheten hos eleverna.  

 

Tabell 1: Faktorer som påverkar delaktighet utifrån komponenter i ICF, länder och antal artiklar. 
 

 

Komponenter som 
påverkar 
delaktigheten 

Faktorer som kan 
vara hindrande eller 
stödjande för 
delaktigheten inom 
varje komponent 

Land & antal 
artiklar som berör 
komponenterna i 
sitt resultat 
(flertalet artiklar är 
ifrån mer än ett 
land) 
 

Kroppsfunktioner och 
strukturer 
 
 

Nedsättningar i 
kroppsfunktionerna. 
Graden av 
funktionsnedsättningarna.  

USA (3) 
Sverige (2) 
England (1) 
Kanada (4) 
Israel (1) 
Australien (2) 

Aktivitet 
 
 

Aktiviteternas utformning 
och krav på eleverna. 

Australien (1) 
USA (2) 
Kanada (3) 
England (1) 

Omgivningsfaktorer 
 
 

Den fysiska skolmiljöns 
utformning. Den sociala 
skolmiljön med attityder, 
inställningar och kunskap 
ifrån klasskamrater och 
personal i skolan 

Sverige (4) 
Nederländerna (1) 
Kanada (5) 
USA (5) 
England (3) 
Frankrike (1)  
Irland (1) 
Danmark (1) 
Italien (1) 
Australien (1) 

Personfaktorer Inställning och motivation 
hos eleverna själva. 
Själförtroende och synen på 
sig själv. Kön, ålder och 
etnicitet.  

USA (1) 
Kanada (3) 
USA (1) 
Sverige (2) 
Australien (1) 
England (1) 
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Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer 
 

Elva artiklar berörde kroppens funktioner och strukturer som en bidragande faktor till barnens 

nedsatta delaktighet i skolan. Författarna presenterar här vad vardera artikel beskriver i sina 

resultat gällande kroppens funktioner och strukturer.  

 

Barn med nedsättning i kroppsfunktionerna upplever begränsning i sin delaktighet i skolan. 

Nedsättningarna i kroppsfunktionerna hade större påverkan på ett barns delaktighet än vad det 

övriga hälsotillståndet hade. Studien visar att nedsättningar i kroppsfunktionerna är en bidragande 

faktor till minskad delaktighet i skolan för barnen. Barnens hälsotillstånd som exempelvis 

depression eller annan sjukdom visade sig även vara direkt kopplat till barnens delaktighet i skolan 

(Houtrow, Jones, Ghandour, Strickland & Newacheck, 2012). De fysiska funktionsnedsättningarna 

hos eleverna skapar hinder för delaktigheten i de strukturerade och ostrukturerade aktiviteterna. 

Funktionsnedsättningarna skapar även hinder för självständigheten vilket också påverkar 

delaktigheten negativt, författarna till studien anser att självständigheten och delaktigheten är två 

komponenter som samverkar. Studien visade att engagemanget påverkades av de fysiska 

funktionsnedsättningarna och engagemang i en aktivitet är en förutsättning för delaktighet 

(Eriksson, Granlund & Welander, 2007). Barnens nedsättning som i denna studie var 

synnedsättning hade en stor påverkan på deras delaktighet. Barnen upplevde att deras 

synnedsättning hindrade dem från att vara delaktiga i både sociala och fysiska aktiviteter. 

Synnedsättningen blev ett hinder i interaktion med skolmiljön men också vid sociala relationer. 

Barnen upplevde att deras nedsättning orsakade utanförskap och dålig självkänsla vilket hade en 

negativ effekt på deras delaktighet i skolan (Tadic, Hundt, Keeley & Rahi, 2015).  

 

Barnens nedsatta fysiska och kognitiva förmågor visade sig vara en bidragande faktor för nedsatt 

delaktighet (Bedell, Khetani, Cousins, Coster & Law, 2011). Ett barns delaktighet påverkades av de 

motoriska färdigheterna. Delaktigheten hos barnen minskades ju högre grad av motoriska 

nedsättningar de hade (Schenker, Coster & Parush, 2005). Ju större begränsningar ett barn hade i 

sina fysiska funktionsnedsättningar ju större var hindren för en bra delaktighet. Den största 

faktorn till nedsatt delaktighet var just de funktionella nedsättningarna (Anaby et al., 2014). 

Barnens nedsatta rörelseförmåga var ett hinder som minskade delaktigheten. På grund av sin 

nedsatta rörelseförmåga hade de svårt att ta sig fram till vissa aktiviteter, de hade svårigheter att 

anpassa sig till aktiviteten, de hade även svårigheter med att kalibrera och avgöra vilken kraft eller 

hastighet som behövdes för att kunna utföra en viss rörelse. I studien var 89,6%  av barnen 

begränsade i sin delaktighet på grund av sin begränsning i sin rörelseförmåga (Peny-Dahlstrand, 

Krumlinde-Sundholm & Gosman-Hedstrom 2013). Barn med nedsättningar i de motoriska 

färdigheterna hade större svårigheter att vara delaktiga i fysiska aktiviteter i skolan och barn med 

nedsättningar i de sociala och psykologiska nedsättningarna hade större svårigheter att vara 

delaktiga under utbildningsaktiviteterna i skolan (Masse, Miller, Shen, Schiaritti & Roxborough, 

2013). Barn med en fysisk nedsättning hade ofta svårigheter med att ta sig fram överallt i skolan 

på grund av sina rörelsebegränsningar och därmed kunde de inte vara delaktiga i alla situationer 

under skoldagen (Raghavendra, Olsson, Sampson, Mcinerney & Connell, 2012).  

 

Även nedsättningar i de kognitiva funktionerna visade sig vara en hindrande faktor för 

delaktigheten. De kognitiva funktionerna så som uppmärksamhet och koncentration hindrade 

barnen från att kunna vara delaktiga i skolans aktiviteter. De fysiska funktionerna så som styrka 

och energinivå var också stora hinder för barnens delaktighet i skolan. Vid sociala aktiviteter, 

lekaktiviteter och raster utgjorde barnens funktionsnedsättning det största hindret för att barnen 

skulle kunna känna sig delaktiga (Galvin, Froude & McAleer, 2010). Även barn med 

utvecklingsneurologiska störningar och nedsättningar visade sig vara mindre delaktiga i de fysiska 

aktiviteterna i skolan. Ju högre grad av nedsättning ett barn hade ju lägre var deras delaktighet i 
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de fysiska aktiviteterna. Barnens begränsningar på grund av sina nedsättningar påverkade även 

deras delaktighet negativt i de övriga utbildningsaktiviteterna i skolan (Masse, Miller, Shen, 

Schiariti & Roxborough, 2012). Att ha en nedsättning inom kommunikationen visade sig påverka 

barnens delaktighet negativt, barn med kommunikationssvårigheter var mindre delaktiga och 

engagerade i skolaktiviteter. Barnen hade även svårigheter med att prata med andra barn under 

skolans aktiviteter och det utgjorde ett hinder för deras delaktighet (Raghavendra et al., 2012).  

 

Aktivitet 
 

Fem artiklar berörde aktivitet som en bidragande faktor till barnens delaktighet i skolan. 

Författarna presenterar här vad vardera artikel beskriver i sina resultat gällande aktivitet.  

 

I en studie av Shields & Synnot (2016) framkom det att aktiviteterna som barnen ska utföra i skolan 

har en påverkan på hur barnens delaktighet ser ut. En väl anpassad aktivitet i skolan underlättade 

och stöttade barnen och hjälpte till att öka delaktigheten hos barnen. Aktiviteter som inte var 

anpassade hindrade istället barnens delaktighet, aktiviteterna som krävde assistans för att barnen 

skulle kunna utföra dem påverkade delaktigheten negativt (Shields & Synnot, 2016).  

 

För att elever med en funktionsnedsättning skulle ha förutsättningar att kunna vara delaktiga i en 

aktivitet krävdes att aktiviteten är anpassad efter individens förmågor. Aktiviteternas krav på 

eleverna var också en betydande faktor för barnens delaktighet. En aktivitet med för höga eller 

orimliga krav hindrade eleven från att kunna vara delaktig (Bedell et al., 2011). Hur fysiska 

aktiviteter i skolan såg ut och var organiserade och strukturerade påverkade om och i vilken grad 

elever med kroniska medicinska sjukdomstillstånd, störningar eller nedsättningar i nervsystemet 

kunde vara delaktiga (Masse et al., 2012). I en artikel av Bedell (2013) framkom det att elever med 

en funktionsnedsättning blev hindrade i sin delaktighet under ostrukturerade aktiviteter. En 

anpassning av aktiviteten uppgav föräldrarna skulle underlätta för deras barns delaktighet (Bedell, 

2013). Elever med synnedsättningar upplevde att aktiviteter som raster och fysiska aktiviteter vara 

svårast att vara delaktiga i på grund av att de kände att aktiviteterna inte var anpassade och gav 

dåliga förutsättningar. Eleverna upplevde att aktiviteter som var högljudda och röriga hindrade 

dem från att vara delaktiga (Tadic et al., 2015).  

 

Omgivningsfaktorer 
 

Det var 16 artiklar som berörde omgivningsfaktorer som en bidragande faktor till barnens 

delaktighet i skolan. Författarna presenterar här vad vardera artikel beskrev i sina resultat gällande 

omgivningsfaktorer.  

 

Av de 16 artiklarna var det 13 artiklar som berörde den fysiska omgivningen som en bidragande 

faktor för delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar.  

 

I en studie visade det sig att det finns ett samband mellan en tillgänglig miljö och elevernas 

delaktighet i skolan. Specifika miljöfaktorer visade sig ha en stor påverkan på delaktigheten medan 

generella miljöfaktorer inte hade lika stor påverkan på elevernas delaktighet. Det innebar att det 

var viktigare att anpassa miljöfaktorer i den specifika miljön där eleven vistas än att anpassa den 

generella miljön (Eriksson, 2005). Miljön och framkomligheten i skolan var ett stort hinder för 

delaktigheten hos elever med en funktionsnedsättning (Bedell, 2013; Peny-Dahlstrand et al., 

2013). Där miljön utgjorde det största hindret för elevernas delaktighet var ute på skolgården. 

Skolgården var ofta inte alls anpassade för elever med exempelvis rullstol. Det gjorde att eleverna 
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inte kunde vara delaktiga i de aktiviteter som de önskade på rasterna (Peny-Dahlstrand et al., 

2013).  

 

Begränsningar i tillgängligheten så som icke anpassade dörrar, möbler, trappor och trånga 

utrymmen hindrade eleverna från att ta sig fram överallt och vara delaktiga i alla aktiviteter. I en 

studie uppgav föräldrarna att den fysiska skolmiljön var i behov av anpassningar för att deras barn 

skulle ha förutsättning för att kunna vara delaktiga under skoldagen. Föräldrarna uppgav även 

hinder i lagar och regler som styr skolan som ett problem för barnens delaktighet i skolan (Piškur 

et al., 2016).  Den fysiska skolmiljön utgjorde ofta ett hinder för delaktigheten i skolan för barn 

med fysiska funktionsnedsättningar (Law, Petrenchik, King & Hurley, 2007). Skolmiljön runt 

eleverna påverkade deras delaktighet, de uppgav även att de undvek vissa situationer på grund av 

att miljön var ett hinder. Eleverna nämnde att miljön i vissa fall också var en stödjande faktor, 

exempelvis deras hjälpmedel. Eleverna uppgav att deras sociala delaktighet blev begränsad av att 

skolmiljön på rasterna och i matsalskön var röriga och högljudda, vilket gjorde att de undvek dessa 

aktiviteter (Tadic et al., 2015). Miljön hade en påverkan på delaktigheten hos barn med Cerebral 

pares, en förändring i miljön kan leda till en förändring för barnens delaktighet (Colver et al., 2012).  

 

En väl anpassad miljö efter elevens behov var en stödjande faktor för en upplevd delaktighet, 

däremot var en icke anpassad skolmiljö ett hinder för barnets delaktighet (Bedell et al., 2011; Colver 

et al., 2012). Stödjande miljöer och tillgång till hjälpmedel var positivt för barnens delaktighet i 

skolan. Även tydliga rutiner, instruktioner och strukturerade dagar i skolan var stödjande. En lugn 

och förutsägbar miljö utan för mycket nya intryck hade en positiv inverkan på delaktigheten för 

barn med en funktionsnedsättning (Porter, Georgeson, Daniels, Martin & Feiler, 2013).  

 

Lärarnas brist på anpassade strategier för eleverna med en funktionsnedsättning var en hindrande 

faktor för elevernas delaktighet både på raster och inne i klassrummet. För lång väntetid på att få 

rätt hjälpmedel hindrade eleverna från att kunna vara så delaktiga som de kunnat vara om de fått 

sina hjälpmedel tidigare. Väntetiden kunde vara upp mot ett år (Piškur et al., 2016). Barn med en 

funktionsnedsättning hade ofta inte samma möjligheter att vara delaktiga i samma aktiviteter som 

sina klasskamrater, det berodde ofta på att de behövde extra mycket stöd vilket påverkade deras 

delaktighet negativt (Eriksson et al., 2007). En stödjande faktor för en god delaktighet hos elever 

med en hjärnskada var tillgång till elevassistenter. Påminnelser, uppmaningar, extra tid och fler 

pauser var också faktorer som bidrog till ökad delaktighet hos elever med en hjärnskada (Galvin et 

al., 2010). 

 

Även faktorer utanför skolmiljön påverkade barnens delaktighet i skolan. Barn med särskilda 

hälsobehov som kommer från familjer med sämre ekonomiska förutsättningar visade sig vara 

mindre delaktiga i skolan. De var även mindre närvarande i skolan. Att som barn bara leva med en 

förälder visade också en negativ effekt på deras delaktighet i skolan (Houtrow et al., 2012). Det 

aktiva deltagandet i skolan hos elever med en funktionsnedsättning påverkades av familjens 

ekonomiska situation (Anaby et al., 2014). 

 

Av de 16 artiklarna var det tio artiklar som berörde den sociala omgivningen som en bidragande 

faktor för delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar.  

 

Vänskap är viktigt under tonåren och kan öka chanserna till god livskvalité och känsla av 

delaktighet för eleverna. Negativa attityder kring funktionsnedsättningar var ett hinder i skolan för 

de sociala relationerna (Bedell, 2013; Carter, Asmus & Moss, 2013). Attityder hos klasskamrater 

var en stor faktor för deltagandet i relationer i skolan. Även attityder hos lärare var en faktor för 

hur delaktigheten såg ut hos eleverna med Cerebral pares i skollivet (Colver et al., 2012). Vissa 

elever med en synnedsättning upplevde att negativa attityder och en dålig förståelse från 

människor runt omkring hindrade dem i sin delaktighet i skolan. Samtidigt som vissa elever 

upplevde att klasskamraterna ibland var ett hinder upplevde andra att klasskamraterna istället var 
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en stödjande faktor (Tadic et al., 2015). Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning upplevde 

att det som hindrade deras barn från att vara delaktiga i skolan var negativa attityder (Bedell et al., 

2011). Föräldrarna i en annan studie uppgav att brist i socialt stöd kring eleven i skolan var en 

faktor som påverkade barnens delaktighet (Piškur et al., 2016). Den sociala miljön med negativa 

attityder i omgivningen under fysiska aktiviteter var ett stort hinder för delaktigheten hos elever 

med en funktionsnedsättning (Shields & Synnot, 2016). Klassrumsmiljön och negativa attityder 

hos klasskamrater och lärare var ofta ett stort hinder för barnens delaktighet i skolan (Porter et al., 

2013). 

 

Bra stöd från klasskamraterna i klassrummet ökade möjligheterna för en god delaktighet även på 

rasterna för elever med funktionsnedsättningar (Eriksson et al., 2007). Attityder och socialt stöd i 

omgivningen har antingen en positiv eller negativ påverkan på delaktigheten för barnen (Law et 

al., 2007). Bra emotionellt stöd och positiva attityder hos andra elever på skolan hade en positiv 

inverkan på delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar (Eriksson et al., 2007). I en studie 

uppgav föräldrarna att en stödjande omgivning med bra attityder var positivt för barnens 

delaktighet i skolan (Porter et al., 2013).  

 

Brist på kunskap och svårigheter med kommunikation från övriga i skolan påverkade delaktigheten 

negativt hos barn med funktionsnedsättningar (Bedell et al., 2011). Låg förståelse och bristande 

kunskap från andra klasskamrater var ett hinder för delaktigheten hos elever med Cerebral pares. 

Barnen med Cerebral pares önskade att deras klasskamrater behandlade dem med mer respekt och 

empati. De önskade även att deras klasskamrater skulle se till vad de faktiskt kunde utföra istället 

för att fokusera på det de inte kunde utföra på grund av sin funktionsnedsättning. Barnen med 

Cerebral pares upplevde att skolsystemet och lärarnas attityder behöver ändras och förbättras. De 

behöver få förståelse för att en person med en funktionsnedsättning är som alla andra men behöver 

få sina behov tillgodosedda för att kunna vara delaktiga fullt ut i skolan. Mobbning av 

klasskamrater mot barnen med en funktionsnedsättning var en faktor som påverkade deras 

delaktighet. Barnen med en funktionsnedsättning var tacksamma för hjälpmedel och 

specialanpassningar men de upplevde ofta att detta ledde till mer utanförskap i klassen på grund 

av att de blev mer synligt annorlunda. Ett stort socialt nätverk hade en positiv inverkan på barnens 

delaktighet i skolan (Lindsay & McPherson, 2012). 

 

Lärarnas kunskap om elevernas funktionsnedsättningar visade sig påverka elevernas delaktighet i 

skolaktiviteterna. Hög kunskap hos lärarna hade en positiv effekt på delaktigheten medan en låg 

kunskap hade en negativ effekt. Lärarnas inställning och attityder till att anpassa aktiviteterna efter 

elevernas behov var en annan faktor som påverkade elevernas delaktighet (Shields & Synnot, 

2016). Omedvetenhet om hur man hanterar och kommunicerar med en person som inte fullt ut 

har förmågan att själv kommunicera var ett hinder, detta är oftast främst ett hinder mellan barn 

med en funktionsnedsättning och barn utan en funktionsnedsättning (Carter et al., 2013). 

Personfaktorer 
 

Sju artiklar berörde personfaktorer som en bidragande faktor till barnens delaktighet i skolan. 

Författarna presenterar här vad vardera artikel beskrev i sina resultat gällande personfaktorer.  

 

Elevernas kön och etnicitet påverkade närvaron och delaktighet i skolan hos barn med en 

funktionsnedsättning (Houtrow et al., 2012), även ålder, förväntningar och personlighet påverkade 

hur deras delaktighet i skolan såg ut (Bedell et al., 2011). Ålder har visat sig vara en bidragande 

faktor för upplevd delaktighet i den fysiska skolmiljön, äldre elever upplevde större hinder i den 

fysiska skolmiljön än de yngre eleverna (Law et al., 2007). Yngre barn har visat sig vara mer 

delaktiga i skolaktiviteter än äldre barn, detta gäller även barn utan en funktionsnedsättning 

(Eriksson et al., 2007). Ju äldre barnen bli desto svårare blev det för barn med en 

funktionsnedsättning att delta på grund av att skillnaden i förmåga mellan barnen med och utan 
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funktionsnedsättningar blev allt större. Det gjorde att barnen med funktionsnedsättningar tappade 

motivationen till att vara delaktiga (Shields & Synnot, 2016). I en studie av Eriksson (2005) 

framkom däremot att tillgängligheten och delaktigheten i aktivitet ökade något med stigande ålder. 

 

Tre artiklar berörde att känslan av att vara annorlunda var en hindrande faktor för delaktigheten 

hos barn med en funktionsnedsättning. I en studie av Lindsay och McPherson (2012) framkom det 

att barnen skämdes över att vara annorlunda, de skämdes över sin funktionsnedsättning och 

försökte dölja att de har en nedsättning. I en annan studie framkom det att ha en synnedsättning 

och att inte känna sig som alla andra eller känna sig annorlunda var personfaktorer som barnen 

upplevde påverkade deras delaktighet i skolan. Det gjorde att eleverna undvek vissa situationer för 

att inte känna sig annorlunda. Att ha tankar om att vilja passa in och vara som alla andra beskrev 

eleverna som faktorer som påverkade deras delaktighet i skolan (Tadic et al., 2015). Barn med en 

funktionsnedsättning jämförde sig ofta med barn som inte har en nedsättning och kände sig ofta 

annorlunda och utanför, vilket gjorde att de drog sig undan och förlorade sin delaktighet (Shields 

& Synnot, 2016). Även självförtroendet påverkade barnens delaktighet i skolan. Eleverna uppgav i 

en studie att de själva upplevde sig ha väldigt lågt självförtroende på grund av sin 

funktionsnedsättning. Det dåliga självförtroendet och skammen över sig själva gjorde att de drog 

sig undan och hindrade dem från att vara delaktiga i skolan (Lindsay & McPherson, 2012). 

 

Tre artiklar berörde att inställning, engagemang och motivation påverkade barnens delaktighet i 

skolan. Hur elevernas inställning såg ut påverkade deras delaktighet. Elever med en positiv 

inställning hade lättare att vara och känna sig delaktiga i skolans aktiviteter än vad elever med en 

negativ inställning hade (Tadic et al., 2015). I en studie av Shields och Synnot (2016) visade det sig 

att barnen med en funktionsnedsättning som hade en positiv inställning och personlighet hade 

lättare för att vara delaktiga i de fysiska aktiviteterna. Hur elevernas delaktighet var i skolaktiviteter 

påverkades av hur elevernas intresse och motivation för aktiviteterna såg ut (Bedell et al., 2011). 

Frustration över att andra inte förstod elevernas nedsättning var en annan faktor som påverkade 

delaktigheten (Tadic et al., 2015). Barn med en funktionsnedsättning visade mindre engagemang i 

skolaktiviteter och hade lättare för att distraheras och engagera sig i andra aktiviteter. Elever med 

en funktionsnedsättning valde ofta att under raster stanna inne istället för att gå ut och leka med 

de övriga eleverna (Eriksson et al., 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vad som påverkar delaktigheten i skolan för barn i 

åldrarna sex till 18 med funktionsnedsättning. Författarna valde att göra en scoping review för att 

kunna inkludera flera olika typer av studier, vilket ger examensarbetet ett bredare underlag (Arksey 

& O´Malley, 2005).  De kvalitativa studierna anser författarna bidrar med en djupare och mer 

ingående bild över området. De ger även en inblick i föräldrarnas och barnens upplevelser kring 

området vilket bidrar till en större förståelse. De kvantitativa studierna bidrar med större mängd 

deltagare och ger på så sätt ett större underlag och bidrar även med tabeller, fakta och jämförelse 

av fakta. Litteraturstudierna och litteraturöversikterna ger författarna en bra och tydlig översikt 

om vad som finns forskat om sen tidigare (Kristensson, 2014). Författarna anser sig ha haft stor 

nytta av att kombinera de olika typerna av studier då varje studiedesign bidrar med olika 

synvinklar.  

 

En scoping review är även ett bra sätt för att sammanställa resultat från olika studier (Arksey & 

O´Malley, 2005) för att ge underlag för professioner i deras arbete.  Författarna ville skapa ett 

underlag för arbetsterapeuter i skolan där de kan se vilka områden som påverkar delaktigheten, 

därför ansåg författarna att en scoping review var en bra studiedesign. 

 

Databaserna som använts i examensarbetet har valts för att författarna ville kombinera den 

pedagogiska synvinkeln med omvårdnadens synvinkel. I databasen ERIC är studierna gjorda ur ett 

mer pedagogiskt perspektiv medan i PubMed och CINHAL är de gjorda i ett 

omvårdnadsperspektiv. Anledningen till att författarna ville kombinera dessa databaser var för att 

få ett så brett perspektiv som möjligt över hur delaktigheten hos barn med funktionsnedsättning i 

skolan såg ut.  

 

Under mötet med bibliotekarien diskuterades olika relevanta sökord och ämnesord för att kunna 

matcha varje enskild databas. Att hitta rätt sökord och ämnesord ger en bättre sökning och mer 

relevanta studier (Arksey & O´Malley, 2005). Författarna valde därför att ha olika sökord i de olika 

databaserna utifrån vad varje databas hade för ämnesord. Författarna är medvetna om att 

sökningen kunde begränsats mer genom fler och mer begränsade sökord, men för att svara på 

syftet valde författarna att göra en bredare sökning som gav lite fler artiklar. För att öka 

reliabiliteten i en scoping review är det viktigt att noggrant dokumentera sin sökning, detta har 

författarna gjort genom att använda sig av databassökningsdokument och flödesscheman (Arksey 

& O´Malley, 2005).  

 

Reliabiliteten kunde ökats genom att författarna mer noga granskat artiklarnas reliabilitet vad 

gäller deras mätinstrument. Författarna valde istället att inkludera alla artiklar som var relevanta 

i förhållande till examensarbetets syfte. För att öka trovärdigheten i examensarbetets resultat har 

båda författarna läst och granskat artiklarna. Genom att båda författarna läste samtliga artiklar 

minimerade författarna risken för feltolkningar av artiklarna (Kristensson, 2014). Författarna har 

inte undersökt trovärdigheten och bevisvärdet för de utvalda artiklarna vilken kan ha påverkat 

trovärdigheten i resultatet negativt (Kristensson, 2014; Taylor, 2007).  Inom ramarna för 

examensarbetet har författarna enbart kunnat göra ett begränsat urval av de artiklar som finns 

inom det valda området, detta kan påverka trovärdigheten i examensarbetet på grund av att det 

kan finnas flera artiklar som säger annorlunda än de artiklar som presenteras i examensarbetet. 

 

För att få en bra trovärdighet och en god kvalité i examensarbetet har författarna tagit hänsyn till 

inklusionskriterierna men gjort vissa undantag i inkluderingen av artiklar. De undantag som gjorts 

gäller barnens ålder och årsintervallet på studierna. Gällande barnens ålder i studien valde 
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författarna att inkludera artiklar som hade ett bredare åldersspann om artikeln i övrigt svarade bra 

mot examensarbetets syfte. Anledningen till att författarna valde att inkludera dessa artiklar är för 

att skolåldrarna skiljer sig något åt i olika länder. Under den manuella sökningen valde författarna 

att inkludera artiklar som inte uppfyllde kraven för årsintervallet i inklusionskriterierna. I den 

manuella sökningen får inklusionskriterierna justeras under sökningsprocessen (Arksey & 

O´Malley, 2005). Artiklarna har därför inkluderats på grund av att de matchade examensarbetets 

syfte. Författarna ansåg att artiklarnas relevans mot examensarbetets syfte vägde tyngre än 

årsintervallet och valde därför att inkludera dessa i resultatet. I examensarbetet har inte artiklar 

under årtalet 2005 inkluderats vilket gör att författarna anser att artiklarna är relativt aktuella och 

av god relevans för examensarbetet.  

 

Examensarbetet är framförallt representativ för västvärlden då alla artiklar utom en är gjorda inom 

västvärlden. Artikeln som inte är gjord inom västvärlden skiljer sig dock inte gentemot de övriga 

artiklarna vad gäller innehåll och resultat.  

 

På grund av att examensarbetet innehåller artiklar som är kvalitativa och litteraturstudier som inte 

är generaliserbara innebär det att examensarbetet inte heller är generaliserbar (Kristensson, 2014). 

En scoping review är inte heller generaliserbar på grund av att nya artiklar skrivs hela tiden så det 

är näst intill omöjligt att få samma sökresultat i databaserna.  

 

Författarna har tagit hänsyn till de etiska aspekterna genom att inkludera artiklar där det antingen 

framgår att de blivit etiskt godkända eller att det framgår i metoden att forskarna tagit hänsyn till 

de etiska aspekterna genom exempelvis samtycke från deltagarna, frivilligt deltagande eller 

konfidentialitet. En artikel som inkluderats i examensarbetet baseras på befintlig statistik och 

redovisar inte hur hänsyn till de etiska aspekterna tagits. Författarna har övervägt att inkludera 

studien på grund av att den svarar på examensarbetets syfte och är peer reviewed vilket innebär att 

artikeln ska vara väl granskad (Högskolebiblioteket, 2015). För att öka kvalitén och säkerheten i 

att artiklarna är vetenskapliga har författarna enbart inkluderat artiklar som är peer reviewed.  

 

Bortfallet av artiklar under artikelsökningen berodde till största del på att artikelns innehåll 

handlade om delaktigheten i samhället hos barn med en funktionsnedsättning istället för inom 

skolan. Andra anledningar till exkluderingar var att artiklarnas resultat konstaterade att barn med 

en funktionsnedsättning var mindre delaktiga i skolan än barn utan en funktionsnedsättning. I 

artiklarna framkom det inga orsakande faktorer till varför de var mindre delaktiga och eftersom 

examensarbetets syfte var att beskriva påverkande faktorer valde författarna att exkludera dessa 

artiklar. Efter exkludering av artiklar som inte var relevanta för examensarbetet hade författarna 

enbart 14 artiklar kvar att inkludera. Författarna valde därför att göra en manuell sökning genom 

att gå till andra artiklars referenslistor, detta gjordes för att få mer artiklar och skapa ett bredare 

och mer representativt underlag för resultatet (Backman, 2015; Arksey & O´Malley, 2005). Ett 

annat alternativ till den manuella sökningen hade varit att utöka inklusionskriterierna i 

grundsökningen. Detta hade lett till ett för stort antal träffar av artiklar och på grund av tidsbrist 

var detta inte ett alternativ för författarna.  

 

Alla artiklar som författarna har granskat är skrivna på engelska och författarna har fått översätta 

texten till svenska, vilket kan ha påverkat författarnas tolkning av artiklarnas innehåll. Den 

eventuella feltolkningen kan ha påverkat författarnas resultat i examensarbetet.  

 

Styrkan med examensarbetet är att författarna kunnat ta del av ett brett urval av artiklar och fått 

många olika synvinklar på vad som påverkar delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar 

som de kunnat presentera i resultatet.   

 

Examensarbetet bygger på att tolka andra artiklar vilket kan påverka arbetets resultat och 

trovärdighet. Svagheten med examensarbetet är att författarna enbart har tolkat vad andra 
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författare har kommit fram till i sina studier och plockat ut relevanta delar och presenterat det i 

resultatet. Författarna har en arbetsterapeutisk inriktning vilket kan ha speglat tolkningen och 

därmed examensarbetets resultat.  

 

 

Resultatdiskussion  
 

Resultatet visar att de fyra komponenterna: kroppsfunktioner, aktivitet, personfaktorer och 

omgivningsfaktorer har stor påverkan på delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar. Det 

visade sig att dessa komponenter både kan vara stödjande och hindrande för elevernas delaktighet 

under skoldagen. Författarna har även kunnat se utifrån artiklarna att graden av barnets 

funktionsnedsättning påverkade graden av deras delaktighet.  Det innebär att en högre grad av 

funktionsnedsättning utgjorde ett större hinder för delaktigheten.  

 

Enligt Kielhofner (2012) påverkas delaktigheten av flera olika komponenter vilket även tydligt 

framkom i examensarbetet. Författarna kunde även genom att ta del av artiklarna se att det ofta 

inte bara var en komponent som påverkade delaktigheten. Vanligtvis var det komponenten 

kroppsfunktioner i kombination med en annan komponent som utgjorde ett hinder för elevernas 

delaktighet under skoldagen. Vilken komponent det var berodde på vilken typ av 

funktionsnedsättning eleven hade. Funktionsnedsättningen beskrevs ofta som ett hinder men 

utgjorde sällan ett hinder om omgivningen, personfaktorerna och aktiviteterna var positiva och väl 

anpassade efter elevens behov. En nedsättning i kroppsfunktionerna utgör ett hinder vid 

interaktion med en omgivning eller aktivitet som inte är anpassade efter individens behov 

(Kielfoner 2012). Även enligt ICF är det vanligt att flera komponenter vid interaktion påverkar 

delaktigheten (Socialstyrelsen, 2015). Enligt ICF påverkas alla komponenter av varandra 

(Socialstyrelsen, 2015), vilket författarna även kunnat se i artiklarna. Författarna har kunnat se att 

alla komponenter både påverkar och påverkas av varandra. Barnens typ av funktionsnedsättning 

påverkar delaktigheten på olika sätt och därför behöver olika komponenter förändras för att barnen 

ska kunna vara delaktiga i skolan. Exempelvis behöver den fysiska miljön anpassas på olika sätt 

beroende på om en elev har en kognitiv funktionsnedsättning jämfört med en elev som har en fysisk 

funktionsnedsättning. Detsamma gäller även anpassning för de övriga komponenterna. Det är 

därför viktigt att se till varje enskilt barn för att se vilka åtgärder och förändringar som behövs för 

att främja deras delaktighet i skolan. 

 

Flera artiklar i examensarbetet visade att elever med funktionsnedsättning inte kunde delta i vissa 

aktiviteter i skolan. Detta kan leda till en aktivitetsinskränkning eftersom att de har svårigheter vid 

genomförandet av vissa aktiviteter. Ett flertal studier visade också en brist i engagemang i 

aktiviteter vilket kan leda till delaktighetsinskränkning för eleverna (Socialstyrelsen, 2015). En 

aktivitetsinskränkning eller delaktighetsinskränkning för eleven kan leda till en nedsatt hälsa och 

ett hinder i skolgången (Kielhofner, 2012; Skolverket, 2015b).  

 

Ett vanligt förekommande hinder för delaktigheten i skolan som eleverna själva upplevde var 

negativa attityder ifrån lärare och klasskamrater (Bedell et al., 2011; Carter et al., 2013; Colver et 

al., 2012; Eriksson et al., 2007; Law et al., 2007; Piškur et al., 2016; Porter et al., 2013; Shields & 

Synnot, 2016; Tadic et al., 2015). Enligt Kilehofner (2012) påverkas en elevs skoldag av lärares och 

klasskamraters attityder.  Attityder i omgivningen påverkar även elevens roll i skolan. Personer 

med funktionsnedsättning kan vid negativa attityder från omgivningen mista sin roll i sociala 

sammanhang vilket påverkar aktivitetsutförandet negativt. De negativa attityderna kan ha sin 

grund i okunskap i vad funktionsnedsättningarna innebär och hur man bemöter en person med en 

funktionsnedsättning (Kielhofner, 2012). Författarna ser därför okunskapen kring 

funktionsnedsättningar som finns runt omkring i skolorna som ett hinder för delaktigheten hos 

elever med funktionsnedsättning. Vidare tror författarna att eleverna påverkas av attityderna ifrån 
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andra, hur attityderna ser ut grundar sig i kunskapen kring funktionsnedsättningar. Låg kunskap 

leder till negativa attityder, vilket i sin tur kan leda till förlorade roller hos elever med 

funktionsnedsättning. Förlorade roller kan innebära minskad delaktighet för eleven. Författarna 

anser därför att detta är ett viktigt område att belysa.  

 

De yngre eleverna upplevde ofta färre hinder kring sin delaktighet i skolan än vad de äldre eleverna 

gjorde (Eriksson et al., 2007). Det tror författarna kan bero på att de yngre eleverna vistats i mer 

begränsade områden och oftare har fler vuxna kring sig som kan finnas till hands och hjälpa till. 

En annan aspekt är att ju äldre eleverna blir ju mer ökar kraven i aktiviteterna som eleverna ska 

utföra och därmed ökar även skillnaderna mellan vad eleverna med funktionsnedsättningar kan 

utföra jämfört med eleverna utan funktionsnedsättningar. Skillnaden mellan eleverna kan göra att 

eleverna med funktionsnedsättningar känner sig sämre. Därmed avstår de från att delta i de 

aktiviteterna för att undvika känslan av att vara sämre och annorlunda (Kielhofner, 2012). I en 

studie av Eriksson (2005) framkommer däremot motsatsen gällande hur elevernas ålder påverkar 

delaktigheten. Det kan bero på vilka aktivteter som undersökts och att barnen deltar i fler 

aktiviteter med stigande ålder.    

 

 

Vanliga personfaktorer som påverkade elevernas delaktighet var elevernas egen inställning och 

motivation till skolans aktiviteter (Bedell et al., 2011; Tadic et al., 2015; Shields & Synnot, 2016). 

Motivationen och inställningen till skolan påverkas till stor del av klasskamraters och lärares 

attityder men också av omgivningens anpassningar efter elevernas behov. Omgivningens 

utformning påverkar inte bara motivationen utan även hur eleverna fysiskt kan delta i skolans 

aktiviteter (Kielhofner, 2012). Det är viktigt att skapa en miljö som är tillgänglig för alla elever för 

att främja hälsan och goda studieresultat (Kielhofner, 2012; Skolverket, 2015b).    

 

Examensarbetets resultat har ett brett innehåll gällande vad som påverkar delaktigheten hos barn 

med funktionsnedsättning jämfört med andra studier kring ämnet. Resultatet beskriver hur alla 

komponenter påverkar delaktigheten (Socialstyrelsen, 2015) och tar inte hänsyn till vilken typ av 

funktionsnedsättning barnen hade vilket var vanligt i andra studier.  

Betydelse för arbetsterapi 
 

Eftersom delaktighet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi är det relevant för en arbetsterapeut 

att arbeta för att främja delaktigheten för elever med funktionsnedsättningar i skolan (Sveriges 

arbetsterapeuter, 2016a). Resultatet visar vilka komponenter som påverkar elevernas delaktighet i 

skolan och därmed vad en arbetsterapeut skulle kunna arbeta med inom skola för att främja en god 

delaktighet. Delaktigheten påverkar både hälsan och studieresultaten hos eleverna vilket gör det 

till ett viktigt område att arbeta med (Kielhofner, 2012; Skolverket, 2015b). Genom examensarbetet 

har författarna sett betydelsen av att arbeta med de fyra olika komponenterna för att främja 

delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar. Författarna tror att en arbetsterapeut inom 

skolan skulle ha en viktig roll för att främja delaktigheten hos eleverna.  

 

Vidare forskning  
 

Efter att ha tagit del av aktuell forskning inom ämnet anser författarna att det finns ett behov av 

forskning som belyser varför dessa fyra olika komponenter påverkar elevernas delaktighet. Ett 

annat område som är i behov av mer forskning är hur skolor eller arbetsterapeuter inom skolan 

kan arbeta för att få de hindrande faktorerna till stödjande faktorer och på så sätt öka delaktigheten 

hos barn med funktionsnedsättningar. Dessa två områden som författarna sett som 

kunskapsluckor kan också bero på begränsningarna som gjordes i examensarbetets sökning. Under 
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artikelsökningen såg författarna en brist på artiklar från Sverige, detta kan bero på att 

arbetsterapeuter sällan arbetar inom skolan i Sverige. Trots att västvärldens skolor är relativt lika 

skiljer de ändå sig åt och författarna ser därför ett behov av forskning kring delaktigheten inom 

skolor i Sverige. 
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Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva vad som påverkar delaktigheten i skolan för barn 

i åldrarna sex till 18 med funktionsnedsättning. Resultatet i examensarbetet visar att det finns flera 

olika komponenter som påverkar delaktigheten i skolan hos elever med funktionsnedsättningar. 

Det framkom även att de hinder för delaktigheten som uppstår i skolan för eleverna uppstår oftast 

vid en interaktion av två eller flera komponenter. Komponenten funktionsnedsättning utgör ett 

hinder för delaktigheten. Vilken den andra komponenten är beror på elevens typ av 

funktionsnedsättning och dess individuella behov. Vilken typ och grad av funktionsnedsättning 

eleven har avgör vilka anpassningar av övriga komponenter som behöver göras för att öka 

delaktigheten. Det är därför viktigt att se till varje elevs enskilda behov och utföra anpassningar 

därefter. Med hjälp av ICF går det att se hur komponenterna påverkar varandra och delaktigheten. 

Arbetsterapeuter skulle inom skolan kunna arbeta med dessa komponenter för att främja 

delaktigheten hos eleverna. 
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Bilaga 1; Översikt databassökning 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Databas, sökord och inklusions-
/exklusionskriterier 

Antal träffar Antal kvar att 
granska 
(Dubletter)  
 

Valda 
abstrakt 

Valda 
artiklar 

[CINAHL] 38  12 9 

MH ¨Child, Disabled¨ AND 
Participation AND School 

    

[2012-2017, engelska, peer-reviewed]     

[ERIC] 19  5 1 

su(disabilities) AND su(School 
participation) AND su(children) 

    

[2012-2017, engelska, peer reviewed]     

[PUBMED] 67 2 8 3 

school participation AND Disabled 
Children"[Mesh] NOT outside school 
NOT adult  

    

[2010-2017, engelska]     

Totalt antal: 124  25 14 
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Bilaga 2; Manuell sökning  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Databas, sökord och inklusions-
/exklusionskriterier 

Urpsrungs-
artikeln 

Artikel hittad 
genom 
referenslista 

Artikel 
hittad genom 
referenslista 

[CINAHL]  
 
Sökord: MH ¨Child, Disabled¨ AND 
Participation AND School 
 
Kriterier: [2012-2017, engelska, peer-
reviewed] 

Assessment of 
environmental 
factors in disabled 
children 2-12 
years  
 

Perceived 
environmental 
barriers to 
recreational 
community, 
and school 
participation 
for children 
and youth 
 

Parent 
perspective 
to inform 
development 
of measures 
of childrens 
participation 
and 
environment 
 

[CINAHL]  
 
Sökord: MH ¨Child, Disabled¨ AND 
Participation AND School 
 
Kriterier: [2012-2017, engelska, peer-
reviewed] 

The effect of the 
environment on 
participation of 
children and 
youth with 
disabilities: a 
scoping review 
 

Children's 
participation 
in home, 
school and 
community 
life after 
acquired brain 
injury.  

 

[CINAHL]  
 
Sökord: MH ¨Child, Disabled¨ AND 
Participation AND School 
 
Kriterier: [2012-2017, engelska, peer-
reviewed] 

'Participation of 
children with 
disabilities: 
measuring 
subjective and 
objective 
outcomes' 

Participation 
in Everyday 
School 
Activities For 
Children With 
and Without 
Disabilities 
 

 

[CINAHL]  
 
Sökord: MH ¨Child, Disabled¨ AND 
Participation AND School 
 
Kriterier: [2012-2017, engelska, peer-
reviewed] 

'School 
Participation and 
Social Networks 
of Children with 
Complex 
Communication 
Needs, Physical 
Disabilities, and 
Typically 
Developing Peers 

Participation 
and activity 
performance 
of students 
with cerebral 
palsy within 
the school 
environment 

 

[PUBMED] 
 
Sökord:  school participation AND 
Disabled Children"[Mesh] NOT 
outside school NOT adult 
 
Kriterier: [2010-2017, engelska] 

Patterns of 
participation in 
school-related 
activities and 
settings in 
children with 
spina bifida, 
Disability and 
Rehabilitation, 

The 
relationship 
between 
school 
environment 
and 
participation 
for students 
with 
disabilities 
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Bilaga 3; Artikelöversikt 
 
Författare 
(år), titel, 
tidskrift 

Ämnesområ
de och land 

Syfte Deltagare  Metod 
(insamling och 
analys av data) 

Etik Resultat/slutsat
ser 

Mâsse, L. C., 
Miller, A. R., 
Shen, J., 
Schiariti, V., & 
Roxborough, 
L. (2013). 
Patterns of 
participation 
across a range 
of activities 
among 
Canadian 
children with 
neurodevelop
mental 
disorders and 
disabilities. 
Developmenta
l Medicine & 
Child 
Neurology, 
55(8), 729-
736. 
doi:10.1111/d
mcn.12167 

Keywords: 
Child, 
disabled, 
developmen
tal 
disabilities 
 
Land: 
Canada 

Barn med 
nervsystemets 
sjukdomar och 
funktionshind
er (NDD/ D) 
kan uppleva 
hinder eller 
restriktioner 
för deltagande 
i aktiviteter. 
Studien 
undersökte i 
vilken 
utsträckning 
detta är ett 
problem för 
barn med 
NDD/ D. 

Barn med 
NDD/ D.  
Barn som 
upplever 
svårigheter 
med att höra, 
se, 
kommunicera, 
lära sig. Barnen 
har ett 
hälsotillstånd 
som minskar 
barnets 
förmåga att 
delta i olika 
aktiviteter. 
Barnen var i 
åldrarna 0-14 
år men barn 
under 5 
uteslöts. 

Analys av 
statistik från 
2006 
 

Framgår ej 
i artikeln 

Deltagande i 
vissa 
skolbaserade 
aktiviteter 
skilde markant 
bland barn 
i NDD/D 
undergrupper. 
Barn med mild 
funktionsnedsä
ttning var mer 
delaktig än 
barnen med 
högre grad av 
funktionsnedsä
ttning.  
 
Barn med 
motoriska 
svårigheter var 
mindre 
delaktiga i 
fysiska 
aktiviteter 
jämfört med 
barn med 
neurologiska 
skador.  
 
Barn med 
psykologiska 
nedsättningar 
deltog mindre i 
fysiska 
aktiviteter än 
barn med 
kognitiva och 
kommunikation
s nedsättningar.  
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Carter, E. W., 
Asmus, J., & 
Moss, C. K. 
(2013). 
Fostering 
Friendships: 
Supporting 
Relationships 
Among Youth 
With and 
Without 
Developmenta
l Disabilities. 
Prevention 
Researcher, 
20(2), 14-17. 

Keywords: 
Child, 
disabled, 
friendship, 
adolescent 
developmen
t. 
 
 
Land: USA 

Syftet var att 
ge en översikt 
över 
forskningsbase
rade 
strategier för 
att främja 
samverkan och 
relationer 
bland 
ungdomar 
med 
utvecklingsstö
rning och 
deras 
kamrater i 
skolan och 
samhällets 
inställningar 
 

Elever på 
gymnasieskola 

Litteraturövers
ikt, 
sammanställt 
redan befintlig 
kunskap kring 
vänskap 
mellan barn 
med en 
funktionsneds
ättning och 
barn utan en 
funktionsneds
ättning.  

Framgår ej Vänskap är 
viktigt inom 
tonåren och 
kan öka 
chanserna till 
god livskvalité 
och känsla av 
delaktighet. 
Attityder kring 
funktionsnedsä
ttningar är ett 
hinder för de 
sociala 
relationerna. 
Även 
omedvetenhet 
om hur man 
hanterar och 
kommunicerar 
med en person 
som inte fullt 
har förmågan 
att själv 
kommunicerar 
är också ett 
hinder.  
Strategier för 
att främja 
vänskapen 
mellan barn 
med en 
funktionsnedsä
ttning och barn 
utan en 
funktionsnedsä
ttning som 
studien belyste 
var: att utöka 
elevernas 
delade 
aktiviteter i 
skolor, på 
lämpligt sätt 
utrusta 
kamrater och 
ungdomar, och 
engagerande 
vuxna 
handledare 
kontra 
exklusiva stöd, 
menings 
relationer kan 
främjas bland 
ungdomar med 
och utan 
funktionshinde
r. 
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Colver, A., 
Thyen, U., 
Arnaud, C., 
Beckung, E., 
Fauconnier, 
J., Marcelli, 
M., & ... 
Dickinson, H. 
O. (2012). 
Association 
Between 
Participation 
in Life 
Situations of 
Children With 
Cerebral Palsy 
and Their 
Physical, 
Social, and 
Attitudinal 
Environment: 
A Cross-
Sectional 
Multicenter 
European 
Study.Archive
s Of Physical 
Medicine & 
Rehabilitation
, 93(12), 2154-
2164. 
doi:10.1016/j.
apmr.2012.07.
011 

Keywords: 
Cerebral 
palsy; Child; 
Environmen
t; Models, 
statistical; 
Rehabilitati
on; Social 
participatio
n. 
 
Land: 
Frankrike, 
Irland, 
Sverige, 
England, 
Danmark 
och Italien  

Syftet var att 
utvärdera hur 
deltagandet av 
barn med 
cerebral pares 
(CP) varierade 
med sin 
omgivning 
 

Familjer där ett 
Barn är fött 
mellan 1991 
och 1997 och 
registrerade för 
barn med CP. 
Registrerade i 
något av 
följande 6 
europeiska 
länder 
sydvästra 
Frankrike, 
Sydväst/ nord 
Irland, 
Västsverige, 
Nord England, 
Östra Danmark 
och mellersta 
Italien. Barnen 
som valdes ut 
var 
slumpmässigt 
valda från 
registret.  
818 familjer 
som deltog 
 

Tvärsnittsstudi
e. Föräldrar 
fick besvara en 
enkät gällande 
sitt barns 
omgivning, 
delaktighet i 
vardagen 
aktiviteter och 
sociala roller, 
smärta, 
nedskrivningar 
och 
sociodemograf
iska 
egenskaper. 
 

Godkänd 
av etisk 
kommitté 
ifrån varje 
land.  
 
Alla 
föräldrar 
har gett 
skriftligt 
samtyckte, 
även 
barnen gav 
samtycke 
antingen 
muntligt 
eller 
skriftligt.  

Miljön har en 
påverkan på 
barnens 
delaktighet, en 
förändring i 
miljön kan leda 
till en 
förändring för 
barnens 
delaktighet. 
Attityder hos 
klasskamrater 
Var en stor 
faktor för 
deltagande i 
relationer i 
skolan, 
Även attityder 
hos lärare var 
en faktor för  
delaktighet i 
skollivet  
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Tadić, V., 
Hundt, G. L., 
Keeley, S., & 
Rahi, J. S. 
(2015). Seeing 
it my way: 
living with 
childhood 
onset visual 
disability. 
Child: Care, 
Health & 
Development,
41(2), 239-
248. 
doi:10.1111/cc
h.12158 

Keywords: 
Childhood, 
disability, 
childrens 
views, 
quality of 
life, visual 
impairment, 
interviews, 
ophthalmolo
gy, 
paediatric  
 
Land: 
England 

Syftet var att 
rapportera 
erfarenheterna 
av synskadade 
barn och 
ungdomar om 
hur det är att 
växa upp med 
nedsatt syn 
 

32 barn och 
ungdomar med 
synnedsättning
, i åldern 10-15 
år  

Kvalitativ 
intervjustudie 
 

Studien 
godkändes 
av 
forsknings
etiska 
kommittén 
forGreat 
Ormond 
Street 
Hospital  
 

Attityder och 
dålig förståelse 
av människor 
runt omkring 
dem i skolan 
var hindrande 
för 
delaktigheten. 
Miljön runt om 
kring 
personerna 
påverkade 
också deras 
delaktighet.  
 
Stödjande 
attityder hos 
klasskamrater 
uppgavs som en 
stödjande 
faktor för 
delaktigheten.  
 
Personfaktorer, 
såsom att 
känna att jag 
vill vara som 
alla andra, 
känslan av att 
vara 
annorlunda, 
påverkade 
barnen också 
barnens 
delaktighet i 
skolan. 
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Bedell GM, 
Khetani MA, 
Cousins MA, 
Coster WJ, 
Law MC. 
Parent 
perspectives 
to inform 
development 
of measures 
of children’s 
participation 
and 
environment. 
Arch Phys 
Med Rehabil 
2011; 92:765-
73. doi: 
10.1016/j.ap
mr.2010.12.0
29 

Keywords: 
Parents, 
Children, 
Participation, 
Environment, 
Measurement 
 
Land: Kanada 
och Förenta 
Staterna 

Syftet med 
studien var att 
få föräldrars 
perspektiv på 
barns 
deltagande och 
miljö för att 
informera 
utvecklingen av 
nya åtgärder. 

Föräldrar till 
barn med 
funktionshin
der från 
förenta 
staterna och 
Kanada. Och 
föräldrar till 
barn utan 
funktionshin
der från 
Förenta 
staterna. 
Barnens ålder 
var främst 
mellan 5 till 
16 år 

Beskrivande 
design med 
kvalitativa 
metoder. 
Semistruktur
erade 
intervjuer.  

Godkänd av 
institution 
 

Föräldrarna i 
studien 
beskrev ofta 
att det var 
interaktionen 
av flera olika 
faktorer som 
påverkade 
deras barns 
delaktighet i 
skolan.  
 
Faktorer som 
ofta 
påverkade 
barnens 
delaktighet 
var den 
fysiska och 
sociala 
miljön. Även 
aktivitetens 
krav 
påverkade 
barnens 
delaktighet. 
Barnets 
ålder, 
preferenser 
och förmågor 
var andra 
faktorer som 
spelade in.  

 
 

 
Law M, 
Petrenchik T, 
King G, 
Hurley P. 
Perceived 
environmental 
barriers to 
recreational, 
community, 
and school 
participation 
for children 
and youth 
with physical 
disabilities. 
Arch Phys 
Med Rehabil 
2007; 
88:1636-42. 
Doi: 
10.1016/j.apm
r.2007.07.035 

Keywords: 
Barriers, 
architectural, 
Children with 
disabilities. 
 
Land: Kanada 

Syftet var att 
beskriva 
föräldrars 
uppfattning 
om 
miljöhinder 
för fritids, 
samhälls- och 
skolmedverka
n för barn 
med fysiska 
funktionshind
er 

427 familjer till 
barn med 
fysiska 
funktionshinder
. Majoriteten av 
barnen var 
mellan 9 och 
11år. 
Ålderspannet 
höll sig inom 6-
14 år.   

Analys som 
baseras på en 
tvärsnittsstud
ie 

Etik 
godkännand
e erhölls av 
McMaster 
University.  

Resultatet 
visar att barn 
i åldrarna 12-
14 år 
påverkades 
mer av 
barriärer i 
miljön än vad 
de yngre 
barnen 
gjorde. I 
dessa 
barriärer 
ingår 
attityder, 
skol- och 
arbetshinder 
och 
policyhinder  
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Eriksson, L., 
Welander, J. 
& Granlund, 
M. 
Participation 
in Everyday 
School 
Activities For 
Children With 
and Without 
Disabilities. J 
Dev Phys 
Disabil (2007) 
19: 485. 
doi:10.1007/s1
0882-007-
9065-5 
 
 
 
 
 
 

Keywords: 
Participation, 
engagement, 
School, 
Inclusion, 
Comparison, 
Disability, 
Support 
 
Land: Sverige  

Syftet var att 
undersöka 
graden av 
delaktighet I 
skolaktiviteter 
för barn med 
och utan 
funktionsneds
ättning 

Barn i åldrarna 
7-12 med och 
utan 
funktionsnedsät
tning 

Strukturerad
e 
observationer 
och 
intervjuer  

Frivilligt att 
delta, 
konfidentiell
itet. 
Deltagarna 
har gett 
samtycke  
 

Barn med 
funktionsned
sättningar har 
lägre grad av 
delaktighet i 
både 
strukturerade 
och 
ostrukturerad
e aktiviteter.  
 
En faktor som 
kom fram 
som 
påverkade 
delaktigheten 
var 
självständigh
eten.  
 
Attityder hos 
andra barn i 
skolan 
påverkade 
delaktigheten 
hos barn med 
en 
funktionsned
sättning.  

 
 

 
 
 
Lindsay, S., & 
McPherson, 
A. C. (2012). 
Strategies for 
improving 
disability 
awareness 
and social 
inclusion of 
children and 
young people 
with cerebral 
palsy. Child: 
Care, Health 
& 
Development, 
38(6), 809-
816. 
doi:10.1111/j.1
365-
2214.2011.013
08.x 

Keywords: 
Childhood 
disability, 
children’s 
views, 
interviews, 
paediatric 
ophthalmolog
y, quality of 
life, visual 
impairment 
 
Land: Kanada 

Syftet var att 
undersöka 
vad barn 
med 
funktionshind
er har för 
förslag, för att 
förbättra 
social 
integration i 
skolan? 
 

15 barn med 
cerebral pares 
i åldrarna 8- 
19 

Kvalitativ 
studie med 
Intervju och 
gruppdiskussi
on 

Etiskt 
godkännande 
Erhölls 
forskningsetis
k kommitté 
 

Barn och 
ungdomar 
beskriver 
strategier för 
att den sociala 
delaktigheten 
i skolan för 
barn med 
cerebral 
pares.  
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Raghavendra, 
P., Olsson, C., 
Sampson, J., 
Mcinerney, 
R., & Connell, 
T. (2012). 
School 
Participation 
and Social 
Networks of 
Children with 
Complex 
Communicati
on Needs, 
Physical 
Disabilities, 
and Typically 
Developing 
Peers. AAC: 
Augmentativ
e & 
Alternative 
Communicati
on, 28(1), 33-
43. 
doi:10.3109/
07434618.20
11.653604 

Keywords: 
School 
participation, 
social 
networks, 
children, 
adolescents, 
complex 
communicati
on needs, 
physical 
disabilities, 
peers. 
 
Land: 
Australien.   

Syfte och 
frågeställninga
r: Hur ser 
delaktigheten i 
skolan ut för 
elever med 
fysiska 
funktionsneds
ättningar med 
eller utan 
komplexa 
kommunikatio
nsbehov ut 
jämfört med 
barn helt utan 
funktionsneds
ättningar i 
åldrarna 10 till 
15 år? Vilka 
sociala nätverk 
har de? Hur 
ser relationen 
ut mellan 
delaktighet och 
sociala 
nätverk?  

Barn med 
fysiska 
funktionsneds
ättningar med 
eller utan 
komplexa 
kommunikatio
nsbehov samt 
barn med 
endast fysiska 
funktionsneds
ättningar och 
barn helt utan 
funktionsneds
ättningar i 
åldrarna 10-15 
år 

Kvalitativ 
studie 
genom 
observation 
av eleverna 
med hjälp av 
instrumentet 
¨The 
students 
engagement 
in activities 
in school-an 
observation 
measuremen
t 
instrument.¨ 
 

Etiskt 
godkännand
e av 
Children, 
Youth and 
Women’s 
Health 
Services 
Human 
research 
ethics 
Committee 
and the 
Department 
of education 
and 
Children’s 
Services 
samt andra 
sektorer i 
skolan som 
undersöktes.  

 

Elever med 
komplexa 
kommunikation
sbehov deltog 
minst i samma 
aktiviteter 
jämfört med 
eleverna med 
endast fysisk 
funktionsnedsät
tning eller 
elever helt utan 
funktionsnedsät
tning. 
Kommunikatio
nsbehoven var 
enligt studien 
det största 
hindret för 
delaktigheten i 
skolan.  
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Bedell, G., 
Coster, W., 
Law, M., 
Liljenquist, 
K., Kao, Y., 
Teplicky, R., 
& ... Khetani, 
M. A. (2013). 
Community 
Participation, 
Supports, 
and Barriers 
of School-Age 
Children 
With and 
Without 
Disabilities. 
Archives Of 
Physical 
Medicine & 
Rehabilitatio
n, 94(2), 315-
323. 
doi:10,1016/j.
apmr.2 
012,09.024 

Keywords: 
Child, 
disabled, 
social 
participation, 
environment, 
child: 6-12 
years, 
adolescent: 
13-18 years, 
female, male. 
 
Land: USA 
och Kanada. 

Syftet var att 
undersöka 
mönster av 
delaktighet i 
samhället och 
omgivningsfak
torer som 
påverkar 
delaktigheten i 
samhället hos 
barn i 
skolålder med 
och utan 
funktionsneds
ättningar.  

 

Föräldrar som 
svarar för barn 
i åldrarna 5 till 
17 år med och 
utan 
funktionsneds
ättningar. 

Tvärsnittsstu
die, 
deskriptiv 
och 
explorativ 
studie. Data 
samlades in 
genom ett 
online-tjänst 
som 
baserades på 
ett nytt 
instrument 
som heter 
the 
Participation 
and 
Environmen
t Measure 
for Children 
and Youth 
(PEM- CY).  
 

Genom att 
registrera 
sitt 
deltagande 
fick 
föräldrarna 
information 
och 
godkände 
villkoren för 
studien.  

Studien visar 
att barn med 
funktionsnedsät
tningar är 
mindre 
delaktiga i 
aktiviteter i 
samhället än 
vad barn utan 
funktionsnedsät
tningar är. De 
aktiviteter där 
delaktigheten 
påverkades 
mest var 
aktiviteter som 
var 
ostrukturerade. 
Föräldrarna till 
barn med 
funktionsnedsät
tningar uppgav 
oftare att 
omgivningen 
var ett hinder 
för barnens 
delaktighet än 
vad föräldrarna 
till barn utan 
funktionsnedsät
tningar gjorde. 
Hinder i 
omgivningen 
var sociala 
nätverk, 
attityder och 
den fysiska 
tillgängligheten.  
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Anaby, D., 
Law, M., 
Coster, W., 
Bedell, G., 
Khetani, M., 
Avery, L., & 
Teplicky, R. 
(2014). The 
Mediating 
Role of the 
Environment 
in Explaining 
Participation 
of Children 
and Youth 
With and 
Without 
Disabilities 
Across Home, 
School, and 
Community. 
Archives Of 
Physical 
Medicine & 
Rehabilitatio
n, 95(5), 908-
917. 
doi:10,1016/j.
apmr.2 
014,01.005 

Keywords: 
Disabled 
children, 
environment, 
rehabilitatio
n, social 
participation. 

Land: USA 
och Kanada.  

 

Syftet var att 
testa hur 
person- och 
omgivningsfak
torer påverkar 
delaktigheten 
hos barn inom 
tre områden 
(hem, skola 
och samhälle); 
för att 
fastställa 
relationen 
mellan dessa 
faktorer; och 
att föreslå och 
testa 3 
modeller, en 
för varje 
omgivning, 
med hjälp av 
strukturell 
ekvationsmode
llering. 

 

Föräldrar till 
barn och 
ungdomar med 
eller utan 
funktionsneds
ättningar i 
åldrarna 5 till 
17 år som har 
slutfört 
mätinstrument
et ¨the 
Participation 
and 
Environment 
Measure for 
Children and 
Youth (PEM-
CY).  

 

 
Tvärsnittsstu
die och 
modellförsök
.  
 

Etiskt 
godkännand
e gavs av 
samtliga 
deltagande 
universitet.  

Studien visar 
att 
demografiska 
faktorer som 
inkomst, hade 
påverkan på 
delaktigheten 
hos samtliga 
deltagare i 
studien. Antalet 
funktionella 
problem hade 
också en direkt 
effekt på 
delaktigheten 
liksom en 
indirekt effekt 
genom 
omgivningsfakt
orerna. 
Funktionsnivån 
hos barnen 
påverkar 
delaktigheten 
mer än den 
specifika 
diagnosen.  
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Piškur, B., 
Meuser, S., 
Jongmans, 
M. J., 
Ketelaar, M., 
Smeets, R. 
M., Casparie, 
B. M., & ... 
Beurskens, A. 
M. (2016). 
The lived 
experience of 
parents 
enabling 
participation 
of their child 
with a 
physical 
disability at 
home, at 
school and in 
the 
community. 
Disability & 
Rehabilitatio
n, 38(8), 
803-812. 
doi:10,3109/
09638288.20
15.1061612. 

 

Keywords: 
Activities of 
daily living, 
children, 
parents 
participation, 
social 
participation. 

Land: 
Nederländer
na.   

 

Syftet var att 
tillhandahålla 
en fördjupad 
undersökning 
och förståelse 
för föräldrars 
tankar, känslor 
och oro de 
upplever under 
reflektion av 
deras 
handlingar, 
utmaningar 
och behov för 
att möjliggöra 
deras barns 
delaktighet i 
hemmet, 
skolan och 
samhället.  

 

13 deltagare, 
mammor i 
åldrarna 32 till 
43 år som hade 
barn som 
bodde hemma 
och var i 
åldrarna 4 till 
12 år med en 
fysisk 
neurologisk 
funktionsneds
ättning som ej 
är progressiv i 
sin natur. De 
behövde även 
kunna 
kommunicera 
på holländska.  

 

En kvalitativ 
hermeneutis
k 
intervjustudi
e. 

 

Den 
medicinska 
etiska 
kommittén 
(Atrium 
Medical 
Centre, 
Orbis 
Medical and 
Healthcare 
Centre and 
Zuyd 
University of 
Applied 
Sciences) 
godkände 
studieprotok
ollet. 

 

Föräldrar till 
barn med 
funktionsnedsät
tning uppgav 
att de kände oro 
för att deras 
barn skulle bli 
mobbade i 
skolan, att de 
inte skulle ha 
ett fungerande 
socialt nätverk. 
De uppgav 
hinder i lagar 
som styr skolan 
som ett 
problem för 
barnens 
delaktighet i 
skolan. Brist i 
socialt stöd 
kring eleven i 
skolan var en 
annan faktor 
som påverkade 
delaktigheten 
negativt. 
Bristande 
omgivningsfakt
orer påverkade 
delaktigheten 
negativt som 
exempelvis brist 
på hjälpmedel i 
klassrummen.  
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Houtrow, A., 
Jones, J., 
Ghandour, 
R., 
Strickland, 
B., & 
Newacheck, 
P. (2012). 
Participation 
of Children 
with Special 
Health Care 
Needs in 
School and 
the 
Community. 
Academic 
Pediatrics, 
12(4), 326–
334. 

Keywords: 
Children 
with special 
health care 
needs, 
disability, 
functional 
limitations, 
participation, 
poverty. 

Land: USA 

 

Att 
dokumentera 
närvaron av 
restriktioner 
för 
delaktigheten 
för barn med 
speciella behov 
jämfört med 
andra barn och 
att fastställa 
hur person- 
och 
omgivningsfak
torer påverkar 
delaktigheten 
hos barn med 
speciella 
behov.  

 

Studien bygger 
på en 
nationellt 
representativ 
slumpmässig 
telefontjänst 
som använder 
en mekanism 
som integrerar 
lokaltelefonitjä
nster för att 
samla in data. 
Tjänsten är 
framtagen av 
¨the National 
Center for 
Health 
Statistics at the 
Centers for 
Disease 
Control and 
Prevention¨ 
mellan april 
2007 and juli 
2008. Urvalet 
är föräldrar 
som svarar för 
barn i åldrarna 
6 till 17 år. 
Totalt 64076 
deltagare.  

 

Tvärsnittsstu
die. 

 

Godkänd av 
¨the 
University of 
California 
San 
Francisco’s 
Committee 
on Human 
Research.¨ 

 

Barn med 
särskilda behov 
har högre 
frånvaro än 
andra barn. 
Barn med 
funktionsnedsät
tning upplevde 
mer hinder för 
delaktighet än 
andra barn. 
Barnens 
hälsotillstånd 
som exempelvis 
depression eller 
annan sjukdom 
var direkt 
kopplat till 
delaktigheten i 
skolan. Vilket 
land barnen 
kom ifrån 
(omgivningsfakt
orer) hade 
också betydelse 
för 
delaktigheten i 
skolan, likaså 
socio- 
ekonomisk 
bakgrund.   
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Shields, N., & 
Synnot, A. 
(2016). 
Perceived 
barriers and 
facilitators to 
participation 
in physical 
activity for 
children with 
disability: a 
qualitative 
study. BMC 
Pediatrics, 
16, 9 

Keywords: 
Children 
with 
disability, 
physical 
activity, 
barriers, 
facilitators, 
qualitative. 
 
Land: 
Australien. 

Syftet var att 
utforska vilka 
hinder och 
faciliteter som 
finns för fysisk 
aktivitet för 
denna grupp.  

Barn med 
funktionsneds
ättning mellan 
10 och 18 år, 
förälder till 
barn med 
funktionsneds
ättning mellan 
6 och 18 år 
eller en 
personal som 
arbetar inom 
sport eller 
rekreationssek
torn för 
personer med 
funktionsneds
ättning. 
Sammanlagt 
63 deltagare.  

 

En kvalitativ 
intervjustudi
e.  

Studien 
godkändes 
av La Trobe 
University 
Human 
Ethics 
Committee & 
the Victoria 
Govern- 
ment 
Department 
of Education 
and Early 
Childhood 
Developmen
t. Alla 
deltagarna 
fick skriftlig 
information 
om 
deltagandets 
utformning 
och villkor.  

 

Barnen med 
funktionsnedsät
tning upplevde 
sämre fysisk 
förmåga, sociala 
hinder och 
negativa 
attityder i 
omgivningen 
som hinder för 
delaktigheten i 
fysiska 
aktiviteter. En 
positiv 
inställning och 
en vana vid att 
vara fysisk aktiv 
vad egenskaper 
som främjade 
delaktigheten i 
fysisk aktivitet 
hos barnen. 
Lärares 
attityder och 
vilja att anpassa 
aktiviteterna 
efter barnens 
förutsättningar 
påverkade 
också 
delaktigheten.  
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Peny-
Dahlstrand, 
M., 
Krumlinde-
Sundholm, 
L., & 
Gosman-
Hedstrom, G. 
(2013). 
Patterns of 
participation 
in school-
related 
activities and 
settings in 
children with 
spina bifida. 
Disability and 
Rehabilitatio
n, 35:21, 
1821-1827 

Keywords: 
Lipo-
myelomenin
gocele, motor 
skills, myelo- 
meningocele, 
participation, 
process skill, 
school, spina 
bifida. 

Land: 
Sverige.  

 

Syftet var att 
utvärdera hur 
barn med 
ryggmärgsbråc
k (spina bifida) 
deltar i 
skolrelaterade 
aktiviteter och 
att utforska 
processfärdigh
eter i uppgifter 
som är 
relaterade till 
deras nivå av 
delaktighet i 
aktiviteter i 
skolan.  

 

Barn med 
ryggmärgsbråc
k i åldrarna 6 
till 14 år samt 
lärare till dessa 
barn.  

 

Tvärsnittsstu
die av en 
specifik 
population. 
En 
kvantitativ 
och en 
kvalitativ 
dimension.  

 

Föräldrarna 
till barnen 
med 
ryggmärgsbr
åck skrev 
under ett 
informations 
och  
samtyckesbr
ev som 
skickades till 
dem via mail 
som de 
angett vid 
besök hos 
det regionala 
rehabiliterin
gscentret 
som de 
årligen går 
till med 
barnen. 
Lärarna 
kontaktades 
via telefon 
för samtycke 
i att delta i 
studien. The 
Regional 
Ethical 
Review 
Board i 
Göteborg 
konsulterade
s inför 
studien.  

Barnen med 
ryggmärgsbråck 
deltog sällan i 
elevrådet eller 
matrådet i 
skolan. Enligt 
lärarna i 
studien hade 
barnen med 
ryggmärgsbråck 
en låg nivå av 
aktivt 
deltagande. 
Barnens 
motoriska 
färdigheter så 
som att förflytta 
och röra 
kroppen och 
beräkna kraft 
var hindrande 
för 
delaktigheten. 
Även en 
nedsättning av 
processfärdighe
terna gjorde att 
aktiviteterna i 
skolan inte 
kunde utföras 
självständigt 
och effektivt. 
Skolgården var 
en miljö där 
barnens 
delaktighet var 
lägst vilket 
berodde på att 
de aktiviteterna 
ofta var mer 
fysisk krävande 
och 
ostrukturerade. 
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Masse, L. C., 
Miller, A. R., 
Shen, J., 
Schiariti, V., 
& 
Roxborough, 
L. (2012). 
Comparing 
participation 
in activities 
among 
children with 
disabilities. 
Research in 
Development
al 
Disabilities: 
A 
Multidiscipli
nary Journal, 
33(6), 2245-
2254 

Keywords: 
development
al 
disabilities, 
chronic 
disease, 
social 
participation, 
leisure 
activities, 
child.  

Land: 
Kanada. 

 

Syftet var att 
undersöka hur 
delaktigheten 
såg ut hos barn 
med 
störningar 
eller 
nedsättningar i 
nervsystemet 
och jämföra 
det med barn 
som hade 
kroniska 
medicinska 
sjukdomstillstå
nd.  

 

Data från The 
2006 
Participation 
and Activity 
Limitation 
Survey (PALS) 
som är en 
statistisk 
databas i 
Kanada 
användes för 
att få ett 
representativt 
urval av ca 900 
barn med 
aktivitetsbegrä
nsningar i 
åldrarna 5 till 
14. 
Föräldrarna 
till barnen 
svarade i en 
telefonintervju
.  

 

Kvantitativ Etiskt 
godkännand
e av the 
University of 
British 
Columbia’s 
Research 
Ethics 
Board. 

 

Barn med 
kroniska 
medicinska 
sjukdomstillstå
nd var mindre 
delaktiga i 
fysiska 
aktiviteter än 
barnen med 
störningar eller 
nedsättningar i 
nervsystemet. 
Faktorer som 
påverkade 
delaktigheten 
hos båda 
grupperna var 
om de fysiska 
aktiviteterna 
var 
organiserade 
eller inte, även 
graden av 
nedsättning 
påverkade 
delaktigheten 
hos båda 
grupperna.  

Porter, J., 
Georgeson, 
J., Daniels, 
H., Martin, 
S., & Feiler, 
A. (2013). 
Reasonable 
adjustments 
for disabled 
pupils: what 
support do 
parents want 
for their 
child?. 
European 
Journal of 
Special Needs 
Education, 
28:1, 1-18 

Keywords: 
Disabled 
pupils, 
parents, 
support.  
 
Land: 
England.  

Syftet var att 
presentera 
data om vad 
föräldrar till 
barn med 
svårigheter i 
skolan anser 
vara ett bra 
stöd till sina 
barn.  

 

Föräldrar till 
barn med 
funktionsneds
ättning eller 
andra 
hälsoproblem 
som påverkade 
deras liv.   

 

Kvalitativ 
studie.  

Information 
om frivilligt 
deltagande. 

Föräldrarna till 
barnen i studien 
uppgav att 
stödjande 
miljöer, bra 
attityder hos 
omgivningen 
och tillgång till 
hjälpmedel var 
positivt för 
barnens 
delaktighet i 
skolan. Tydliga 
rutiner i skolan 
var också 
stödjande.  
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Galvin, J., 
Froude, E., & 
McAleer, J. 
(2010). 
Children's 
participation 
in home, 
school and 
community 
life after 
acquired 
brain injury. 
Australian 
Occupational 
Therapy 
Journal, 
57(2), 118-
126. 
doi:10.1111/j.
1440-
1630.2009.0
0822.x 
 

Keywords: 
Brain injury, 
paediatrics, 
participation. 
 
Land: 
Australien.  

Syftet var att 
beskriva 
delaktigheten i 
hem, skola och 
samhälle för 
australiska 
barn som har 
fått en 
hjärnskada.  

Föräldrar till 
barn som fått 
en hjärnskada 
och genomfört 
en 
undersökning 
som beskriver 
delaktigheten 
för barnen i 
hem, skola och 
samhälle.  

Tvärsnittsstu
die med 
bekvämlighe
tsurval.  

 

Etiskt 
godkännand
e av Ethics 
Committee 
at the Royal 
Children’s 
Hospital 
(RCH), Mel- 
bourne, & 
the La Trobe 
University 
Faculty of 
Health 
Sciences 
Human 
Ethics 
Committee. 

 

De aktiviteter 
som var svårast 
att delta i för 
barnen med 
hjärnskada var 
strukturerade 
aktiviteter och 
aktiviteter i 
samhället, 
därefter kom 
sociala, lek eller 
fritidsaktiviteter 
med barn i 
samhället eller i 
skolan. De var 
oftare något 
begränsade än 
mycket 
begränsade i 
delaktighet i 
aktiviteter. 
Strategier för 
att öka 
delaktigheten 
angavs som att 
ha närvarande 
lärare/assistent
er, även 
påminnelser, 
uppmaningar 
och extra tid var 
stödjande för 
delaktigheten. 
Barnen hade 
svårast med 
kognitiva 
förmågor som 
uppmärksamhe
t, 
koncentration, 
problemlösning
, inlärning och 
kontrollerat 
beteende.  
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Schenker, R., 
Coster, W., & 
Parush, S. 
(2005). 
Participation 
and activity 
performance 
of students 
with cerebral 
palsy within 
the school 
environment, 
Disability and 
Rehabilitatio
n, 27:10, 539-
552, DOI: 
10.1080/096
3828040001
8437 

Keywords: 
Participation
, activity 
performance, 
cerbral palsy, 
school, 
inclusion. 
 
Land: Israel.  

Syftet var att 
utreda nivån 
av delaktighet 
och 
aktivitetsutför
ande hos 
elever med 
cerebral pares i 
skolans 
miljöer, att 
undersöka 
relationen 
mellan dessa 
två aspekter 
och att 
identifiera 
hinder för 
delaktigheten i 
olika 
skolaktiviteter.  

248 elever från 
grundskolor i 
Israel i årskurs 
1-6 indelade i 
tre grupper: 
elever med en 
CP-skada i 
vanlig klass, 
elever med 
samma 
egenskaper 
med utan CP-
skada som 
fungerade som 
kontrollgrupp, 
elever med CP-
skada i 
självständiga 
klasser.  

Kvantitativ 
enkätunders
ökning.  

Deltagarna 
har efter att 
studien 
godkänts av 
the Israeli 
Ministry of 
Education 
rekryterats 
via 
författarna 
till studien 
som har 
skickat 
skriftlig 
förfrågan till 
de skolor 
som passat 
in på 
kriterierna. 
Deltagarna 
har fått 
skriftlig 
information 
om studien 
och gett sitt 
godkännand
e att delta 
skriftligt.  

 

Resultatet visar 
att det var 
signifikanta 
skillnader 
mellan 
delaktigheten 
hos barn utan 
CP-skada och 
barn med CP-
skada, både de 
som var i vanlig 
klass och de 
som var i 
självständiga 
klasser. Ju 
sämre 
motoriska 
färdigheter 
barnen hade, ju 
mindre 
delaktiga i 
skolans 
aktiviteter var 
de. Den högsta 
nivån av 
delaktighet hos 
barnen med CP-
skada var under 
lunch/fika 
aktiviteterna.  
Delaktigheten i 
kognitiva 
uppgifter skiljde 
sig signifikant 
mellan alla tre 
grupperna 
vilket tyder på 
att det är de 
kognitiva 
egenskaperna 
som påverkar 
delaktigheten 
mest.  
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Eriksson, L. 
(2005). The 
relationship 
between 
school 
environment 
and 
participation 
for students 
with 
disabilities. 
Pediatric 
Rehabilitatio
n, 8(2), 130-
139. 

Keywords: 
Participation
, school-
environment, 
disability, 
support, 
personal-
assistant.  
 
Land: 
Sverige.  

Syftet var att 
undersöka 
relationen 
mellan 
delaktighet i 
skolaktiviteter 
hos studenter 
med 
funktionsneds
ättningar och 
deras 
skolmiljö.  

Respondenter
na valdes ut i 
samarbete 
med 
specialskolors 
rådgivare från 
Sveriges 
Specialundervi
sningsinstitut 
som i sin tur 
valde att delta 
och samla in 
information 
från 10 elever 
var som gick i 
specialskolor.  

Kvantitativ 
enkätunders
ökning.  

Information 
om frivilligt 
deltagande 
gavs ut. 

Resultatet visar 
att det inte 
fanns någon 
stark koppling 
mellan 
delaktighet och 
tillgänglighet. 
Det fanns två 
svaga 
kopplingar: dels 
mellan den 
generella miljön 
och delaktighet 
och dels mellan 
stöd eller 
anpassningar 
och delaktighet 
för de äldre 
eleverna. Vilken 
typ eller vilken 
mängd av stöd 
som eleverna 
fick verkar inte 
ha något 
samband med 
nivån av 
delaktighet. 
Specifika 
miljöfaktorer 
hade större 
samband med 
delaktigheten 
än de generella 
miljöfaktorerna.  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


