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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta 

med elever med funktionsnedsättningar i skolan 

Metod: Data samlades in via semistrukturerade telefonintervjuer med tio arbetsterapeuter 

som arbetade med elever i skolan. Intervjuerna analysera med stöd av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i följande kategorier: Viktigt med fokus på elevens 

delaktighet, Samarbete ger helhetsyn på eleven och Erfarenheter av att ge råd och stöd. 

Resultat: Resultatet visade att arbetsterapeuterna gjorde insatser med fokus på elevens 

delaktighet i skolaktiviteter. Främst där delaktighet i aktivitet påverkades av den fysiska eller 

social miljöns utformning. Arbetsterapeuterna beskrev sina erfarenheter av att samarbeta med 

eleven, föräldrar, lärare och annan berörd skolpersonal samt övriga aktörer, för att få en 

helhetssyn på elevens svårigheter och habilitering. Arbetsterapeuterna genomförde 

interventioner främst genom att arbeta som konsulter genom att ge råd och stöd till berörd 

skolpersonal och föräldrar. Arbetsterapeuterna gav främst råd och stöd om hjälpmedel, 

strategier och miljöanpassningar. 

Slutsats: Studien visade att arbetsterapeutens insatser behövs för att stötta eleven och lärarna 

för att underlätta lärandet i skolan. Enligt författarna skulle arbetsterapeuter även kunna ingå 

mer i skolans resurs, för att på ett mer naturligt sätt medverka i skolans arbetslag och kunna 

göra insatser. Vidare studier om skolpersonalens erfarenheter på arbetsterapeutens insatser i 

skolan finner författarna intressant för att få en kompletterande syn på arbetsterapeutens 

arbete i skolan. 
  
 Nyckelord: Occupational therapists, school, students, collaboration. 
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Abstract 
 

Purpose: The aim of this study was to describe occupational therapists experiences of 

working with students with disabilities in primary schools 

Method: The authors collected data through semi-structured telephone interviews with 10 

occupational therapists who worked with students in school. The written interviews was 

analysed by qualitative content analysis. The analysis resulted in the following three 

categories: Important focusing on student participation, Collaboration gives holistic view of 

the student, and Experience of providing advice and support. 

Results: The results showed that the occupational therapists focused on student's 

participation in school activities. Especially interventions related to participation that was 

affected by the physical and social environment. The occupational therapists described that 

their experience was that by working with students, parents, teachers, other school staff and 

other stakeholders they obtained a holistic view of the student's problem and rehabilitation 

process. The occupational therapists conducted interventions mainly by working as 

consultants to teachers, other concerned school staff and parents. The consulting work 

included that occupational therapists gave advice and recommendations on technical aids, 

strategies and environmental adaptations. 

Conclusion: The study showed that occupational therapy interventions are needed in order to 

support the student and teachers to facilitate learning in school. According to the authors, 

occupational therapists should be more included in the school's resource, as a way to 

participate in the school's teams and be able to perform interventions. Further studies on 

school staff experiences on the occupational therapist work at school are needed in order to 

get a complementary view on occupational therapy in school. 
  
Keywords: Occupational therapists, school, students, collaboration 
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Inledning 
Elever tillbringar många timmar i skolan, vilket gör att den är en viktig del av deras liv. 

Skolan ska ge alla elever en bra grund inför fortsatta studier samt öka chansen till att komma 

ut i arbetslivet. Idag finns det många elever som har svårigheter i skolan och det kan bland 

annat innebära att skolans krav inte uppnås. 

  

Under sin utbildning skrev författarna ett arbete om barn med Attention deficit hyperactiv 

disorder (ADHD) och hur arbetsterapeuten kunde bidra med sin kunskap i skolan. Eftersom 

ADHD är en av de vanligaste diagnoser som medför problem i skolan så uppstod frågan hur 

arbetsterapeuter i Sverige arbetar med elever med svårigheter i skolan. Författarna valde att 

göra en kvalitativ studie för att få en beskrivning av svenska arbetsterapeuters erfarenhet av 

att arbeta med elever i skolan inte bara barn med ADHD utan mer generellt om deras 

erfarenheter av arbeta med elever i grundskolan. 

Bakgrund 

Inom arbetsterapeutisk teori är vikten av delaktighet i dagliga aktiviteter central. 

Arbetsterapeuter fokuserar på aktiviteter som är meningsfulla och som bidrar till fysiska och 

emotionellt välbefinnande. Ett av arbetsterapins fokusområden är arbete och för barn är 

skolan en arbetsplats, därför är möjligheten till delaktighet i skolans olika aktiviter en central 

del av arbetsterapi (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008; Fisher, 

2009; Kielhofner, 2012). 

  

 I arbetet med elever med funktionsnedsättning strävar arbetsterapeuter efter att ge den bästa 

servicen i den miljö som är mest naturlig för barnet att befinna sig i. En av arbetsterapeutens 

viktigaste uppgifter i skolan är att elever med funktionsnedsättning blir delaktig i skolans 

aktiviteter (Case-Smith, Richardson & Schultz-Krohn, 2005). Därför kan arbetsterapeuten 

med sin kunskap om delaktighet och aktivitetens betydelse hjälpa elever att klara av skolans 

mål och vara en viktig medlem i skolans team (Fisher & Duran, 2004). Arbetsterapeuten kan 

även genom sin kunskap om miljöns betydelse för delaktighet i aktivitet underlätta för barnet 

i vardagen genom anpassning av miljön (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012) i bostaden eller i 

skolmiljön (Palm, 2011; Socialstyrelsen, 2001). Aktiviteter kan även anpassas med hjälp av 

tekniska hjälpmedel och annan anpassad utrustning eller genom att informera och ge råd om 

strategier och/eller om aktivitetsträning för att återfå/utveckla aktivitetsförmågan (Fisher, 

2009; Socialstyrelsen, 2001). 
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I Sverige kommer barn och ungdomar i kontakt med arbetsterapeuter genom bland annat 

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) vilket är en verksamhet som tillhör landstinget. 

BUH ska ge stöd, råd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år med olika 

funktionsnedsättningar och deras familjer. BUH ansvarar för barn med fysiska 

funktionsnedsättningar vilka kan exempelvis vara hjärnskador, muskel-eller nervsjukdomar, 

rörelsehinder samt missbildningar. BUH ansvarar även för barn med andra 

funktionsnedsättningar så som kognitiva- eller psykiska funktionsnedsättningar som 

exempelvis olika former av autism och ADHD samt barn med syn- och hörselnedsättningar 

(Palm, 2011). Vårdteamet kan bestå av olika yrkesgrupper exempelvis av fysioterapeut, 

arbetsterapeut, (Reeder, Arnold, Jeffries & McEwen, 2011) logoped, (Mancini & Coster, 

2004) psykolog, kurator, dietist, läkare, sjuksköterska och specialpedagog (Palm, 2011). 

Arbetsterapeuten kan även komma i kontakt med elever genom skolhälsovården. Där 

verksamheten har som fokus att följa elevens utveckling, vidmakthålla och förbättra både 

själsligt och kroppsligt (SFS, 1986: 1100 kap 14, 2§). Elevhälsan omfattar skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator men den ska även finnas tillgång till specialpedagogiska 

insatser för att täcka elevens behov (SFS: 2010:800, kap 1, 25§). 

  

Skolan 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800, kap. 1, 3 §) definieras eleven som en person som deltar i 

utbildning med undantag för barn som går i förskola, grundskolan som eleven deltar i varar i 

nio år (SFS, 2010:800, kap. 10, 3 §).  Samtliga elever i skolan har enligt skollagen (SFS, 

2010:800) rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar och utbildningens mål så långt som 

möjligt. I Sverige gör skolan pedagogiska bedömningar för att ta reda på var eleven befinner 

sig kunskapsmässigt.  Pedagogisk bedömning bygger på resultatet efter en kartläggning av 

elevens svårigheter och skolsituation. Om eleven inte lyckas uppnå utbildningskraven har de 

rätt att få en utredning för att se om extra stöd är nödvändigt, detta stöd kallas för extra 

anpassning (Skolverket, 2014). För en elev med funktionsnedsättning kan följderna av 

funktionsnedsättningen orsaka svårigheter med att uppfylla skolans olika kunskapskrav. Stöd 

kan då ges för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800, kap. 3, 3 

§). Stödinsatser från skolan till den enskilda eleven brukar göras efter att en uppfattning av 

hur organisationen kring eleven ser ut (Skolverket, 2014a). Rektor har största ansvaret för att 

ge eleven stöd, anpassningar i skolan samt har hand om resursfördelningen (Skolverket, 

2014). 
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Ordet skola är enligt Skolverket (2014) alla utbildningsformer för barn och ungdomar från 

förskoleklassen till gymnasieskolan vilket inkluderar särskolor, sameskolan och 

specialskolan. I denna studie kommer författarna att skriva om reguljär skola som kommer att 

benämnas som skola. 

  

Arbetsterapeuters arbete i skolan 

Elever tillbringar stor del av sin vardag i skolan och några av dessa elever har någon form av 

funktionsnedsättning. För att motverka funktionsnedsättningars konsekvenser (SFS, kap 3, 

3§) bör anpassning göras i skolan för att ta hänsyn till elevens behov i de olika lärmiljöer och 

vid undervisningsprocessen (Skolverket, 2014). Olika nödvändiga anpassningar kan vara 

anpassning av lokalernas belysning och miljön i klassrummet samt med kompensatoriska 

hjälpmedel (Skolverket, 2014). Forskningen från ett flertal studier (Egilson & Traustadottirs, 

2009; Spencer, Turkett, Vaughan & Koenig, 2006) visar på att skolmiljön behöver anpassas 

utefter behovet hos elever med funktionsnedsättning, då skolmiljön har stor påverkan på 

elevernas möjlighet att delta i aktiviteter. I studierna framkom även att de vanligaste insatser 

som gjordes var i klassrummen och korridorer. Enligt Missiuna, Pollock, Levac, Campbell, 

Whalen, Bennett och Russell (2012) studie kan arbetsterapeuter ge tips och råd om hur 

klassrummen bör anpassas utifrån behovet som eleven med funktionsnedsättning har. I 

studier har även framkommit att elever med fysiska funktionsnedsättningar har mer assistans 

och miljöanpassningar gjorts till/för än för elever med kognitiva funktionsnedsättningar 

(Egilson & Coster, 2004; Hemmingsson, 2002). 

  

Studier har visat att minst insatser görs på skolgården, i matsalen och andra lokaler där 

eleverna vistas under rasterna (Egilson & Traustadottirs, 2009; Spencer, Turkett, Vaughan & 

Koenig, 2006). Något som enligt studierna har kraftigt begränsat elevers möjlighet till 

delaktighet och social interaktion. Hemmingsson (2002) beskriver att elever med lindrig 

funktionsnedsättning oftast “glömdes” bort vid miljöanpassningarna. Detta orsakade att de 

fick större problem i skolan än elever med allvarligare funktionsnedsättningar. Ytterligare en 

aspekt som framkom i några studier var att hjälpmedel inte användes fullt ut. Detta orsakade 

problem och förhindrade elevers tillgänglighet till både fysiska och sociala miljöer (Egilson 

& Traustadottirs, 2009; Dahlin & Lagerkrans, 2013). Egilson och Traustadottir (2009) 

beskriver i sin studie att bättre kroppshållning hade kunnat möjliggöras med hjälpmedel 
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vilket förbättrat prestationsförmågan, bidragit till bättre koncentration samt ökad uthållighet i 

klassrummet. Vidare skriver Egilson och Traustadottirs (2009) att lärarnas bristande kunskap 

om hjälpmedel orsakade att de inte användes effektivt, vilket minskade elevens eventuella 

vinst av hjälpmedlet. Dahlin och Lagerkrans (2013) skriver i sitt projekt att upp till 15 

procent av elever på gymnasieskolorna hade kognitiva funktionsnedsättningar och var i 

behov av teknikstöd, dock saknades efterfrågan efter teknikstöd. Vidare beskriver Dahlin och 

Lagerkrans (2013) att anpassning av undervisningsmaterial och arbetsuppgifter hade tillfört 

att eleverna kunde arbeta mer effektivt med skolaktiviteterna. 

  

Studier visade även på att arbetsterapeuten gav elever och lärare stöd genom att utveckla 

strategier för att ge ökad självständighet hos eleven (Missiunna et al., 2012; Reeder et al., 

2011; Rens & Joosten, 2014). Arbetsterapeuter gjorde dag/vecko - scheman och informerade 

om strategier som lärare använde sig av under sitt arbete med eleven, dessa användes även i 

hemmet med familjen (Reeder et al., 2011). Särskilt gynnsamma strategier var de som 

tillförde att elever blev självständiga och kunde ansvara för sitt eget genomförande (Rens & 

Joosten, 2014). Ett exempel på en sådan strategi var där stämplar och klistermärken användes 

istället för papper och penna för elever med motoriska funktionsnedsättningar (Missiunna et 

al., 2012). Andra strategier som uppskattades mycket av lärarna var strategier som hela 

klassen kunde använda sig av och som blev dagliga rutiner i klassrummet (Rens & Joosten, 

2014).  

  

Arbetsterapeuten gör bedömningar genom intervju och observation och kan då även använda 

sig av olika instrument för att få en bild av problemområdena (Kielhofner, 2012; Fisher, 

2009). Ett instrument som kan användas i skolan är Bedömningar av Anpassningar i 

Skolmiljön (BAS) (Hemmingsson, Egilson, Lindström & Kielhofner, 2014). Grunden i BAS 

är Model of Human Occupation (MOHO) med fokus på miljön och hur den påverkar 

människans aktivitet (Kielhofner, 2012). I BAS är det skolmiljöns betydelse för elevens 

aktivitet och delaktighet som är i fokus (Hemmingsson et al., 2014). School Assessment of 

Motor and Processor Skills (School AMPS) (Fisher, Bryze, Hume & Griswold, 2007) är ett 

annat instrument som används inom skolan och som ger information om hur elevens 

arbetsförmåga ser ut. School AMPS bedömning görs i miljön där eleven upplever problemen, 

detta för att få en bra bild av problematiken så att rätt interventioner kan sättas in (Fisher & 

Duran, 2004). Förutom bedömningsinstrument använder arbetsterapeuten föräldrarnas 

kunskap om eleven. I en studie av Rosenberg, Bart, Ratzon och Jarus (2013) beskrivs att 
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föräldrarnas kunskap om barnet ger arbetsterapeuten en bättre förståelse av dess vardag och 

att bedömning i samråd med föräldrarna var därför väsentlig. 

  

Miljöns påverkan på elever med funktionsnedsättningar 

Den sociala miljön är en viktig del av elevernas skoldag. Det är viktigt att se eleven och inte 

bara funktionsnedsättningen. Det sociala sammanhanget och delaktigheten kan påverkas på 

olika sätt beroende på vilka funktionsnedsättningar eleven har (Hemmingsson, 2002). Fysiska 

och kognitiva funktionsnedsättningar påverkar elever på olika sätt vid utförande av 

aktiviteter. Elever med fysiska funktionsnedsättningar kan bli begränsade när aktiviteterna 

ställer högre krav på motoriska färdigheter, så som förflyttningar, under raster och på 

skolgården vilket försvåra delaktigheten (Egilson & Costers, 2004; Egilson & Traustadottir, 

2009; Hemmingssons, 2002;).  Elever med kognitiva-, sociala- och beteendesvårigheter 

påverkades mindre av aktiviteter som ställde högre krav på motoriska färdigheter (Egilson & 

Traustadottir, 2009) men upplevde större svårigheter under lektionstid (Egilson & Costers, 

2004). 

  

Hemmingssons (2002) studie visade att äldre elever med fysiska funktionsnedsättningar hade 

svårare att vistas i skolan än yngre elever, även om de hade samma tillgång till assistenter. 

Svårigheterna för äldre elever var att de ofta fick byta klassrum, vilket försvårade 

användningen av deras personliga egendomar och hjälpmedel. Emedan skoluppgifter som 

ställde krav på den kognitiva förmågan kunde orsaka problem för eleven med kognitiv 

funktionsnedsättning vilket kunde orsaka att eleverna blev oengagerad och vägrade gå till 

skolan. Detta ledde till sämre betyg och dålig mental hälsa, så som depression och ångest 

men även självmordstankar (Cramm, Krupa, Missiuna, Lysaght & Parker, 2013). 

  

Arbetsterapeutens samarbete med skolpersonal 

Ett flertal studier visar vikten av samarbete mellan arbetsterapeuter och lärare (Rens & 

Joosten, 2014; Barnes & Turner, 2000; Egilson & Traustadottir, 2009; Missiuna et al., 2012; 

Sahagigan Whalen, 2002) det visade sig att ett bra samarbete mellan arbetsterapeut och lärare 

påverkade elevens utbildningsresultat positivt. I en studie av Rens och Joosten (2014) 

framkom att en tydlig bild av varandras roller underlättade samarbete, detta bidrog till att 

elever hänvisades vidare till arbetsterapeuten oftare om lärarna hade en tydlig bild av 

arbetsterapeutens roll. Studien visade även att kännedomen om arbetsterapeutens roll gjorde 



 

9 
 

det lättare för lärarna att förklara för föräldrarna betydelsen av arbetsterapeutens insatser. 

Studien informerar dessutom om vikten av att arbetsterapeuter känner till lärarens roll. 

  

Andra studier visar dock på att samarbetet med lärarna påverkas på ett negativt sätt om 

arbetsterapeuterna såg sig själva som experter och inte tog hänsyn till lärarens åsikter. 

Samarbetet påverkades även om arbetasterapeuterna inte tillhörde ordinarie skolpersonal utan 

kom som utomstående och inte kände till skollivet (Bose & Hinojosa, 2008; Rens & Joosten, 

2014). I Ericksens (2010) studie framkom det att problem kunde uppstå med ett 

klientcentrerat arbetsätt om arbetsterapeuten, läraren och föräldrar hade olika syften och mål. 

Vidare skriver Bose och Hinojosa (2008) att vissa samarbetsproblem berodde på tidsbrist vid 

informationsmöten mellan arbetsterapeuten och lärarna. Arbetsterapeuterna ansåg även att 

lärarens personlighet påverkade samarbetet och att unga och nyutbildad lärare oftast var mer 

positiva vid mötet med arbetsterapeuterna (Bose & Hinojosa, 2008). Både arbetsterapeut och 

lärare ansåg dock att det var viktigt med samarbete och att gemensamt kunna sätta upp mål 

för eleven (Rens & Joosten, 2014). 

  

I Munkholm (2010) och Sahagigan Whalen (2002)  studier framkom att arbetsterapeuten ofta 

fungerade som konsulent för lärarna där de fick lära sig att anpassa fysiska och sociala 

miljöer och utföra uppgifter på ett annat sätt. I en annan studie guidade arbetsterapeuter lärare 

i olika strategier vilket underlättade för elever under lektionerna och fanns där som stöd till 

läraren om andra insatser var nödvändiga (Reeder, Arnold, Jeffries & McEwen, 2011). Andra 

önskemål från lärarna var tidiga insatser för elever med finmotoriska- och grovmotoriska 

svårigheter (Reeder et al., 2011). Arbetsterapeuten kunde även förklara om 

funktionsnedsättningen och informera lärare, föräldrar och eleven om 

funktionsnedsättningens konsekvenser samt erbjuda hjälpmedel riktad mot skolan, fritid och 

aktiviter i dagliga livet (Sahagigan Whalen, 2002). 

  

Problemformulering 

Idag ökar behovet av en kostnadseffektiv skola och högre krav på lärarna. Enligt Sahagigan 

och Whalen (2002) reducerar tidiga insatser av arbetsterapeutiska interventioner i skolan 

framtida kostnader för hälsovården och sociala insatser. Arbetsterapeuten kan genomföra små 

insatser som kan ha en stor betydelse för den enskilda eleven samt finnas där som stöd till 

lärarna. De kan med sin kunskap om miljöns betydelse för deltagande i aktivitet göra många 
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insatser för elever i skolmiljön. Det har visat sig att elever med behov att extra stöd klarar 

skolans krav bättre om de får stöd av arbetsterapeutiska insatser (Fischer & Duran, 2004). 

Antalet arbetsterapeuter och arbetsterapeutiska insatser riktade gentemot skolan ökar. Idag 

finns det en begränsad forskning om hur arbetsterapeuter arbetar inom skolan i Sverige. 

Därför är det viktigt att få kännedom om hur arbetsterapeuten kan bidra med sin kunskap för 

elever med funktionsnedsättning. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med elever med 

funktionsnedsättningar i skolan  

Metod 

Design 

Denna studie har en deskriptiv kvalitativ ansats som enligt Olsson och Sörensen (2011) är en 

bra metod att använda för att beskriva personers erfarenheter. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Granskär och Höglund-Nielsen, (2012) beskrivning. 

Urval 

Till denna studie valde författarna att använda sig av ett strategiskt urval.  Urvalet omfattade 

tio arbetsterapeuter med erfarenhet av att arbeta i skolan. Inklusionskriterier för studien var; 

klinisk verksamma legitimerade arbetsterapeuter som arbetade med elever i skolan. Urvalet 

kan jämföras med det som Granskär och Höglund-Nielsen, (2012) benämner strategiskt och 

representativt urval. De tio arbetsterapeuterna som valde att delta i studien kom från 

verksamheter inom olika delar i Sverige. 

  

Procedur 

Författarna skickade ut förfrågan om medverkan i studien till 48 arbetsplatsen inom barn- och 

ungdomshabiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin och skolhälsovården i Sverige. 

Förfrågningarna gjordes genom e-mail där missivbrevet (Bilaga 1) och intervjufrågorna 

(Bilaga 2) bifogades. Av de 48 arbetsplatser avböjde 15 stycken att medverka på grund av 

tidsbrist, att de inte kunde bidra med något till studien eller att inga arbetsterapeuter var 

anställda på arbetsplatsen. De arbetsplatser som inte svarade efter första utskicket 
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kontaktades igen av författarna, av dessa svarade 23 varken på telefon eller e-mail. Svar via 

e-mail erhölls från tio arbetsterapeuter som valde att delta i studien och angav till författarna 

datum och tid för intervjusamtalet. 

  

Datainsamling 

En semi-strukturerad telefonintervju med öppna frågor gjordes för att få en överblick av hur 

arbetsterapeuter arbetar med elever i skolan. Vid intervjuerna användes en låg grad av 

standardisering för att få en mer naturlig dialog med arbetsterapeuterna. En låg grad av 

standardisering innebär att följdfrågor och ordning på frågorna anpassas efter den intervjuade 

(Trost, 2010). Enligt Trost (2010) är detta en självklarhet för att intervjun ska vara seriös. 

Intervjuerna hade även en låg grad av strukturering. Olsson och Sörensen (2011) menar att 

med låg grad av strukturering kan den intervjuade tolka frågorna efter egen uppfattning 

beroende på erfarenheter, värderingar och språkvanor. Syftet med intervju och frågor var att 

få arbetsterapeuternas erfarenheter. Telefonintervjuerna spelades in på ljudfil på mobilenhet 

och därefter transkriberades. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 min och genomfördes 

under februari, mars och april månad 2015. Arbetsterapeuterna hade mellan 6 månader till 36 

års yrkeserfarenhet av att arbeta inom barn och ungdomshabilitering. Av dessa 

arbetsterapeuter arbetade nio inom barn och ungdomshabilitering och en inom 

skolhälsovården. 

  

Dataanalys 

Författarna analyserade insamlad data enligt en kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och 

Höglund- Nielsen, (2012). Metoden valdes för att identifiera skillnader och likheter av 

arbetsterapeuternas erfarenheter. De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant och lästes 

därefter genom ett flertal gånger för att få en helhetsförståelse för materialet. Dessa 

intervjutexter utgjorde studiens analysenhet. Utifrån studiens syfte identifierades 

meningsbärande enheter i texten vilket kan vara meningar, ord eller längre stycken ur texten 

som bär på en mening. Sedan kondenserades meningsenheterna för att göra texten mera 

lätthanterlig. Nästa steg i analysprocessen var att abstrahera fram koder ur den kondenserade 

texten. Författarna arbetade tillsammans med de två första intervjuerna vid framtagning av 

meningsenheter och koder för att sedan fortsätta enskilt. Vid osäkerhet av tolkning av 

materialet diskuterade författarna med varandra för att stämma av att meningsenheter och 

koder stämde med den nedskrivna texten. När samtliga meningsbärande enheter hade 
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kondenserats och fått en kod diskuterade författarna tolkningen av data och att kodningen 

överensstämde med meningsenheternas kontext. Slutligen jämfördes koderna med avseende 

på likheter och skillnader och liknande koder fördes samman till tre kategorier. Ett exempel 

på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, kod och kategori presenteras nedan i 

tabell 1. 

  

Tabell 1. Exempel på kategorisering 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Vi försöker att ha en helhetsbild 

över barnets situation den 

helhetsbilden kan vi inte vi som 

arbetsterapeuter fixa själva utan 

vi kan jobba i team 

tillsmammans med andra. 

Viktigt med en 

helhetsbild av barnet som 

fås genom samarbete med 

andra professioner 

Viktigt med 

samarbete 

Samarbete ger 

helhetssyn på 

eleven 

Att ha ett samtal om vikten att få 

vara med och inte bli utesluten 

när det är svårt… att hänga med 

på friluftsdagar och gymnastiken 

och så 

Arbetsterapeuten tar upp 

med skolpersonal om hur 

viktigt det är att barnet är 

delaktigt i aktiviteter som 

gymnastik och 

friluftsdagar 

Delaktighet Viktigt med fokus 

på elevens 

delaktighet 

Så som vi jobbar mot skolan så 

är det mera att vi jobbar som 

konsulter 

Jobbar mycket 

konsultativt med skolan 
Jobbar konsultativt Erfarenheter av att 

ge råd och stöd 

  

Forskningsetiska aspekter 

Arbetsterapeuterna i studien informerades tydligt genom missivbrevet om studiens syfte, att 

telefonintervjun skulle spelas in, att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde 

avbryta intervjun när som helst. Detta för att enligt Olsson och Sörensen (2011) respektera 

personens integritet och autonomi samt frivillighet till deltagandet. All information och 

uppgifter som samlades in under datainsamlingen använde författarna endast för studiens 

ändamål och materialet behandlades konfidentiellt under hela studien, vilket innebär att 

obehöriga inte fått ta del av materialet (Olsson & Sörensen, 2011) samt att personliga 

uppgifter inte kommer fram i studien (Olsson & Sörensen, 2011; Granskär & Höglund- 

Nielsen, 2012). Personliga uppgifter och arbetsort publiceras inte i aktuell studie. 
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En risk var att arbetsterapeuterna kunde reagera på intervjun och ifrågasätta sitt arbetsätt och 

sin arbetsroll. Författarna anser dock att nyttan med denna studie överväger risker där resultat 

kan leda till ökad kunskap om arbetsterapeuternas roll i skolan. 

  

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med elever 

med funktionsnedsättningar i skolan. I analysen av materialet framkom följande kategorier 

Viktigt med fokus på elevens delaktighet, Samarbete ger helhetsyn på eleven och 

Erfarenheter av att ge råd och stöd. Arbetsterapeuternas erfarenhet var att möjliggöra 

delaktighet och självständighet i skolaktiviteter var viktig för elever med 

funktionsnedsättning för att vara med/som jämnåriga kamrater. Det framkom även vikten av 

samarbete med det egna teamet, andra aktörer, skolan och föräldrarna för att få en helhetssyn 

på elevens problematik och framsteg inom rehabiliteringen. Vidare framkom vid analys att 

Arbetsterapeuterna arbetade konsulter i skolan genom att instruera kring olika strategier, ge 

råd, stöd och rekommendationer till berörd skolpersonal.  

Viktig med fokus på elevens delaktighet 

I denna kategori framhålls arbetsterapeuternas erfarenhet av att arbeta för att möjliggöra 

elevens delaktig i skolaktiviteter. Arbetsterapeuterna beskrev även skillnaden på hur 

delaktigheten kunde påverkas olika beroende om det var elever med fysiska- eller kognitiv 

funktionsnedsättningar samt hur eleven påverkades av olika miljöer, så som klassrum, 

omklädningsrum, raster och utflykter. Arbetsterapeuterna nämner även att åldern kunde ha 

inverkan på elevens delaktighet. 

  

Arbetsterapeuterna arbetade utifrån arbetsterapins fokus gällandet vikten av att vara delaktig i 

olika aktiviteter, men att även kunna vara självständig under skolaktiviteterna. Många av 

arbetsterapeuterna beskrev att vikten av interventionen var att eleverna skulle kunna vara 

delaktiga på samma eller liknade sätt som sina jämnåriga klasskamrater. Arbetsterapeuterna 

kunde genom observation och intervjuer med eleven sätta in nödvändiga interventioner för att 

främja elevens delaktighet i skolan. Arbetsterapeuterna beskrev att den fysiska miljön i 

skolan påverkade elevens delaktighet på många olika sätt. Den fysiska miljön i klassrummet 

kunde påverka elevens delaktighet och arbetsterapeuterna kunde till exempel observera om 

eleven var i behov att sätta sig längre fram i klassrummet eller om eleven var i behov av 

hjälpmedel för att bli mer delaktiga under lektionerna. En annan vanlig miljö som begränsade 
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delaktigheten var gymnastiken och gymnastikmiljön som orsakade svårigheter. 

Arbetsterapeuterna beskrev att elevens delaktighet och självständighet kunde påverkas om de 

hade svårigheter inne i omklädningsrummet på grund av att miljön inte vara anpassad, att de 

var i behov av hjälpmedel eller hade svårigheter med på- och avklädning. Delaktigheten 

kunde påverka eleverna på olika sätt beroende om det var fysiska- eller kognitiva 

funktionsnedsättningar. Delaktigheten påverkades om eleven inte kunde uppfatta regler under 

gymnastiklektionen. En del arbetsterapeuter beskrev att lärarnas arbetssätt kunde skilja sig åt 

och att detta kunde påverka elevens delaktighet. Nedstående citat beskriver en arbetsterapeuts 

erfarenhet: 

  

“Då jag och en sjukgymnast gjorde en observation på en pojke under 

gymnastiken, han älskar gymnastiklektioner men han har ju då väldigt svårt att 

hänga med. Läraren lätt honom göra saker med sin assistent i stället och det ju 

inte så lyckat för då blir han inte delaktig” 

  

Flertal arbetsterapeuter beskrev rasterna som en aktivitet som kunde få eleven att känna 

utanförskap. Arbetsterapeuterna observerade då om eleven hade svårigheter med att uppfatta 

lekregler som kunde påverka deras umgänge med kamrater. Delaktigheten i den sociala 

miljön påverkades också om eleverna hade svårigheter med att hitta på lekaktiviteter under 

rasten eller om de var vilsna och/eller osäkra i hur de skulle umgås med sina kamrater. En 

arbetsterapeut nämnde att delaktigheten kunde främjas genom att införa dagens lek, vilket 

vissa skolor hade infört. Enligt arbetsterapeuternas erfarenhet kunde delaktigheten begränsas 

även vid på- och av klädning vilket medförde att eleven missade den naturliga gruppering 

som sker i början på rasten. Detta beskrev två arbetsterapeuter med följande citat: 

  

“När man ska ut på rast får man kämpa med att ha på sig jacka och skor och 

då har de andra redan sprungit iväg och då kommer man efter” 

  

“Hon kan faktiskt ta på sina kläder med det tar en kvart av rasten innan hon är 

ute med de andra och då har grupperingar redan skett” 

  

Andra delaktighets problem kunde uppstå under utflykter, då själva utflykten kunde vara 

energikrävande och mycket planering krävdes vid en sådan aktivitet. Arbetsterapeuterna 

samtalade oftast med eleven, föräldrar och läraren om syftet med utflykten och vad som 

skulle prioriteras. Om syftet med utflykten var elevens sociala delaktighet med klassen och 

klasskamraterna eller att utföra själva aktiviteten.   
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Arbetsterapeuterna beskrev hur delaktigheten påverkades olika beroende om det var yngre 

eller äldre elever. Yngre elever hade större svårigheter att vistas på skolgården och under 

rasterna. Då lekmiljön som gungor kunde begränsa delaktigheten för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. För äldre eleverna var skolgården inte lika betydelsefull då lekens 

betydelse avtar med ålder och eleverna börjar umgås med klasskamraterna på ett annat sätt, 

där den sociala miljön blir viktigare.  

Samarbete ger helhetssyn på eleven                                                            

I denna kategori beskrivs vikten av samarbete inom teamet, med andra aktörer och med 

berörd skolpersonal. Arbetsterapeuterna beskriver vikten av samarbete som en väsentlig del i 

deras arbete och att det gjordes möjligt att stötta både elev och föräldrar. Deras erfarenhet 

vara även att sammarbetet med föräldrar var viktig vid uppföljning för att få en helhetssyn på 

elevens habilitering.  

Enligt arbetsterapeuternas erfarenhet var det mycket samarbetade med andra professioner 

både inom det egna teamet och med skolan. Arbetsterapeuterna arbetade mycket i team och 

samarbetade vanligtvis med fysioterapeuten. Arbetsterapeuterna ansvarade för den 

finmotoriska delen medan den grovmotoriska delen var fysioterapeutens område. Andra 

professioner som kunde ingå i teamet var kurator, psykolog, logoped, dietist och 

specialpedagog. I resultatet framkom att det kunde skilja sig i vilka professioner som ingick i 

team samt att skolbesök gjordes vanligtvis tillsammans med en teamkollega och sällan 

ensam. Teamarbetet var mycket viktigt för att ge rätt stöd åt familjen, vilket bidrog med en 

helhetsyn på elevens habilitering. Det framkom även att ytterligare aktörer kontaktades vid 

behov för att kunna stödja familjen på bästa sätt, som till exempel Barn och 

ungdomspsykiatrin och/eller Socialtjänsten. En arbetsterapeut beskriver det med följande 

citat: 

  

“Hur många olika människor som helst kan var inkopplade, sen sätter man sig 

ner och resonerar kring familjens problem och vem som gör vad.” 

  

Samtliga arbetsterapeuter beskrev att de hade olika möten inom verksamheten, med familjen 

och skolmöten för att kunna samarbeta kring eleven. Mötena planerades efter elevens behov 

men de hade minst ett skolmöte per termin. Arbetsterapeuterna beskrev att vid möte inför 

skolstarten informerades skolpersonalen om elevens diagnos och på vilket sätt elevens 



 

16 
 

funktionsnedsättning kunde påverka prestationen i skolan och om några interventioner var 

nödvändiga inför skolstart. Det var viktigt att rektorn och berörd skolpersonal deltog på 

mötena så att information kom fram och att de nödvändiga interventionerna kunde 

verkställas. Rektorn hade en viktig roll med huvudansvaret för att ge eleven nödvändig stöd. 

Följande citat beskriver vikten av att rektorn medverkar på mötena: 

  

“Det är viktigt att vi har med rektorn på mötena och jag har varit på möten 

där rektorn inte varit med och man kan inte fatta några beslut över huvud 

taget, utan det blir så att lärarna blir budbärare till rektorn och sen så fördröjs 

alltihopa så jag brukar var jättetydlig med att jag tycker det är viktigt att 

rektorn är med.” 

  

Samtliga arbetsterapeuter i studien beskrev att samarbetet med lärare fungerade i regel bra 

och att lärarna var nöjda och uppskattade arbetsterapeuterna insatser. Arbetsterapeuterna hade 

vanligtvis kontakt med lärarna/mentor för uppföljning av de interventionerna som gjordes i 

klassrummet. Då lärarna kunde se och följa elevens resultat. Arbetsterapeuterna och lärarna 

brukade samarbeta genom att tillsammans sätta upp mål för eleven. Ett bra sammabete mellan 

arbetsterapeuten och berörd skolpersonal var viktigt, vilket beskrivs med nedstående citat: 

  

“Mycket hänger på skolan och lärarna också, får man inte med lärarna i sitt 

tänkande brukar det inte gå så bra men om man har de med på tåget så brukar 

små saker kunna göra stora skillnader.” 

  

De flesta arbetsterapeuter hade erfarenheter av att samarbeta med familjen i hemmet och med 

skolan. Samarbetet med familjen tillförde ytterligare stöd åt eleven för att exempelvis kunna 

ordna och planera i hemmet inför skolan. Samarbetet med föräldrarna fortgick även efter 

interventionen för att få information om interventionsens resultat. I resultatet framkom det 

även att föräldrarna hade ett stort inflytande och att alla interventioner diskuterades med 

föräldrarna och inget gjordes utan deras samtycke. Kontakt med skolan gjordes efter 

föräldrars godkännande. Arbetsterapeuterna hade inga erfarenhetera av att föräldrarna hade 

en negativ inställning till att arbetsterapeuterna kontaktade skolan. En del arbetsterapeuter 

beskrev olika erfarenheter av att befinna sig mellan eleven och föräldrarna och deras olika 

åsikter kring interventionen, nedstående citat beskriver en erfarenhet: 

  

“Det är inte alltid de har samma åsikt och samma behov så är det ju. Men 

försöker man lyfta upp det och lägga det tydligt på bordet och säga, nu tycker 



 

17 
 

… så här och ni föräldrar tycker så här och det här är inte samma sak. Hur 

tänker ni, kan vi enas någonstans mitt i mellan eller kan vi göra så här att vi 

provar så här först och utvärderar och provar det här sen och utvärdera och 

ser vilket som är bäst så det blir individuella lösningar” 

 

Att vara konsult genom att ge råd och stöd 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda sin kompetens 

främst genom att vara konsulter till lärare och annan berörd skolpersonal genom att, ge råd 

och stöd på hjälpmedel, strategier, miljö anpassningar samt övriga rekommendationer som 

skolpersonal kan använda sig av i skolan. 

  

Resultat visade hur arbetsterapeuterna arbetade som konsulter i skolan gällandet 

interventioner för eleven genom att guida skolpersonal. Arbetet påbörjades genom att göra 

observationer av skolmiljön för att kartlägga elevens svårigheter för att sedan införa 

individuella anpassningar. Flertal arbetsterapeuter beskrev att de vanligaste begränsningarna i 

skolmiljön var klassrummet, gymnastiksalen, omklädningsrummet samt matsalen. Ute på 

skolgården observerade arbetsterapeuterna främst om miljön var tillgänglig så att eleven 

kunde på ett självständigt sätt ta sig in och ut från skolan. Råd och rekommendationer 

angående anpassningar i utemiljön kunde sedan diskuteras med rektorn. 

 

Rekommendationer, råd och stöd gavs även till lärare/mentor, fritidspedagoger eller annan 

berörd skolpersonal om nödvändig miljöanpassning inne i skolans lokaler. Arbetsterapeuterna 

kunde rekommendera lärarna om miljöanpassningar i klassrummet genom att exempelvis inte 

ha för mycket skolmaterial på väggarna för att underlätta för eleven med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Eller genom att informera om vikten av tillgängligheten i 

klassrummet och hallen. Även hygienrummets utformning var viktig för elevens 

självständighet, där nödvändiga anpassningar informerades till rektorn. Det framkom i 

resultatet även att lärarna informerades av arbetsterapeuterna om eleven var i behov av att 

sitta i lugn och ro under rasterna eller under lunchen för att koppla av och orka med resten av 

skoldagen. Vid koncentrationssvårigheter kunde arbetsterapeuterna ge råd och stöd till lärare 

om nödvändiga strategier. Strategierna kunde vara att läsa uppgifterna högt, att eleven fick 

extra tid för att utföra uppgifterna eller att eleven fick använda sig av tekniska hjälpmedel 

som Ipad eller data. Äldre elever hjälptes oftast av mobiltelefoner för att planera in sina 

aktiviteter, det var ofta tillräckligt att arbetsterapeuterna instruerade på vilket sätt eleven 
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kunde använda sig av Appar, eller att lärare eller föräldrar informerades på vilket sätt de 

kunde stödja eleven. Andra vanliga interventioner var att arbetsterapeuterna ordnade bilder 

till eleven för att klargöra aktiviteter i skolan.  Arbetsterapeuterna lämnade över åtgärden till 

lärare/mentor som sedan var behjälpliga med bildstöd i skolan. Yngre elever fick oftast hjälp 

av bildstöd eller scheman för att planera in dagarna/veckorna. Det var tydligt bland 

arbetsterapeuterna att struktur på vardagen hjälpte eleverna att klara av vardagen i skolan och 

i hemmet, det var även klart att arbetsterapeuterna gjorde sina interventioner genom att 

instruera strategier och ge råd om nödvändigt hjälpmedel. En arbetsterapeut beskriver sin 

erfarenhet av arbete med hjälpmedel med följande citat: 

  

“jag och sjukgymnasten hade varit ute och observerat i skolan och efteråt haft 

samtal med mentorn om hur man skulle kunna tänka för att hjälpa det här 

barnet i form av bildstöd och timstock och så vidare” 

 

I resultatet framkom även att många gav råd och stöd om övrig miljöanpassning som 

ljudisolering i klassrummet eller användning av hörselkåpor. Samt om ramper och tak lyft 

kunde vara aktuella. Vid större åtgärder gav arbetsterapeuterna rekommendationer, råd och 

stöd till rektorn, vid mindre miljöanpassningar i klassrummet hade arbetsterapeuterna oftast 

kontakt med lärare/mentor.  

  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med elever 

med olika funktionsnedsättningar i skolan. I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna 

arbetade med fokus på elevens delaktighet, samarbetet med skolan, andra professioner och 

föräldrar var väsentliga för att få en helhetsyn på eleven. Arbetsterapeuternas erfarenhet var 

att de arbetade mycket konsultativt med berörd skolpersonal. 

 

I studien framkom det att arbetsterapeuternas fokus låg kring elevens delaktighet i 

skolaktiviteter, arbetsterapeuterna beskrev tydligt vikten av att eleven var delaktig och att han 

eller hon skulle ha möjligheten att vara social med sina klasskamrater. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter kan kopplas till AOTA:n (2008) och Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA, 

2012) där arbetsterapeutens mål är att främja och stödja individens hälsa genom att sträva 

efter klientens delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Enligt AOTA:n (2008) och Kielhofner 
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(2012) ligger arbetsterapeutens fokus på att anpassa bland annat miljöer och livsmönster för 

att främja hälsa och behålla aktivitetsutförande. Anpassning av skolmiljön var något 

arbetsterapeuterna hade som fokus för elevens delaktighet i skolan. Kielhofner (2012) 

beskiver delaktighet och självständighet i aktivitet som en viktig del för att skapa 

välbefinnande. Detta stöds även av FSA (2012) som beskriver aktivitet och delaktighet som 

ett av arbetsterapins grundtagande och har stor betydelse för människors utveckling och 

hälsa.  

 

Resultatet av studien visade att den sociala miljön kunde påverkas exempelvis vid svårigheter 

med på- och av klädning då eleven missade den första viktiga delen på rasten då lekgrupper 

bildas. Detta över stämmer med Hemmingssons, Borell och Gustavsson (2003) studie om 

vikten med att eleven fick vara självständig men även delaktig i skolaktiviteter som 

jämnåriga klasskamrater. Arbetsterapeuterna beskrev att delaktigheten påverkades även om 

eleven hade svårigheter med att uppfatta lekregler eller hade svårigheter med att hitta på 

lekaktiviteter, vilket hade inverkan på umgänget med klasskamraterna. Beskrivningen styrks 

av Mancinis och Costers (2004) studie där elevens delaktighet med andra barn påverkades 

mest under raster och på lekplatser. I aktuell studie framkom att en mer strukturerad 

socialmiljö kunde främja elevens delaktighet i skolaktiviteter och med klasskamrater. Där 

skolpersonalen kan ha en viktig roll i hur aktiviteter anpassas. Hur delaktigheten hos eleven 

kan påverkas framkom i Lowe och Chapparos (2010) studie där elever fick 

delaktighetsproblem i miljöer utanför klassrummet om skolpersonalen inte kunde hantera det 

på ett bra sätt.   

 

Egilson och Traustadottirs (2009) studie visade att svårigheter och delaktighetsproblem 

framkom under aktiviteter i utemiljön. Vilket styrker arbetsterapeuternas erfarenhet om att 

utflykter och raster var områden som påverkade elevens delaktighet och att planering kring 

aktiviteten var betydelsefull. Denna syn stämmer även överens med Lowe & Chapparos 

(2009) forskning om vikten av att eleverna var delaktiga i skolans aktiviteter och att 

delaktigheten var viktig i barnets roller som vän och elev.  Aktuell studie och tidigare 

forskning visar att elevens delaktighet med jämnåriga elever påverkades om aktiviteterna inte 

planerades så att det passade eleven. Enligt teorier (Kielhofner, 2012; Fischer, 2009) inom 

arbetsterapi är det därför viktigt att se över inte bara miljöns krav och elevens färdigheter 

men också aktivitetens form för att möjliggöra delaktighet i aktivitet. 
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Genom att samarbeta med föräldrar, lärare och annan berörd skolpersonal arbetar 

arbetsterapeuterna med fokus på elevens delaktighet i olika skolaktiviteter. Liknande resultat 

framkom i Egilson och Traustadottirs (2009) studie om vikten av att arbetsterapeuten 

samarbetar med personer så som föräldrar och skolan för att främja delaktighet hos barn med 

funktionsnedsättningar.  

 

Resultatet visade att teamarbete och samarbete med skolan är viktig för att ge stöd åt eleven 

och familjen på bästa sätt. Liknande resultat framkom i Bose och Hinojosa, (2008), Barnes 

och Turnes (2001) samt i Fisher & Durans (2009) studier där samarbetet mellan olika 

professioner var viktigt för att få ett gemensamt mål. Olika verksamhetsmöten och skolmöten 

var viktiga för att kunna få en helhetsyn på eleven. Vilket kan liknas med Barnes och Turner 

(2001) och Bose och Hinojosa (2008) studie där regelbundna teammöte bidrog till bättre 

möjligheter för eleven.  

 

Samarbetet mellan lärare och arbetsterapeuter kan enligt ett flertal studier resultera i posetiva 

skolresultat (Rens & Josten, 2014; Egilson & Tranustadottir, 2009; Missiunat et al., 2012). I 

regel fungerade samarbetet med lärarna bra och lärarna uppskattade arbetsterapeutiska 

insatser. Detta kan liknas till Rens och Josten (2014) och Bose och Hinojosa (2008) studie 

som visade att arbetsterapeuterna upplevde bättre samarbete med lärarna då dessa var mer 

mottagliga för samarbete och hade större intresse i arbetsterapeutens roll.  

 

Arbetsterapeuterna samarbetade mycket med familjen genom interventioner i hemmet med 

strategier eller hjälpmedel som kunde ge ytterligare stöd för att exempelvis komma iväg till 

skolan. Liknande resultat finns i Cramm et al., (2013) studie som visar att arbetsterapeuterna 

får en helhet av att samarbeta med familjen och hemmet. Vilket innebär att arbetsterapeuterna 

genom att samarbeta med skolan och familjen kunde få en helhetsbild av eleven. 

  

I resultatet framkom även att samarbetet med elev, familj och lärare var väsentliga för att få 

en helhetsyn på problemen och för att kunna uppnå målen. Inom arbetsterapi förespråkas det 

att arbeta klientcentrerat. Kan det vara problematiskt att flera personer då är inblandade inte 

bara eleven/klienten? Enligt Fischer (2009) kan ett klientcentrerat arbetssätt kopplas till en 

klientkonstellation som kan bestå av en grupp människor som hjälper klienten med dagliga 

aktiviteter, dessa kan vara lärare och föräldrar. På liknande sätt beskriver AOTA (2008) att 

familjen kan vara klienten. Liknande resultat finns även i Cramm et al., (2013) studie som 
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visar att arbetsterapeuterna får en helhet av att samarbeta med familjen och skolan. Resultatet 

i denna studie visade inte på någon problematik med att elever och föräldrar eller elever och 

skolpersonal uttryckte olika målsättningar med de arbetsterapeutiska interventionerna, men 

något som hade varit av intresse att studera framöver om det förekommer. Samarbetet som 

arbetsterapeuterna hade med eleven, familjen och läraren kan även kopplas till Etisk kod för 

arbetsterapeuter (FSA, 2012) där interventionen bör göras i samråd med personen eller 

berörda grupper. 

 

I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna fungerade som konsulter genom att ge, råd och 

stöd om hjälpmedel, strategier, miljö anpassningar samt övriga rekommendationer som lärare 

och berörd skolpersonal kan använda sig av i skolan. Liknande resultat finns i Munkholms 

(2010) och Bose och Hinojosa (2008) studier där arbetsterapeuterna gav råd och stöd vid 

interventioner i miljön eller gav rekommendationer av kompensatoriska hjälpmedel.  

Arbetsterapeuternas erfarenhet av att sätt upp mål och instruera strategier för att underlätta 

för eleverna tillsammans med skolpersonal kan därför jämföras med Kielhofners (2012) 

beskrivning om att råd och information är en process av givande och tagande där klienten och 

arbetsterapeuter tillsammans sätter upp mål och strategier. Resultatet visade att 

arbetsterapeuter arbetade i stor utsträckning med att skapa struktur. Enligt Kielhofner (2012) 

bidrar struktur med att ge eleven en känsla av kontroll och tydliggör möjligheter och hinder i 

en trygg miljö. Struktur kan även vara ett stöd för elevens egen viljekraft. Struktur kan gälla 

förutom aktivitetsutförandet även miljöaspekter. Något som överensstämmer med Bose och 

Hinojosa (2008) studie där arbetsterapeuter instruerar strategier till lärare gällandet 

klassrummets miljö. På motsvarande sätt beskriver Hemmingsson, Borell och Andersson 

(2003) om hur klassrummets miljö hade anordnats noggrant för att öka elevens 

aktivitetsutförande. 

 

Att tillgänglighet till skolans olika lokaler var viktigt framkom i studien och grunden för att 

möjliggöra aktivitetsutförande. Enligt Hemmingsson (2002) är tillgänglighet endast en aspekt 

av den fysiska miljön där den viktiga aspekten är användbarheten med andra ord den 

subjektiva upplevelsen av tillgänglighet. Detta var något som inte framkom i denna studie 

som något arbetsterapeuterna hade erfarenhet av. 
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Metoddiskussion 

En kvalitativ design användes för att fånga intervjupersonernas egna erfarenheter av sitt 

arbete: “Den kvalitativa forskningen bygger på förutsättningen att vi genom språket kan ta 

del av varandras inre världar. “ (Olsson & Sörensen, 2011,s. 23) 

  

Studien utfördes i olika kommuner i Sverige där totalt tio arbetsterapeuter intervjuades, varav 

nio var yrkesverksamma inom BUH och en var yrkesverksam inom Skolhälsovården. En 

semi-strukturerade telefonintervju gjordes där intervjufrågor användes för att stödja 

författarna men även för att kunna ställa följdfrågor för att få en djupare och mer följsam 

intervju. Studien genomfördes efter en kvalitativ innehållsanalys utifrån Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012). 

 

Inklusionskriterier i missivbrevet var att arbetsterapeuterna skulle ha minst två års erfarenhet. 

Men på grund av svårigheter med att hitta deltagare valde författarna att inkludera en 

arbetsterapeut med mindre än två års erfarenhet inom området. Något som till viss del kan ha 

påverkat studiens trovärdighet genom att en av de intervjuade inte hade samma erfarenhet 

som de andra. 

 

Författarna sökte inledningsvis efter yrkesverksamma arbetsterapeuter i Stockholms län, men 

på grund av dålig respons gjordes förfrågningarna även till andra län i Sverige. Att 

arbetsterapeuterna var från olika kommuner i Sverige kan därför öka studiens överförbarhet 

genom att arbetsterapeuternas erfarenheter kan ses som bredare än om alla hade kommit från 

samma kommun. Detta kan användas som argument för att resultaten skulle kunna överföras 

till andra verksamheter inom i Sverige. 

        

Samtliga intervjuer genomfördes via telefonsamtal vilket kan ha gjort att viss information 

uteblev då den tysta kommunikationen via kroppsspråk inte var möjlig. Detta kan ha påverkat 

analysen av datamaterialet då författarna inte befann sig i samma kontext som de intervjuade. 

För att stärka tillförligheten genomfördes analysen gemensamt av de tio intervjuerna. Dock 

kan tillförligheten ha påverkats av att författarna intervjuade fem deltagare var enskilt. 

 

Författarna har under processen bearbetat materialet både tillsammans och enskilt. För att 

sedan tillsammans diskutera och skriva ner studiens resultat. För att ge ökad trovärdighet till 
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studien har författarna skrivit ner metoddelen noggrann och använt direkta citat som enligt 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) styrker resultatens giltighet. 

 

Författarna har under hela studiens haft i åtanke till Olsson och Sörensens (2011) forsknings 

etiska principer. Genom att i missivbrevet informera om arbetsterapeutens frivilliga 

medverkan till studien, konfidentiellt förvaring av all insamlad material, samt att deras 

uppgifter och arbetsort inte skulle publiceras i studien. 

  

Slutsats 

Resultatet visar sammanfattningsvis att samtliga arbetsterapeuter arbetade med fokus på 

delaktigheten genom att ge råd och tips till skolpersonal om nödvändiga anpassningar. 

Samarbetet med andra professioner inom det egna teamet och skolpersonal var även mycket 

viktigt för att kunna bidra med rätt stöd åt eleven. Författarnas slutsats blir att 

arbetsterapeuter även borde ingå i skolans resurs, för att på ett mera naturligt sätt medverkar i 

skolans arbetslag och kunna tidigt sätta in insattser på ett mer naturligt sätt. Vidare studier 

behövs för att få en bild av lärarnas syn på arbetsterapeutens insattser i skolan. Även att göra 

en studie med flera arbetsterapeuter från skolhälsan för att få en inblick i hur deras arbete 

skiljer sig från habiliteringen. Slutsatsen är att arbetsterapeutens insattser behövs för att stötta 

eleven och lärarna för att underlätta lärandet i skolan. 

 

Tillkännagivande 
Författarna vill tacka samtliga arbetsterapeuter som har deltagit i studien och gett sin tid och 

kunskap och gjort denna studie möjlig. Författarna vill även ge ett stort tack till Maria 

Prellwitz för att hon har väglett oss genom hela processen. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Förfrågan och information om medverkan i en studie 

  

Arbetsterapeuter vid barnhabiliteringar gör många insatser i skolor. Studier visar dock att för 

lärare och föräldrar så är arbetsterapeutens roll otydlig och i dagsläget finns det få studier 

som belyser vilka insatser som arbetsterapeuter gör i den svenska skolan. Därför är fokus för 

denna studie att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar 

med olika funktionsnedsättningar i reguljär skola. 
  

Vi vänder oss till dig för att du är legitimerad arbetsterapeut som arbetar inom barn- och 

ungdomshabilitering och har minst två års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. 

Studien kommer att bestå av en telefonintervju och beräknas ta högst 45 minuter. Medverkan 

till studien är frivillig och du får när som helst avbryta din medverkan utan att skäl anges. 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ner ordagrant. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer bara att hanteras av författarna till studien. Materialet 

kommer att förstöras efter avslutad och godkänt examensarbete. Färdig studie kommer att 

vara tillgängligt via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) som färdigt 

examensarbete och kommer att publiceras i slutet av juni månad 2015. 
  

Vi som gör denna studie är två studenter som går sista året vid arbetsterapeutprogrammet på 

Luleå tekniska universitetet. 
  

Om du är intresserad av mer information om studien och för eventuellt deltagande ber vi dig 

kontakta oss via e-mail eller till Karin Bredenberg via telefon. Därefter kommer vi att 

kontakta dig för att bestämma en tid då vi kan kontakta dig via telefon. Vid eventuella frågor 

eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående mailadress. 
 

 

Med vänliga hälsningar 
 

 

Student                                                                      Handledare 
Paola Aguilar Soto                                                  Maria Prellwitz, universitetslektor 
Luleå tekniska universitet                                      Luleå tekniska universitet 
0737 414 512/ 333 192 9908    0920-49 10 00vxl 
paoagu-1@student.ltu.se 
 

Student 
Karin Bredenberg 
Luleå tekniska universitet 
0722 12 21 54  

karbre-2@student.ltu.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor                

  

Intervjufrågor till arbetsterapeuter som arbetar med barn och ungdomar 

  

Frågorna kommer att gälla barn och ungdomar i reguljärskola 

Frågorna utgår från instrumentet BAS (bedömning av anpassningar i skolmiljön). 

  

Kan du berätta om vilka olika arbetsuppgifter du utför? 

Hur ofta tar uppgifterna dig till skolan? 

  

Vilka erfarenheter har du av att arbete med elever med funktionsnedsättning i skolan? 

 

Använder du några speciella instrument för att göra bedömningar? 

  

Vilka erfarenheter har du av interventioner riktade mot eleven? 

● Kan du berätta hur du arbetar med elever med kommunikativa svårigheter? Tal/skrift/läsa              

  

● Elever som har svårigheter att komma ihåg saker? 
● Göra läxor och prov?  

● Interventioner             kring den fysiska miljön? exempelvis elevernas klassrum och övriga platser 

på skolan?(matsal, bibliotek, gymnastiksal, utemiljö etc)               

● Erfarenheter av att göra interventioner riktad mot den sociala miljön? 
Ex: påverka rasternas tid, delta i friluftsdagar, delta i lek? 

  

Vilka erfarenheten har du av samarbete med andra professioner och anhöriga runt 

eleven? 

 

Vilka erfarenheter har du av det resultat dina interventioner har bidragit med? Från 

elevernas sida? 

 

Hur utvärderar du dina interventioner? 

  

  

Tack för att du deltagit i vår studie  


