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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur den fysiska och sociala skolmiljön 
påverkar barn med funktionshinders delaktighet i skolaktiviteter. Syftet var även att analysera 
detta utifrån sambandet mellan begreppen person, miljö och aktivitet, utifrån the Model of 
Human Occupational [MOHO] (Kielhofner, 2002). I studien inkluderades sju artiklar som 
analyserades utifrån metoden kvalitativ innehålls analys beskriven av Patton (2002). Analysen 
resulterade i tre kategorier; Fysiska skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet, 
sociala skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet samt hur hinder i den fysiska och 
sociala skolmiljön påverkar skolaktivitet. Resultatet visade att hinder i den fysiska och sociala 
skolmiljön påverkar barn med funktionshinders delaktighet till skolaktiviteter. Denna studie 
berör barn med rörelsehinder/rörelsenedsättning, som är en gruppering under funktionshinder. 
 

 

 

Nyckelord arbetsterapi, barn med funktionshinder, skola, social skolmiljö, fysisk skolmiljö, 

aktivitet, delaktighet. 
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En forskningsrapport gjord av Tamm, Skär & Prellwitz (1999) visade att brist på 

tillgänglighet till och i den fysiska skolmiljön kunde påverka den sociala skolmiljön genom att 

ett barn med funktionshinder inte kunde vara delaktig i den sociala gemenskapen på lika 

villkor som sina klasskamrater. WHO (World Health Organization, 2006) definierar 

begreppet funktionshinder som en permanent eller långvarig somatisk funktionsnedsättning. 

Funktionshinder kan grupperas i dyslexi, hörselskada/-hörselnedsättning/dövhet, 

synskada/synnedsättning/blindhet, rörelsehinder-/rörelsenedsättning, ryggskada samt 

flerhandikapp. Tamm, Skär & Prellwitz (1999) skriver att hinder som kunde finnas i den 

fysiska skolmiljön var exempelvis tunga dörrar och långa korridorer vilket försvårade 

förflyttning mellan olika rum för barn med funktionshinder. I klassrummet kunde det finnas 

höga bänkar och arbetsstolar, vilka var ergonomiska för läraren, men som gjorde att barnen 

upplevde det svårt att ta sig upp och ner stolen. Den fysiska skolmiljön påverkade även barn 

med funktionshinders möjlighet att vara delaktig i den sociala gemenskapen på lika villkor 

som sina klasskamrater då barnen inte kunde förflytta sig fritt i klassrummet. Tillgängligheten 

till gymnastik- och matsal var begränsad och barn med funktionshinder var många gånger 

tvungna att använda bakdörr eller hiss, vilket medförde att de skildes från övriga 

klasskamrater. I den yttre fysiska skolmiljön var lekplatser och skolgårdar många gånger 

otillgängliga skolmiljöer för funktionshindrade barn. Friluftsdagar var en skolaktivitet som 

barn med funktionshinder kunde uppleva som otillgänglig, exempelvis fick en pojke sitta på 

en bänk hela dagen och titta på när skolkamraterna åkte skidor. Andra skolaktiviteter som kan 

påverkas är undervisning och raster. I april 2006 trädde en ny lag i kraft i Sverige, ”Trygghet, 

respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever” (Regeringens proposition 2005/06:38), i USA finns det sedan 1990 en liknande 

lag ADA, Americans with Disability Act. Lagen ADA förbjuder diskriminering av 

funktionshindrade och föreskriver långtgående åtgärder för att göra miljöer och verksamheter 

tillgängliga för funktionshindrade (Nolte, 1996). 

 

Om beslutsfattare och allmänhet ser den funktionshindrade som ett vårdobjekt, så finns det, 

enligt Calais von Stokkom & Kebbon (1996), ingen anledning att försöka förändra 

levnadsvillkoren för den personen då bedömningen blir att det som finns är ”lagom för 

funktionshindrade”. Det som avgör om det är ett funktionshinder eller inte beror på hur 

beslutsfattarna och allmänheten ser på funktionshinder (Calais von Stokkom & Kebbon).  Ett 

handikapp uppstår då det inte är möjligt att delta i livet på samma villkor som andra. Är 

miljön anpassad så att en funktionshindrad person kan förflytta sig obehindrat så gör miljön 
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att personen inte är handikappad (Blom & Sjöberg, 1999). FN:s barnkonvention (1989) anser 

att alla barn, utan åtskillnad har lika rättigheter till goda uppväxtvillkor. Barnombudsmannens 

årsrapport (Många syns inte men finns ändå [Barnombudsmannen] 2002) visar att FN:s 

barnkonvention inte alltid beaktas, barn med funktionshinder lever under sämre villkor än 

barn utan funktionshinder. Rapporten visar att barn med och utan funktionshinder inte är 

delaktiga i skolans undervisning på lika villkor. Bristande tillgänglighet och dåligt bemötande 

gör att barn med funktionshinder utestängs från olika verksamheter i skolan. Skolbarns 

inlärningssvårigheter kan bero på en bristfällig utformning av den fysiska skolmiljön (Case-

Smith & Miller, 1999). Utifrån MOHO kan den fysisk och den sociala miljön hindra eller 

gynna ett aktivitetsutförande. När en miljö hindrar en person från att utföra en aktivitet kan 

det leda till att denna person undviker eller söker sig till andra miljöer och tillåts inte göra sina 

egna aktivitesval. Aktivitetsval är viljemässiga val som sker tidigt i barndomen. Barnets 

aktivitetsval påverkas till en början av föräldrar och andra vuxna som finns i barnets närhet. 

Finns möjligheten att lyckas och misslyckas i aktivitetsutförandet ökar det barnets kännedom 

om sin egen kapacitet och känslor. För att kunna möjliggöra tillgänglighet i aktiviteter är det 

viktigt att studera de fysiska och sociala miljöerna, aktivitetsmiljöer, där aktiviteten skall äga 

rum (Kielhofner, 2002). 

 

Oavsett ett barns möjligheter, förutsättningar och behov så skall skolan anordnas så att den är 

lika ändamålsenlig för alla barn. Barnens förutsättningar, behov och intressen skall vara i 

centrum och det är skolans uppgift att erbjuda varje barn en relevant undervisning och 

optimala utvecklingsmöjligheter. En skolmiljö där barnet upplever delaktighet och gemenskap 

är även en skolmiljö där självkänslan och den positiva självskattningen är stark. De 

specialpedagogiska insatserna bör utgå från principerna att genom förändringar och 

anpassningar av skolmiljö och bemötande kan funktionshindret minimeras. Behov och 

situation hos varje person skall bedömas i ett helhetsperspektiv och insatserna som utförs skall 

ske så att barnet har möjlighet att utvecklas. En skola som kan erbjuda möjligheter och 

förutsättningar för ett varierat och individuellt bemötande är en professionell skola. Goda 

kunskaper om olika barns behov och förutsättningar krävs för att barnet skall få 

förutsättningarna att nå skolans mål och inte behöva stå utanför gemenskap och delaktighet 

(SOU 1998:66). Aktivitetsutveckling är utifrån Model of Human Occupational [MOHO] 

(Kielhofner, 2002) en komplex process av förändringar i våra egna viljor, vanor och 

förmågor. En person utvecklas under hela sitt liv och genom att själv få välja och utföra 
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aktiviteter stärks självkänslan hos personen, aktiviteten ger tillfredsställelse och får en mening 

(Kielhofner, 2002). 

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 

Utbildningen skall ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmet, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till barn och ungdomars behov av särskilt 

stöd. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Skollag 1985:1100). MOHO 

beskriver ett barns uppväxttid som en tid då vanor och roller förändras. Leken är en viktig och 

normal aktivitet för ett barn och via leken prövar barnet olika roller och skaffar sig 

erfarenheter och förmågor vilket gör att barnets utförandekapacitet ökar. Under ungdomstiden 

är leken inte längre lika viktig utan kamraterna blir mer viktiga i ungdomarnas liv. Vanor och 

roller förändras och under ungdomstiden skaffar barnen de roller som de vill ha som vuxen. 

Den fysiska utvecklingen är central hos ungdomar men även den intellektuella och 

emotionella kapaciteten utvecklas vilket leder till att barnet får en djupare medvetenhet och 

uppfattning av världen (Kielhofner, 2002). 

 

År 2005 lämnade regeringen en proposition till riksdagen som heter ”Trygghet, respekt och 

ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”. 

Propositionen ska främja barns och elevers lika rättigheter i bland annat skolan och lagen ska 

även motverka diskriminering på grund av funktionshinder. Tillsynen över att lagen efterlevs 

ska finnas hos handikappombudsmannen (Regeringens preposition 2005/06:38). I USA 

arbetar arbetsterapeuter i skolor utifrån lagar som §504 i Rehabiliteringslagen och Americans 

with Disabilities Act of 1990 (ADA). Syftet med lagarna är att ge barn med funktionshinder 

samma möjlighet att leva, arbeta och leka ihop med andra människor på lika villkor som barn 

utan funktionshinder. Arbetsterapeuter ska erbjuda barn med funktionshinder stöd i form av 

anpassningar och hjälpmedel. Arbetsterapeuten ska även ha ett nära samarbeta med barnets 

familj, eventuell assistent och personal som arbetar på skolan (Swinth, 2003).  
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Om ett barn med funktionshinder får svårigheter i skolan skall det enligt läroplanen, upprättas 

ett individuellt åtgärdsprogram, ansvaret för åtgärdsprogrammet ligger på den arbetsenhet 

som barnet tillhör. Åtgärdsprogrammet skall vara en ömsesidig överenskommelse utarbetad i 

samverkan mellan skola, föräldrar och barn, eventuellt även någon rådgivare eller annan 

expertis (Rabe & Hill, 1996).  Ett samarbete mellan rektorer, föräldrar, arbetsterapeuter och 

konsulenter inom Statens Institut för handikappfrågor, (SIH), samt kommunalpolitiker kan 

leda till anpassningar i skolmiljön, som i sin tur ger barn med funktionshinder en ökad 

tillgänglighet till och i dessa skolmiljöer (Blom & Sjöberg, 1999). MOHO ger ett perspektiv 

på en persons anpassningsförmåga och på vilka faktorer som bidrar till förmågan. Genom en 

observation av person, miljö och aktivitet kan man se om det finns luckor mellan personens 

begränsningar och de krav som omgivningen ställer. Genom anpassningar i den fysiska eller 

sociala miljön kan dessa luckor minskas eller elimineras helt. För att barnets roll i skolan skall 

stärkas behöver förändringarna även ske i barnets färdigheter och vanor. Det första steget i en 

förändringsprocess är upptäckande. Om ett barn har möjlighet att pröva på nya saker kan det 

medföra att barnet förändrar sina roller och får en ökad delaktighet i aktiviteter. Barnet får 

möjlighet att upptäcka och lära sig något nytt vilket i sin tur gör att nya förmågor utvecklas, 

gamla förmågor förbättras och barnet får vanor som förändrar barnets utförandekapacitet. 

Upptäcker barnet att han eller hon har de färdigheter och vanor som behövs för att kunna 

utföra en aktivitet blir även barnet skickligare i aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2002). 

 

I dagens samhälle kan barn med ett funktionshinder mötas av motstridiga normer och 

värderingar. Då barndomen inneburit mycket träning och utprovning av hjälpmedel har barnet 

inte haft möjlighet att leka med andra barn. Det har varit fokus på barnets funktionshinder 

samtidigt som ideologin i dagens samhälle är att funktionshindrade barn är precis likadan som 

ett barn utan funktionshinder, det blir dubbla budskap, de är som andra, men ändå inte. Idag är 

det en del av integreringsideologin att barn med funktionshinder ska kunna ta del av det 

sociala livet i skolan. Men trots att barn med funktionshinder går i skola tillsammans med 

barn utan funktionshinder så blir det inte en förutsättning till social delaktighet. En av 

orsakerna till det, är att den sociala gemenskapen inte kan uppnås om personalen i skolan 

saknar handikappkunskap. En risk som kan finnas trots att skolans personal har kunskap är att 

personalen låter sin handikappkunskap gälla för alla barn med funktionshinder. Personalen 

glömmer bort att varje människa är unik, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte och 

behandlar alla på samma sätt. Idag kan barn i skolan få hjälp av en assistent som finns till för 

att underlätta för barnet i skolan men det är inte alltid barnets egna behov och önskemål som 
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då är i fokus utan skolans krav. Assistenten vill stimulera barnet så att de blir självständigt i 

skolan medan barnet vill ha mycket stöd av assistenten för att inte bli efter i skolan (Barron, 

1996).  

 

Hösten 2003 genomförde Barnombudsmannen (BO), en enkätundersökning bland 

handikappråden i samtliga kommuner och landsting. Syftet med undersökningen var att få en 

bild av hur barn och ungas rättigheter bevakas av handikappråden. Undersökningen visade att 

barn med funktionshinder har litet inflytande i de lokala och regionala handikappråden vilket 

medför att det inte finns någon som bevakar och driver de ungas frågor (Barnperspektiv i 

handikappråden, 2004). Barnombudsmannens årsrapport, många syns inte men finns ändå, 

innehåller en enkät- och intervjuundersökning som gjorts bland 545 funktionshindrade 

skolbarn. I intervjuundersökningen som gjordes framgick att barn med funktionshinder många 

gånger upplevde att de inte kunde delta i syslöjd, bild, musik, gymnastik och praktik. 

Orsaken, enligt rapporten, till att barnen inte kunde vara delaktiga var bland annat 

otillgänglighet till slöjd-, bild-, musik- och gymnastiklokalerna samt att de vuxna i skolan inte 

visste hur de skulle kunna ordna en praktikplats till ett barn med rörelsehinder. Att inte kunna 

delta i all skolundervisning gjorde att barnen kände att många tillfällen att skapa samvaro och 

sammanhållning med klasskamraterna försvann (BO, 2002). 

 

Brister i skolans kunskap när det gäller de behov som barn med funktionshinder har, gör att 

barnen inte kan vara delaktiga på lika villkor som barn utan funktionshinder. Anledningen kan 

vara att det under många år inte funnits några barn med funktionshinder i skolan vilket gjort 

att skolan inte behållit den kompetens de haft. Läraren glömmer ofta, vid skolplaneringen, 

bort att barn med funktionshinder behöver mer stöd och hjälp. Skolplanering som handlar om 

undervisning men även inom skolans sociala liv, exempelvis utflykter, resor och studiebesök 

vilket kan medföra att barn med funktionshinder inte kan vara delaktiga i aktiviteterna (Blom 

& Sjöberg, 1999).  

 

I etiska koden för arbetsterapeuter står det att målet med arbetsterapi är att individen ska få en 

möjlighet att leva ett värdefullt liv enligt sina egna önskemål, behov och i förhållande till 

omgivningens krav. Åtgärdsprogrammet som arbetsterapeuten lägger upp för att kunna uppnå 

ett mål ska alltid vara individ- eller miljöinriktade och avse aktivitet. Individinriktade 

arbetsterapi handlar om att utveckla individens aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt 

aktivitetsförmåga och om det behövs, kompensera aktivitetsförmågan (FSA, 2005). 
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Miljöinriktad arbetsterapi är att utreda, utforma och genomföra förändringar i fysiska och 

sociala miljön i skolan, självständigt eller i samarbete med andra samt att vid behov föreskriva 

och/eller rekommendera tekniskt avancerade hjälpmedel Den arbetsterapeutiska 

interventionen inom den fysiska skolmiljön handlar om att förändra brister i den fysiska 

miljön genom miljöanpassningar och hjälpmedel (Case-Smith & Miller, 1999; FSA, 2005). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur den fysiska och sociala skolmiljön 

påverkar barn med funktionshinders delaktighet i skolaktiviteter. Syftet var även att analysera 

detta utifrån sambandet mellan begreppen person, miljö och aktivitet, från Model of Human 

Occupational [MOHO] (Kielhofner, 2002). 

 

Metod 
Design 

Metoden som användes var en litteraturstudie. Valet grundade sig på att det idag finns en stor 

mängd forskning inom området. Författarna ville genom studien strukturera befintliga data 

samt göra en kombinatorisk forskningsöversikt (Backman, 1998) över hur skolmiljön 

påverkar barn med funktionshinders delaktighet i skolaktiviteter. En kombinatorisk 

forskningsöversikt är enligt Backman att beskriva, summera och integrera den 

dokumenterande forskningen. Analysen skedde utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att få 

en förståelse av det studerade forskningsområdet.  

 

Datainsamling 

Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar skedde i referensdatabaserna Medline, Eric och 

Cinahl på sociomedicinska biblioteket vid Luleå tekniska universitet. De vetenskapliga 

artiklarna som söktes var artiklar som var internationella, hade ett abstrakt och var ”peer-

revieved”, artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Sökorden som användes 

var occupational therapy, environment, school, scool-based occupational therapy, 

intervention, children och physical disability. Dessa sökord kombinerades på flera olika sätt 

för att så många artiklar som möjligt skulle hittas.  

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och handla om fysiska och 

sociala skolmiljön, skolaktiviteter och arbetsterapeutiska interventioner i skolan. Studierna i 
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artiklarna skulle vara genomförda i USA eller Sverige. Artiklarna skulle vara publicerade 

under åren 1995-2005 då det var under 90-talet arbetsterapeuters kunskap om miljö och 

aktivitet började användas inom skolan. Artiklarna skulle handla om skolbarn med 

funktionshinder mellan 6 – 18 år som går i kommunal skola. Exklusionskriterierna var artiklar 

som handlade om barn som gick i privat- och särskolor. Författarna valde ut 32 artiklar som 

berörde skolmiljön, funktionshinder och arbetsterapi. Författarna fann att sju artiklar 

uppfyllde inklusionskriterierna och var användbara till analysen. Antalet barn som deltog i de 

olika artiklarna varierade mellan 6-509 stycken. I samtliga artiklar fanns båda könen 

representerade och alla barn i artiklarna hade någon form av funktionshinder.  

 

Analys av data  

Analysen av de vetenskapliga artiklarna skedde utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att få 

en förståelse och ökad kunskap för det fenomen som studerades. Kvalitativ innehållsanalys är 

en metod för analys av till exempel intervjuer och litterära texter genom att koda, kategorisera 

och identifiera mönster i data (Patton, 2002). Analysen startade med att författarna var för sig 

läste igenom all data för att få en känsla av helheten i data. Därefter valdes meningsenheter ut 

och namngavs med en kod. Koderna diskuterades därefter mellan författarna för att se om det 

fanns en samstämmighet. Koderna grupperades och sorterades in i kategorier för att kunna 

återge det mönster som fanns i data. Vidare analyserades funna kategorier utifrån MOHO med 

fokus på aspekter som berör samspelet mellan person, miljö och aktivitet. Genom MOHO kan 

det tydliggöras hur person, miljö och aktivitet integrerar med varandra genom att se till 

personens förutsättningar, göra förändringar i miljön och att arbeta mot att hitta aktiviteter 

som är meningsfulla för personen. Den fysiska och sociala miljön är kulturellt skapade och 

sammanflätade till aktivitetsmiljöer. Aktivitetsmiljöer är platser där personen är och verkar 

och där aktiviteten äger rum. I de olika miljöerna kan anpassningar göras. Anpassningar är 

använt inom arbetsterapin och innebär den utsträckningen av möjlighet som en person har till 

att utvecklas, förändras i förhållande till utmaningen eller genom att åstadkomma ett tillstånd 

av välbefinnande genom vad de gör. Författarna analyserade var för sig de valda begreppen 

från MOHO (Kielhofner, 2002), för att se hur aspekterna som berör samspelet mellan person, 

miljö och aktivitet återspeglas i funna kategorier. Därefter diskuterade författarna gemensamt 

sin analys för att genom diskussionen finna en gemensam tolkning av resultatet. Analysen 

resulterade i tre kategorier; Fysiska skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet, 

Sociala skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet samt aktivitetens betydelse för 

delaktighet. 
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Resultat  
Resultatet visade att det fanns hinder i den fysiska och sociala skolmiljön för barn med 

funktionshinder och att de hindren påverkar barnens delaktighet i skolaktiviteter. Författarna 

har valt ut tre kategorier som omfattar detta. Den första kategorin omfattar hur den inre och 

den yttre fysiska skolmiljön påverkar barn med funktionshinders delaktighet i skolaktivitet. 

Den andra kategorin omfattar hur den sociala skolmiljön påverkar barn med funktionshinders 

delaktighet i skolaktivitet. Den tredje kategorin omfattar hur hinder i den fysiska och sociala 

skolmiljön påverkar skolaktiviteter. Kategoriernas innehåll presenteras först och sätt sedan i 

relation till begreppen person, miljö och aktivitet från MOHO (Kielhofner, 2002). 

 

Fysiska skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet 

Denna kategori innefattar att de analyserade artiklarna på olika sätt beskriver den fysiska 

skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet, för barn med funktionshinder. Den 

fysiska skolmiljön som beskrivs i artiklarna delas in i den yttre fysiska skolmiljön; skolgårdar 

och lekplatser och den inre fysiska skolmiljön; klassrummen, korridorer, gymnastik- och 

matsal. Utifrån MOHO beskrivs den fysiska miljön som de av naturen och de av människan 

skapade ekologiska omgivningar och objekten inom dessa (Kielhofner, 2002). 

 

Resultatet visade att det fanns hinder i den inre och yttre fysiska skolmiljön för barn med 

funktionshinder vilket innebar att barnen inte var delaktig på lika villkor i skolaktiviteter som 

barn utan funktionshinder. Hinder i den fysiska skolmiljön kunde vara höga bänkar/stolar, 

långa avstånd, trappor och brist på ramper och dörröppnare. Andra hinder i den yttre fysiska 

skolmiljön var att skolgården var snötäckt under vinterhalvåret. Lekplatsen på skolgården 

kunde vara placerad så att den blev otillgänglig för barn med funktionshinder. Resultatet 

visade att det inte enbart är funktionshindret i sig som är ett problem utan att tillgängligheten 

var avgörande om barn med funktionshinder blev och var delaktig eller inte i skolaktiviteten 

(Skär, 2002; Prellwitz & Tamm, 2000; Tamm & Skär, 2000; Eriksson, 2005). 

 
Prellwitz & Tamm (2000) studie visade att den fysiska skolmiljön bör vara anpassad och 

tillgänglig utifrån barn med funktionshinders behov för att möjliggöra delaktighet i 

skolaktivitet på lika villkor som barn utan funktionshinder. Det centrala problemet är oftast 

inte barnets funktionshinder utan skolmiljön som barnet vistas i. I den fysiska skolmiljön 
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uppstod det problem för barn med funktionshinder då de hade svårigheter att delta i vissa 

skolaktiviteter på grund av att den fysiska skolmiljön inte var anpassad efter barnets behov. 

Följden av detta kunde bli att barnet förlorar en viktig möjlighet att skapa en relation med sina 

jämnåriga. Studiens resultat visade att handikapp var något som utvecklades när det finns 

brister i den fysiska och sociala skolmiljön. Brister i den fysiska skolmiljön, exempelvis 

möbleringen i ett klassrum kunde innebära att barn med funktionshinders delaktighet i en 

skolaktivitet påverkades. Ett barn som intervjuades i studien berättade att hon var tvungen att 

lämna sin egen skolbänk för att skriva på daton, medan klasskamraterna oftast satt kvar vid 

sina skolbänkar. Barnet arbetade därför ihop med sin assistent vid daton medan 

klasskamraterna arbetade ihop i grupper. De aktiviteter som hon istället utförde beskrev hon 

på följande sätt; 

 

”Yes, they do things sometimes that I can´t do and sometimes 

 I feel like I´m doing much more boring things than them.” 

 

Att inte vara delaktig i exempelvis grupparbeten kan få konsekvenser i normalisering och 

integration. Många av de problem som uppstår för barn med funktionshinders i deras fysiska 

skolmiljö är en följd av brist på resurser och kunskap (Prellwitz & Tamm, 2000). 

 

Resultatet av Skär (2002) studie visar hur tillgänglighet och anpassning av den fysiska miljön 

påverkar delaktighet i lekaktiviteter för barn med funktionshinder. Hinder i den yttre fysiska 

miljön kunde vara att lekparkens markunderlag var belagd med sand, lekredskapen i 

lekparken satt för högt upp och designen på lekredskapen kunde omöjliggöra delaktighet i 

lekaktiviteter. Barnets självkänsla kunde påverkas positivt eller negativt beroende på om den 

fysiska skolmiljön gynnade eller hindrade barnets möjlighet till delaktighet. Om en skolgård 

var otillgänglig för ett barn med funktionshinder kunde barnet uppfatta det som ett 

meddelande om att de inte är som andra barn och därför inte är välkommen till skolgården. I 

studien av Skär beskrev en flicka hur den fysiska miljön påverkade hennes möjlighet till att 

vara delaktig i aktiviteter som ägde rum ute på skolgården; 

 

”I´m indoors all the time and if I go outdoors I will feel cold. It´s difficult to move outdoors, 

the way must be clear from snow. In the winter I mostly play indoors.” 
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Barn med funktionshinder upplevde den inre fysiska skolmiljön som ett problem. 

Skolbänkarna i klassrummen var inte anpassningsbara, barnen kunde behöva byta klassrum 

flera gånger per dag, skolan saknade dörröppnare, ramper och hiss vilket gjorde att 

klassrummen blev otillgängliga för barn med funktionshinder (Hemmingsson & Borell, 

2000).  

 

De granskade artiklarna visade på att den fysiska skolmiljön kunde skapa hinder som 

påverkade ett barn med funktionshinders delaktighet i skolaktivitet. Dessa hinder kunde vara 

skapade av naturen som exempelvis snö eller rent byggnadsmässigt som trappor, långa 

avstånd och avsaknad av ramper och dörröppnare. MOHO beskriver hur viktigt det är att den 

fysiska miljön stödjer en persons i aktivitet. Är den fysiska miljön inte tillgänglig och/eller 

anpassad för en person med funktionshinder, kan personen inte delta i aktiviteter på lika 

villkor som andra (Kielhofner, 2002). Hinder i den fysiska skolmiljön kan precis som 

resultatet visar påverka barn med funktionshinders delaktighet i skolaktiviteter.  

 

Sociala skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet 

Denna kategori innefattar att de analyserade artiklarna på olika sätt beskriver den sociala 

skolmiljöns påverkan till delaktighet i skolaktivitet, för barn med funktionshinder. Utifrån 

MOHO beskrivs den sociala miljön som den värld där människor är i samspel och de saker de 

gör. Den sociala miljön inkluderar grupper av personer som är i en gemenskap och de 

aktivitetsformer som de utför (Kielhofner, 2002). 

 

Resultatet visade att den sociala skolmiljön kunde påverka barnens delaktighet i 

skolaktiviteter (Hemmingsson, Borell & Gustavsson, 2002; Skär, 2002; Prellwitz & Tamm, 

2000). Den sociala skolmiljön påverkas av den fysiska skolmiljön. Tillgängligheten till 

skolaktiviteter avgör om ett barn med funktionshinder får eller inte får möjlighet till spontana 

relationer till andra. Finns det inga spontana möjligheter till sociala kontakter kan det medföra 

att barn med funktionshinder isolerar sig och ignoreras av andra barn. Det är bra att det finns 

vuxna i barn med funktionshinders närhet som kan ge stöd och hjälp, men det är viktigt att 

barnet även har relationer med andra barn för att få en ökad social kompetens (Prellwitz & 

Tamm, 2000; Skär, 2002).  

 

Studien av Prellwitz & Tamm (2000) visade på att hinder i den sociala miljön för barn med 

funktionshinder kunde vara attityder som barn har gentemot barn med funktionshinder. 
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Lärarens sätt att särbehandla barn med funktionshinder gjorde att barnen inte kunde delta i 

skolaktiviteter på lika villkor som andra barn. Barn med funktionshinder behandlades 

annorlunda, exempelvis när klasskamraterna hade gymnastik fick barn med funktionshinder 

delta i andra aktiviteter. Särbehandlingen kunde skapa attityder och minskade barnens 

möjlighet till spontana relationer, vilket i sin tur kunde leda till social isolering och låg 

självkänsla hos ban med funktionshinder. I studien beskriver ett barn med funktionshinder 

sina känslor över att inte bli vald som lekkamrat: 

 

”I am often a sort of reserve friend for others who have nobody to play with. I go around 

waiting for somebody to have nobody to play with so that I can with them instead.” 

 

En annan flicka med funktionshinder berättar i samman studie att hennes känsla av att inte 

vara som de andra i klassen gör att hon inte längre deltar i gymnastiken. Hon känner att hon 

inte får delta på lika villkor som sina klasskamrater och beskriver det på följande sätt:  

 

”They´re not pleased if they have to have me in the team – they know then that they´ll lose 

and you don´t want to be the one to spoiled things. If I´m in it I´ll never win, and then we´re 

the losers as soon as they say who´s with me and that´s no fun” 

 

Hemmingsson, Borell & Gustavsson (2002) beskriver att barn med funktionshinder kunde 

uppleva att assistenterna som fanns i deras närhet kunde vara ett hinder i deras sociala 

skolmiljö. Assistenterna prioriterade i första hand barnets delaktighet i skolundervisningen 

medan barnen själv i första hand prioriterade den sociala delaktigheten med klasskamraterna. 

Studien visade även att utformningen av assistansen för att öka barnets delaktighet till 

jämnåriga kunde få motsatt verkan. Förklaringen till det kunde vara att barnet själv hade små 

möjligheter att forma utformningen av assistentbehovet 

 

De granskade artiklarna visade på att hinder i den sociala skolmiljön kunde påverkade barn 

med funktionshinders delaktighet i skolaktivitet. Dessa hinder kunde vara brist på 

tillgänglighet till aktivitet och aktivitetens utformning, men även attityder, normer, 

värderingar och brist på förståelse från de sociala grupperna, som den sociala miljön består 

av. Dessa hinder kan utifrån MOHO leda till att barn med funktionshinder inte skapar 

spontana relationer till andra som ofta uppstår genom aktiviteter som lekar och spel 
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(Kielhofner, 2002). Hinder i den sociala skolmiljön kan precis som resultatet visar påverka 

barn med funktionshinder delaktighet i skolaktivitet. 

 

Hur hinder i den fysiska och sociala skolmiljön påverkar skolaktiviteter 

Denna kategori beskriver hur hinder i den fysiska och sociala skolmiljön påverkar 

skolaktiviteter. Utifrån MOHO beskrivs aktiviteten som ett värdefullt medel till deltagande i 

livet och aktiviteten beskrivs som ett grundläggande behov för människan och en samverkan 

mellan kropp och själ (Kielhofner, 2002). 

 

Prellwitz & Tamm (2000) beskriver att barn med funktionshinder vid utförande av 

skolaktiviteter upplevde att hinder i den fysiska skolmiljön påverkade deras delaktighet. Vid 

förflyttning i klassrummet så kunde skolväskor på golvet och stolar vara i vägen, vilket gjorde 

att barn med funktionshinder upplevde det som hinder i den fysiska miljön. Barnet kunde 

även uppleva att det var svårt att skriva på white board och att ta ner en bok från en bokhylla 

då dessa var högt placerade. För att kunna utföra skolaktiviteten var barnet tvungen att be en 

lärare eller en klasskamrat om hjälp. I studien berättar en rullstolsburen flicka: 

 

”I can´t reach the blackboard, but then I ask my friend to write on the board 

and I read from the paper what is supposed to be written there”. 

 

Prellwitz & Tamm (2000) fann även att rullstolsburna barn, för att kunna röra sig fritt i 

klassrummet och socialt vara mer delaktiga, valde att sitta kvar i sin rullstol då de skulle 

utföra skolaktiviteter i klassrummet. I klassrummet fanns en individuellt anpassad stol men 

stolen blev ett hinder då barnet själva inte kunde ta sig till och från stolen. Alla barn i studien 

hade emellertid inte egna valmöjligheter om de skulle sitta kvar i sin rullstol eller i den 

anpassade klassrumsstolen. En pojke i studien berättade att han inte fick sitta i sin rullstol 

under skollektionerna utan var tvungen att sitta i den anpassade stolen som fanns i 

klassrummet och han berättade anledningen till det: 

 

”Yes it would be nice if I could sit in the wheelchair, 

but I can´t because it gets too dirty on the floor”. 

 

Hemmingsson, Borell & Gustavsson (1999) studie granskade hur den skolplanering som finns 

i skolan påverkade barnens delaktighet i skolaktiviteter. Studien visade att barn med 
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funktionshinder behövde längre tid på sig med praktiska göromål i förhållande till barn utan 

funktionshinder. Den arbetstakt och det tidsmönster som rådde i klassrummet styrde hur 

barnet deltog i skolaktiviteterna. Vilken undervisningsstil läraren hade i skolan påverkade om 

barn med funktionshinder hann vara med och aktivt klarade av att delta i skolaktiviteterna. 

Undervisningsstilen som tillät barn med funktionshinder att arbeta i sin egen takt kunde 

innebära att barnet fick svårt att hinna med och tillägna sig alla moment i en skolaktivitet.  

Tamm & Skär (2000) studerade aktiviteten lek, som också är en aktivitet som utförs i skolan, 

och fann att leken är en viktig byggsten i det aktiva beteende och genom leken kan man få en 

förståelse för hur barn med funktionshinder leker och bekräfta de samband som finns mellan 

person, miljö och aktivitet. Resultatet visade att genom leken utvecklade barnet sin 

kommunikation, sociala miljö och självkännedom vilket gör barnet mer delaktig. Barn med 

funktionshinder utför oftast sina lekaktiviteter med en vuxen närvarande, detta trots att barnet 

är delaktig i lekaktiviteten, vilket kan innebära ett hinder i barnets sociala delaktighet. 

Resultatet visade att ett barn som oftast leker tillsammans med en vuxen kan leda till att 

barnet skapar ett beroende till den vuxna och det i sin tur kan leda till att barnet blir mindre 

delaktig (Tamm & Skär, 2000). När barn med funktionshinder var delaktig i lekar och andra 

aktiviteter på lika villkor som andra barn, fick de en positiv självkänsla vilket medförde till att 

barnet blev en stark och självständig individ (Prellwitz & Tamm, 2000; Skär, 2002). 

 

De granskade artiklarna visade på att skolaktiviteter har betydelse för barn med 

funktionshinder delaktighet. Utifrån MOHO spelar aktivitetens betydelse en viktig roll när det 

gäller delaktighet. När en person inte kan delta i aktiviteter på lika villkor som andra, på 

grund av hinder i den fysiska och sociala miljön kan detta påverka personen på ett negativt 

sätt. Genom att utföra en aktivitet, ensam eller tillsammans med andra, skapas roller och 

värderingar samt att identitet, kreativitet, kompetens och intressen utvecklas. Genom 

delaktighet i aktiviteter som exempelvis leken kan barnens självförverkligande, känsla och 

tanke utvecklas på ett positivt sätt (Kielhofner, 2002). Brist på delaktighet i skolaktiviteter kan 

precis som resultatet visar påverka ett barn med funktionshinder på ett negativt sätt.  
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur den fysiska och sociala skolmiljön 

påverkar barn med funktionshinders delaktighet i skolaktiviteter. Syftet var även att analysera 

detta utifrån sambandet mellan begreppen person, miljö och aktivitet, från Model of Human 

Occupational [MOHO] (Kielhofner, 2002). 

 

Resultatet visar att den inre och yttre fysiska skolmiljön har stor betydelse när det gäller barn 

med funktionshinders delaktighet i skolaktivitet. Sambandet mellan miljö och aktivitet 

beskrivs utifrån MOHO som oskiljbart och miljön kan gynna eller hindra en aktivitet. Miljön 

påverkar även aktivitetsutförandet då en aktivitet är beroende av miljön. För att kunna utföra 

en aktivitet krävs att sambandet mellan person, miljö och aktiviteten är komplext. 

Tillgänglighen och delaktighet till och i en aktivitet är en aspekt av förhållandet mellan person 

och miljö, genom förändringar i en eller av dessa två komponenter kan balansen mellan 

personens funktionella kapacitet och omgivningens krav förändras. Delaktighet i aktivitet 

beror på tillgängligheten till och i den fysiska miljön. Genom att förstå och använda fysiska 

och sociala miljöer kan delaktighet i aktivitet ökas. Miljön skapar spår för beteende och i 

likhet med alla spår är det lättare att gå i vissa riktningar på grund av att vägen är röjd 

(Kielhofner, 2002). Ett flertal av de granskade studierna visade att den fysiska skolmiljön 

påverkade delaktighet i skolaktivitet för barn med funktionshinder (Skär, 2002; Prellwitz & 

Tamm, 2000; Tamm & Skär, 2000, Eriksson, 2005). Barn med funktionshinder har rätt att 

undervisas i det egna klassrummet och rummet skall vara anpassat så att barn med 

funktionshinder skall få full delaktighet med klasskamraterna under de olika skolaktiviteterna. 

Arbetsterapeutiska interventioner, som kan vara att se över möbler, möblering och säkerhet på 

skolan, bör erbjudas till barn med funktionshinder för att barnen skall kunna nå uppsatta mål 

som finns i skolan. Arbetsterapeutiska interventioner i den fysiska skolmiljön kan ge en 

positiv effekt för barn med funktionshinders delaktighet i skolaktiviteter (Mulvihill, Cotton & 

Gyaben, 2004). Arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat utifrån den unika klienten, då det är 

viktigt att se till helheten för att skapa meningsfulla aktiviteter, för att klienten skall få en så 

bra behandling som möjligt (Michaud & The committee on Childre With Disabilities, 2004; 

Kielhofner, 2002). 

 

Resultatet visar att den sociala skolmiljön har betydelse när det gäller barn med 

funktionshinders delaktighet i skolaktivitet. De fysiska och sociala skolmiljöerna är 
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sammanflätade och bildar tillsammans aktivitetsmiljöer, i vilka aktiviteten äger rum. Det finns 

ett ömsesidigt förhållande mellan barnet och dess aktivitetsmiljö för ökad delaktighet i 

aktiviteter (Kielhofner, 2002). Enligt Blom & Sjöberg (1999) kan läraren glömma att ta 

hänsyn till med barn med funktionshinder i skolans sociala gemenskap. Vilket kan innebära 

att barn med funktionshinder inte kan delta i utflykter, resor och studiebesök och förlorar på 

det sättet möjligheten att delta socialt med klasskamraterna. Barn med funktionshinder kan 

behöva hjälp från skolan med både integrering till jämnåriga och att förbereda sig inför 

vuxenlivet (Mulvihill, Cotton & Gyaben, 2004). Arbetsterapeuten kan hjälpa barn med 

funktionshinder att upptäcka och utveckla sina färdigheter då detta är förmågor som barnen 

kommer att behöva genom hela livet. Inom arbetsterapin ses person, miljö och aktivitet som 

en helhet vilka är relaterade till varandra. Skolor som inte ser person, miljö och aktivitet som 

en helhet hindrar barn med funktionshinder att kunna vara delaktiga i skolaktiviteterna 

(Hemmingsson & Borell, 2002) 

 

Resultatet visar att planeringen av skolaktiviteter i form av till exempel användning av tid 

påverkar barn med funktionshinders delaktighet i aktivitet. Även Mulvihill, Cotton & Gyaben 

(2004) visar att tiden kan spela en stor roll om barn med funktionshinder har möjlighet att 

delta i en aktivitet eller inte. Ett barn med funktionshinder kan behöva längre tid på sig att 

exempelvis ta sig till utrymmen som ligger utanför ordinarie klassrummet. Studien visade att 

en anpassning i tiden kan öka barnets delaktighet i aktiviteten. En aktivitet är nödvändigt för 

ett barns självförverkligande och aktiviteten har redan från födseln en central roll i ett barns 

liv. För att en aktivitet skall vara av värde för barnet som utför aktiviteten så skall den vara 

meningsfull för just det unika barnet. De arbetsterapeutiska metoderna är klientcentrerade och 

tar hänsyn till både subjektiva och objektiva element (Michaud & The committee on Children 

With Disabilities, 2004; Kielhofner, 2002).  

 

Barn med funktionshinders delaktighet i skolaktivitet påverkas av hinder i den fysiska och 

sociala skolmiljön. MOHO beskriver att det dynamiska sambandet mellan person, miljö och 

aktivitet är i ständig samverkan och resulterar i aktivitetsutförandet. Om det sker en 

förändring i någon av de samverkande delarna mellan person, miljö och aktivitet så påverkar 

det aktivitetsutförande på ett positivt eller negativt sätt. Aktiviteter är något nödvändigt för ett 

barns utveckling och självförverkligande. Genom att utföra en aktivitet ökar barnets 

kompetens, intressen och värderingar. Hinder i den fysiska och sociala skolmiljön kan 

påverka barn med funktionshinders delaktighet i skolaktivitet. Hinder i den inre och yttre 
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fysiska skolmiljön kan vara brist på tillgänglighet och anpassning. I den sociala skolmiljön 

kan hindren vara brist på tillgänglighet till aktivitet och aktivitetens utformning, samt 

attityder, normer, värderingar och brist på förståelse från de sociala grupperna. De hinder som 

finns inom den fysiska och sociala skolmiljön leder till att barn med funktionshinder inte på 

lika villkor som jämnåriga kan vara delaktiga i skolaktiviteter (Kielhofner, 2002). 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att resultatet visar att det finns hinder i den fysiska och 

sociala skolmiljön, som påverkar barn med funktionshinders delaktighet i skolaktiviteter. Det 

framkom att hinder i den fysiska skolmiljön medförde att barn med funktionshinder inte 

kunde delta i skolaktiviteter på lika villkor som andra barn. Många av de hinder som fanns i 

den sociala skolmiljön orsakades av hinder som fanns i den fysiska skolmiljön. Även 

utformningen av aktiviteten och den fysiska och sociala skolmiljön påverkade möjlighet till 

delaktighet i skolaktivitet. Arbetsterapeuter har med sin kunskap om miljön möjlighet att 

arbeta inom skolan för att förbättra och eliminera de hinder som finns i den fysiska och 

sociala skolmiljön och därigenom kunna påverka delaktigheten i aktivitet för barn med 

funktionshinder. En del i detta arbete var att undersöka och bedöma barnets funktionsförmåga 

för att utifrån detta förebygga den diskrepans som finns mellan barnets förmåga och skolans 

krav genom miljöanpassningar och hjälpmedel. Arbetsterapeuten kan även vara till hjälp vid 

rådgivning och fungera som en samordnare mellan olika professioner inom skolan. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie är en litteraturstudie och författarna har valt att använda sig av denna metod för 

att studera hur den fysiska och sociala skolmiljön påverkar barn med funktionshinders 

delaktighet i skolaktiviteter. Författarna analyserade detta utifrån sambandet mellan 

begreppen person, miljö och aktivitet, från Kielhofners modell Model of Human Occupational 

(MOHO). Av de studier som författarna tagit del av har flertalet handlat om hinder i den 

fysiska och sociala skolmiljön. Artiklarna har även tagit upp om hur dessa hinder kan påverka 

barn med funktionshinders delaktighet till skolaktiviteter. Författarna anser att syftet med 

litteraturstudien uppnåtts då författarna utifrån de analyserade artiklarna kunnat se att hinder i 

den fysiska och sociala skolmiljön kan påverka barn med funktionshinders delaktighet i 

skolaktiviteter. Författarna kan utifrån studie se att det finns ett samband mellan person, miljö 

och aktivitet och att det sambandet resulterar i ett aktivitetsutförande. Författarna har även 

konstaterat att om det sker förändringar i någon av de samverkande delarna mellan person, 

miljö och aktivitet så kan detta påverka aktivitetsutförandet på ett positivt eller negativt sätt.  
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Författarna har till största delen använt sig av datoriserad sökteknik men även av manuell 

sökning. Den manuella sökningen har försvårats på grund av det geografiska avståndet då det 

har inneburit att författarna inte har haft tillgång till högskolans bibliotek. Enligt Backman 

(1998) är fördelen med den datoriserade metoden att sökningen sparar tid och att den har en 

bred täckningsgrad. Nackdelar med den datoriserade metoden kan vara att de allra senaste 

studierna inte har blivit registrerade och att inte alla artiklar som finns i databaserna finns i 

full text. Fördelar med den manuella metoden är att författarna kan få tips via biblioteket om 

nya artiklar inom ett visst område. En manuell metod kan även ge viktiga referenser eller 

introduktion för en fortsatt sökning. Backman anser dock att de söktekniker som återfinns i 

den manuella gruppen, lika gärna eller hellre, bör utföras i den datoriserade formen. 

 

Författarna upplevde, till en början, att det var svårt att hitta artiklar som var relevanta till 

litteraturstudien vilket ledde till att författarna lade ner mycket tid att läsa artiklar som inte 

kunde användas i studien. Författarna skulle här ha varit mer noggrann genom att ordentligt 

läst igenom abstraktet till artikeln och verkligen tänkt till om artikeln var relevant till syftet. 

Då alla artiklarna var på engelska kan det finnas en risk att författarna har tolkat artiklarna 

utifrån sina egna värderingar, författarna kan även ha översatt artiklarna felaktigt. Författarna 

anser dock att en litteraturstudie ger en kvalitetssäkring på studien eftersom de artiklar som 

används i studien är framtagna genom ”peer-revieve”. 

 

Resultatet redovisades först utifrån innehållsanalysen och sedan utifrån sambandet person, 

miljö och aktivitet ur MOHO. Detta för att lättare kunna granska hur person, miljö och 

aktivitet beror av och påverkar varandra samt för att få en ökad förståelse för det ömsesidiga 

sambandet mellan dessa begrepp. Flera av artiklarna i studien stödjer att det finns ett behov av 

arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med funktionshinder, (Hemmingsson & 

Borell, 2000; Michaud & The committeee on Children With Disabilities, 2004; Tamm, Skär 

& Prellwitz, 1999; Skär, 2002).  
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Förslag till vidare forskning 

I april 2006 trädde en ny lag i kraft i Sverige ”Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”. Artiklarna i studie visar 

att det idag finns hinder i den fysiska och sociala skolmiljön vilket påverkar barn med 

funktionshinders aktivitetsval och aktivitetsutförande. Förslag till framtida studier inom detta 

område är att utföra studier och intervjuer för att undersöka om barn med funktionshinders 

fysiska och sociala skolmiljö förbättrats genom lagstiftningen och om det påverkat barnens 

aktivitetsval och aktivitetsutförande samt ökat delaktigheten i skolaktiviteter.  

 

Tack 

Ett stort tack till vår handledare Lisa Skär, universitetslektor, för all hjälp vi fått under vårt 

arbete med denna litteraturstudie. Ett stort tack även till personalen på Sociomedicinska 

biblioteket vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden för all hjälp med att hitta rätt i 

databaserna och att beställa artiklar till litteraturstudien. 
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