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Syften med detta examensarbete var att få en ökad förståelse av elevers sociala 
delaktighet i grundskolan. Vi har även studerat vilka framgångsfaktorer som kan 
stärka delaktigheten utifrån elevhälsans nya mål. Vi genomförde en 
litteraturstudie med en kvalitativ ansats baserad på fem vetenskapliga 
avhandlingar, en SOU rapport och tre vetenskapliga artiklar för att skapa oss en 
bild av elevers sociala delaktighet. Vid analysen av insamlad data fann vi tre 
huvudkategorier vilka var social inklusion, social exklusion och förebyggande 
arbete. Dessa kategorier analyserades utifrån Meads interaktionsteori och 
Antonovskys teori, det salutogena synsättet. 

 
Resultaten visade att den sociala delaktigheten inte är självklar för alla elever. 
Det som elever framhåller som mest betydelsefullt är att ingå i gemenskapen på 
ett självskrivet sätt. Vi konstaterade att elever som inte ingår i gemenskapen 
lägger skulden på sig själva och det är något de bär med sig resten av livet. Det 
är viktigt med en tillgänglig och välfungerande elevhälsa med kompetent 
personal. Samtidigt visade det sig att det fanns stora skillnader mellan skolors 
tillgång till elevhälsa. Flera stärkande faktorer lyftes fram som poängterade 
vikten av att skolan skapar mötesplatser för gemenskap för att öka den sociala 
delaktigheten. Vuxna ska finnas tillgängliga på ett naturligt sätt under hela 
skoldagen. Den viktigaste framgångsfaktorn är betydelsen av en god relation 
med föräldrar och elever. 
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1 INLEDNING 
 

”Vi är någon då vi föds, eftersom vi föds till en social värld. Men vi kan vara Ingen om vi inte får tillfälle 
att integrera och kommunicera, utan blir uteslutna ur den sociala gemenskapen”. (von Wright, 2000, s 
209) 

 
 
Delaktighet ses som ett hälsorelaterat begrepp enligt WHO och finns inskrivet i 
internationella överenskommelser så som Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention. 
Dessa överenskommelser ligger till grund för skolans läroplaner. Svensk skola och svensk 
elevhälsa kommer att möta nya mål och riktlinjer genom den nya skollagen. Elevhälsa blir ett 
nytt begrepp i nya skollagen och har ett operativt uppdrag i en komplex verksamhet. Centrala 
begrepp är delaktighet och inkludering, mot målet en skola för alla. Lgr 11, 2 kap. 25 § 
beskriver att den nya elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  
 
Under våra studier på specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö har elevers 
delaktighet från flera olika perspektiv lyfts fram. Den sociala delaktigheten är ett perspektiv vi 
blivit intresserade av. Med det menar vi, att individen ska ingå och tillhöra gemenskapen på 
alla nivåer. Dagligen ser vi elever som inte är delaktiga på ett fullständigt sätt så som vi 
önskar. En del barn går ensamma på skolgården och verkar vara utanför gemenskapen. Vi har 
funderat över hur man kan fördjupa arbetet kring barns delaktighet. Genom en litteraturstudie 
vill vi undersöka elevers sociala delaktighet i grundskolan och om vi kan finna faktorer som 
kan stärka delaktigheten. 
 
Specialpedagogen ska, enligt Högskoleförordningen (SFS 2007:638), inneha förmågan till 
kritiskt tänkande och kunna uppvisa kunnighet i att känna igen och analysera 
problemområden samt delta i förebyggande arbete. Vår önskan är en skola för alla så som 
Haug (2000) beskriver den: 
 
 

”Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller 
grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom gemenskapen. Det är en skola 
där medbestämmande gäller och där alla deltar i och bidrar till gemenskapen efter egna förutsättningar. 
Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form av 
självkänsla, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett socialt nätverk”. (Haug, 2000, s. 29-
30) 
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2 SYFTE 
Syftet med vår studie är att kartlägga och få kunskap om elevers upplevelser av den sociala 
delaktigheten i grundskolan utifrån svensk forskning. Vi vill finna faktorer som kan verka 
förebyggande utifrån elevhälsans nya mål, när det gäller elevers sociala delaktighet i 
grundskolan.  
 
 
Frågeställningar  
 
Med utgångspunkt från forskning vill vi undersöka: 
 

 Hur beskrivs elevens upplevelse av den sociala delaktigheten i grundskolan? 
 

 Vilka förebyggande faktorer kan stärka elevens sociala delaktighet i grundskolan? 
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3 BAKGRUND 
Arbetets utgångspunkt är social delaktighet utifrån ett socialpedagogiskt synsätt. Madsen 
(2006) beskriver detta, som att individen ska ingå i och tillhöra gemenskaper på alla nivåer i 
samhället. I följande bakgrundskapitel beskrivs historisk utveckling av den svenska 
elevhälsan. Därefter beskrivs specialpedagogiska perspektiv. Centrala begrepp i kapitlet är 
social delaktighet, inkludering och förebyggande arbete i grundskolan. Avslutningsvis skriver 
vi om vår teoretiska utgångspunkt för den kommande analysen.  

3.1 Historiskt synsätt på svensk elevhälsa 
Skolan är en av samhällets äldsta institutioner och den direkta anledningen till att skolor 
etablerades var att samhället blev mer komplext och det uppkom behov av nya färdigheter 
(Hjörne & Säljö, 2008). 1842 inrättades den svenska folkskolan och är snart 170 år. Alltsedan 
de första allmänna skolorna inrättades på 1800-talet har olika grad av ansvar för elevernas 
hälsa och välbefinnande ingått i det offentliga skolväsendets uppgifter 
(Utbildningsdepartementet, 2000). Utgången av andra världskriget med demokratins seger 
över fascismen ledde till tron på möjligheten att med tanke och förnuft skapa goda samhällen 
(Liljequist, 1999). Det var en tid när alla behövdes i samhällsbyggandet. Skolan gavs hög 
prioritet och utbildning sågs som nyckeln till arbete, social trygghet och välstånd. Oavsett 
partitillhörighet fanns enighet om skolans uppgift att medverka till ökad demokrati och 
delaktighet.  
 
Begreppet skolhälsovård kom före elevvårdsbegreppet (Utbildningsdepartementet, 2000). 
Redan under 1830- och 40-talen anlitades skolläkare vid några läroverk och i slutet av 1800-
talet anställdes skolläkare vid samtliga läroverk. Vid samma tid anställdes också de första 
skolläkarna vid folkskolorna i Stockholm och Göteborg för att vid 1900-talets början följas av 
skolhälsovård i de större städerna. Den första skolsköterskan anställdes i Stockholm 1913. 
Före skolsköterskornas tillkomst, bedrev lärarna i skolan ett visst hälsovårdande arbete och 
tog ett stort medicinskt och socialt ansvar för barnen (a.a.).  
 
Det statliga engagemanget i skolhälsovården i mer betydande utsträckning startade på 1940-
talet och 1943 anställdes den första skolöverläkaren vid dåvarande Skolöverstyrelsen 
(Utbildningsdepartementet, 2000). 1958 övertog kommunerna det ekonomiska ansvaret för 
skolhälsovården. Skolöverstyrelsen, som så småningom ersattes av Statens skolverk, behöll 
tillsynen över skolhälsovården fram till 1997, då den övertogs av Socialstyrelsen. Då 
skolläkarna var engagerad i omgivningshygien utvecklades skolhälsovården alltmer att bli 
sjukdomsinriktad liksom samhällets hälsovård i allmänhet. En biologisk syn styrde i hög grad 
synen på barn och ungdomar och deras utveckling (a.a.).  
 
Hjörne och Säljö (2008) tar upp att resonemanget om ”normalitet” kontra ”avvikelse” har 
varit vägledande i skolans och samhällets insatser för barn, inte minst under välfärdsamhällets 
uppbyggnad under 1930-talet. Då inrättades rådgivningsbyråer för uppfostringsfrågor, 
sedermera BUP – Barn och ungdomspsykiatri. Efter andra världskriget växte den så kallade 
mentalhygienrörelsen fram och man strävade efter att förebygga psykiska sjukdomar och 
skolsvårigheter genom en läkepedagogisk modell. I takt med förbättringen av folkhälsan och 
förändringen av synen på sjukdomsbilder och hälsoutveckling har en salutogen, 
hälsofrämjande syn på hälsa vunnit insteg, vilket innebär en allt starkare betoning av 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom skolhälsovården (Utbildningsdepartementet, 
2000).  
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Skolhälsovården har ända från sin tillkomst varit nära knuten till skolornas pedagogiska 
verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2000) På olika sätt har lärarna alltid varit engagerade 
i skolornas hälsovårdande arbete och det har i många olika sammanhang framhållits, att 
lärarna är en viktig länk i detta arbete och skolhälsovården måste vara en integrerad del av 
skolornas verksamhet. Elevvården och skolans pedagogiska verksamhet löper i dag bredvid 
varandra som på dubbla spår, faktiskt ibland på tredubbla spår. Skolhälsovården kör på sitt 
spår, elevvården på sitt och skolans pedagoger på sitt. Orsaken till att regeringen 1998 tillsatte 
elevvårdsutredningen, var behovet av en samlad genomgång av elevvårdens och 
skolhälsovårdens roll och uppgifter, enligt Utbildningsdepartementet (2000). Som en röd tråd 
enligt författarna, löper behovet av mera samverkan inom skolan, mellan arbetslag, lärare och 
skolhälsovårdens och elevvårdens yrkesgrupper men också mellan skolan och andra aktörer. 
Elevvården måste ses som en del av skolans samlade resurs för att ge eleverna det stöd de 
behöver för att nå målen för skolan (a.a.). 

3.2 Specialpedagogiska perspektiv 
Att definiera begreppet specialpedagogik är svårt och handlar om, vilken synvinkel man 
betraktar ämnet ifrån (Nilholm, 2006; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar sin teori från olika 
vetenskapliga grenar, såsom psykologi, pedagogik, sociologi och medicin. 
Specialpedagogiken är även politisk normativ eftersom den handlar om hur samhället och 
dess medlemmar förmedlar hur människor med olika behov ska få sin livssituation bekräftad 
nu och i framtiden. Två vanligt förekommande perspektiv inom specialpedagogiken är det 
kategoriska och det relationella perspektivet. Begreppen belyser vem som är bärare av 
svårigheterna. I det kategoriska perspektivet är det eleven med sina egenskaper som är bärare 
och i det relationella perspektivet är det skolmiljön och inte eleven (Nilholm, 2006; 
Emanuelsson m.fl., 2001). Forskning visar att specialpedagogikens tradition vilar inom det 
kategoriska perspektivet (Emanuelsson m.fl., 2001; Haug, 1998). De nationella 
styrdokumenten verkar däremot för relationellt tänkande och långsiktiga lösningar. 
 
Det kategoriska perspektivet har en medicinsk och psykologisk grund (Emanuelsson m.fl. 
2001). Det är individbaserat och ser svårigheterna som bundna till den enskilda individen. 
Individen ses som en individ med svårigheter. Elever sorteras utifrån ett normalitetstänkande 
och utsätts för särskilda åtgärder som leder till exkluderande arbetsmetoder. Fokus ligger på, 
hur man kan utveckla det enskilda barnet. Detta synsätt har dominerat under 1900-talet. Det 
relationella perspektivet ser individen som en individ i svårigheter, eftersom orsakerna till 
problemen anses vara i individens kontext. Fokus ligger på samspelet mellan individ och 
omgivning och hur man kan förändra miljön för att integrera barnet, vilket leder till mer 
inkluderande arbetsmetoder. Specialpedagogiken bör, enligt författarna, handla om att studera 
och analysera relationer mellan individ och miljö på individ-, grupp-, organisations- och 
samhällsnivå. Det relationella perspektivet fokuserar på den sociala, kulturella kontexten och 
samspelet mellan de olika aktörerna (a.a.). 
 
Haug (1998) har som sin utgångspunkt, begreppet social rättvisa inom ämnet 
specialpedagogik. Han definierar begreppet utifrån två perspektiv, det kompensatoriska och 
det demokratiskt deltagande perspektivet. Svensk specialundervisning ligger nära en 
segregerande integreringen, vilket gör att man använder sig av kompensatoriska metoder och 
insatser. Han talar om kompensatoriska lösningar där skolan tillsätter extra resurser för att 
kompensera och stärka elevens svaga sidor. De specialpedagogiska insatserna blir 
organisatoriskt differentierande eftersom de kräver särbehandling av eleverna. Haug (1998) 
framhåller vikten av en inkluderande integrering. Här sker undervisningen inom klassens ram 
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och han anser att detta handlar om social rättvisa och lika rätt till deltagande utifrån kollektiva 
demokratiska värden. Det andra synsättet som lyfts fram är det demokratiska 
deltagarperspektivet. Social rättvisa innebär en rättighet för eleven att få delta i den sociala 
gemenskapen på sina egna villkor. Eleven har rätt till delaktighet och gemenskap och 
anledningar till att eleven är i behov av särskilt stöd måste sökas i skolans kontext. Målet bör 
vara att koppla de specialpedagogiska frågorna till den vanliga pedagogiska verksamheten 
(a.a.). 

3.3 Hälsa 
Nationalencyklopedin (2011) definierar hälsa, som ett tillstånd då en människa upplever att 
hon mår bra både psykiskt, fysiskt och socialt, vilket innebär inte bara frånvaro av sjukdom, 
utan att man mår bra på alla sätt och är frisk. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) 
definieras hälsa som ”Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and 
not merely the absence of illness or infirmity”. Världshälsoorganisationens internationella 
klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, har utvecklats av WHO i 
syfte att få ett internationellt och gemensamt klassifikationssystem och språk för hälsa och 
hälsorelaterade tillstånd (Socialstyrelsen, 2010a). ICF vill sammankoppla medicinska orsaker 
och sociala förklaring till begreppet hälsa, för att ge ett biologiskt, individuellt och socialt 
perspektiv. Hälsa är ett tillstånd, vilket den enskilde aktivt måste erövra som en egen resurs 
för att kunna leva ett gott och tillfredsställande liv (Utbildningsdepartementet, 2000). Björk-
Åkesson (2007) förklarar, att om man utgår från ICF:s klassifikation av hur en persons 
hälsotillstånd kan beskrivas i termer av kroppsliga strukturer och funktioner, aktivitet, 
delaktighet och miljöfaktorer, borde det övergripande målet för att skapa delaktighet utifrån 
ett specialpedagogiskt synsätt innefatta alla dessa begrepp. 

3.3.1 Elevhälsa 
Skollagen (1985:1100), 14 kap. 2§  
 

”Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga 
och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall främst vara 
förebyggande…För skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska..” (Lag 1985:1100) 

 
Skolans arbete ska vara förebyggande och hälsofrämjande (Utbildningsdepartementet, 2000). 
Hälsofrämjande faktorer för elever beskrivs med begreppen helhet, delaktighet, upplevelse av 
sammanhang, inflytande och självkänsla. Elevernas arbetsmiljö är viktig för deras hälsa och 
därigenom en central uppgift för elevvården (Regeringens proposition, 2001/02:14; 
Utbildningsdepartementet, 2000). Skolan bör därför garanteras den kompetens som krävs för 
att ge alla elever möjlighet att nå dessa mål, förutom personal med pedagogisk kompetens 
även yrkesgrupper med medicinsk, social, psykologisk, omvårdande och studie- och 
yrkesvägledande kompetens (Utbildningsdepartementet, 2000). I propositionen till nya 
skollagen (2009/10:165) kan man läsa att elevhälsans arbete förutsätter samverkan mellan 
elevhälsans olika yrkesgrupper, skolans pedagoger, olika hälso- och sjukvårdsinrättningar 
samt socialtjänsten. En ny roll åläggs elevhälsans personal till ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete, för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor samt undanröja hinder för 
varje elevs lärande och utveckling. Elevhälsan ska medverka till att utveckla skolans 
värdegrund och elevernas arbetsmiljö. Arbetet med likabehandlingsplan, kränkande 
behandling och åtgärdsprogram är andra viktiga arbetsuppgifter där elevhälsan ska fungera 
som mentor och medarbetare för skolans personal. Elevhälsans mål är att skapa positiva 
lärandesituationer för eleven, enligt Utbildningsutskottet (2009/10: UbU 21). Personal med 
specialpedagogisk kompetens kan utifrån aktuella personuppgifter bedöma och planera hur 
eleven bäst ska mötas i undervisningen. Den specialpedagogiska kompetensen kan avse 
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specialpedagog, speciallärare men även en skolledare som ges särskilt ansvar för de 
specialpedagogiska insatserna i skolan. I detta sammanhang påtalar regeringen, i 
Utbildningsutskottet (2009/10: UbU 21) att det är nödvändigt med en förklaring av vilken 
yrkeskategori och vilka olika delar som ska ingå i begreppet elevhälsa. Syftet med en samlad 
elevhälsa är att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven och 
uppdraget ska vara förebyggande med en hälsofrämjande inriktning. Skolan ansvarar för en 
god lärmiljö, samt elevernas kunskaps- och personliga utveckling (a.a.).  
 
I Nya skollagen (2010:800) kan man läsa i kap 2. 25§  
 

”För elever i förskoleklassen, grundskolan…ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till 
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” (a.a., s.9) 

 
Elevhälsoteamen ska vara multiprofessionella och personalkategorierna ska representera flera 
kompetensområden, som är väsentliga för skolans verksamhet (Hjörne & Säljö, 2008; 
Utbildningsdepartementet, 2000). Företrädare för olika yrkesgrupper ska bidra med analys 
och förslag från sina respektive kompetensområden (Hjörne & Säljö, 2008). På så sätt kan 
förståelsen av barns problem öka och åtgärdsförslagen bli mer välgrundade och 
professionella. Elevhälsan arbetar på denna nivå i systemet där dessa strävanden måste vara 
levande om idealen skall kunna förverkligas. Idén med att ha det forum som elevhälsoteamet 
utgör är enligt, Hjörne och Säljös (2008) mening, mycket god. Beslut om barn och hur man 
ska bemöta dem ska ske i öppna fora och med tillgång till olika slags expertis. För att utföra 
detta mångfasetterade och komplexa uppdrag behöver de professionella inte bara vara 
kunniga inom sitt eget område. De behöver också reflektera över och vara medvetna om den 
kategoriserande verksamhet de är en del av, och se denna som helt avgörande för skolans 
verksamhet och för barns skolgång och framtida möjligheter (a.a.). Utifrån Antonovskys 
teorier (se avsnitt 3.6.4) om hälsa så har hälsobegreppet fått en stor relevans för elevhälsan 
och hur man ser på hälsofrågor i skolan (Utbildningsdepartementet, 2000). I skolan är 
hälsofrågorna särskilt viktiga, eftersom skolan når alla barn och ungdomar och 
hälsoaspekterna är viktiga för dem. En god hälsa hos barn karakteriseras bland annat av en 
optimal utveckling, fysiskt, psykiskt och socialt. Det är viktigt för människans hälsa och 
välbefinnande att ha en känsla av kontroll, självbestämmande och delaktighet på individ- och 
gruppnivå (Røkenäs & Hanssen, 2006; Fischbein, 2007).  

3.4 Delaktighet 
Enligt WHO (2011) är delaktighet ett mångfacetterat begrepp. I ICF klassificeras den 
enskildes kroppsfunktioner, aktiviteter och delaktighet (Socialstyrelsen, 2010a). Här 
definieras delaktighet som en individs engagemang i en livssituation. Människans 
engagemang i sin livssituation framhålls även i Lpo 94 under uppnåendemål och strävansmål. 
I FN:s standardregler (1995) kan man läsa, att staterna ska förvissa sig om att landets skolor 
har en utbildning där alla är delaktiga och jämlika. Alla barn och ungdomar har rätt att känna 
sig delaktiga i samhället (Salamancadeklarationen, 2001). Skolan är en betydelsefull arena för 
att skapa denna delaktighet. Varje barn har rätt till en grundläggande utbildning vilket är en 
mänsklig rättighet. Fischbein (2007) menar, att ICF:s klassifikationssystem poängterar 
delaktighetsbegreppets betydelse för hälsa och välbefinnande. Begreppet bör lyftas och 
uppmärksammas på både individ- grupp- och organisationsnivå. Gustavsson (2004) beskriver 
delaktighetsbegreppet från det handikappsideologiska perspektivet. Genom klassifikationen i 
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ICF definieras delaktighet som en individs engagemang på olika livsområden vilket innebär 
ett individuellt delaktighetsbegrepp.  

3.4.1 Social delaktighet 
Från ett socialpedagogiskt synsätt, beskriver Madsen (2006), social inklusion. Begreppet 
inklusion har idag i stor utsträckning ersatt begreppen integrering. Inklusion kan beskrivas i 
betydelsen av att ingå, att tillhöra och innebär att innefatta en individ i helheten. Inklusion 
beskriver den sociala delaktigheten, medan exklusion beskriver utanförskap. Social inklusion 
har en objektiv och en subjektiv sida, menar Madsen (2006). Den objektiva sidan, det så 
kallade iakttagbara deltagandet, är den sidan där andra kan se att individen är delaktig i ett 
socialt liv. Den subjektiva sidan av inklusionen beskriver individens egen upplevelse av 
tillhörighet. Även den sociala exklusionen kan beskrivas utifrån en subjektiv respektive 
objektiv sida. Här är den subjektiva sidan förenad med individens upplevelse av brist på 
delaktighet, ensamhet eller utstötning. Den objektiva sidan är förenad med en förlust av 
möjligheten till socialt deltagande vilket leder till indirekt utstötning (a.a.).  
 
Social delaktighet är ett samlingsbegrepp som omfattar både delaktighet inom olika 
samhällsarenor och politiska handlingsplaner, samt åtgärder som ska bekämpa icke-social 
delaktighet (Socialstyrelsen, 2010b). Gustavsson (2004) menar, att som motpol till det 
individuella delaktighetsbegreppet står begreppet social delaktighet, som är en strävan mot 
delaktighet i relation till integrering och inkludering. Social delaktighet ska nås genom att alla 
elever ges förutsättningar för att nå skolans mål (Socialdepartementet, 2008). Personal ska 
finnas med kompetens att tidigt möta och upptäcka elevers olika behov för att förebygga 
svårigheter. Det ska finnas ett övergripande synsätt på samhällsnivå som leder till att målen 
för social delaktighet nås. 
 
Begreppet social inklusion anses vara ett perspektiv på förhållandet mellan individ och 
gemenskap (Madsen, 2006). Genom möten och hur man blir bemött av omgivningen skapas 
grunderna för individens möjligheter till deltagande. Social delaktighet innebär, enligt 
Madsen (2006), att det är betydelsefullt för individen att leva ett värdigt liv i gemenskaper. 
Individer ska ges möjligheter att bygga upp och utveckla sina personliga och sociala 
kapaciteter, för att stimulera det fortsatta sociala deltagandet i livet. Phillips och Soltis (2004) 
tar upp vikten av att vi människor har fått psykologiska verktyg att hantera varandra och 
sociala situationer. 
 
Social inklusion infattar social mångfald och socialt deltagande och innebär att alla människor 
ska inkluderas i det sociala samhället de lever i (Madsen, 2006). Semrud-Clikeman (2007) 
beskriver sin syn på social delaktighet ”…The ability to relate to others becomes more and 
more important as one leaves the home and plays into the development of self-esteem as well 
as competence in other areas of life…” (a.a., s 37). Social inklusion är ett uttryck för att 
förverkliga sociala och pedagogiska insatser med syfte att bemöta segregering och motverka 
alla former av social exklusion i samhällets institutioner och gemenskaper (Madsen, 2006). 
Skolan måste ta hänsyn till elevers problem i samhället och förändringar i familjemönster för 
att skapa gemenskap för alla elever (Dyson, 1996) 

3.4.2 Inkludering 
Barnkonventionen bygger på perspektivet att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet 
(Skolverket, 1999). En grundläggande princip säger att alla barn, utan hänsyn till deras 
fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar, ska få plats i 
skolan (Skolverket, 1999; Salamancadeklarationen, 2001; Skolverket, 2008). Eleven ska så 
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långt det vara möjligt integreras och har rätt till det stöd den behöver för att undervisningen 
ska bli så effektiv som möjligt. Att ställa eleven utanför klassen är ett ingrepp som påverkar 
hennes kamratkontakter. En integrerad skola bör utveckla pedagogiska strategier för en 
undervisning där barnet står i centrum och där alla ska ges lika förutsättningar. Erfarenheten 
visar att integrering av barn med behov av särskilt stöd bäst uppnås inom den reguljära skolan 
om det finns samordnade insatser från lärare, kamrater och familjer. Då skapas bra 
förutsättningar till fullständig medverkan och då uppnås de bästa inlärningsresultaten (a.a.). 
Skolan har ett klart uttalat demokratiuppdrag utifrån Barnkonventionen (Propositionen, 
2009/10:165). Skolan ska genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt där eleverna får 
kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Skolan utgör en första grund för eleverna 
att lära sig att utöva sina mänskliga rättigheter. De ska få uppleva inflytande och delaktighet i 
sin egen arbetsmiljö. Vuxna i skolan har som mål att undanröja hinder för delaktighet och 
inflytande. Lika tillgång på utbildning är en förebyggande åtgärd som förutsätter att skolan 
som arena på, individ-, grupp- och organisationsnivå skapar möjlighet till delaktighet utifrån 
elevers olika förutsättningar och behov (a.a.). 
 
Asp-Onsjö (2006) påtalar att det är viktigt för den sociala tillhörigheten och den sociala 
gemenskapen för eleven att vara med i klassundervisning så långt det är möjligt. Att vara 
delaktig kan innebära att eleven blir engagerad i sin egen livssituation. Enligt Madsen (2006), 
är social inklusion en process där olika gemenskaper inom normalinstitutionernas ramar 
möjliggörs för att utveckla flexibla och öppna läro- och utvecklingsrum. Utifrån detta synsätt 
är en gemenskap ”en gemenskap av gemenskaper” där individen kan få erfarenheter av olika 
roller och positioner i olika gemenskaper. Inlärning sker i bestämda sociala sammanhang som 
kan betraktas tillsammans med sociala kompetenser. Det krävs bestämda sociala kompetenser 
för att kunna delta i olika sociala sammanhang. Samtidigt är dessa bestämda sociala 
kompetenser resultatet av det bestämda deltagandet. På detta sätt är sociala kompetenser på 
samma gång uttryck för mekanismer som fungerar både inkluderande och exkluderande (a.a.). 
 
Ett av det mest effektivaste sätten att bygga upp en solidaritet mellan eleverna är, att ha en 
integrerad skola där alla barn undervisas tillsammans oavsett svårigheter (Skolverket, 1999). 
Även Semrud-Clikeman (2007) säger att en integrerad skola spelar en betydelsefull roll i 
barns utveckling. Inkludering innebär att skolan ska möta elevers olika behov och ge alla 
samma möjlighet till lärande, kommunikation och kultur (Salamancadeklarationen, 2001). För 
att lyckas med den integrerade skolan, måste det ske förändringar i skolorganisationen, 
pedagogiken samt i läro- och kursplanerna. Det krävs att miljön, resursanvändningen och 
skolans etiska normer ses över och ett samarbete mellan föräldrar, familj och lokalsamhället. 
Dyson (1996) menar att politiker och lärare måste bli medvetna om svårigheter som finns i 
skolans organisation och bestämmelsetraditioner. Utifrån ett socialpedagogiskt 
förhållningssätt finns en strävan att inkludera alla människor i samhällsgemenskapen 
(Madsen, 2006). Inkludering förklaras med att man på olika sätt försöka undvika att 
människor blir exkluderade. Enligt Asp-Onsjö (2006) är eleven rumsligt inkluderad när den är 
med i klassrummets aktiviteter. Den sociala inkluderingen ger eleven delaktighet i ett socialt 
sammanhang med kamrater och personal. Didaktisk inkludering är i vilken utsträckning de 
didaktiska förutsättningarna är anpassade för att utveckla elevens lärande. För att 
undervisningen ska vara verkligt inkluderande ska alla tre aspekterna vara uppfyllda. Skolan 
måste se till att inkluderingssträvan på formuleringsarenan verkställs på realiseringsarenan.  
 
En inkluderande miljö utmärks av att gemenskapen tillförs de mänskliga och materiella 
resurser som behövs på den sociala arena individen befinner sig (Madsen, 2006). 
Yrkesmässiga kunskaper och metoder utvecklas i olika arenor samtidigt som man utvecklar 
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kompetenser så att barnen lär sig att ta hand om varandra inom gemenskapens ramar. Det 
handlar om individens rättighet att få det stöd den behöver för att kunna utvecklas i en social 
miljö tillsammans med andra. Inkludering är varken en special- eller socialpedagogisk fråga 
utan i högsta grad en allmänpedagogisk fråga. Utestängs individen från olika sociala 
situationer exkluderas de samtidigt från möjligheten till det lärande som är förknippat med 
just hur man ska handla i denna sociala kontext. Detta får stora konsekvenser för utvecklingen 
av sociala kompetenser, anser Madsen (2006). 
 
Svenska Unescorådet (2008), har tagit fram riktlinjer som kan stödja ett inkluderande 
arbetssätt. Riktlinjerna syftar till att främja kvalitet i de inkluderande undervisningsmiljöerna 
och utgår från internationella principer, men är reglerbara så att de tar hänsyn till olika länders 
behov. Här presenteras indikatorer som kan avgöra om ett skolsystem arbetar i en 
inkluderande riktning, framtagna av CSIE (Center for Studies on Inclusive Education). 
Indikatorerna handlar bland annat om att elever har rätt att delta i alla verksamheter, 
undervisningen ska utgå från elevers faktiska behov och läroplanen uttrycker respekt för 
elevers olikheter. Det räcker inte med att ha tillgång till den inkluderande miljön för att vara 
delaktig, eleven måste också delta aktivt i meningsfulla aktiviteter (a.a.). En integrerad skola 
ska vara flexibel och ta hänsyn till att elevers olika behov tillgodoses genom olika 
inlärningsmetoder och olika inlärningstempon (Salamancadeklarationen, 2001). Skolan bör 
träna elevers sociala och kommunikativa färdigheter för att förbereda dem för ett självständigt 
vuxenliv.  

3.5 Förebyggande arbete 
I det förebyggande arbetet handlar stora delar om att skapa ett förtroendefullt klimat och tillit 
mellan lärare och föräldrar (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Tilliten hänger nära 
samman med hur barnet trivs i skolan, hur barnets relation till lärare och kamrater utvecklas 
och hur läraren stödjer barnets lärande. Samverkan mellan pedagoger och föräldrar är av 
betydelse samt att lärare ska informera varandra om elevers svårigheter och förmågor 
(Göransson, 2007). Samarbetet med föräldrar är ett komplext område som utmanar 
skolpersonal och en viktig del är hur skolpersonalen förhåller sig till föräldrarna 
(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Tre nyckelord för ett gott förhållningssätt till 
föräldrar är, att verkligen lyssna, ömsesidig respekt och visa att det den andre har att säga, är 
värdefullt och viktigt. Till sist är det viktigt att bekräfta och förmedla, att den andra personen 
är okej, duger och är en viktig samtalspartner.  
 
Utifrån Skolverkets (2009b) attitydmätningar, tycker en majoritet av eleverna, att det är roligt 
att gå till skolan och de allra flesta trivs i skolan, med skolarbetet och med andra elever. En 
förutsättning för att eleverna ska klara skolarbetet är möjligheten till extra stöd och hjälp vid 
behov. Ett mått på skolans förmåga att erbjuda stöd är hur eleverna själva uppfattar denna 
möjlighet. Hälften av eleverna i årskurs 4-6 svarar, att deras lärare ofta stödjer och 
uppmuntrar dem. Var tionde elev anser, att de sällan eller aldrig får uppmuntran och stöd från 
lärare och var tjugonde elev svarar att de sällan eller aldrig brukar få hjälp när de behöver det. 
En majoritet av eleverna upplever att de ofta får vara med att bestämma om hur de ska ha det i 
klassrummet, hur de ska arbeta med olika skoluppgifter, samt vem de ska arbeta tillsammans 
med vid grupparbeten. Ju oftare eleverna upplever att de får vara med och bestämma, desto 
vanligare är det att de tycker att detta fungerar bra (Skolverket, 2009b). Delaktighet, 
självkänsla, inflytande och möjligheter att påverka är avgörande faktorer för lusten att lära 
(Utbildningsdepartementet, 2000). Det elever lyfter fram som betydelsefullt, för att utveckla 
delaktighet, är gemenskap och sammanhållning (Göransson, 2007).  
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Det förebyggande arbetet i skolan måste bedrivas systematiskt och målinriktat (Skolverket, 
2009a). Varje verksamhet bör se över på vilket sätt arbetsformer och de egna strukturerna 
försvårar eller gynnar demokratiska och jämlika relationer. En kartläggning av elevernas 
trygghet och om det förekommer diskriminering, kränkningar eller trakasserier i 
verksamheten kan ske genom organiserade samtal med personal i verksamheten (Skolverket, 
2009a). Om någon elev utsätts för detta ska det dokumenteras. Vidare bör man planera vilka 
insatser som ska genomföras under året för att nå målen och bestämma vem som ansvarar för 
att insatserna genomförs och följs upp. Utbildningsdepartementet (2000) tar upp att 
personalen på skolan ska ha kompetens att utforma undervisningen så att elevernas lärande 
och utveckling främjas. Undervisningen ska också grundlägga psykisk hälsa och främja att de 
utvecklas socialt och emotionellt.  

3.6 Teoretisk utgångspunkt 
En teori är grundad på beprövade erfarenheter och kunskaper och är en förenklad bild, men 
också någon annans bild av verkligheten, som ger oss en förförståelse av en situation (Hultén, 
Hultman & Eriksson, 2007), Vilken teori vi väljer handlar om individuella och socialt delade 
värderingar. Kärnan i vetenskapligt arbete är teorier som visar på väsentliga sammanhang 
(Eliasson, 1995). Under följande rubriker kommer vi att presentera Meads (1976) teori, 
symbolisk interaktionism och Antonovskys (2005) teori, det salutogena synsättet. Social 
delaktighet innebär kommunikation och interaktion i möten med andra, vilket är centralt i 
Meads (1976) teori. Antonovsky (2005) betonar vikten av individens behov av 
meningsfullhet. Dessa teorier anser vi, belyser vårt ämne social delaktighet bäst. 

3.6.1 Symbolisk interaktionism 
Meads teori, symbolisk interaktionism, är ett perspektiv inom socialpsykologin, förklarar 
Trost och Levin (1996), som ger en förståelse för hur individen socialiseras in i samhället och 
hur individen interagerar med andra. Människor beskrivs som aktiva, sociala och föränderliga. 
Människor ”gör” istället för ”är”. Social interaktion, innebär att människor interagerar genom 
symboler som består av både verbal och kroppslig kommunikation (Mead, 1976). Symbolerna 
ger oss redskap att tänka och genom våra tankar kan vi känna våra känslor. Symbolerna är 
signifikanta, vilket innebär att både sändare och mottagare ska mena nästan detsamma. 
Symboler är kollektivt meningsfulla annars är de inga symboler (Trost & Levin, 1996). 
Avsedda handlingar är symboler genom vilka vi förmedlar vad vi vill, vad vi gör och vad vi 
tänker (Mead, 1976). För att vi ska förstå någons handlingssätt måste vi begripa hur den andra 
personen definierar situationen och symbolerna, vilket vi kan göra genom att empatisera 
(Trost & Levin, 1996). Kommunikation kan bli svår och komplicerad när det handlar om 
emotioner, då dessa upplevs olika av olika individer. 

3.6.2 Jaget 
Genom interaktion med omgivningen byggs vårt medvetande upp (Mead, 1976). Den sociala 
och personliga utvecklingen sker samtidigt och genom interaktion lär vi oss, omedvetet och 
medvetet, hur andra ser på oss och hur de ser på varandra och samhället. Det är när vi 
internaliserar det vi lär av andra, som vi bygger vårt jag och vårt medvetande. Våra möten och 
hur vi blir bemötta i dem ger oss en identitet, som Mead (1976) kallar vårt jag. Han delar upp 
jaget i två delar, ett ”I” och ett ”Me”. ”I” innebär att individen ser jaget som ett subjekt som 
innefattar individens reaktioner på samhällets åsikter och förhållningssätt. ”I” är inte 
förutsägbart, utan den del som är aktiv, reagerar och handlar. ”Me” är förutsägbart och 
innehåller allt vi varit med om, våra erfarenheter och vårt språk. Här finns jagets sociala roll 
som har internaliserat andras attityder och förväntningar samt våra normer och vårt samvete. 
Genom ”Me” kan man se jaget som ett objekt från andras ögon. Trost och Levin (1996) 
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förklarar, att det alltid finns ett samspel mellan ”I” och ”Me” och de förändrar varandra, vilket 
innebär att samhället har en inverkan på individen och individen har en inverkan på samhället. 
Det som ”I” gör lagras automatiskt i vårt ”Me”.  

3.6.3 Roller  
Genom rollek antar barnet andra roller och på så sätt bygger de sin egen personlighet (Mead, 
1976). Detta är ett steg i utvecklingen av jaget. Han använder uttrycket den generaliserade 
andra. Det är genom den generaliserande andra som den sociala processen blir en del av det 
individuella handlandet och tänkandet. Den generaliserande andra består av värderingar och 
normer som är föränderliga, beroende på vilka människor och grupper individen möter. Det 
räcker inte med att anta någon annans personlighet för att bygga sin egen personlighet. Man 
måste även förstå de attityder som andra i den sociala gruppen har. Först då har det blivit ett 
fullt utvecklat jag (Mead; Angelöv och Jonsson, 2000). Mead (1976) använder sig även av 
uttrycket signifikanta andra (Trots & Levin, 1996). Rollövertaganden som individen gör i 
relation till dessa personer är av större vikt för individens självuppfattning. En signifikant 
andra är en betydelsefull människa för individen, så som en förälder eller kamrat. Våra jag 
existerar för att det finns andra jag som tillhör vår sociala grupp eller de som vi interagerar 
med.  
 
Giddens (2007) beskriver, utifrån Meads teori hur individens socialisationsprocess utvecklas 
genom leken. Barnet lär sig till en början kommunikation med hjälp av signifikanta andra men 
även av andra betydelsefulla personer. Barn utvecklas genom olika stadier som börjar med att 
barnet imiterar den vuxna. Nästa stadium är lekstadiet där barnet genom rollek börjar lära sig 
att se världen på ett sett som andra ser den. Det tredje stadiet är spelstadiet, där barnet lär sig 
att det finns regler och system. Under detta stadium utvecklas alltmer den generaliserade 
andra, som står för olika normer som existerar i grupper och samhället. Leken är en primär 
och betydelsefull process som utvecklar barnets sociala beteende, emotioner och verbala 
tecken (Mead, 1976). Genom lek och samspel intar barn värderingar och normer som råder i 
vårt samhälle (Ritzer, 2007). Ett barn kan förhålla sig till den roll som omgivningen har 
tilldelat han/henne (Mead, 1976). Barnet blir den som omgivningen speglar den. Förskolan är 
den enda institution i utbildningssystemet där barnet kan leka och utveckla sina sinnen och sitt 
lärande. Här lär sig barnet tidigt att interagera med andra individer. I grundskolan ersätts 
leken med undervisning och lärande. 
 
En rekonstruktion av Meads teori skulle, enligt von Wright (2000), kunna innebära att 
undervisningen blir meningsfull och social. Hon menar att det centrala i Meads teori, är att i 
det sociala samspelet uppkommer människors medvetenhet och självet. Intersubjektivitet 
uppkommer i en kommunikativ process i mötet mellan människor. Detta betyder, att den 
enskilda individens subjektivitet inte kan förändras utan intersubjektiviteten. I möten med 
andra och i den sociala interaktionen läggs grunden till den enskilda människan medvetande. 
Det ger möjlighet till den ständigt pågående utvecklingen av självet. Von Wright (2000) kallar 
det en intersubjektiv vändning. Människors handlingar ska förstås som kommunikation och 
samförstånd. De mellanmänskliga relationerna blir utgångspunkten då vi vill förstå frågor 
som berör människors handlingar och interaktionsprocesser. Von Wright (2000) menar, att 
vill vi veta vem någon är, istället för vad någon är, så måste vi mötas. För när vi i möten med 
andra personer intresserar oss för enskilda individer, intresserar vi oss för någon särskild, vi 
frågar efter ett vem. Enligt henne finns inte det unika i en människa, utan det framträder i 
mötet mellan människor. 
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3.6.4 Det salutogena synsättet 
Antonovsky (2005) beskriver i sin teori det salutogena synsättet. Att se på hälsa är att inte se 
människor som friska eller sjuka, utan att i stället se var människan befinner sig från hälsa till 
ohälsa. Han menar att i den salutogena modellen är känslan av sammanhang, KASAM, en 
mycket viktig faktor. KASAM står för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet är den komponent som framhåller vikten av att se världen som ordnad, 
förutsägbar och förklarbar. Hanterbarhet handlar om en känsla av tillförsikt inför möjligheten 
att möta livets problem. Den motiverade komponenten är meningsfullhet och är den 
viktigaste, enligt Antonovsky (2005), eftersom den utgör drivkraften för att öka förståelsen av 
ens värld och de resurser som finns tillgängliga. Personer med stark KASAM tror att problem 
kan ordnas och förstås och har förmåga att förvandla förvirring till klarhet och kaos till 
ordning, däremot är personer med svag KASAM övertygade om att kaos är oundvikligt. Han 
anser att personer med stark KASAM väljer just den strategi som verkar mest lämpad för att 
handskas med den stressor som han eller hon ställs inför. Människor med en stark KASAM 
kommer att kunna hantera sina problem på ett bättre sätt än de med ett svagt KASAM och att 
de, när ett problem inte går att lösa, kommer att kunna fortsätta leva med det på ett bättre och 
mindre smärtsamt sätt. Det är Antonovskys (2005) bestämda uppfattning att KASAM bör 
betraktas som en varaktig, stabil och generell hållning till världen och som utmärker en person 
genom hela livet. 
 
Utifrån dessa teorier kommer vi att analysera vårt resultat. 
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4 METOD 
I följande kapitel vill vi skapa en förståelse för hur arbetet med uppsatsen har fortskridit. Här 
beskrivs metod, val av metod, urval och genomförande av undersökningen som vi tillämpat 
för att uppfylla uppsatsens syfte. Avslutningsvis redogör vi för etiska ställningstaganden och 
undersökningens validitet och reliabilitet. 

4.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie och har som, Bryman (2011) föreskrivit, 
använt oss av sekundärdata, det vill säga empiriskt material som är insamlat av andra 
forskare. En litteraturstudie är både en empirisk studie och en forskningsöversikt som ökar 
förståelsen för det valda fenomenet (Friberg, 2006). Det handlar om att sammanställa tidigare 
forskning till en ny helhet och omsätta den identifierade vetenskapliga kunskapen till praktisk 
användbar kunskap. Vårt syfte var att få kunskap om och kartlägga elevers upplevelser av den 
sociala delaktigheten i grundskolan. Vi ville finna faktorer som kan verka förebyggande 
utifrån elevhälsans nya mål, när det gäller elevers sociala delaktighet i grundskolan. 
Fördelarna med att göra en litteraturstudie är att vi får en djupare och bredare förståelse i det 
valda ämnet. Begreppet kvalitativ metod används inom ett flertal forskningsområden där 
analysen av det insamlade materialet stödjer sig på förståelse och tolkning av ett empiriskt 
material. Att använda sig av en litteraturstudie har många fördelar enligt Bryman (2011). Man 
får ett urval som är representativt och ofta nationellt.  

4.2 Litteratursökning 
Betydelsefullt i en litteraturstudie är, att vi som forskare noggrant och strukturerat redogör för 
vår arbetsgång i undersökningen och i vår analys, så att andra ska förstå hur vi gått tillväga 
(Friberg, 2006; Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver att en läsare ska kunna upprepa en 
sökning som skulle ge samma resultat som vi fått (se bilaga A).  
 
I vardaglig, verbal kommunikation innehåller vårt språk betydelsebärande och beskrivande 
ord (Bryman, 2011). I databaserna är man begränsad i sin sökning eftersom vi inte kan söka 
på meningen av ett ord. Vi kan endast leta efter dokument som innehåller de 
ordkombinationer som vi skriver. Man påbörjar sökningen övergripande eftersom publicering 
av avhandlingar och artiklar sker på olika sätt inom olika vetenskapliga grenar (Medin & 
Alexandersson, 2000). 

4.3 Pilotstudie 
Vi valde att göra en pilotstudie för att säkerställa förståelsen av våra frågeställningar, granska 
databasernas innehåll och för att få en inblick i vilka sökord vi skulle kunna använda, vilket 
Östlundh (2006) förordar. Utifrån vårt syfte, som handlar om den sociala delaktigheten i 
grundskolan, valde vi sökorden: delaktighet, skola, inkludering och elevhälsa (se bilaga B). Vi 
provade oss fram med sökorden i olika kombinationer i databaserna LibHub, Libris och 
Psycinfo. Vid utvärderingen av provsökningen upptäckte vi att vi fick för få träffar. Vi 
utökade därefter antalet sökord även med engelska sökord och fick då större antal träffar. 
Bryman (2011) anser att det är viktigt att göra en pilotstudie innan man gör den egentliga 
studien. En mindre pilotundersökning görs inte enbart för att säkerställa att sökorden fungerar 
utan också för att studien i sin helhet ska bli bra. Utifrån resultatet av pilotstudien valde vi 
sedan de sökord och databaser som finns redovisade under rubriken urval.  

4.4 Urval 
För att få en stor specificitet valde vi databaser med anknytning till vårt ämnesval sociologi, 
psykologi och pedagogik, enligt Medin och Alexandersson (2000) och Bryman (2011). 
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Insamling av material gjordes i databaserna DiVA, ERIC, LIBRIS, PsycInfo och SwePub. 
Följande information om databaserna är hämtade från deras respektive hemsida.  
 
DiVA är en databas som innehåller avhandlingar, studentuppsatser och övriga 
forskningspublikationer från ett 30-tal svenska universitet och högskolor. En betydande 
mängd av forskningsinformationen är i fulltext.  
 
ERIC är en referensdatabas med vissa fulltextlänkar. Här finns referenser till 
utbildningsvetenskaplig litteratur, avhandlingar, myndighetsrapporter och tidskrifter. 
Databasen ger möjlighet till att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer 
reviewed).  
 
LIBRIS är svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, den uppdateras dagligen. 
Denna nationella söktjänst har böcker, artiklar, tidskrifter och elektroniskt publicerat material. 
Det finns för närvarande 6,5 miljoner titlar i databasen. I Libris kan man inte avgränsa 
sökningen mellan olika årtal eftersom sökningen bara kan göras för ett år i taget. 
 
PsycInfo är en referensdatabas med vissa fulltextlänkar. Här finns mer än 2 miljoner 
referenser till avhandlingar, forskningsrapporter, tidskriftsartiklar och böcker inom psykologi, 
psykiatri, sociologi, pedagogik och angränsande ämnen. Antalet tidskrifter uppgår till över 
1800 och här finns möjlighet och avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar 
(peer reviewed). 
 
SwePub används för att få en översikt av vad som skrivits inom ett forskningsområde. Här 
kan man söka bland artiklar, avhandlingar, konferensbidrag m.m. som publicerats vid svenska 
lärosäten och få tag på fulltext och abstract. 
 
Fokus har varit på forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. För att försäkra oss om att 
datamaterialet höll en hög vetenskaplig nivå från internationella tidskrifter valde vi artiklar 
som definierats som vetenskapliga och referee-bedömda. 
 
Inklusionskriterier:  
 

 Avhandlingar och forskningsartiklar  
 Empirisk studie inom svensk grundskolan  
 Skolår F – 9  
 Språklig begränsning: svenska och engelska 
 Studier mellan år 2005-2011.  

 
 
Litteratursökningen genomfördes vid ett tillfälle. När vi har fått många träffar har vi fått göra 
ytterligare avgränsningar (se bilaga A). En redogörelse för hur många publikationer som 
inkluderats och exkluderats följer i nästa stycke.  
 
Vi har använt sökord som är förknippade med vårt ämnesområde, vilket Medin och 
Alexandersson, (2000) och Bryman, (2011) rekommenderar. Utifrån pilotstudien valde vi 
flera sökord både enskilt eller i olika kombinationer på svenska och engelska: ”delaktighet” 
and ”skola”, ”elevhälsa” och ”inkludering” and ”skola”, “participation” and “school”, 
“student health” och ”inclusion and school”. I tabell 4:1 redovisas en sammanställning av 
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inkluderade och exkluderade resultat (förklaring till bokstavsförkortningar, R = resultat, I = 
inkluderade, E = exkluderade). 
 
Tabell 4:1 Sammanställning av databassökningen.  
 
Sökord 
 

DiVA 
 

ERIC LIBRIS PsycInfo SwePub 

  R  I  E  R  I    E  R  I  E  R  I  E  R  I  E 
delaktighet 
och skola 

 
    5 

 
 2 

 
 3 

 
        6 

 
 0 

 
       6 

 
    13 

 
 0 

 
    13 

 
        1 

 
 0 

 
        1 

 
  20 

 
 0 

 
  20 

 
elevhälsa 

 
    1 

 
 1 

 
 0 

 
        6 

 
 0 

 
       6 

 
    23 

 
 0 

 
    23 

 
        6 

 
 0 

 
        6 

 
  10 

 
 0 

 
  10 

inkludering 
och skola 

 
    3 

 
 1 

 
 2 

 
        4 

 
 0 

 
       4 

 
      3 

 
 0 

 
     3 

 
        3 

 
 0 

 
        3 

 
  13 

 
 0 

 
  13 

participation 
and school 

 
183 

 
 2 

 
181 

 
37172 

 
 0 

 
37172 

 
  278 

 
 0 

 
 278 

 
54183 

 
 0 

 
54183 

 
486 

 
 0 

 
486 

student 
health 

 
 43 

 
 0 

 
 0 

 
    488 

 
 0 

 
    488 

 
3409 

 
 0 

 
3409 

 
  1324 

 
 1 

 
1323 

 
119 

 
 0 

 
119 

inclusion and 
school 

 
104 

 
 0 

 
 0 

 
  4472 

 
 1 

 
  4471 

 
   60 

 
 0 

 
    60 

 
16507 

 
 0 

 
16507 

 
188 

 
 0 

 
188 

 
 
Artiklar och avhandlingar som ej var relevanta utifrån vårt syfte exkluderades. Många studier 
innehöll forskning inom vården, ekonomisk demokrati och idrott. Vidare exkluderade vi 
debatt- och konferensbidrag och avhandlingar som inte var empiriska studier inom 
grundskolan. Sammanfattningsvis fick vi vid första sökningen 117193 resultat och i nästa steg 
fick vi 717 resultat (bilaga A). Abstract till dessa avhandlingar och inledningar till artiklar 
lästes igenom. Av dessa exkluderades 709 och 8 inkluderades. Det material som vi har valt att 
använda i vår studie var relevant i förhållande till vårt syfte och vår problemformulering. En 
studie från Australien har tagits med som motvikt till den svenska skolan och elevhälsa. Två 
studier har vi tagit med som vi blivit rekommenderade. Nedanstående studier har inkluderats 
(referenser bilaga C). Här presenteras de forskningsstudier som blev resultatet av vår sökning. 
 
Tabell 4:2 Presentation av studier.  
 
Backlund, Å.  Elevvård i 

grundskolan: 
resurser, 
organisering och 
praktik. 

2007 Delstudie 1: Urvalet 
hade 48 skolor med 
förskoleklass till skolår 
9. 42 skolor hade elever 
från skolår 6-9. 
Delstudie 2: Urval: 2 
skolor med 400-500 
elever från förskole-
klass till skolår 9. 

Delstudie 1: 
Intervjuer.  
 
Delstudie 2: Fallstudie 
med Intervjuer, 
tidsdagböcker och 
observationer. 
 

Bartholdsson, Å. Med facit i hand: 
normalitet, 
elevskap och vänlig 
maktutövning i två 
svenska skolor. 

2007 Grundskola en klass åk 
5 med 27 elever, 17 
flickor och 10 pojkar. 
Förskoleklass med 8 
flickor och 9 pojkar. 

Fältarbete med 
deltagande 
observationer och 
intervjuer. 
 

Bergström, M. & 
Holm, I. 

Den svårfångade 
delaktigheten i 
skolan: ett  
ungdomsperspektiv 
på hinder och 
möjligheter. 

 Grundskola. 50 elever Gruppintervjuer, 
enskilda intervjuer 
och deltagande  
observationer på en 
grundskola. 
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Tabell 4:4 Presentation av studier.  
 
Elvstrand, H. Delaktighet i 

skolans 
vardagsarbete. 

2009 Grundskola: 250 
klassrumsobservationer. 

Intervjuer, 
observationer, 
fältanteckningar och 
informella samtal. 

Hawe, P & Ghali, 
L. 

Use of social 
network analysis to 
map the social 
relationships of 
staff and teachers at 
school. 

2008 50 personal  varav 
28 kvinnor och 22 män.  
 

Intervjuer med 
personal på ett hög-
stadium. 

Persson, B.  On other people´s 
terms: schools´ 
encounters with 
disabled students. 

2008 200 politiker, lärare och  
annan skolpersonal 
30 elever som har 
beskrivit sin skoltid. 

Intervjuer. 

Thornberg, R. Ett resursteams 
samverkan med 
skola, elever och 
föräldrar: 
förtjänster, hinder 
och utmaningar.  
 

2009a Ett resursteam med fyra 
medlemmar, åtta lärare 
och sju rektorer samt 
enskilda intervjuer med 
fyra elever och sju 
föräldrar. 

Fokusgruppsintervjuer 
samt enskilda 
intervjuer.  

Thornberg, R. Rules in everyday 
life: Teacher 
strategies 
undermine rule 
participation. 

2009b 2 skolor, en F-9 skola 
och en F-6 skola. 
 

Deltagande 
observationer. 
Intervjuer med lärare 
och gruppintervjuer 
med 139 elever. 

Thornberg, R. School democratic 
meetings Pupil 
control discourse in 
disguise. 

2010 Normalstor svensk 
grundskola. 4 klasser 
med 22-26 elever i 
varje klass och 6 lärare. 

Observationer och 
fältanteckningar. 

SOU 2010:95. Se, tolka och agera 
– allas rätt till en 
likvärdig 
utbildning.  

2010 8 kommuner. Personal, 
politiker, förvaltnings- 
och verksamhetschefer. 
389 personer har 
intervjuats fördelat på 
78 intervjuer. 

Gruppintervjuer. 

 

4.5 Bearbetning av data 
Vi började med att leta meningsinnehåll i materialet utifrån vår teoretiska utgångspunkt och vi 
fokuserade på resultaten i datamaterialet. Vi läste igenom materialet och sökte efter centrala 
begrepp och om vi kunde finna några teman i de studier vi funnit, som Johannessen och Tufte 
(2003) förordar. Friberg (2006) beskriver, att i denna fas ska vi som forskare inta ett 
helikopterperspektiv. Det handlar om att finna det som är mest karaktäristiskt för studien och 
inte gå in på detaljer.  
 
Därefter kodades materialet för att kunna kategoriseras. En kod kan beskrivas vara ett 
signalement, som markerar olika textdelar i våra studiers resultatdelar (Johannessen & Tufte, 
2003). Genom att använda oss av kodning så kunde vi klassificera och kategorisera texterna. 
Kodning var en procedur som tog tid men den var en förutsättning för att få fram 
meningsinnehållet i studiernas resultat. Processen med att koda materialet kan inte ersätta 
tolkningsarbetet men inte heller skiljas från detta arbete (Johannessen & Tufte, 2003).  
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Därefter gick vi djupare in i texterna, systematiserade och identifierar textdelar som berörde 
våra frågeställningar. Datamaterialet ska läsas, avsmalnas och systematiseras innan det blir 
analyserbart (Johannessen & Tufte, 2003; Bryman, 2011). Vi kodade och skrev sedan ut de 
textdelar som vi identifierade som meningsbärande. Därefter läste vi igenom materialet ett 
antal gånger vilket gav ökad förståelse. Johannessen och Tufte (2003) anser, att fördelen med 
kodning är att datamaterialet reduceras och ordnas så det ska bli analyserbart. Det är viktigt i 
analysarbete att vi kan finna samband mellan våra utvalda kodord. En kvalitativ analys lägger 
stor vikt vid att kodningen inte får dela upp texten så att helheten försvinner. I nästa steg 
skapade vi olika kategorier som var mer överordnade än våra ursprungliga koder. Här kan vi 
även skriva in citat vi anser betydelsefulla, förklarar Johannesson och Tufte (2003). Friberg 
(2006) beskriver, att analysarbetet handlar om att gå från helhet till delar för att sedan få en ny 
helhet. Med detta menar hon att delarna är de sönderdelade artiklarna som vi funnit 
meningsbärande element i. När vi kopplade ihop de olika resultaten i våra kategorier skapades 
en ny helhet. I detta skede är det viktigt att vi som forskare kan se det som vi finner som 
viktigast i vårt material med utgångspunkt till vårt syfte (Friberg, 2006). De var detta material 
som sedan kom att bli vårt resultat. 

4.5.1 Analys av data 
Vi analyserade vårt datamaterial utifrån Meads (1976) interaktionsteori och Antonovskys 
(2005) teori, det salutogena synsättet. Vi sökte även efter förebyggande faktorer. Under 
analysens gång fann vi våra huvudkategorier. Vårt resultat kommer att baseras på dessa tre 
huvudkategorier. 

  
Figur 4:3 Beskrivning av resultatkategorier. 
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4.6 Etik  
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2002) har utfärdat forskningsetiska 
principer, vilka vi tog del av inför uppsatsarbetet. Informations- och samtyckeskraven behöver 
inte uppfyllas i en litteraturstudie. Det är viktigt att redovisa alla studier, vilket vi gjort, enligt 
Wengström och Forsberg (2008). De tar upp att det är oetiskt om man presenterar resultat från 
studierna som endast stöder ens egen åsikt. Konfidentialitetskravet behöver inte uppfyllas 
eftersom våra avhandlingar och artiklar är offentliga. Nyttjandekravet uppfylls då vårt 
insamlade material endast kommer att användas i det syfte det var avsett för.  

4.6.1 Giltighet/tillförlitlighet 
För att bedöma en studies trovärdighet talas det om begreppet validitet, som kan översättas 
med giltighet eller relevans, enligt Bryman (2011). Vid insamling av data måste medvetenhet 
finnas att man undersöker det man har för avsikt att undersöka. Våra metoder gav en bred 
datainsamling. Vi har granskat flera forskares undersökningar för att få en god relevans och 
giltighet. Samtidigt var vi två som tillsammans gjorde litteratursökning och läste det 
insamlade datamaterialet vilket vi anser gav god validitet. Vid en undersökning måste 
reliabiliteten vara god (Bryman, 2011). Man måste kunna försäkra sig om att undersökningen 
görs på ett tillförlitligt sätt så att felkällor minimeras. Målet med undersökningen har varit att 
ha en så hög trovärdighet som möjligt, enligt Denscombe (2009). Vi har eftersträvat att 
förhålla oss öppna och hålla tillbaka egna föreställningar.  
 

4.7 Metodkritik 
Vi har gjort en litteraturstudie där vi använt oss av sekundärdata. Förtjänster med 
sekundärdata är att urvalet har betydligt fler deltagare. Det är även representativt och ofta 
nationellt. Vi anser därför att vi fick en djupare och bredare förståelse i vårt valda ämne än om 
vi skulle ha genomfört en mindre intervjustudie. Eftersom vi noggrant och strukturerat 
redogjort för vår arbetsgång såsom Friberg (2006) förordnar, så förstår andra hur vi gått 
tillväga och kan upprepa samma arbetsgång och få samma resultat. Fördelen med en 
sekundäranalys är att vi fick möjlighet att göra en analys på andra forskares resultat. Det hade 
varit orimligt om vi själva samlat in den datamängd av motsvarande kvalitet på den tid vi haft 
till förfogande i denna undersökning. 
 
Svagheter med att använda sekundärdata är att det tar lång tid att hitta material trots att det 
finns mycket att välja på (Bryman, 2011). Vi har upplevt att det är mängden som gjorde det 
komplicerat. Det krävdes tid att lära känna materialet när vi inte hade samlat in det själva. Det 
tog även tid att lära känna databaserna och man är begränsad i sin sökning eftersom man 
endast kan leta efter ord och ordkombinationer men aldrig på betydelsen av ett ord.  
. 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel kommer vi att presentera vårt resultat av litteraturstudien. Vi redovisar vårt 
resultatkapitel med utgångspunkt från våra frågeställningar och våra kategorier (se fig. 4:3). 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

5.1 Social inklusion 
Redovisningen av elevers sociala delaktighet växte fram allt eftersom vi studerade resultaten i 
vår litteraturstudie. Flertalet av våra forskare har i sina resultat redogjort för den sociala 
inklusionen i olika omfattning. Materialet är indelat efter de kategorier vi funnit.  

5.1.1 Självkänsla 
Hur eleven blir bemött av omgivningen är av stor vikt för självbilden, har Bergström och 
Holm (2005) och Elvstrand (2009) kommit fram till i sina studier. Att få känna tillhörighet är 
grunden för utvecklandet av en god självbild. Elever i studierna beskriver att det är viktigt att 
få vara med och att få vara tillsammans med andra för att känna delaktighet. Att lärare 
uppmärksammar och ger elever känslan av att de är viktiga är väsentligt, kan man utläsa i 
både Elvstrands (2009) och Bartholdssons (2007) studie. Lärarens förhållningssätt har stor 
betydelse. Elever i studierna har behov av att bli sedda och att få stöd med att hitta sig själva. 
Elever beskriver en god självkänsla, i betydelsen av att man kan vara sig själv och att man 
inte ska behöva tänka på hur man säger saker och ting (a.a.). Bartholdsson (2007) poängterar 
att eleven ska lära sig att vara sig själv i olika situationer inom skolans kontext.  
 

”Styrdokumenten saknar…en explicit teori kring den unika individens utveckling och rör sig på en 
nivå där ”självet” aldrig definieras.” (Bartholdsson, 2007, s 152) 

 
Föräldrar beskriver att deras barn genomgått positiva förändringar sedan de fått stöd av 
resursteamet, som består av specialpedagoger och socialarbetare (Thornberg, 2009a). Barnen i 
studien har stärkt sin självkänsla, fått ett bättre beteende både hemma och i skolan och är mer 
närvarande i skolan än tidigare. Skolarbetet har blivit mer framgångsrikt och föräldrar och 
barn får höra positiva saker från skolan. Det leder till att barnet får bättre självkänsla, enligt 
studien, men även att föräldrars självförtroende ökar.  
 
Att elever och lärare visar att man är viktig och betydelsefull på olika sätt är centralt förklarar 
Elvstrand (2009). Det kan innebära att trösta någon som är ledsen, att bry sig om någon som 
är sjuk och att uppmärksamma eleven i andra sammanhang.  
 

”Kompisagera består av processerna bekräfta och stödja.” (Elvstrand, 2009, s 111) 
 
Många elever beskriver att skolan är den plats där alla träffas och umgås (Bergström & Holm, 
2005). Elever i studien berättar om lusten, som det begrepp, som gör att det är roligt att gå i 
skolan. Delaktighet beskrivs av elever som att få ingå i gemenskapen, att de får vara med och 
att de bli sedda av kamrater och lärare. En del elever känner att detta infrias på olika sätt, 
utifrån olika situationer och i mötet med olika personer. En viktig relation för elever är att 
vara kompis med någon, menar Elvstrand (2009). Kompisrelationer är självvalda och 
ömsesidiga och har en djup dimension av tillhörighet. Att få vara tillsammans med de andra 
eleverna på ett självklart sätt leder till meningsfullhet och är en förutsättning för delaktigheten 
(Bergström & Holm, 2005). Författarna beskriver att elever känner sig delaktiga när de blir 
respekterade som personer, när de kan uttrycka att de kan saker och när de får ta ansvar. 
Delaktighet kan ses som ett relationskapital och elever blir mer delaktiga ju mer ansvar de tar. 
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”Självbilden de har bygger på erfarenheter från livet i och utanför skolan. Den gynnas av utökad 
delaktighet.” (Bergström & Holm, 2005, s 148) 
 

Bergström och Holm (2005) pekar på, att elever i behov av stöd, vill att stödet ska upplevas 
som meningsfullt och utgå från deras egen upplevelse av att behöva stöd. Författarna anser att 
det är betydelsefullt att eleven är delaktig i hur stödet utformas. Thornberg (2009a) betonar att 
elever som av resursteam fått hjälp med att utveckla sociala färdigheter klarar det sociala 
samspelet bättre. Det leder till att de kan stå emot grupptryck, negativa kamrater och att de 
inte skolkar lika ofta sedan de fått stöd och hjälp. Att utveckla tillit och positiva relationer tar 
tid visar studien. Tillgänglighet till personal som stöttar detta är en viktig faktor, poängterar 
Thornberg (2009a). Förutsättningar för att utveckla delaktighet kan skapas, visar Bergström 
och Holm (2005) starkt på, om man teoretiskt kan förankra betydelsen av att elever har behov 
av att prata med någon vuxen om det som händer i deras livsvärld. Utan att få dela sina tankar 
med någon vuxen har elever svårt att fokusera på skolarbetet. Resursteamets personal beskrivs 
av elever, vara lyssnande och inte dömande (Thornberg, 2009a). De kan förstå och ta elevens 
perspektiv. Av resultaten i studien framgår det att skolans personal inser vikten av att stärka 
elevers självförtroende, empatiförmåga och sociala kompetens (Bartholdsson, 2007). Är 
skolan organiserad för delaktighet så ökas möjligheten för elever att både kunna och vilja ta 
ansvar, tyder Bergströms och Holms (2005) resultat på. Delaktighet påverkar även elevers 
lärande. Utvecklandet av ett bra självförtroende, beskriver Bartholdssons (2007), som att 
eleven ska normaliseras till skolans normer och regler. Eleven ska på detta sätt, lära sig att stå 
emot negativt grupptryck samtidigt som de ska kunna ta kritik från lärare.  

5.1.2 Interaktion 
Skolplikten med ett inbyggt maktförhållande i interaktionen mellan vuxna och elever skapar 
sina egna förutsättningar för delaktighet (Bergström & Holm, 2005). Författarna menar att 
personalen kan välja att ta hänsyn till denna obalans på olika sätt, antingen genom att inte 
beakta den eller ta ett ökat ansvar för att deltagande möjliggörs. Delaktighet är begränsad i 
skolans kontext (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 2009). Författarna förklarar att 
personalen på skolan bidrar till elevernas erfarenheter och upplevelser av gemenskap på olika 
sätt genom att de begränsar och öppnar möjligheter för eleverna att konstruera sina liv under 
skoldagen. Delaktigheten kan bestå av delaktighet eller icke-delaktighet (Bergström & Holm, 
2005). För elever innebär det, enligt författarna, att olika situationer bjuder på olika grader av 
deltagande. Man kan vara delaktig och socialt inkluderad i kamratgruppen men inte vara 
delaktig i sitt lärande. Samhörighet kan erbjudas genom möten där man kan uttrycka respekt, 
omtanke, glädje, värme, öppenhet och jämlikhet på olika nivåer. Elvstrand (2009) beskriver 
att elever har svårt att sätta ord på vad delaktighet betyder för dem i skolans värld. De pratar 
om att de får vara delaktiga i beslut som handlar om olika formella saker. Får elever insyn och 
information om beslut de inte varit med att påverka accepterar de oftast dessa (Bergström & 
Holm, 2005; Elvstrand, 2009). Enligt Thornbergs (2009b) studie, har många skolor regler som 
inte är förhandlingsbara, så som förbud mot att slåss, att springa i korridoren och att bära 
mössa inomhus. Eleverna är här inte delaktiga i beslutstagandet på samma villkor som läraren 
förklarar författaren. Elvstrand (2009) menar, att elever beskriver, att det är lärare som 
bestämmer i klassrummet och de har inget att säga till om när det gäller undervisningen. 
Bergströms och Holms (2005) studie visar, att det är viktigt att det finns mötesplatser med 
vuxna på olika nivåer och i olika sammanhang på skolan så elever ges tillfälle att samtala. 
 

”Delaktigheten kan här ses som en del av den lärprocess som kan leda till social och emotionell 
kompetens.” (Bergström & Holm, 2005, s 130) 
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Lärare och elever visar att de gärna umgås och att de ser varandra som viktiga samtalspartner 
(Bergström & Holm, 2005). Elvstrand (2009) menar, att grunden för delaktighet är ett 
ömsesidigt förtroende. Bergström och Holm (2005) beskriver att ömsesidigheten mellan lärare 
och elev handlar om, att ha respekt för varandra, att man lyssnar på varandra och att man kan 
komma överens. Uteblir ömsesidigheten tycker elever att lärare är orättvisa. När detta händer, 
visar studien, att lärare använder den makt som finns inbyggd i skolan som system. De visar 
vid dessa tillfällen inte respekt för vare sig eleven eller skolans styrdokument betonar 
författarna. Elvstrand (2009) pekar på, att om elever känner misstro eller tillit har det stor 
betydelse för hur de själva uppfattar sin delaktighet. Misstro är delaktighetsbromsande och 
tillit delaktighetsfrämjande.  
 

”Från de deltagande barnens perspektiv är social delaktighet central.” (Elvstrand, 2009, s 103) 
 
Att få vara med och påverka olika situationer i skolan leder till positiva erfarenheter av 
delaktighet (Bergström & Holm, 2005). I skolans värld har elever många olika relationer med 
både vuxna och barn förklarar författarna. Lärare ses som betydelsefulla subjekt för eleverna 
och beskrivs av många elever med positiva egenskaper (Bartholdsson, 2007; Elvstrand, 2009). 
Elvstrand (2009) beskriver att elever som lever i utanförskapet och som inte har äkta 
kamratkontakter förklarar läraren som sin vän. När elever beskriver delaktigheten i det stöd 
som de får av lärare, talas det om att man får vara med om att påverka och om att lärarna 
känner till vilka förmågor man har (Bergström & Holm, 2005). Författarna menar att läraren 
kan hjälpa till att träna förmågor som gör eleven mer delaktig.  
 
Resursteam, föräldrar och elever har en gemensam upplevelse av att det finns förtroendefulla 
relationer dem emellan och att det är en grund till elevens positiva framgångar, både socialt 
och kunskapsmässigt poängterar Thornberg (2009a). Han menar att föräldrar kan känna att 
detta har gett dem en stor trygghet. Elever i studien beskriver att den höga tillgängligheten till 
resursteamets personer har varit gynnsam och utvecklande för relationen. 
 

”…att eleverna faktiskt beskriver att de känner förtroende för teampersonen eller att denne bryr sig 
om hur de mår och hur det går för dem.” (Thornberg, 2009a, s 104) 

 
Teamets personal känner dem bättre än vad deras lärare gör (Thornberg, 2009a). Föräldrar 
och elever i studien ser resursteamet som en opartisk länk mellan dem själva och lärarna. 
Elever, enligt Thornberg (2009a), uppfattar att de får mer hjälp och stöd sedan de 
uppmärksammats av resursteamet och de beskriver hur det fått stöd av teamet med positiva 
ordalag. De klarar skolan och studierna mycket bättre och studiemotivationen har ökat. 
Bergström och Holm (2005) visar i sin studie, att när en elev får stöd av en vuxen i situationer 
som han/hon inte kan klara själv, kan eleven nå högsta graden av delaktighet. När elever 
upplever skolan som begriplig leder det till inneslutning och minde kategorisering (Elvstrand, 
2009).  
 
Den egna klassen beskrivs av många elever med en vikänsla enligt Bartholdsson (2007). Hon 
menar att klass och grupptillhörighet är viktigt för elever. Att få tillhöra en grupp som man 
kan identifiera sig med är betydelsefullt. Samspelet och relationer mellan elever förklarar 
Bartholdsson (2007), sker inom klassens ram och i det rum där undervisningen bedrivs. I 
Bergströms & Holms (2005) studie, beskriver många elever delaktighet, som att man har kul 
tillsammans inom sin grupp. Dessa grupper är ofta förutbestämda och flertalet elever har en 
tillhörighet här. Men inte alla betonar författarna och det är en svårighet för pedagoger att 
förändra gruppstrukturer. Bartholdsson (2007) anser att svårigheter med relationsskapandet i 
kamratgrupper är att lärare inte har insyn i hur komplex denna process är. I skolan tränas 
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elever i att vara i en grupp på många olika sätt, enligt Elvstrand (2009). Hon menar att eleven 
ska lära sig interagera med andra elever i planerade gruppkonstellationer för att alla ska få 
känna tillhörighet. Pedagoger har som mål att skapa en bra arbetsmiljö där alla ska vara 
delaktiga förklarar författaren. Samtidigt som eleven ska skapa sig relationer i olika grupper 
ska eleven också lära sig att förstå vem den själv är enligt Bartholdsson (2007). 

5.1.3 Roller 
Bartholdsson (2007) beskriver i sin studie hur elever tränas i skolan, i regler och normer och 
genom olika pedagogstyrda gruppövningar, att bli en anpassad elev. Rollen som elev enligt 
författaren innebär att socialiseras in i skolans system av regler och normer. I Thornbergs 
(2009b) undersökning kommer det fram att budskapet till eleverna även handlar om att kunna 
förhålla sig till lärarens roll när lärare uttrycker att elever ska följa beslut som är bestämda av 
vuxna. 
 

”…in my position as a teacher, or we, as teachers/adults, now make or have already made that 
decision.” (Thornberg, 2009b, s 6) 

 
Thornberg (2009b) menar att i de olika gruppövningarna ska eleven visa upp sina förmågor 
och sitt kunnande i att visa rätt känslor vid rätt tillfälle. Att vara sig själv, handlar i skolan om, 
att anpassa sig och inta olika roller i olika relationer (Bartholdsson 2007). Informella och 
formella grupper bildas inom skolan och klassen. Bergström och Holm (2005) beskriver att 
det är en komplex delaktighet och informella grupper skapas av eleverna själva. Här är 
delaktigheten självklar för de elever som är inom gruppen. Eleverna i studien beskriver att 
man har kul tillsammans, pratar och umgås och de respekterar och lyssnar på varandra. 
 
Elever måste pendla mellan och förhålla sig till olika roller i skolans värld (Bartholdsson, 
2007; Elvstrand, 2009). Man har en roll i den informella gruppen och en annan roll i 
klassrummet. På vilket sätt läraren organiserar klassrummet kan leda till vilka sociala 
relationer det finns i klassen (Bartholdsson, 2007). Elever måste lära sig olika strategier för 
hur man blir en bra kamrat och hur man ska upprätthålla kamratskapet förklarar författaren. 
Vidare beskrivs att skvaller och hemlighetsmakeri inom olika grupper är handlingar som kan 
förstås som inkluderande av vissa elever och exkluderande av dem som inte får ingå. 
Resursteamet i studien, menar att ett positivt samspel innebär förtroendefulla relationer och 
vuxna ska fokusera på elevens styrkor och positiva beteenden (Thornberg, 2009a). Thornberg 
(2010) pekar på, att elever förväntas lyssna på lärare och svara på frågor utan att ifrågasätta 
och de intar rollen som en underordnad elev.   

5.2 Social exklusion  
Efter att ha läst igenom materialet där våra forskare tagit upp elevers sociala exklusion såg vi 
en bild växa fram. Forskarnas uppfattningar av elevers sociala exklusion redovisas under de 
kategorier vi fann under bearbetningen av vårt material. 

5.2.1 Självkänsla 
Social delaktighet är väsentligt för individen (Elvstrand, 2009). Relationsskapande är en 
process som ständigt pågår både på raster och på lektioner. Att inte få vara med i 
gemenskapen med de andra sätter spår och eleven som är utanför har många tankar och 
försvar varför han/hon är utanför (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 2009). Utanförskapet 
för eleven handlar om elevens upplevelse, men också om de elever som inte släpper in eleven, 
menar Bergström och Holm (2005). De som inte väljs av gruppen får lägsta graden av 
delaktighet.  
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”Hennes belägenhet kan ses som att mobbing är att inte få vara med d.v.s. att inte ens få deltaga i 
kamratgruppen…” (Bergström & Holm, 2005, s 114) 

 
Under hela sin skoltid skapar elever olika strategier för att dölja sitt utanförskap (Bergström & 
Holm, 2005; Elvstrand, 2009). Några strategier för att klara sig, enligt författarna, är att klara 
sig själv, söka sig till vuxna, anpassa sig eller göra sig populär. Andra strategier är att fly 
platser, tider och möten. Många elever lägger ansvaret för sitt utanförskap på sig själva och 
det är något som gör dem ledsna och något de inte glömmer (Elvstrand, 2009). När elever 
lägger sina svårigheter på sig själva leder det till att de inte blir delaktiga på olika nivåer i 
skolan och detta påverkar självbilden (Bergström & Holm, 2005). Elvstrand (2009) har 
kommit fram till att de elever som är marginaliserade under ett skolår förblir det nästa skolår. 
Ett hinder för delaktighet är en känsla hos elever av obegriplighet förklarar författaren. Elever 
i studien som i sin skolvardag fått veta att de ska vara delaktiga, reagerar starkt när de erfar 
situationer där de upplever att detta inte gäller.  
 
Många gånger lyssnar lärare inte på elever när de vill berätta om saker som händer eller saker 
de behöver stöd i och elever känner sig då orättvist behandlade (Bergström & Holm, 2005). 
Författarna tar vidare upp att lärare inte frågar elever om deras erfarenheter under olika 
lärprocesser och detta innebär att elever saknar sammanhang och mening i skolarbetet. 
Persson (2008) tar upp att elever i studien som tidigare fått individuellt stöd beskriver, att när 
de var i den vanliga klassen så var många lärare okunniga om eller ointresserade av att få veta 
vilka svårigheter de hade. För en del elever som har individuellt stöd, kan de lösa sina 
problem genom frivillig avskiljning och får därmed sin identitet som okunnig förstärkt och 
bekräftad (Bergström & Holm, 2005). I Bartholdssons (2007) resultat, kom det fram att en 
elev gör motstånd under ett utvecklingssamtal när hon upplever att läraren vill korrigera 
henne som person, hon säger att läraren inte har med det att göra. Eleven i studien upplever 
utvecklingssamtalet som alltför intimt när skolan försöker kontrollera hennes fysiska och 
biologiska behov och känslor, som hunger och sömn. 
 

”Amandas ihärdiga motstånd mot korrigeringen av hennes person och mot att tala om det som hon 
menade att läraren inte hade med att göra, var en arbetsam markering…” (Bartholdsson, 2007, s 196) 

5.2.2 Interaktion  
Skolan skapar ramar och inskränkningar för elevers delaktighet vilket leder till att 
delaktigheten blir villkorad (Elvstrand, 2009). Författaren menar att kan eleven bevisa att 
han/hon kan följa normer och regler blir man delaktig. Detta resulterar i att vissa elever, ofta 
de marginaliserade, alltid kommer att få begränsad delaktighet. Bergstöm och Holm (2005) 
tar upp, att lärande om livet och värdegrunden, sker i lärarplanerade aktiviteter och i olika 
övningar. Detta lärande kopplas sällan samman med elevens vardag utan det reella lärandet 
om värdegrunden får elever sköta inom sina grupper. I dessa grupper finns sällan de elever 
som är marginaliserade och uteslutna. Detta innebär att lärandet om viktiga livsfrågor minskar 
för denna grupp elever, förklarar Bergström och Holm (2005). När elever uppmanas av 
personalen att delta i situationer som inte ses som meningsfulla här och nu, upplever elever 
lägre grad av delaktighet, menar Elvstrand (2009). Ett exempel är då elever i studien 
uppmanas att samarbeta med kompisar eftersom de måste kunna det när de blir vuxna och ska 
börja jobba. 
 

”Från elevers perspektiv blir ovan beskrivna motiveringar abstrakta och hjälper inte eleverna att 
hantera situationer här och nu.” (Elvstrand, 2009, s 193) 
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I situationer som handlar om att någon är utanför i gruppen agerar lärare på ett sätt som inte är 
förutsägbart, vilket gör att elever inte blir delaktiga (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 
2009). Lärare talar om hur saker och ting ska vara, hur man ska behandla varandra och att alla 
ska få vara med (Bergström & Holm, 2005). Lärare i studien lyssnar inte på vad elever har att 
säga om sina upplevelser av händelser och de lyssnar inte heller på ”offret”. Författarna anser 
att lärare ger sig själva tolkningsföreträde och låter inte elever få sina röster hörda och därmed 
heller inte sina känslor bekräftade. Elever har svårt när de märker att lärare hanterar 
situationer på varierande sätt, enligt Elvstrand (2009).  
 
Bergström och Holm (2005) menar att det finns en risk att stödet hindrar lärandet om man inte 
skapar delaktighet. En anledning är att stödet som elever i studien fått, har varit att tidigt 
avskiljas till särskilda rum och de kunde därmed inte skapa sig ett sammanhängande bild av 
klassens arbete. I sin studie tar Persson (2008) upp att elever med olika grader av 
funktionsnedsättningar upplevt att det individuella stöd som de fått i den speciellt anpassade 
miljön varit till stor hjälp.  
 

”In this regard, they have most often met professional teachers, and did not need to spend a lot of time 
explaining what kinds of problem they had.” (Persson, 2008, s 7) 

 
 
Elever känner sig orättvist behandlade när lärare inte lyssnar på dem och när de inte får 
påverka sin skolvardag, vilket leder till utebliven delaktighet enligt Bergström och Holm 
(2005). Författarna tar upp att uppmuntrar man elever till initiativ, men sedan inte engagerar 
sig, så påverkas elevers lust och därmed deras delaktighet. Samarbete mellan elever i studien 
handlar sällan om att få till stånd gemenskap och delaktighet utan om lärandet. En annan 
aspekt som påtalas i studien, är brist på respekt, insyn och öppenhet för varandra, vilket leder 
till att samverkan och delaktigheten minskar för eleven. Föräldrar och elever beskriver att de 
blivit negativt bemötta av lärare och ser det sociala samspelet som negativt (Thornberg, 
2009a). Elever i studien tror inte att läraren tycker om dem och klassrummet känns därför inte 
välkomnande. Författaren förklarar att elever och föräldrar många gånger fått ett negativt 
bemötande av lärare som har lett till att de kommit i konflikt med varandra. Flera föräldrar i 
studien beskriver dessutom att de vid flera tillfällen, fått höra från lärare hur problematiska 
deras barn är och att de aldrig fått höra något positivt om sitt barn.   
 

”Några föräldrar beskriver att de inför lärare och rektor har fått rollen som ”problemförälder” eller 
”besvärlig förälder” som en följd av att de ibland försvarar sitt barn eller ifrågasätter vissa saker.” 
(Thornberg, 2009a, s 114)    

 
Elever som exkluderas är inte delaktig i det sociala livet i skolan anser Bergström och Holm 
(2005). Författarna beskriver elever som inte går till matsalen, undviker raster och alla 
kontakter med övriga elever. Enda gången dessa elever är delaktiga i gemenskapen på sin 
skoltid är när läraren organiserar olika grupper. Elever som är marginaliserade blir ännu mer 
utanför om de vuxna inte lyssnar på dem (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 2009). 
Elevers svårigheter formuleras ofta av lärare som individburna i resultaten på Backlunds 
(2007) studie. Ofta används negativa begrepp så som svagpresterande, kognitiva eller 
psykiska och sociala egenskaper. Elever i studien behandlas som objekt, inte som ett delaktigt 
subjekt och elevers och föräldrars åsikter efterfrågas sällan. Thornberg (2009a) har kommit 
fram till att om det finns en ensidig negativ kommunikation från skolan, så skapar det ett 
motstånd hos en del föräldrar, som naturligtvis missgynnar en framgångsrik samverkan.  
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5.2.3 Roller  
Bartholdsson (2007) poängterar att elever kan av kamrater och lärare bli tilldelade olika roller 
som de själva känner att de inte innehar och det är svårt att bryta dessa roller och skapa sig en 
ny roll. Elever i studien har en roll i den formella gruppen och en annan roll i klassrummet.  
 

”Elever antog alltså att ”grupptryck” tvingade individer bort från sitt sanna jag och utövades av 
individer som inte var ”sig själva”.” (Bartholdsson, 2007 s 171)    
 

Många lärare vill ha marginaliserade elever utanför klassrummet, enligt Thornberg (2009a). 
Anledningen till detta är av hänsyn till andra elever. Lärare i studien anser att marginaliserade 
elever påverkar sina klasskamrater socialt negativt så de andra eleverna får en negativ social 
inlärning. Elvstrand (2009) tar upp att elever beskriver att många är marginaliserade och 
utanför och anledningen är att de är avvikande på olika sätt. Bergström och Holm (2005) 
beskriver, när elever av gruppen och läraren fått en negativ roll som den som inte klarar saker 
eller vill göra saker, upplever elever utanförskap. Lärare i studierna som vet om utanförskapet 
gör inte elever delaktiga i lösningen av problemet och det medverkar till att elever fortfarande 
är exkluderade och har få relationer i skolan (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 2009). 
Informella grupper skapas av eleverna själva men finns det inte ömsesidighet från alla parter 
uteblir delaktigheten (Bergström & Holm, 2005). Gruppen definierar de avvikande och i 
gruppen utvecklas normer för vad som är normalt, enligt Elvstrand (2009). Elever som ställer 
en annan elev utanför har olika anledningar (Bergström & Holm, 2005). Elever i studien 
osynliggör andra elever och säger att de valt att vara ensamma och att de inte är ansvariga för 
deras ensamhet. Elvstrand (2009) beskriver, att när pedagoger har som mål att stärka gruppens 
gemenskap kan detta istället leda till att elever blir exkluderade. Trots att pedagoger i studien 
fördelar och skapar olika grupper, blir ändå vissa grupper och individer utanför. 

5.3 Förebyggande arbete 
Flertalet av våra forskare redogör i sina resultat om olika arbetssätt och varierande 
förhållningssätt som stärker den sociala delaktigheten i grundskolan. De har även funnit 
hindrande faktorer för den sociala delaktigheten. Dessa kategorier redovisar vi nedan.  

5.3.1 Elevhälsa 
Backlund (2007) visar i sina resultat på stora skillnader mellan skolors tillgång till elevhälsa. 
Högstadieskolor i studien har betydligt större tillgång till dessa resurser än skolor med yngre 
elever. Kommuner som har en vänsterinriktad politik har en mer utbyggd elevhälsa än 
kommuner med borgerlig politik. Utifrån ett förebyggande perspektiv och tanken om en 
likvärdig skola ifrågasätter författaren dessa skillnader. Thornberg (2009a) ser i sin studie 
svårigheter i arbetet med elever från olika aspekter. 
 

”En klassisk etisk konflikt bakom motsättningen om synen på rättvisa i arbetet med elever och 
konsekvenser: likhetsprinciper (alla ska få lika mycket) kontra behovsprincipen (var och en ska få 
efter behov).” (Thornberg, 2009a, s 81) 

 
Backlund (2007) ifrågasätter om skolor i Sverige kan ge elever tillfredsställande och 
likvärdigt stöd. Resultaten i studien tyder på, att sociala och psykologiska svårigheter får stå 
tillbaka framför medicinska. Politiker i Perssons (2008) studie, anser att elever har rätt till 
likvärdig utbildning, oavsett individuell bakgrund. Det som framkommit i studien är att elever 
med funktionsnedsättningar beskriver, att de har fått mer stöd under tidigare skolår än de fått 
på högstadietiden. Backlund (2007) har i sin studie funnit att organisationsförändringar inom 
elevhälsan rör olika områden. Elevhälsan ska få en ökad struktur och personalen ska arbeta 
mer konsultativt. Elevhälsan på många skolor i studien blir även decentraliserade. 
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Organisering av undervisning handlar om att man antingen ska inkludera elever i klasser eller 
exkludera dem till olika små undervisningsgrupper, förklarar författaren. Elevhälsan har ett 
operativt arbetssätt och det förebyggande arbetet är en definitionsfråga (SOU, 2010). 
Elevhälsans centrala arbetsuppgifter i studien består av en handledande roll till stöd runt 
enskilda elever. De sköter även samverkan med föräldrar och elever och ger stöd till elever 
som inte når kunskapsmålen. En stor del av arbetsuppgifterna rör elever som inte har anpassat 
sig till skolans normer och regler, enligt Backlund (2007). Arbete med mobbning, rasism och 
jämställdhet som lyfts fram i skolans styrdokument undersöktes av författaren. Resultaten i 
studien visar, att dessa områden har prioriterats på olika sätt. Förebyggande arbete mot 
mobbning förekommer i mycket större utsträckning än förebyggande arbete mot jämställdhet 
och rasism. Backlund (2007) pekar på, att lärare inte tar sitt ansvar med dokumentationer och 
åtgärdsprogram rörande elever i svårigheter. Hon menar även att en tredjedel av svenska 
skolor saknar riktlinjer för hur de ska arbeta med barn som misstänks fara illa. Resultaten i 
studien visar, att elevhälsan i många skolor inte arbetar förebyggande eftersom tiden inte 
räcker till. Utredningar, nätverkskontakter och akuta insatser tar stor del av elevhälsans tid. 

5.3.2 Stärkande faktorer 
För att elevhälsans förebyggande arbete ska leda till framgångar bör man definiera och arbeta 
aktivt med elevhälsans uppdrag (SOU, 2010). Resultaten i studien visar på olika stärkande 
faktorer. Det ska finnas en elevhälsa med kompetent personal som är tillgänglig för både 
elever och pedagoger, avsatt elevtid och tid till att utveckla relationer med eleverna. Det är 
viktigt att elevhälsan arbetar rådgivande och handledande samt att man tillvaratar den 
expertkunskap som finns inom elevhälsan. Att elever får hjälp av en specialpedagog anses i 
studien vara en framgångsfaktor, liksom tidiga insatser. Här menas dels tidig upptäckt och 
adekvat insats i tidig ålder och dels snabb insats när stödbehov upptäcks oavsett elevens ålder. 
För att kunna sätta in tidiga insatser visar studien att elevhälsan ska arbeta systematisk för att 
upptäcka elevers stödbehov (a.a.). Det är viktigt att elevhälsan samverkar med andra aktörer, 
så som socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och personalgruppen för att man ska kunna 
arbeta förebyggande (Backlund, 2007; Thornberg, 2009a; SOU, 2010). Ett viktigt resultat som 
Thornbergs (2009a) studie tyder på, är att elever, föräldrar och personal är införstådda i och 
arbetar för att försöka realisera gemensamma mål. En gynnsam aspekt för en framgångsrik 
samverkan är att teampersonal i studien hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt, inte minst 
genom att de själva ska vara mottagliga för kritik. Viktiga stärkande faktorer är även 
pedagogernas inställning och bemötande (SOU, 2010). Resultaten i studien pekar på, att lärare 
behöver mer stöd och handledning för att kunna arbeta mer förebyggande. Ett professionellt 
engagemang från lärarens sida beskrivs som en stark framgångsfaktor. En god överlämning 
till rektor, lärare och elevhälsa är en förutsättning för att möta en elevs väg genom skolan. För 
att få långsiktighet i insatserna är det viktigt med en politisk samsyn över partigränserna, 
menar flera förvaltningschefer i studien (a.a.). 
 
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för en bra elevhälsa är relationen till föräldrar och 
elever (Thornberg, 2009a; SOU, 2010). Föräldrar upplever att resursteamets personal ger en 
mer nyanserad, trovärdig och konstruktiv bild av deras barn jämfört med den bild de fick av 
barnens lärare enligt Thornberg (2009a).  Resursteamet i studien ser föräldrar som en tillgång 
i arbetet med elever och har medvetet arbetat för att föräldrar ska känna tilltro till dem, vilket 
leder till att föräldrars självtillit ökar. Detta leder även till att elever och föräldrar får bättre 
relationer med varandra.  
 

”…skolpersonal och elever bör också ses som ett prioriterat område för ett utvecklings- eller 
förändringsarbete – inte minst det pedagogiska arbetet med att bemöta och utveckla positiva och 
stödjande relationer till elever som utmanar skolan samt deras föräldrar.” (Thornberg, 2009a, s 102) 
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Det är viktigt att resursteamet har en repertoar av strategier och metoder för att kunna vända 
en negativ utveckling till en positiv utveckling i arbetet med elever och föräldrar (Thornberg, 
2009a). Föräldrar i studien är nöjda med att deras barn får stöd av resursteamet. De känner att 
de kan lita på personalen och att de har en öppen och rak kommunikation med teamet. 
Föräldrarna har en känsla av att de alltid kan vända sig till teamet och att de alltid tar sig tid 
till att lyssna på dem. Resursteamet i studien uppfattar att de har en öppen kommunikation 
med elever och föräldrar. De anser, att detta beror på att föräldrar känner sig trygga med att 
barnen får stöd och hjälp. Teamets förhållningssätt gentemot elever och föräldrar är lyssnande 
och stöttande och aldrig kritiserande. En viktig förutsättning för att få till en bra samverkan 
handlar om att lyssna in, försöka förstå och utgå från den andres perspektiv, vilket är en 
inställning och ett arbetssätt som resursteamet, enligt studien, framhåller att de har gentemot 
elever och föräldrar (Thornberg, 2009a). 

5.3.3 Hindrande faktorer 
Det finns hindrande faktorer utifrån samverkansaspekten (Backlund, 2007; Thornberg, 
2009a). Backlund (2007) kallar det domänkonflikter och Thornberg (2009a) talar om det som 
professionskulturella hinder. Det handlar om olika yrkesgruppers synsätt och bristande 
förtrogenhetskunskaper för varandras arbetsområden. 

 
”En konsekvens av detta blir att det finns en stor osäkerhet och oro förknippad med de sociala 
uppgifterna i skolan, som blir lite av ingens och allas ansvar.” (Backlund, 2007, s 294) 

 
Lärare och resursteamets personal har i grunden olika synsätt på social inkludering och social 
exkludering, enligt Thornberg (2009a). Resursteamet i studien arbetar utifrån ett 
socialpedagogiskt perspektiv, med sociala mål där elever och föräldrar anses vara aktiva 
individer. Lärare i studien arbetar utifrån perspektivet kunskapsmål. Resursteamen anser att 
eleverna ska vara socialt inkluderade i klassen medan lärare många gånger anser att social 
exkludering är att föredra menar författaren. Lärare och resursteam har vanligtvis olika synsätt 
hur man ser på och förklarar elevproblem. Resursteamet menar, att skolans pedagoger ofta 
säger att orsaken till elevers svårigheter är eleven själv och/eller hans eller hennes familj. 
Resursteamet anser att lärare har ett auktoritärt och bestraffande arbetssätt medan teamet 
fokuserar på elevers positiva beteenden och prestationer. Lärare anser tvärtom, att 
resursteamets personal tillåter elever till fortsatt dåligt uppförande och ofta är för eftergivna 
mot elever (Thornberg, 2009a).  
 
Begränsningar för delaktighet i Bergströms och Holms (2005) studie ses som begränsningar 
av valmöjligheter. Med det menas, för lite personal, för lite rum och för lite pengar samt en 
dålig arbetsmiljö och oengagerade lärare, alltså institutionella faktorer. Hindrande faktorer för 
samverkan mellan olika yrkeskategorier, elever och föräldrar i skolan beskrivs i SOU (2010) 
vara strukturella och individuella. Resursbrist, tid och kunskap är faktorer som ofta brister. 
Föräldrars förhållningssätt anses också kunna vara ett hinder. Personalen i studien önskar 
flexibilitet och mer tid i sitt arbete för att kunna arbeta med de elever som har ett omfattande 
stödbehov. 
 
Ett hinder för förebyggande arbete är när elevhälsan kommer in för sent och om 
förväntningarna på elevhälsan inte är rimliga (SOU, 2010). Elever i behov av stöd måste få 
tidig upptäckt och tidigare insatser (Thornberg, 2009a; SOU, 2010). Resultaten i studierna 
förklarar att hjälpen till eleverna har kommit alldeles för sent och om stödet infunnit sig 
tidigare så hade det uppnått betydligt bättre effekt. En svårighet i arbetet är när föräldrarna 
saknar förtroende för skolan. Ett annat hinder i arbetet är ökningen av psykisk ohälsa och 



28 

 

sociala problem i kombination med ökade krav på att skolan ska klara av att hantera stora 
samhällsproblem (SOU, 2010). 
 

”Elevhälsan ser…stora behov av utveckling tillsammans med skolan för att förverkliga en samlad 
elevhälsa enligt nya skollagens intentioner.” (SOU, 2010, s 121) 

 
Majoriteten av Sveriges skolor saknar riktlinjer för arbetet med elever som skolkar (Backlund, 
2007). Orsaker till skolk, enligt studien, kan vara mobbning och utanförskap. I SOU (2010) 
har man funnit att frånvaro av elever kan vara ett varningstecken. Elever som har ogiltig 
frånvaro skyddas ibland av sina föräldrar som sjukanmäler dem. Ett hinder för överlämnande 
av elever mellan olika årskurser och olika skolor, kan vara att personalen får avstå från att 
berätta om vissa barn för att man har avsatt för lite tid. Elever som flyttar ofta, problem i 
överlämnandeinformation och när skolan inte får med sig föräldrar i arbetet upplevs som 
hinder av förvaltningschefer och verksamhetschefer i studien (SOU, 2010).   
 

5.4 Sammanfattning 
Avslutningsvis sammanfattar vi vårt resultat och vi utgår från vår problemformulering och de 
kategorier som vi delat upp våra forskares resultat i.  
 
Att få känna tillhörighet och hur man blir bemött av omgivningen är av stor vikt för elever 
menar flera av våra forskare. I våra resultat har det även framkommit att elever tycker att det 
är viktigt att få vara tillsammans med kamrater. Att inte få vara med i gemenskapen med de 
andra sätter spår. Det är också viktigt att elever känner sig betydelsefulla av sina lärare. När 
elever upplever att läraren inte tycker om dem känns inte klassrummet välkomnande. 
Delaktighet kan ses utifrån olika perspektiv, man kan vara delaktig eller icke delaktig.  
 
Vi kan se i vårt resultat att flera forskare beskriver att vi kan öka elevers delaktighet genom att 
skapa mötesplatser och olika forum för gemenskap. I skolan ska elever tränas i olika grupper, 
både formella och informella. Forskarna talar om, att det är av stor vikt hur läraren organiserar 
rum och grupper för att det ska leda till delaktighet. I vårt material har vi sett att elever skapar 
olika strategier för att dölja sitt utanförskap, samtidigt som de lägger skulden för 
utanförskapet på sig själva och det är något som de får bära med sig resten av sina liv. 
 
Resultaten visar på stora skillnader mellan olika skolors tillgång till olika resurser av 
elevhälsa. En likvärdig skola är beroende av många faktorer bland annat vilken politisk 
styrning en kommun har. I vårt resultat har det visat sig att elever med medicinska svårigheter 
prioriteras före elever med sociala och psykologiska svårigheter. Vi kan notera att våra 
forskare samtidigt visar på att psykisk ohälsa och sociala problem ökar. Vi finner i våra 
resultat att det ska finnas en tillgänglig elevhälsa med kompetent personal som uppfyller sitt 
uppdrag. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för en bra elevhälsa är relationen till 
föräldrar och elever. Elevhälsan ska utveckla arbetsmetoder och förhållningssätt för att kunna 
vända en negativ utveckling till en positiv utveckling i arbetet med elever. I en majoritet av 
våra resultat poängteras vikten av tidig upptäckt och insats för elever som behöver stöd. 
Specialpedagogen har här en viktig roll.  
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6 ANALYS OCH REFLEKTIONER 
Vår undersökning är byggd på avhandlingar och artiklar, där vi har valt en kvalitativ 
litteraturstudie som metod. Vi ville få en ökad kunskap om elevers upplevelse av den sociala 
delaktigheten i grundskolan och finna faktorer som kan verka förebyggande utifrån 
elevhälsans nya mål. Efter att ha bearbetat materialet har vår förståelse kring detta ämne ökat. 
Här nedan kommer vi att diskutera de resultat vi funnit mest intressanta.  

6.1 Självkänsla 
I möten med andra och hur vi blir bemötta i dem, skapas vår identitet och självbild (Mead, 
1976). Barnets sociala och personliga utveckling sker i samspel med andra individer. För att 
förstå sin värld är meningsfullhet en viktig komponent, enligt Antonovsky (2005). Elvstrand, 
(2009) och Bergström och Holm (2005) visar i sina resultat att grunden för utvecklandet av en 
god självbild skapas när elever känner tillhörighet och gemenskap. Elever i båda studierna 
beskriver själva att de har behov av att bli sedda och talar om, att man ska kunna vara sig själv 
och inte behöva tänka på hur man säger saker och ting. Vi kan tyda att elever, för att må bra 
ska få tillhöra gemenskapen och kunna vara den människa de i grund och botten är, utan att 
behöva tänka på hur man ska agera. Som Mead (1976) menar, skapas jaget från den dagen då 
vi föds. Vi kan utifrån Meads teori förstå att elever agerar både från sitt ”I” och från sitt ”Me”. 
Elever kan agera utifrån sitt ”I”, som är den aktiva och handlande människan, utan att tänka 
på vad de gör och säger. Under hela barndomen har de genom erfarenheter av andras attityder 
och förväntningar lärt sig hur man ska uppföra sig, vad man kan tänka och säga, skapat sig en 
generaliserande andra och handlar även från sitt eget ”Me”. Vi anser precis som Bartholdsson 
(2007) beskriver, att eleven måste lära sig att vara sig själv i olika situationer i skolans värld.  
 
Jaget, menar Mead (1976), finns inte från början utan det utvecklas och formas genom 
samspel och sociala erfarenheter som individer får genom livets gång. Vi inser att ett ”jag” 
inte kan utvecklas om vi inte har andra att referera till. De elever som inte tillhör 
gemenskapen, anser vi, upplever stora svårigheter och vi får stöd av Bergström och Holm 
(2005) och Elvstrand (2009) som beskriver utanförskapet. Att inte få ingå i gemenskapen 
sätter spår hos individen och är något de minns resten av sitt liv. Att kunna hantera 
utanförskapet handlar om en känsla av tillförsikt för att kunna möta livets problem 
(Antonovsky, 2005). Att elever skaffar sig olika strategier för att dölja sitt utanförskap, tror vi 
kan handla om en omedveten reaktion för att överleva. För att få en identitet, så som vi tolkar 
Meads (1976) tankar, så är individen beroende av att bli bemött och bekräftad. Att bli sedd av 
andra är enda sättet hur individen lär sig se på sig själv. Att vara ingen i gemenskapen, anser 
vi, skapar stora känslor av sorg och besvikelser hos individen. Att aldrig bli bemött som 
någon viktig och betydelsefull person påverkar självkänslan negativt. Vi kopplar detta till 
Elvstrands (2009) resultat som förklarar att elever som är utanför under ett skolår förblir det 
nästa skolår och vi inser hur viktigt det är att alla elever får tillhöra gemenskapen. Vi kan lära 
våra elever att ta hand om varandra och möta varandra som en speciell och viktig person, ett 
vem såsom Von Wright (2000) tar upp. 
 
Kommunikationen är en förutsättning för utvecklandet av jaget, menar Mead (1976). Många 
elever beskriver att det är viktigt att få vara tillsammans med andra för att känna sig delaktig 
(Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 2009). Relationsskapande är en process som ständigt 
pågår, både på raster och på lektioner (Elvstrand, 2009). Vi kan se av resultaten, att tillgång 
till kommunikation, närhet och gemenskap är olika för eleverna. Många barn blir sedda och 
bekräftade av andra och därmed lär de sig att de är viktiga för andra och får en positiv 
självkänsla. En del barn blir sällan sedda och bekräftade av sina klasskamrater. De är utanför 
och beskriver att de saknar betydelse för andra. Vi tolkar utifrån detta att deras självkänsla 
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påverkas negativt. Vi ser sambandet med det som Madsen (2006) beskriver, om social 
inklusion kontra social exklusion. Vi tolkar, att den sociala samvaron både kan innehålla och 
sakna socialt samspel. Det är aldrig så enkelt att det bara är en faktor som avgör, det är alltid 
flera komponenter som stärker eller hindrar delaktigheten. Alla elever tillhör klassen och 
gruppen för att skolplikten säger att alla barn ska gå i skolan. Vi ser att det finns elever som är 
uteslutna ur gemenskapen och tillhör klassen och gruppen, men saknar det äkta sociala 
samspelet.  
 
Föräldrar beskriver att deras barn genomgått positiva förändringar sedan de fått stöd av 
resursteamet (Thornberg, 2009a). Barnen har stärkt sin självkänsla, fått ett bättre beteende och 
är mer närvarande i skolan än förut. Det leder till att barnet får bättre självkänsla. Vi tolkar att 
det även leder till ökad delaktighet för eleven då han/hon är mer närvarande. Vi kopplar ihop 
Thornbergs (2009a) resultat med Svenska Unescorådets (2008) riktlinjer, som syftar till att 
stödja ett inkluderande arbetssätt i skolan. Vi anser att det är av stor vikt att elever får rätt att 
delta i alla verksamheter och undervisningen ska utgå från elevers faktiska behov. Vi inser att 
eleven måste få delta aktivt i meningsfulla aktiviteter. Bergström och Holms (2005) studie 
visar att elever i behov av stöd, vill att stödet ska upplevas som meningsfullt. Det är 
betydelsefullt, anser vi, att eleven är delaktig i hur stödet utformas. 

6.2 Interaktion 
I vårt resultat, har både Bergström och Holm (2005) och Elvstrand (2009) tagit upp att 
ömsesidigheten mellan lärare och elev innefattar att ha respekt för varandra, att lyssna på 
varandra och att man kan komma överens. Författarna har även kommit fram till, att när lärare 
och elever umgås och ser varandra som viktiga samtalspartner leder det till delaktighet. Detta 
kan vi koppla till Mead (1976) som menar, att genom interaktion med omgivningen byggs 
vårt medvetande upp, vi lär oss omedvetet och medvetet, hur andra ser på oss och hur vi ser 
på varandra. Utifrån Madsen (2006), skapas individens möjligheter till deltagande genom 
möten och hur man blir bemött av omgivningen. Han anser, att det är av stor vikt att individen 
får leva ett värdigt liv i gemenskap. Vi tycker det är betydelsefullt att vuxna i skolan skapar 
meningsfullhet i möten med elever samt att de tar tillvara på interaktionen och samspelet och 
gör alla delaktiga. 
 
Social inklusion innebär att alla människor ska inkluderas i det sociala samhälle de lever i 
(Madsen, 2006). Det som har visat sig i vårt resultat, är att lärare agerar så att elever inte blir 
delaktiga i skolan (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 2009). Vi anser, att lärare inte alltid 
lyssnar på vad elever har att säga vilket leder till att elevers känslor inte blir bekräftade och 
det gör att delaktighet uteblir. Detta kan vi koppla till Antonovskys (2005) teori. Elever som 
har ett starkt KASAM kommer att hantera att delaktigheten uteblir på ett bättre sätt än de 
elever som har ett svagt KASAM. 
 
Utifrån Madsens (2006) begrepp, inklusion och exklusion, beskriver Bergström och Holm 
(2005) att delaktigheten kan bestå av olika grader av delaktighet. Man kan vara socialt 
inkluderad i kamratgruppen, men inte vara delaktig i sitt lärande. De beskriver elever som 
undviker alla kontakter med övriga elever och som endast finns med i gemenskapen när 
läraren organiserar olika grupper. Vi anser, precis som Bergström och Holm (2005) att elever 
som exkluderas och som inte blir delaktiga i det sociala livet i skolan upplever ett 
utanförskap. Pedagoger bör bli medvetna om utanförskapet och att den sociala delaktighet bör 
ses i ett större perspektiv där hela skolan som organisation behöver granskas. Madsen (2006) 
tar upp, att social inklusion har en objektiv och en subjektiv sida. Den objektiva sidan, det så 
kallade iakttagbara deltagandet, är den sidan där andra kan se att individen är delaktig i ett 
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socialt liv. I skolans värld, beskriver Bartholdsson (2007) och Elvstrand (2009), att de har sett 
att elever har många olika relationer med både vuxna och barn. De har också upplevt att 
elever beskriver lärare med många positiva egenskaper och att de är betydelsefulla för dem. 
Den subjektiva sidan av inklusion beskriver Madsen (2006) som individens egen upplevelse 
av tillhörighet. Bergström och Holm (2005) har sett, att elever upplever delaktighet när de får 
vara med och påverka olika situationer i skolan vilket vi själva upplever dagligen i vårt arbete.  
 
Den sociala exklusionen kan beskrivas utifrån en subjektiv respektive objektiv sida (Madsen, 
2006). Här är den subjektiva sidan förenad med individens upplevelse av brist på delaktighet, 
ensamhet eller utstötning. I vårt resultat tar Elvstrand (2009) upp, att det finns elever som inte 
har kamrater och som då säger att läraren är deras vän. Vi tolkar det som att dessa elever 
saknar den äkta delaktigheten i gemenskapen med andra elever. Thornberg, (2009a) beskriver 
att elever blivit negativt bemötta av sina lärare. Elever upplever att lärare inte tycker om dem 
och att klassrummet inte känns inbjudande. Den objektiva sidan, enligt Madsen (2006), är 
förenad med en förlust av möjligheten till socialt deltagande vilket leder till indirekt 
utstötning. Vi har upplevt att lärare bidrar till elevers upplevelser av delaktighet på olika sätt 
genom att de skapar olika möjligheter för eleverna att forma sina liv under skoldagen och får 
stöd av Bergström och Holm (2005) och Elvstrand (2009). Något som även kommit fram i 
vårt resultat, är det som Bergström och Holm (2005) poängterar, att skolplikten med ett 
inbyggt maktförhållande i interaktionen mellan vuxna och elever skapar sina egna 
förutsättningar för delaktighet. Personalen kan välja att ta hänsyn till denna obalans på olika 
sätt, antingen genom att inte uppmärksamma den eller ta ett ökat ansvar för att delaktighet 
möjliggörs. Vi samtycker med Elvstrand (2009) som betonar, att elever som inte kan följa 
normer och regler blir mindre delaktiga. Detta resulterar i att vissa elever, ofta de 
marginaliserade, alltid kommer att få begränsad delaktighet.  
 
I vår bakgrund tar vi upp det Mead (1976) skriver om social interaktion, som innebär att 
människor interagerar genom symboler som består av både verbal och kroppslig 
kommunikation. Symbolerna ger oss redskap att tänka och genom våra tankar kan vi känna 
våra känslor. Symbolerna är signifikanta, vilket innebär att både sändare och mottagare ska 
mena nästan detsamma. Vi kan koppla det till Bergström och Holm (2005) som poängterar 
vikten av ömsesidighet mellan lärare och elev.  

6.3 Roller  
Rollövertagande innebär, enligt Mead (1976), att individen ska ha förmåga att kunna sätta sig 
in i hur andra människor tänker och känner, att kunna empatisera. Elever ska lära sig att 
anpassa sig och inta olika roller i olika relationer (Bartholdsson, 2007; Elvstrand, 2009). De 
måste även lära sig att förhålla sig till andra människors olika roller i skolans värld. I skolan 
bildas olika grupper, informella och formella, som har olika betydelse för individen. Man har 
en roll i den informella gruppen och en annan roll i klassrummet (Bartholdsson 2007). Vi 
tolkar, utifrån Meads (1976) tankar, att eleverna utvecklas i möten med de grupper man tillhör 
och att olika grupper fyller olika funktioner för eleverna. Vi ser att relationerna till olika 
individer har olika påverkan på eleven. Rollövertaganden som eleven gör i relation till elever 
och lärare som betyder mycket för dem dvs. de signifikanta andra, har stor betydelse för 
eleven. Elever tar till sig värderingar och normer på ett djupare plan för att de vill ingå i 
gemenskapen.  
 
Bartholdsson (2007) menar, att en elev kan bli tilldelad olika roller som de själva känner att 
de inte innehar och det är svårt att bryta dessa roller och skapa sig en ny roll. När vi 
sammanför dessa tankar till Meads (1976) ”I” och ”Me” tolkar vi, att eleven genom sitt ”Me” 
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kan få rollen som avvikande. Hur eleven tror att andra ser på honom/henne blir elevens egen 
föreställning. Den föreställningen speglar hur eleven uppfattar sig själv eftersom individer, 
enligt Mead (1976), lär sig att ta sig an andras uppfattningar. Vi menar, att för eleven kan det 
bli en självuppfyllande profetia att vara avvikande fast han/hon i grund och botten inte är det. 
Vi kopplar detta till Bergström och Holm (2005) som beskriver, att en individ som fått en 
negativ roll upplever utanförskap och oförstånd. Vi ser sambandet till den sociala 
exklusionen, som Madsen (2006) beskriver, som har både en subjektiv och en objektiv sida. 
Elevens egen upplevelse blir att känna sig ensam och utstött och det leder till en förlust av 
socialt deltagande och utstötning. Det kan vara ett tillfälligt inslag i elevens relationer men 
som i detta fall, tolkar vi, att en elev som är utsatt för det som ovan beskrivits får en 
upplevelse av permanent uteslutning i gruppen och får stora svårigheter med att bryta den 
rollen. Enligt Thornberg (2009a) medverkar många gånger lärare i skolan till att elever får 
rollen som avvikande. Det handlar om att lärare anser att elever med vissa svårigheter ska 
undervisas utanför klassen. Lärarna försvarar sitt handlingssätt genom att säga att elevernas 
beteende påverkar klasskamraterna negativt och att det leder till en negativ social inlärning för 
de andra eleverna. Vi tolkar, den vuxnas agerande, utifrån Madsen (2006) som att de 
förstärker elevens avvikande beteende inför klasskamrater. Därmed deltar lärare till att elever 
blir socialt exkluderade. 
 
Informella grupper skapas av eleverna själva och delaktigheten är självklar för de elever som 
är inom gruppen (Bergström & Holm, 2005). Elvstrand (2009) menar, att medlemmar i dessa 
grupper definierar andra elever som avvikande och att det inom gruppen utvecklas normer för 
vad som är normalt. Utifrån Meads (1976) tankar tolkar vi, att det finns svårigheter för 
individer att vara sig själva i en grupp. Genom individens ”I” som är den spontana och 
handlande människan faller många elever i gruppen för grupptrycket när de ställer en annan 
elev utanför gemenskapen. Vi tror att innerst inne känner de här eleverna, genom sitt ”Me” att 
deras handlingar är felaktiga. I elevens ”Me” finns hans/hennes samvete och samhällets 
normer och regler som har internaliserats.  

6.4 Förebyggande arbete  
Backlund (2007) visar i sina resultat på stora skillnader mellan skolors tillgång till elevhälsa. 
Utifrån ett förebyggande perspektiv och tanken om en likvärdig skola ifrågasätter författaren 
dessa skillnader. Vi samtycker med Backlund, då vi kan läsa i nya skollagen (2010:800) och 
den tidigare skollagen (1985:1100), att elevhälsan ska arbeta förebyggande. I nya skollagen 
betonas, att elevers utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Det ska finnas personal med 
kompetens så att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Vi ser en 
koppling till Socialstyrelsen (2010b) och Socialdepartementet (2008) som poängterar vikten 
av ett övergripande synsätt på samhällsnivå som ska leda till att målen för social delaktighet 
nås. Vi tolkar utifrån detta att skolor i Sverige inte uppfyller målen för social delaktighet. 
Madsen (2006) menar, att begreppet social inklusion infattar social mångfald och socialt 
deltagande och innebär att alla människor ska inkluderas i det sociala samhället de lever i. Vi 
ser en stor skillnad i hur delaktighet beskrivs, på formuleringsarenorna och hur verkligheten 
på realisationsarenan ser ut. 
 
Förebyggande arbete mot mobbning förekommer i större utsträckning än förebyggande arbete 
mot jämställdhet och rasism, visar Backlunds (2007) studie. En tredjedel av svenska skolor 
saknar riktlinjer för hur de ska arbeta med barn som misstänks fara illa. Studien visar att 
elevhälsan i många skolor inte arbetar förebyggande. Vi har tolkat, utifrån Backlunds (2007) 
studie, att många skolor därmed inte utför det uppdrag de är ålagda vilket vi tror leder till att 
elever i Sverige inte har en likvärdig skola. Det saknas stärkande arbete som kan leda till 
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social delaktighet för elever. Vi kopplar dessa tankar till propositionen till nya skollagen 
(2009/10:165), där man kan läsa, att elevhälsans personal ska arbeta förebyggande för att 
skapa trygga uppväxtvillkor för varje elevs lärande och utveckling. Vi kan se, att i SOU 
(2010) har man funnit stärkande faktor för elevhälsans arbete. Elevhälsans personal ska vara 
tillgänglig för både elever och pedagoger. Det ska finnas avsatt elevtid och tid till att utveckla 
relationer med eleverna. Vi uppmärksammar utifrån dessa resultat, att vår egen upplevelse av 
elevhälsans arbete, är att det saknas tid och resurser för alla uppgifter som ska ingå i 
elevhälsan. Detta finner vi stöd i hos Backlund (2007) som påpekar att utredningar, 
nätverkskontakter och akuta insatser tar stor del av elevhälsans tid.  
 
Backlunds (2007) studie visar, att sociala och psykologiska svårigheter får stå tillbaka framför 
medicinska. SOU (2010) ser en ökning av psykisk ohälsa och sociala problem i kombination 
med ökade krav på att skolan ska klara av att hantera stora samhällsproblem. Vi tolkar detta, 
som att alla elever inte får del av den elevhälsa de har rätt till. WHO definierar hälsa som ett 
tillstånd då en människa upplever att hon mår bra både psykiskt, fysiskt och socialt. Vi 
samtycker med Björk-Åkesson (2007) som förklarar att det övergripande målet för att skapa 
delaktighet utifrån ett specialpedagogiskt synsätt borde utgå från och innefatta ICF:s 
klassifikationsbegrepp för hälsa (se 3.3). 
 
Socialdepartementet (2008) poängterar, att det ska finnas personal med kompetens som tidigt 
kan upptäcka elevers olika behov för att förebygga svårigheter. Vi samtycker till detta och 
noterar att resultaten i SOU (2010) visar på vikten av tidig upptäckt. I Propositionen till nya 
skollagen (2009/10:165) kan man läsa, att elevhälsans arbete förutsätter samverkan mellan 
elevhälsans olika yrkesgrupper, skolans pedagoger, olika hälso- och sjukvårdsinrättningar 
samt socialtjänsten. Vi kan utifrån våra resultat, utläsa att samverkan med andra aktörer lyfts 
fram som viktig för att elevhälsan ska kunna arbeta förebyggande (Backlund, 2007; 
Thornberg, 2009a; SOU, 2010). Det finns hindrande faktorer utifrån samverkansaspekten 
(Backlund, 2007; Thornberg, 2009a). Backlund (2007) kallar det domänkonflikter och 
Thornberg (2009a) talar om professionskulturella hinder. Vi ser att det finns ett spänningsfält 
mellan olika yrkesroller när man ska arbeta mot gemensamma mål. Lärare och resursteamets 
personal har i grunden olika synsätt (Thornberg, 2009a). Resursteamet arbetar utifrån 
inkluderingstankar och lärare arbetar med perspektivet kunskapsmål och har ofta ett 
exkluderande synsätt. Vi ser ett samband till det relationella och kategoriska perspektivet 
inom specialpedagogiken som beskrivs av Nilholm (2006) och Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist (2001). 
 
I Salamancadeklarationen (2001) finns det inskrivet vikten av föräldrasamarbete. Vi kan 
utläsa i våra resultat, att en mycket viktig stärkande faktorer för en bra elevhälsa, är relationen 
till föräldrar och elever (Thornberg, 2009a; SOU, 2010). Myndigheten för skolutveckling 
(2008) beskriver, att föräldrar vill ha en tidig, rak och ärlig kommunikation med skolan och de 
vill bli respekterade och lyssnade på som föräldrar. Det är viktigt att elever, föräldrar och 
personal är införstådda i och arbetar för att försöka realisera gemensamma mål (Thornberg, 
2009a). Vi tolkar utifrån föräldra- och delaktighetsaspekten att det är av vikt att föräldrar ses 
som medarbetare i arbetet med elever. Genom samarbete kan elever bli mer delaktiga i det 
sociala livet i skolan.  
 
Social delaktighet, förklarar Madsen (2006), är betydelsen för individen att leva ett värdigt liv 
i gemenskap samt möjligheten för personen att bygga upp och utveckla sina personliga och 
sociala kapaciteter, för att stimulera det fortsatta sociala deltagandet i livet. Vi håller med 
Madsen och ser även att delaktighet är ett stort begrepp som är kopplat till tillhörighet, 
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identitet och gemenskap. Eftersom skolan tar upp en så stor del av en elevs tid är det 
betydelsefullt att elever ges tillfällen att få mötas av situationer som kan utveckla dem både 
mentalt och socialt. Vi anser att situationer som utvecklar eleven är bra ur delaktighets- och 
hälsosynpunkt. 

6.5 Metoddiskussion 
Vi avslutar vår diskussion med en reflektion av hur vi gått tillväga under arbetets gång. Vi har 
känt att det varit en styrka av att vara två som arbetar tillsammans. Här har vi kunnat 
reflektera, sporra och ”bolla” frågeställningar mellan varandra vilket har gjort att arbetet 
utvecklats på ett positivt sätt.  
 
Vi valde att göra en kvalitativ litteraturstudie, där vi har använt oss av sekundärdata. Vi har 
använt oss av artiklar och avhandlingar, där vi har analyserat andra forskares resultat för att 
komma fram till en ny helhet. Vi anser att de avhandlingar och artiklar som använts varit 
tillräckligt väsentliga för att besvara våra frågeställningar. Vi har kommit fram till att vi 
tillägnat oss en stor kunskap i ämnet, genom att vi har gjort en litteraturstudie. 
 
Friberg (2006) skriver, att man kan bli förvånad över att det tar lång tid att hitta material trots 
att det finns mycket att välja på. Hon säger vidare att det är just mängden som gör det 
komplicerat. Det är något vi upplevt och som vi inte trodde innan vi började vår uppsats. Vi 
har tidigare läst metodkurser och nu 7.5p metodkurs på specialpedagogutbildningen. I dessa 
metodkurser har inte litteraturstudier ingått. Vi började med att läsa metodböcker som 
handlade om litteraturstudier och där uppstod ett problem, det visade sig att det inte finns så 
mycket skrivet i ämnet. Litteraturen var i flera fall alldeles för ålderdomlig och handlade 
övervägande om vårdforskning. Linnéuniversitetets bibliotek har hjälpt oss att hitta en 
metodbok. Vi har också tittat i andra litteraturstudier för att få tips och idéer, men ibland blir 
det inte lättare för man gör på olika sätt, vilket har varit en svårighet i detta arbete. 
 
I vår studie har vi under bearbetning av data kommit fram till att en artikel, Hawe och Ghali, 
(2008) inte motsvarade det vi sökte. Vi hade uppfattat att artikeln motsvarade våra 
inklusionskriterier. Vid närmare granskning visade det sig att vi inte kunde använda oss av 
materialet. Denna engelska artikel riktade sig till skolpersonals delaktighet och inte mot 
elevers delaktighet. Detta anser vi beror på den mänskliga faktorn, att vi inte hade tillräckliga 
kunskaper och tillräckligt med tid, trots att vår ambition var att vårt inkluderade material 
skulle gå att använda. Artikeln hade valts för att användas som motvikt till den svenska skolan 
och elevhälsan. Denna motvikt finns inte med i vårt resultat, men vi anser att det har ringa 
betydelse för vårt slutresultat. 

6.6 Fortsatt forskning 
Funderingar på fortsatt forskning som kommit fram under arbetets gång är att med samma 
syfte och frågeställning göra en litteraturstudie utifrån en annan synvinkel. Med det menar vi, 
att utgångspunken i avhandlingar och artiklar ska handla om utanförskap och mobbning. Vi 
tror att vi skulle få fram en djupare kunskap om hur individer beskriver känslor och tankar om 
sin delaktighet. En annan tanke är att intervjua personer som levt i utanförskapet för att få ta 
del av deras upplevelse av delaktighet. Det finns en etisk svårighet med en sådan 
undersökning vilket är, att hitta intervjupersoner. Ett annat perspektiv för fortsatt forskning är 
att göra observationer i grundskolan för att se om vi skulle få liknande resultat som vi har 
kommit fram till i examensarbetet. Det skulle även vara intressant att göra intervjuer med 
specialpedagoger för att ta reda på deras uppfattningar om delaktigheten och hur det 
förebyggande arbetet ser ut. 
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Bilaga A 
Söksteg 
 
Sökdatum 2011-04-03 
 
DIVA 
DIVA är en databas som innehåller avhandlingar, studentuppsatser och övriga 
forskningspublikationer från ett 30-tal svenska universitet och högskolor. En betydande 
mängd av forskningsinformationen är i fulltext. Vi gjorde från början en avgränsning i DIVA 
genom att endast välja forskningspublikationer och dokument med fulltext.  
Svenska sökord. 
Sökord: delaktighet och skola. 5 resultat.  3 exkluderades och 2 inkluderades. 
Sökord: elevhälsa. 1 resultat. Den inkluderades. 
Sökord: inkludering och skola. 3 resultat. 2 exkluderades och 1 inkluderades. 
 
Dessa 9 resultat lästes igenom innan vi exkluderade eller inkluderade dem. 
 
Engelska sökord. 
Sökord: participation and school. 183 resultat.  
För att avgränsa oss valdes avancerad sökning, forskningspublikationer. Vi begränsade 
sökningen ytterligare genom att skriva participation i den översta raden och school i den andra 
raden och kryssade i endast dokument med fulltext i DIVA. Vi begränsar sökningen 
ytterligare genom att fylla i att vi söker mellan år 2005-2011. Sedan går vi in på typ av 
publikation och väljer artikel i tidskrift, artikel i forskningsöversikt och doktorsavhandling. 
Vid typ av innehåll väljer vi refereegranskat och övrig vetenskapligt. Vi fick 22 resultat. 
Dessa lästes igenom. 20 exkluderades (1 hade vi funnit under svenska sökord). 2 inkluderades 
 
Sökord: student health. 43 resultat.  Dessa lästes igenom och alla exkluderades.  
 
Sökord: inclusion and school. 104 resultat. 
För att avgränsa oss valdes avancerad sökning, forskningspublikationer. Vi begränsade 
sökningen ytterligare genom att skriva inclusion i den översta raden och school i den andra 
raden och kryssade i endast dokument med fulltext i DIVA. Vi begränsar sökningen 
ytterligare genom att fylla i att vi söker mellan år 2005-2011. Sedan går vi in på typ av 
publikation och väljer artikel i tidskrift, artikel i forskningsöversikt och doktorsavhandling. 
Vid typ av innehåll väljer vi refereegranskat och övrig vetenskapligt. Vi fick 15 resultat. 
Dessa lästes igenom och därefter exkluderades alla. 
 
SwePub 
I SwePub kan man söka bland artiklar, avhandlingar, konferensbidrag m.m. som publicerats 
vid svenska lärosäten. SwePub används för att få en översikt av vad som skrivits inom ett 
forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.  
 
Svenska sökord. 
Sökord: delaktighet och skola. 20 resultat. Alla exkluderades (2 hade vi funnit i en annan 
databas). 
Sökord: elevhälsa. 10 resultat.  Alla exkluderades (1 hade vi funnit i en annan databas). 
Sökord: inkludering och skola. 13 resultat. Alla exkluderades (1 hade vi funnit i en annan 
databas). 
Dessa 43 resultat lästes igenom innan vi exkluderade eller inkluderade dem. 



 

 

Engelska sökord. 
Sökord: participation and shool. 486 resultat. För att avgränsa sökningen ytterligare skrev vi, 
and scandinavia, och fick 0 resultat. Tog därefter bort scandinavia och la till sweden istället, 
vi fick då 146 resultat.  Vi avgränsar sökningen till doktorsavhandlingar och fick 42 resultat. 
Därefter avgränsar vi sökningen till år 2005-2011. Resultatet blev 25. Dessa läses igenom och 
alla exkluderades.  
 
Sökord: student health. 119 resultat. För att avgränsa sökningen ytterligare skrev vi, and 
Scandinavia, och fick 0 resultat. Tog därefter bort scandinavia och la till sweden istället. 46 
resultat.  Vi avgränsar sökningen till doktorsavhandlingar och fick 42 resultat. Därefter 
avgränsar vi till år 2005-2011. Resultatet blev 2. De lästes igenom och exkluderades.  
 
Sökord: inclusion and school. 188 resultat. För att avgränsa sökningen ytterligare skrev vi, 
and scandinavia, och fick 1 resultat, den exkluderades. Tog därefter bort scandinavia och la 
till sweden istället. 49 resultat.  Vi avgränsar sökningen till doktorsavhandlingar och fick18 
resultat. Därefter avgränsar vi till år 2005-2011. Resultatet blev 9. De lästes igenom och 
exkluderades.  
 
Psykinfo 
Psykinfo är en referensdatabas med vissa fulltextlänkar. Här finns mer än 2 miljoner 
referenser till avhandlingar, forskningsrapporter, tidskriftsartiklar och böcker inom psykologi, 
psykiatri, sociologi, pedagogik och angränsande ämnen. Antalet tidskrifter uppgår till över 
1800 och här finns möjlighet och avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar 
(peer reviewed). 
 
Svenska sökord. 
Sökord: delaktighet och skola. 1 resultat som exkluderades. 
Sökord: elevhälsa. 6 resultat som exkluderades.   
Sökord: inkludering and skola. 3 resultat som exkluderades.  
Dessa 10 resultat lästes igenom innan vi exkluderade dem. 
 
Engelska sökord. 
Sökord: participation and shool. 54183 resultat. För att avgränsa sökningen gick vi vidare till 
avancerad sökning. Vi skriver participation på översta raden, väljer and istället för or, och 
skriver school på andra raden and scandivia på tredje raden och fick 1 resultat som lästes 
igenom och exkluderades. Tog bort scandinavia och la till and sweden istället och fick 5 
resultat som lästes igenom och exkluderades. 
 
Sökord: student health. 1324 resultat. För att avgränsa sökningen gick vi vidare till avancerad 
sökning. Vi skriver ”student health” på översta raden, väljer and istället för or, och skriver 
school på andra raden och fick 771 resultat. Vi skriver and scandivia på tredje raden och fick 
5 resultat som lästes igenom och exkluderades. Tog bort scandinavia och la till and sweden 
istället och fick 24 resultat. Dessa lästes igenom. 23 exkluderades och 1 inkluderades.  
 
Sökord: inclusion and school. 16507 resultat. För att avgränsa sökningen gick vi vidare till 
avancerad sökning. Vi skriver inclusion på översta raden, väljer and istället för or, school på 
andra raden och fick 16507 resultat. Vi lägger till and scandivia på tredje raden och fick 116 
resultat. Dessa lästes igenom och exkluderades. 



 

 

Libris 
Libris är svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, den uppdateras dagligen. 
Denna nationella söktjänst har böcker, artiklar, tidskrifter och elektroniskt publicerat material. 
Det finns för närvarande 6,5 miljoner titlar i databasen. I Libris kan man inte avgränsa 
sökningen till år eller årsintervall eftersom sökningen bara kan göras i ettårsintervall. 
 
Svenska sökord 
Sökord: delaktighet och skola. 13 resultat som exkluderades. 
Sökord: elevhälsa. 23 resultat som exkluderades. 
Sökord: inkludering och skola. 3 resultat som exkluderades. (En hade vi funnit tidigare i en 
annan databas). 
Dessa 39 resultat lästes igenom innan vi exkluderade dem. 
 
Engelska sökord. 
Sökord: participation and school. 278 resultat. För att avgränsa sökningen väljer vi att 
databasen ska visa nyaste först. Därefter gjordes en avgränsning från 2005-2011 som gav 135 
resultat. Vi gick igenom dessa 135, år för år och ingen var relevant och alla exkluderades. (En 
hade vi funnit tidigare i annan databas).  
 
Sökord: student health. 3409 resultat. För att avgränsa sökningen skrev vi till ordet school. Vi 
fick då 95 resultat.  För att avgränsa sökningen ytterligare väljer vi att databasen ska visa 
nyaste först. Därefter gjordes en avgränsning från 2005-2011 som gav 47 resultat. Vi gick 
igenom dessa 47, år för år och ingen var relevant och alla exkluderades. 
 
Sökord: inclusion and school. 60 resultat. För att avgränsa sökningen väljer vi att databasen 
ska visa nyaste först. Därefter gjordes en avgränsning från 2005-2011 som gav 39 resultat. Vi 
gick igenom dessa 39, år för år och ingen var relevant och alla exkluderades. 
 
ERIC 
Eric är en referensdatabas med vissa fulltextlänkar. Här finns referenser till utbildnings-
vetenskaplig litteratur, avhandlingar, myndighetsrapporter och tidskrifter. Databasen ger 
möjlighet till att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).  
 
I denna databas har vi från början sökt enligt dessa steg. Vi börjar med quick search därefter 
går vi in på change och väljer Social Sciences. 
 
Svenska sökord. 
Sökord: ”delaktighet” and ”skola”. 6 resultat som exkluderades. 
Sökord: ”elevhälsa”. 6 resultat som exkluderades. 
Sökord: ”inkludering” and ”skola”. 4 resultat som exkluderades. 
Dessa 16 resultat lästes igenom innan vi exkluderade dem 
 
Engelska sökord. 
Sökord: ”participation” and ”shool”. 35172 resultat. Därefter gick vi in på avancerad sökning 
och skrev ”participation” på översta raden, väljer and istället för or, och ”school” på andra 
raden and ”scandivia”  på tredje raden och fick 4 resultat som lästes igenom och 
exkluderades.  Tog bort ”scandinavia” och la till ”sweden” istället som gav 122 resultat som 
lästes igenom och exkluderades.  
 



 

 

Sökord: ”student health”. 488 resultat. Därefter gick vi in på avancerad sökning och skrev 
”student Health” på översta raden, väljer and istället för or, och ”school” på andra raden.  
träffar, lägger till and ”scandivia” på tredje raden 1 resultat som lästes igenom och 
exkluderades. Tog bort ”scandinavia” och la till ”Sweden” istället som gav 3 resultat som 
lästes igenom och exkluderades.  
 
Sökord:”inclusion” and”school”. 4472 resultat. Därefter gick vi in på avancerad sökning. 
”inclusion” på översta raden, väljer and istället för or, ”school” på andra raden and 
”scandivia” på tredje raden som gav 3 resultat som lästes igenom och exkluderades. Tog bort 
”scandinavia” och la till ”sweden” istället och fick 32 resultat som lästes igenom och 31 
exkluderades och 1 inkluderades.  
 
Sammanfattningsvis fick vi i första fasen 117193 resultat. I fas 2 fick vi 717 resultat. Abstract 
till avhandlingar och inledningar till artiklar lästes igenom. Av dessa exkluderades 709 och 8 
inkluderades. Det material som vi har valt att använda i vår studie var relevant i förhållande 
till vårt syfte och vår problemformulering, ej äldre än 2005 och empiriska studier inom 
elevhälsa och grundskola. En studie från Australien har tagits med som motvikt till den 
svenska skolan och elevhälsa. Två studier har vi tagit med som vi blivit rekommenderade. 
 
 
 



 

 

      Bilaga B 
Pilotstudie Genomförd 2011-03-30 
 
LibHub: 
 
Sökord delaktighet och skola gav 1 som valdes bort. 
Elevhälsa gav 0 resultat.  
Inkludering och skola gav 0 träffar. 
 
Participation and school 5421 träffar, därefter avancerad sökning där vi avgränsade åren 
2005-2011 och endast i fulltext. 2642 träffar. Vi la till scandinavia och fick 1 träff, den valdes 
bort. 
 
Student health 5833 träffar därefter avancerad sökning där vi avgränsade åren 2005-2011 och 
endast i fulltext. 3107 träffar. Vi la till scandinavia och fick 1 träff, den valdes bort. 
 
Inclusion and school 1967 träffar. Därefter avancerad sökning där vi avgränsade åren 2005-
2011 och endast i fulltext. 1066 träffar. Vi la till scandinavia och fick 1 träff, den valdes bort. 
 
Libris  
Sökord delaktighet och skola gav 13. 2 verkade intressant.  
 
Lindstrand, Peg, 1952- (författare)  
En skola för alla! : om barns och ungdomars rätt till delaktighet / Peg Lindstrand och Jane Brodin  
2007 
Ingår i: Socialmedicinsk tidskrift. - 0037-833X. ; (2007):3, s. 257-270  
Artikel/kapitel  
 
Månsson, Eva (författare)  
Förändringarnas skola - på gott och ont.  
2005 
Ingår i: Att utveckla en god arbetsmiljö i skolan. - 2005. - 91-631-6531-7 ; s. 13-22, 8 ref.  
 
Sökord elevhälsa fick 23 går igenom alla. Två avhandlingar var ev. intressanta. 
Sökord inkludering och skola 3 svar som valdes bort. 
 
Participation and school 278 träffar, därefter sorterade vi i nyast först. Avgränsa träffmängd 
Vi granskade därefter varje träff från år 2005-2011, vilket var 135. Ingen valdes. 
 
Student health 3409 träffar för att avgränsa oss la vi till and school och fick då 95 träffar. Vi 
granskade därefter varje träff från år 2005-2011, vilket då blev 47 träffar, ingen valdes. 
. 
Inclusion and school 60 träffar, vi granskade därefter varje träff från år 2005-2011, vilket var 
39. Valdes bort. 
 
PsycInfo 
 
Sökord delaktighet och skola gav 1 resultat som valdes bort. 
Sökord elevhälsa gav 6 stycken som vi läste igenom men ingen var aktuell.  
Sökord inkludering och skola gav 3 träffar varav en nedanstående var intressant. 



 

 

Still Social and Democratic? Inclusive Education Policies in the Nordic Welfare States. 
Arnesen, Anne-Lise1; Lundahl, Lisbeth2 
Scandinavian Journal of Educational Research. Special Issue: Is there a Nordic school 
model?. Vol 50(3), Jul 2006, pp. 285-300 
In this article, education policy is analysed from a welfare state perspective. The aim is to 
analyse the significance attributed to social-inclusive aspects of education in contemporary 
education policies of the Nordic countries, and the extent to ...  
DOI: 10.1080/00313830600743316 
 
Participation and school 10 träffar varav en var intressant se nedan. 
 
Social competence in children. 
Semrud-Clikeman, Margaret1 
New York, NY, US: Springer Science + Business Media. (2007) xii, 299 pp. 
(From the cover) Social competence is essential to the mental and physical well-being of all 
humans, no matter their age. Yet as many as one in ten children has trouble keeping friends or 
even making friends. In Social Competence in Children, ...  
View Record | References |  
 
Student health 1324 träffar. Avancerad sökning ”student health” and school 771 träffar. 
Avancerad sökning ”student health” and school and Scandinavia gav 5 träffar, varav ingen var 
intressant. 
Inclusion and school 16507 träffar. 
Avancerad sökning inclusion and school and Scandinavia gav 116 träffar vi avgränsade ännu 
gång genom att skriv elementary school och fick då 19 träffar varav en valdes bort. 
 
 



 

 

Bilaga C 
Referenslista på inkluderade studier. 
 
DiVA 
Bergström, Margareta; Holm, Inger 
Den svårfångade delaktigheten i skolan: Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter 
Linköpings universitet. Licentiatavhandling, monografi, 2005 
http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=5 
Innehåll: En empirisk studie med intervjuer och deltagande observationer på en grundskola. 
 
Elvstrand, Helene 
Delaktighet i skolans vardagsarbete 
Linköpings universitet. Doktorsavhandling, monografi 2009 
http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=5   
Innehåll: En empirisk studie med intervjuer, observationer, fältanteckningar, informella 
samtal i en grundskola. 
 
Backlund, Åsa 
Elevvård i grundskolan: Resurser, organisering och praktik 
Stockholms universitet. Doktorsavhandling, monografi. 2007 
http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=1 
Innehåll: En empirisk studie med intervjuer på en grundskola. 
 
Thornberg, Robert 
Ett resursteams samverkan med skola, elever och föräldrar: förtjänster, hinder och utmaningar 
Linköpings universitet Rapport 2009 
Innehåll: En empirisk studie med fokusgruppsintervjuer. 
 
Thornberg, Robert 
School democratic meetings Pupil control discourse in disguise 
Linköpings universitet Artikel i tidskrift 2010 
http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=3 
Innehåll: En empirisk studie med observationer och intervjuer på en grundskola. 
 
Thornberg, Robert 
Rules in everyday life: Teacher strategies undermine rule participation 
Linköpings universitet Artikel i tidskrift 2009 
http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=3 
Innehåll: Innehåll: En empirisk studie med observationer och intervjuer på en grundskola. 
 
PsycInfo: 
Use of social network analysis to map the social relationships of staff and teachers at 
school. 
Hawe, Penelope1; Ghali, Laura2 
Health Education Research. Vol 23(1), Feb 2008, pp. 62-69 
... We present the results of an application in a high school. We characterize the school in 
terms of the density of relationships and the centrality of particular staff and teachers. We 
illustrate how simply being well-known or ...  
DOI: 10.1093/her/cyl162 
View Record | References | Cited by 3 | Full-Text Linking | 



 

 

Innehåll: En Australiensk studie med intervjuer i en grundskola. Är tänkt att använda som 
kontrast till svenska studier. 
 
ERIC: 
On Other People's Terms: Schools' Encounters with Disabled Students 
Persson, Bengt 
European Journal of Special Needs Education; v23 n4 p337-347 Nov 2008 
... research was to study the degree to which the Swedish school is accessible for all students. 
A total 200 professionals and politicians were interviewed alongside more than 30 upper 
secondary school students. The results show that ...  
Accession Number: EJ813802 
View Record 
Innehåll: En empirisk studie med intervjuer i grundskola. 
 
Nedanstående studier har vi personligen blivit tipsade om och inte hittat i vårt litteratursök: 
 
SOU 2010:95 Se tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Kommunstudie 
baserad på intervjuer. 
 
Bartholdsson, Åsa.2007. Med facit i hand normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två 
svenska skolor. Empirisk studien med observationer och intervjuer. Grundskola, förskole-
klass. 
 


