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Bakgrund Hälsa är något som individen skapar, kan påverka och som förändras beroende på 
kontexten. För att uppnå hälsa behöver samhället skapa delaktighet. Delaktighet innefattar 
att bestämma över sig själv, delta i aktiviteter och känna tillhörighet till fysiska och sociala 
miljöer. Barn tillbringar en stor del av sitt liv i skolans miljö. Skolan är viktig för barns 
utveckling, social samvaro och utbyte av erfarenheter. Barnkonventionen och skollagen 
lyfter att det är barns rättighet att få vara delaktig i sin skolgång för att främja hälsa. 
Skolans kontext och samverkan med professioner runt eleven spelar en stor roll för att 
aktivitetsutförandet ska skapa en hälsosam tillvaro. Arbetsterapeuten kan med sin kunskap 
om aktivitetsutförande identifiera barn och ungdomars aktiviteter och hur dessa påverkar 
delaktighet. 
 

Syfte Syftet med litteraturstudien var att identifiera och sammanställa arbetsterapeuters insatser i 
skolan som kan stödja elevers delaktighet.  
 

Metod En systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats gjordes. Litteratursökningen 
genomfördes i tre databaser som resulterade i fem vetenskapliga artiklar som 
kvalitetsgranskades. Artiklarna analyserades och bearbetades genom en kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Resultat Resultatet visade att arbetsterapeuter kunde bidra med flera insatser i skolan som kunde 
stödja delaktighet. Insatserna utfördes med eleven i eller utanför klassrummet. Miljön kring 
eleven var avgörande för om insatsen blev effektiv. Ett välfungerande samarbete mellan 
arbetsterapeut, lärare, föräldrar och andra aktörer visade sig vara en viktig del för att stötta 
eleven att bli delaktig. En annan aspekt var att arbetsterapeuten arbetade med aktiviteten i 
fokus. Aktiviteter som eleverna kände var meningsfulla främjade deras lärande och bidrog 
till delaktighet i skolan. 
 

Slutsats Med sin kunskap kring aktivitet och delaktighet i relation till elevens fysiska och sociala 
miljö kan arbetsterapeuten vara en tillgång och hjälpa till att skapa förutsättningar för alla 
barn att vara delaktiga i skolans alla aktiviteter. 
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Background Health is something created by the individual, that the individual can affect and that 
constantly changes depending on the context. To achieve health the society needs to create 
participation. Participation includes: decide over oneself, participate in activities and feel a 
sense of belonging to physical and social environments. Children spend a lot of their time in 
the school environment. School is important for children's development, social interaction 
and exchange of experiences. Convention on the rights of the child and the Education act 
states that it is every child's right to participate in school to promote health. The context of 
the school and  collaboration with other professionals is an important part around the child 
to create activity performance and a healthy environment. The therapist can with knowledge 
about occupational performance identify the impact on children and adolescents activities 
and how these affect participation. 
 

Aim The aim of this study was to identify and compile occupational therapist interventions in 
school that can support students' participation. 
 

Method A systematic literature study with an inductive approach was conducted. The literature 
search was conducted in three databases that resulted in five scientific articles that were 
quality reviewed. The articles were analyzed and processed through a qualitative content 
analysis. 
 

Result The results showed that occupational therapists could contribute with several interventions 
in school that could support participation. The interventions were performed with the student 
in or outside of the classroom. The environment around the student was decisive if the effort 
was effective. A well-functioning collaboration between occupational therapists, teachers, 
parents and other actors proved to be an important part of supporting the student to 
participate in school. Another aspect was that occupational therapists worked with activity in 
focus. Activities that the students felt meaningful promoted their learning and contributed to 
participation in school. 
 

Conclusion With knowledge of activity and participation in relation to the student's physical and social 
environment, the occupational therapist can be an asset and help contribute in creating 
conditions for all children to be involved in all school activities. 
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Bakgrund  
Hälsa beskrivs enligt World Health Organization (WHO) (1) som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och inte endast som frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Hälsa är 
något individen skapar, kan påverka och som förändras utefter de krav som finns i omgivningen. 
För att kunna uppleva hälsa oavsett kön, tillhörighet, sexuell läggning, etnicitet och ålder behöver 
samhället möjliggöra delaktighet hos individer (2). Begreppet delaktighet innefattar flera aspekter, 
bland annat att bestämma över sig själv, att finna lust i att delta, att vara accepterad, att känna 
tillhörighet och ha tillgång till fysiska och sociala miljöer (3). Delaktighet kan ses utifrån två 
synsätt, personlig och kontextuell (4). Den kontextuella innefattar miljön som antingen kan främja 
eller hindra möjligheten till delaktighet. Miljön omfattar alla de platser där människor vistas, de 
föremål som används och de människor som interagerar med varandra. Den personliga kontexten 
innefattar individens roller, vanor, förmågor och begränsningar (4). 

Enligt den svenska skollagen 2 kapitlet 25§ (5) har alla elever rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska 
främja en miljö som tillåter lärande, utveckling och hälsa. I lagen om elevhälsa lyfts att en 
samverkan bör ske mellan professioner som arbetar i elevhälsan och med övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal. Utbildad personal i elevhälsan är en förutsättning för att bemöta elevens behov 
av stöd. Elevhälsan skall inte endast ha fokus på hälso- och sjukvårdsinsatser utan även tillgodose 
bredare insatser på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt för eleven (5). I Barnkonventionen (6) 
framgår det att alla barn har rätt till utbildning, skolan skall vara kostnadsfri, tillgänglig för alla barn 
samt att utbildnings- och yrkesrelaterad information och vägledning skall vara åtkomlig. Alla barn 
har rätt till utveckling. Med detta menas att utvecklas på ett personligt plan samt fysiskt och 
psykiskt. Alla barn skall ha rätt till lek, vila, fritid och rekreation (6). 

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra för människor att kunna göra det som de vill, behöver och 
önskar att göra (7). Arbetsterapi handlar om vardagens aktiviteter och allt det som en människa gör, 
men även det som de inte kan göra eller har tillgång till (7). Människan skall ses som en helhet där 
både den psykiska och fysiska delen är lika viktiga. Med detta menas att arbetsterapeuten bör ha en 
holistisk syn kring en individs begränsningar och förmåga att utföra aktivitet samt hur detta 
påverkar hälsa och välbefinnande (4). 

Arbetsterapeuten använder arbetsterapeutiska begreppsmodeller för att guidas i det kliniska 
resonemanget kring faktorer som påverkar en persons aktivitetsliv. Den arbetsterapeutiska 
begreppsmodellen Person Environment Occupation Performance (PEOP) (8) beskriver hur person, 
miljö och aktivitet är sammanlänkade via utförande och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Målet 
med aktivitetsutförande är att möjliggöra deltagande både i den sociala och kulturella miljön som 
individen befinner sig i. Modellen beskriver interna och externa faktorer som kan påverka 
aktivitetsutförandet. Interna faktorer består av psykologiska, kognitiva och fysiologiska faktorer 
samt upplevelsen av den egna förmågan. Externa faktorer ingår i miljön och består av fysiska, 
sociala, kulturella, politiska och teknologiska faktorer. Kraven från miljön och hur den interagerar 
med individens interna faktorer avgör om aktivitetsutförande möjliggör eller hindrar delaktighet. 
Delaktighet är en förutsättning för att skapa det mest optimala aktivitetsutförandet (8). Modellen 
PEOP (8) kan med fördel användas till att förstå samspelet av faktorer som påverkar barn- och 
ungdomars skolmiljö samt dess aktiviteter.   



 

2 

Barn och ungdomar spenderar en stor del av dygnets vakna timmar i skolmiljön. Skolan är viktig 
för barns utveckling, social samvaro och utbyte av erfarenheter (2). Arbetsterapeutens kompetens 
ligger i aktivitetens betydelse för individen som en självständig människa. Barn och ungdomar i 
skolan är i ett sammanhang där aktiviteterna påverkas av flera faktorer. Beroende på vilken aktivitet 
som utförs och i vilket sammanhang så påverkas utförandet. Arbetsterapeuten kan med sin kunskap 
om aktivitetsutförande identifiera barn och ungdomars aktiviteter och hur dessa påverkar 
delaktighet och hälsa (9). Vidare kan arbetsterapeuten med kunskap inom flera områden, som bland 
annat beteendevetenskap, den fysiska och sociala miljön förstå helheten kring barns aktivitetsliv, 
hur skola och fritid påverkar barns möjligheter och svårigheter i aktivitetsutförandet (9). 
Arbetsterapeutens kunskap inom aktivitetsvetenskap kan bidra till att förändra och skapa rätt 
förutsättningar för barn och ungdomar i deras kontext. Skolans kontext och samverkan med 
professioner som finns runt barn och ungdomar spelar en stor roll för att aktivitetsutförandet skall 
skapa en hälsosam tillvaro (2). På gruppnivå kan arbetsterapeuten samarbeta med ett elevhälsoteam 
och med sin kunskap, bemöta olika behov både för de med och utan funktionsnedsättning (10).  

Arbetsterapeutens roll i skolan har tidigare fokuserat på att återställa funktion och enbart göra 
anpassningar i miljön för elever med funktionsnedsättningar för att främja delaktighet. Den 
hälsoförebyggande skolan (HPS) utvecklad av WHO utvecklades för att tillhandahålla ett ramverk 
(10). Ramverket omfattar hälsofrämjande preventioner för att skapa skolmiljöer som stödjer alla 
elevers fysiska och psykiska hälsa och inte enbart elever med funktionsnedsättning (10). 
Arbetsterapeuten arbetar med aktivitet som medel för att lyfta fram barns och ungdomars 
delaktighet i skolan (9). Arbetsterapeuten kan med sin kunskap om aktivitetens betydelse för hälsa 
bidra med insatser i skolan som skapar delaktighet och engagemang i aktiviteter (2).  

Tidigare forskning inom arbetsterapi i skolan har fokuserat på barn med någon form av 
funktionsnedsättning och deras möjlighet samt hinder till delaktighet i skolmiljön. Forskningen (11–
13) lyfter barnens egna upplevelser med att ha en funktionsnedsättning och hur de ser på att delta i 
skolans aktiviteter. Det som framgår är att barnen upplever svårigheter till delaktighet framförallt i 
deltagande på raster men även inom specifika lärandemoment. Det framgår vikten av att få vara 
som alla andra. Att få vara delaktig i aktiviteter och vara en del av sammanhanget med övriga barn, 
framkom i studierna som viktigare för barnen än att utföra själva aktiviteten i sig (11–13).  

De studier som är gjorda i Sverige kring arbetsterapi i skolan fokuserar på hur delaktighet kan 
främjas för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning (14). Enligt skollagen (15) skall skolan 
vara likvärdig och alla barn skall ha rätt till utveckling utifrån egna förutsättningar.  
Barnkonventionen och skollagen lyfter att det är barns rättighet att få vara delaktig i sin skolgång 
för att främja hälsa. Antalet arbetsterapeuter i skolan ökar i Sverige, dock har arbetsterapeuter 
fortfarande inte en självklar plats i skolans professioner. Denna studie vill belysa hur 
arbetsterapeuters insatser kan bidra till en skola som möjliggör delaktighet i skolaktivitet för alla 
barn och inte enbart för de med en funktionsnedsättning.  

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att identifiera och sammanställa arbetsterapeuters insatser i skolan 
som kan stödja elevers delaktighet.  
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Metod 
Design 

Författarna valde att göra en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (16) med 
ett induktivt förhållningssätt. Systematiska litteraturstudier utgår ifrån en tydligt formulerad fråga 
som besvaras genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning (16). En 
induktiv ansats innebär att forskaren börjar i empirin. Det innebär att studera det valda fenomenet 
för att sedan beskriva det på ett så korrekt sätt som möjligt. Utifrån observation kan slutsatser och 
teoretiska begrepp formuleras som kan gälla andra närliggande fenomen till det som studerats (17). 

Datainsamling  

För att avgränsa problemområde, precisera syftet och sätta samman sökstrategier systematiskt 
utifrån studiens inklusion- och exklusionskriterier användes: problem (population), intervention, 
jämförelse (control) och utfallsmått (outcome) (PICO) (16) (Tabell 1).  

De databaser som användes för sökning av artiklar var CINAHL, ERIC och Scopus. CINAHL 
användes för att den innehåller artiklar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. 
ERIC användes för att den innehåller artiklar kring pedagogik och samhällsvetenskap. Scopus 
användes för att den innehåller artiklar inom hälsovetenskap.  

Författarna genomförde först en testsökning genom att kombinera sökorden occupational therapy, 
child*, adolescent*, primary school, elementary school, school-based och participation samt med de 
booleska termerna AND och OR. Resultatet utifrån de valda sökorden child*, adolescent*, primary 
school och elementary school resulterade i artiklar som inte svarade till syftet för studien. Artiklarna 
som författarna fick fram handlade mer om barns aktiviteter generellt och artiklar om habilitering. 
Författarna testade även att utöka antal år för artiklarna till 15 år då tidigare sökningar inte gav 
tillräckligt med resultat om insatser i skolan som svarade till syftet.    
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Författarna valde att avgränsa sökningen till att använda orden, “occupational therapy”, “school”, 
“school-based” och “participation”. Sökningen resulterade i att författarna kom fram till att göra en 
slutgiltig sökning som resulterade i en kombination av “occupational therapy” AND “school” AND 
(participation OR involvement OR engagement) samt avgränsa artiklarna till årtalen 2012–2022. I 
Scopus användes sökkombinationen “occupational therapy” AND “school based” AND 
(participation OR involvement OR engagement) för att den första sökkombinationen med enbart 
“school” gav ett för brett resultat. Författarna kom fram till att ändra sökningen i Scopus med hjälp 
av sakkunnig personal vid Göteborgs Universitetsbibliotek. Nedan följer en tabell med databaser 
och sökträffar (Tabell 2).  

Urvalsprocessen 

Inklusionskriterier som användes i artikelsökningen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
år 2012 och 2022 samt vara refereegranskade (peer-review). Artiklarna inkluderade arbetsterapi i 
skolan. Artiklarna var fullständiga och i original samt från akademiska tidskrifter för att säkerställa 
validitet. Artiklarna skulle vara etikprövade i respektive land där studien genomfördes. 
Exklusionskriteriet som användes var särskola. Artiklarna som ingick i studien var både kvantitativa 
och kvalitativa för att få en bredd i urvalet.  

Författarna genomförde gemensamt sökning av artiklar i de olika databaserna, vilket genererade 
totalt 156 artiklar. Dessa fördes in i referenshanteringsprogrammet Zotero för att lättare få en 
överblick över alla artiklar. Nio dubbletter togs bort med hjälp av referenshanteringsprogrammet. 
Därefter läste författarna gemensamt titeln på de kvarvarande 147 artiklarna. Artiklar som 
exkluderades efter bedömning av titeln var 106 artiklar. Författarna valde att enskilt läsa abstraktet 
på de kvarvarande 41 artiklarna. Av de 41 artiklarna exkluderades 25. Resultatet blev 16 artiklar 
som författarna valde att enskilt läsa i fulltext för att därefter tillsammans välja de artiklar som 
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uppfyllde inklusionskriterierna. Tretton artiklar exkluderades från bedömningen av fulltext vilket 
resulterade i att tre artiklar (18–20) kvarstod. Två artiklar (21,22) togs därefter ut via en 
kedjesökning från de 16 artiklarna som författarna läst i fulltext. Det resulterade i att totalt fem 
artiklar inkluderades i studien (se bilaga 3). Nedan visas ett flödesschema som redovisar 
urvalsprocessen (Figur 1).  

 

Figur 1. Flödesschema för artikelsökning.  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes för att se vilka som uppfyllde inklusions- och 
exklusionskriterier. Författarna läste utvalda artiklar enskilt och kvalitetsgranskade dem 
tillsammans för att bedöma kvaliteten för respektive artikel. Fyra artiklar granskades med mallen 
från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (23) för kvalitativa studier: “Bedömning av 
studier med kvalitativ metodik” (se bilaga 1). Den ena av de fyra artiklarna var en mixad studie. 
Författarna valde att enbart använda den kvalitativa delen vid kvalitetsgranskningen och 
databearbetningen eftersom den kvantitativa delen inte svarade till syftet. En av artiklarna 
granskades med hjälp av McMasters granskningsmall (se bilaga 2), då det var en kvantitativ studie 
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med ett slumpmässigt urval. Resultatet av artikelgranskningen sammanställdes utifrån en tabell. 
Tabellen ger information om referens, frågeställning, metod, urval, genomförande, resultat samt 
kvaliteten i studien (17) (se bilaga 3). 

Databearbetning    
Författarna analyserade och bearbetade innehållet i artiklarna genom en kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim & Lundman (24). Artiklarna lästes var för sig där författarna tog ut 
meningsbärande enheter som svarade till syftet med studien. Därefter gick författarna tillsammans 
igenom de meningsbärande enheterna som sedan kondenserades. De kondenserade meningarna 
kodades för att i nästa steg bilda underkategorier och huvudkategorier. Innehållsanalysen 
resulterade i 58 meningsbärande enheter som resulterade i tre huvudkategorier och fyra 
underkategorier. Tabellen nedan visar exempel på innehållsanalysen från meningsbärande enhet till 
huvudkategori (Tabell 3).  
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Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som ingick i litteratursökningen var kvalitetsgranskade i respektive land som studien 
genomfördes i. Samtliga inkluderade artiklar från urvalsprocessen redovisades i resultatet samt att 
bortfallet av artiklar redovisades i flödesschemat. Något som författarna hade i åtanke var 
reflexiviteten. Detta innefattade att författarna såg sig vara en del av det som studerades (17). Syftet 
med reflexiviteten var att stärka studiens pålitlighet. Författarna var medvetna om hur de hade 
kunnat påverkat studiens resultat. Reflexiviteten handlade om författarnas förförståelse i form av 
tidigare kunskap kring ämnet, synsätt och uppfattningar som kan ha påverkat den valda metoden 
och de tolkningar som gjordes (17). En av författarna har tidigare arbetat med barn i förskola, skola 
och med barn med funktionsnedsättningar. Författaren har därmed tidigare erfarenheter som togs i 
beaktning vid artikelsökning och tolkning av resultatet. Den andra författaren har ingen erfarenhet 
att arbeta med barn. Författaren har däremot arbetat inom vård och omsorg. Förförståelse som har 
påverkat författarnas urval av artiklar har diskuterats samt funnits med i åtanke för att så långt som 
det var möjligt bibehålla objektivitet i resultatet.  

Risker  

Risker med studien var betydelsen och översättningen av ord, då de vetenskapliga artiklarna som 
författarna läste var skrivna på engelska. Olika begrepp kan innefatta olika betydelser beroende på 
land och kultur. Författarna hade detta i åtanke vid sökning och granskning av artiklar. En annan 
risk som beaktades var vem som hade skrivit artikeln. Vad var deras syfte med artikeln och vilka 
resurser hade de tillgängliga. Exempelvis fanns det socioekonomiska skillnader och var det 
privatägd eller kommunal skola som fick insatser från arbetsterapeuterna var frågor som författarna 
hade med sig. 

Nyttan 

Författarna anser att nyttan med studien var att uppmärksamma hur arbetsterapeutiska 
interventioner i skolan skapar möjligheter till delaktighet för alla barn oavsett förutsättningar. 
Nyttan med studien var även att belysa för personer och beslutfattare som arbetar inom skolan vad 
arbetsterapeuter kan bidra med, som att skapa ett hälsosamt aktivitetsliv och en hälsosam tillvaro 
för barn och ungdomar i skolan. Författarna ansåg att nyttan med studien överväger eventuella 
risker. 

Resultat  
Studiens resultat baseras på fem vetenskapliga artiklar från USA och Schweiz, vilka analyserades 
med en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med litteraturstudien var att identifiera och sammanställa 
arbetsterapeuters insatser i skolan som kan stödja elevers delaktighet. Materialet som analyserades 
handlar om arbetsterapeutens insatser. Insatserna som arbetsterapeuten gör kan kopplas samman 
med begreppet delaktighet som innefattar att ha tillgång till olika miljöer, bestämma över sig själv 
och känna tillhörighet. Gemensamt för alla artiklarna är att de lyfter vikten av att arbeta i elevens 
naturliga miljö, samarbeta med alla personer som berör elevens skolgång samt hur arbetsterapeutens 
insatser kan hjälpa till att öka elevens deltagande i klassrumsaktiviteter. Författarna identifierade 
vilka insatser som kan stödja personlig och kontextuell delaktighet.  
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Utifrån analysen har författarna kommit fram till tre huvudkategorier som resulterade i fyra 
underkategorier. Huvudkategorierna är: Deltagande i skolaktivitet, Samarbete och 
Arbetsterapeutiska glasögon. Underkategorierna är: Elevens egna resurser, Omgivningens 
påverkan, Aktivitet som en central del och Anpassad skolmiljö (Figur 2). 

Deltagande i skolaktivitet 

I huvudkategorin Deltagande i skolaktivitet ingår underkategorierna Elevens egna resurser och 
Omgivningens påverkan. Elevens egna resurser beskriver elevens behov, styrkor, svagheter och 
begränsningar som påverkar deltagande i skolaktivitet. Omgivningens påverkan beskriver hur 
kontexten påverkar elevens aktivitetsutförande och hur eleven interagerar med sin omgivning.  

Elevens egna resurser 

För att tillgodose elevens behov anpassar arbetsterapeuten insatserna utifrån elevens egna resurser. 
Arbetsterapeuten använder observation för att bedöma barnets sensoriska bearbetning i 
klassrummet. Arbetsterapeuten ser barnets självreglering som en viktig aspekt i observationen för 
att se hur barnet använder sina förmågor för att integrera i klassrummet. Vanliga insatser för att 
bemöta elevens behov är övningar kring kroppsuppfattning, uppmärksamhet, lugnande sensoriska 
övningar och finmotoriska övningar. Insatserna hjälper eleven att öka sin uppmärksamhet och fokus 
i skoluppgifter vilket resulterar i ökat deltagande i klassrumsbaserad aktivitet (18). Insatser utanför 
klassrummet (pull-out) beskrivs som en-till-en (one-to-one) insats där arbetsterapeuten fokuserar på 
utförande, träning och utveckling av elevens färdigheter (20). En arbetsterapeut beskriver:  

Jag försöker ta in något roligt. Jag gör en finmotorisk aktivitet som har ett syfte.  
 Jag ger dem [eleverna] praktiska uppgifter [hands-on activities] så de har en referenspunkt.  
 Det hjälper barnet att fortsätta arbeta med sin idéutveckling. (20) 
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Arbetsterapeuterna arbetar för att underlätta lärarens förståelse för elevens egna förmågor och 
begränsningar (20). Arbetsterapeuten påpekar att fokus behöver riktas på den ansträngning som 
krävs för elevens prestation i skolan utefter elevens egen förmåga och inte enbart på studieresultat. 
En av arbetsterapeuterna beskriver följande: 

Vi måste hitta något som barnet verkligen är bra på och kan delta i.  
Jag tror du hittar något hos varje barn. (20) 

I en artikel (19) uppger deltagarna att de arbetar med elevens egna resurser när de avgör vilken 
insats som behövs. Deltagarna uppger även att de arbetar med att identifiera sociala färdigheter hos 
eleven vid transition från förskola till skola. 

Omgivningens påverkan 

Sensoriska interventioner (Sensory-based interventions) har begränsade effekter på grund av 
kontexten i skolmiljön. Den befintliga skolmiljön kan inte alltid stötta elevens behov. Beroende på 
klassrummets utformning och vilka resurser som finns tillgängliga begränsas insatserna (18). Insats 
sker i klassrum eller i separat utrymme i skolan. Detta beskrivs som antingen insats i klassrummet 
(push-in) eller insats utanför klassrummet (pull-out) (21). Två av artiklarna (21,22) lyfter fördelen 
att arbeta i elevens naturliga kontext för att uppnå effektivitet och tillfredsställelse av insatserna. Att 
vara i barnets naturliga miljö stöttar deltagande (21).  

Jag föredrar att observera eleverna i klassrumsmiljön  
så att jag bättre kan identifiera vilka behov de har. (21) 

Arbetsterapeutiska klassrumsbaserade insatser påverkas av vad lärarens insats är. För att kunna 
utveckla elevens färdigheter måste lärarens och arbetsterapeutens insatser i klassrummet stämma 
överens. När insatserna inte stämmer överens så väljer flera arbetsterapeuter att arbeta med insatser 
utanför klassrummet (pull-out) för att tillgodose elevens utvecklingsförmåga. För att strukturera en 
insats så utgår arbetsterapeuten ifrån elevens behov av aktivitet i skolmiljön (21). Arbetsterapeuten 
använder olika sensoriska hjälpmedel för att stödja elevens sensoriska intryck och deltagande i 
aktiviteter i skolmiljön. Exempel på hjälpmedel som används är bland annat gungor, terapibollar, 
fidget-leksaker (fidget-toys), tyngdvästar och sittdynor (18). 

I en artikel (22) uttryckte alla deltagarna ett behov av att förstå elevernas och lärarnas 
utbildningskontext för att kunna ta in det arbetsterapeutiska perspektivet och för att komplettera 
klassrumsmiljön så att rätt typ av insats gavs till att stödja barnets deltagande i aktivitet. Genom att 
lära känna skolans kontext ges mycket möjligheter till att stötta eleven på bästa sätt. Förståelse för 
skolmiljön bidrar till elevens delaktighet (22).  

Samarbete 

Huvudkategorin Samarbete lyfter vikten av att samverka med alla professioner, individen och dess 
anhöriga för att ha ett delat ansvar och arbeta mot samma mål. I Samarbete framgår att 
arbetsterapeuten arbetar med lärare, speciallärare, föräldrar och andra personer för att samordna 
insatser kring eleven och dess skolgång.  
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Alla artiklarna (18–22) som ingår i studien betonar vikten av att samarbeta med berörda personer 
som påverkar elevens skolgång, för att ge eleven de bästa förutsättningarna. Deltagarna i en av 
artiklarna (18) är överens om att samarbete med elevens team i skolan ger den mest effektiva 
insatsen. Arbetsterapeuten för diskussioner med lärare om vilka strategier och rutiner som fungerar 
eller inte för eleven i klassrummet. Samarbete med föräldrar anses viktigt för att diskutera strategier 
och ge rekommendationer kring en elevs sensoriska behov (18).  

En artikel (21) beskriver hur arbetsterapeuter genom att samarbeta med lärare stödjer skolaktiviteter 
och ökar delaktighet. För att samarbetet skall bli effektivt behöver det finnas en förståelse för vilka 
roller respektive medlem har inom teamet samt en god kommunikation. Arbetsterapeuten har en 
viktig roll i det interdisciplinära teamet, det är grunden till att få bästa utfall av arbetsterapeutiska 
insatser i skolan (21). 

…Det måste vara ett teamarbete för att göra skillnad. (20)  

Via insatser i klassrummet (push-in) finns möjlighet till samarbete med lärare och speciallärare för 
informationsutbyte, utbyte av tekniker samt insikter om vilka elever som behöver insatser i 
klassrummet för att stödja social delaktighet (19,21). Arbetsterapeuten för diskussion kring elevens 
förmågor och utmaningar i klassrummet med lärare (21). Varje deltagares kontext i artiklarna (18–
22) är olika, ändå lyfter alla vikten av att utveckla en förtroendefull samarbetsrelation med lärare, 
vilket kräver tid (22). Via skolans webbaserade plattform erbjuder arbetsterapeuten konsulterande 
tjänster till föräldrar och lärare (22). 

Arbetsterapeutiska Glasögon 

I huvudkategorin Arbetsterapeutiska glasögon ingår underkategorierna Aktivitet som en central del 
och Anpassad skolmiljö. Aktivitet som en central del lyfter hur arbetsterapeuten använder aktivitet 
som en central roll både vid det kliniska resonemanget och vid bedömningar av aktivitetsutförandet. 
Anpassad skolmiljö lyfter hur arbetsterapeuten är kreativ och anpassar insatserna för eleven och den 
specifika situationen.  

Aktivitet som en central del 

Majoriteten av deltagarna i en av artiklarna (21) beskriver hur de har aktivitet som fokus vid 
guidning av arbetet med eleverna. Arbetsterapeuten identifierar och använder aktivitet för att avgöra 
riktningen på insats och planering samt utvärdering av den valda insatsen (21). Mål utformas 
tillsammans med elever och lärare som innefattar insatser kring elevens deltagande i utbildningen 
och aktiviteter i dagliga livet. Arbetsterapeuten har en förståelse för elevens situation, resurser och 
förmågor som påverkar aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuten använder sin förståelse för 
miljömässiga aspekter och hur eleven använder sina motoriska färdigheter i förhållande till 
skolaktiviteter för att hitta rätt insats (22). Deltagarna i en av artiklarna (20) nämner hur de sitter 
bredvid eleven i klassrummet för att arbeta med att utveckla färdigheter som behövs för att eleven 
skall kunna delta i klassrumsaktiviteter. Dessa insatser använder aktivitet som vägledande ram (20). 
Utförandekomponenter identifieras för att stötta framgång i aktivitet (21). 

Görandet har en stor inverkan på mig. Görandet influerar mina mål 
och vad jag gör med barnet. (21) 
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I en artikel (20) berättar arbetsterapeuterna att de har kunskap kring elevers utveckling specifikt 
kring fin-och visuella motoriska förmågor. Detta ger dem ett unikt perspektiv för att bemöta vanliga 
svårigheter i aktivitet som elever upplever i klassrummet och i skolrutiner. En arbetsterapeut yttrar 
specifikt att hen använder sig utav aktiviteter när hen planerar sina insatser som relaterar till 
klassrumsaktiviteter. För att träna i handstil använder hen aktiviteter som bland annat att klippa- och 
klistra samt andra praktiska aktiviteter (hands-on activities) (20).  

Genom att göra insatsen utanför klassrummet så kan jag göra insatsen utan att 
störa…detta perspektiv är de arbetsterapeutiska-glasögonen. (20) 

Arbetsterapeuter använder aktiviteter som handstilsträning, sax-användning, knäppa knappar, knyta 
skor samt ta på sig kläder till att utveckla och träna färdigheter så att elevens förmåga att engagera 
sig i klassrumsrutiner och skolbaserade uppgifter främjas (20).  

I en artikel (22) framkommer det att andra elever blir intresserade av att vara med i aktiviteter som 
anordnats för en elev som har arbetsterapeutisk insats. Detta resulterar i att elevens position i 
skolans kontext ändras till att eleven känner tillhörighet till andra elever i klassen när alla är 
engagerade i samma aktivitet. En insats i klassrummet främjar alla elever. I stället för att genomföra 
en insats med enbart en elev tar sig arbetsterapeuten an hela klassen (22).  

Lättare för en, lättare för alla. (22) 

Anpassad skolmiljö 

Arbetsterapeuten fokuserar på att hitta olika strategier för att anpassa insatserna i klassrummet. Att 
välja sittplatser, använda fidget-leksaker (fidget-toys), pauser med rörelse, bildstöd av scheman är 
exempel på anpassningar som görs i klassrummet (18). Strategier till att skapa dynamik mellan 
interaktion och deltagande i aktiviteter utanför klassrummet anpassas till elevens intressen och 
förmågor. Det möjliggörs genom att anpassa en miljö som tillåter deltagande i aktivitet (22).  I en 
av artiklarna (19) framkommer det att deltagarna anser att anpassningar av klassrumsaktiviteter ökar 
interaktionen mellan eleverna. Vidare anser deltagarna att anpassningar i den fysiska miljön främjar 
social interaktion. I en annan artikel (20) menar arbetsterapeuter att förutbestämda insatser inte alls 
passar i den naturliga klassrumsmiljön för att det skapar spänningar mellan lärare och 
arbetsterapeut. Det gör att insatserna upplevs ineffektiva. För att stödja läraren och eleverna i 
klassrummet, skapar arbetsterapeuten strategier för att möjliggöra elevens deltagande i skolans 
vardag (22). I samma artikel beskriver arbetsterapeuten hur arbetet behöver anpassas efter 
kontexten. 

Varje kontext är olika, och som arbetsterapeut kan du bara observera,  
 se vad som finns där, och jobba utifrån det. (22) 
 

Diskussion  
Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturstudien var att identifiera och sammanställa arbetsterapeuters insatser i skolan 
som kan stödja elevers delaktighet. Resultatets huvudfynd var vikten av att arbeta med elevens egna 
resurser, skolmiljön samt samarbeta med övriga professioner. Författarna anser att 
arbetsterapeuterna i föreliggande artiklar använde sig av aktivitetsbaserade insatser för att stödja 
eleven till ökad delaktighet i skolans aktiviteter.  
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Resultatet beskrev att insatser från arbetsterapeuten gav eleven bättre självreglering och 
uppmärksamhet i skolaktiviteter. Detta menar författarna gav eleven förutsättningar till att känna 
delaktighet i skolaktivitet. Koncentration och fokus kunde riktas på skolaktivitet i stället för att 
eleven blev distraherad av intryck från omgivningen som störde självreglering och uppmärksamhet. 
Personlig delaktighet kan möjliggöras eller hindras beroende på bland annat personens 
begränsningar och förmågor (4). Insatser som att träna på ett specifikt moment kunde stödja eleven 
att bli mer socialt engagerad med sina klasskompisar då eleven kunde känna samhörighet till andra 
när de utövar samma sak. Att göra något med andra är många gånger viktigare för personen än att 
utföra aktiviteten i sig. Resultatet beskrev hur insatser som hjälper eleven med hantering av 
sensoriska intryck samt förändringar i skolans miljö, gav eleven förutsättningar till att bemöta både 
den sociala och fysiska miljön i skolan. Ökat deltagande i skolaktiviteter anser författarna kan 
stödja eleven att känna tillhörighet till skolans omgivning och genom det bli en del av 
sammanhanget. Kontextuell delaktighet påverkas bland annat av vilka människor som interagerar 
med varandra och vilka föremål som används (4). Människan är skapad till att vara en aktiv varelse 
och behöver engagera sig i aktiviteter för att uppnå hälsa. Hälsa och görandet samspelar med 
varandra (25). Wilcock (25) beskriver att vi blir det vi gör. Det är genom det människan gör som 
människan formas och förändras och utvecklas till vad människan blir. Genom blivandet känner vi 
tillhörighet till andra i samma kontext och kan då knyta an till andra vid engagemang i samma 
aktivitet (25,26).  

Samarbetet mellan olika professioner inom skolan samt med elevens föräldrar var något som alla 
artiklarna i föreliggande studie lyfte som viktigt. Samarbetet handlade om att på bästa sätt 
möjliggöra delaktighet för eleven. När insatserna gjordes i klassrummet (push-in) så gavs det 
möjlighet för både lärare och arbetsterapeut att samarbeta kring insatser för eleven. Betydelsen av 
socialt stöd påverkas av individens känsla av tillhörighet till en socialt skapad grupp (27), i detta fall 
skolmiljön. Arbetsterapeuten besitter kunskaper kring barnets behov av att utveckla sociala 
förmågor och kan således optimera deltagandet för barnet i skolmiljön (28). Författarna anser att 
arbetsterapeuten kan genom att föra diskussioner om elevens behov och förutsättningar med övrig 
personal som ser eleven i andra situationer, tillgodose aktivitetsbaserade insatser till eleven även 
under exempelvis raster. Arbetsterapeutens roll är både konsultativ och behandlande. Det innefattar 
att göra bedömningar, kartläggningar, instruera och föreslå förändringar för att utveckla nya 
färdigheter (2). Med fokus på individen och aktivitetsutförandet kan arbetsterapeuten via insatser i 
klassrummet (push-in) eller insatser utanför klassrummet (pull-out) stödja elevens delaktighet i den 
fysiska och sociala miljön eleven befinner sig i, vilket främjar hälsa.  

Den etiska koden inom arbetsterapi betonar vikten av att utgå ifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt (29). Genom att utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan arbetsterapeuten i 
skolan se den enskilda eleven, involvera eleven samt andra berörda parter och då anpassa insatserna 
efter elevens behov och förutsättningar. Med expertis inom aktivitetsvetenskap och med ett 
personcentrerat förhållningssätt anser författarna att arbetsterapeuten bör ses som en självklar del 
och tillgång till skolans elevhälsa. Elevhälsan skall bistå med utbildad personal som kan bemöta 
elevens behov av stöd samt erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser (5). Detta ligger väl i 
linje med den hälsoförebyggande skolan som slår fast att alla barn har rätt till hälsa och utbildning. 
Skolan skall vara tillgänglig med både en fysisk och social miljö (28).  
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Arbetsterapeuten har kunskaper kring aktivitet och aktivitetens betydelse för hälsa och elevens 
behov av delaktighet i skolan (30). Resultatet av denna studie visade att arbetsterapeuten använder 
sig av aktivitet för att planera, genomföra och samordna insatser som passar till 
klassrumsaktiviteter. Arbetsterapeuten kan identifiera aktivitetsutförandet hos eleven som hindrar 
eller möjliggör aktivitet för att kunna utföra insatser som stöttar eleven att lyckas med 
skolaktiviteter. Enligt modellen PEOP (8) är målet med aktivitetsutförandet att möjliggöra 
deltagande för personen i den specifika kontexten som personen befinner sig i samt hur interna och 
externa faktorer påverkar aktivitetsutförandet. Författarna anser att arbetsterapeuten behöver 
anpassa insatsen så att rätt förutsättningar ges till eleven. Antingen insatser som är direkt riktade till 
eleven eller insatser som gör att kontexten förändras. Författarna anser, genom att identifiera alla 
faktorer kring eleven, såsom personliga egenskaper, kontextens inverkan, vad för aktivitet som 
utförs samt att eleven behöver känna sig delaktig i aktiviteten påverkar att aktivitetsutförandet blir 
meningsfullt och tillfredsställande. I enlighet med den litteratur som beskrivs i bakgrunden (2,9) har 
författarna utifrån resultatet i artiklarna i den föreliggande studien, sett att arbetsterapeuter arbetar 
med delaktighet i skolan.  

Ett dilemma med att tillgodose insatser till alla elever är att det blir en fråga kring resursfördelning. 
Författarna anser att alla barn oavsett funktionsnedsättning, förutsättningar eller förmågor skall 
kunna få tillgång till en arbetsterapeut i skolan för att kunna må bra. Det är viktigt att resurserna 
fördelas lika och alla elever får tillgång till den hjälp som de är i behov av. Lagen om elevhälsa och 
Barnkonventionen (5,6) beskriver att alla elever skall ha rätt till hälsa och utveckling, både på ett 
personligt plan samt fysiskt och psykiskt. Resultatet av föreliggande studie påvisar att 
arbetsterapeuters insatser kan stödja alla elever till delaktighet i skolans alla aktiviteter.  

Metoddiskussion   

Författarna till studien valde att göra en systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats då 
arbetsterapi i skolan är ett relativt nytt område för arbetsterapeuter i Sverige. Att använda ett 
induktivt förhållningssätt är bra när det finns lite forskning kring ett ämne. Resultatet av ett 
induktivt förhållningssätt handlar om att generera en ny teori inom det valda ämnet (17). Författarna 
ville hitta artiklar som kunde påvisa hur arbetsterapeuten inom skolan med sina insatser kan stödja 
delaktighet för alla barn. 

Författarna valde att använda sig av tre olika databaser för att öka trovärdigheten att hitta relevanta 
artiklar. Peer-rewied artiklar gjorde att litteraturstudien hade en ökad trovärdighet eftersom de valda 
artiklarna var vetenskapligt granskade (17). Författarna upplevde det svårt att hitta artiklar kring 
delaktighet. Det kan vara för att delaktighet är ett begrepp som är svårt att mäta. Valet av att ta med 
begreppet delaktighet (participation) som sökord kunde bidragit till att sökträffar på artiklar blev 
begränsat. Få artiklar i studien anser författarna var en svaghet för studiens resultat. Flertalet artiklar 
från databassökningen handlade om arbetsterapeutens roll och insatser till barn som tillhör 
habiliteringen och som ofta får riktade insatser som handlar om barnets diagnos. Detta gjorde att 
författarna fick välja bort artiklar då författarna ville forska kring hur arbetsterapeutiska insatser 
kunde stödja till delaktighet för alla barn oavsett en funktionsnedsättning eller inte. Detta kan ses 
som en svaghet med att göra en litteraturstudie om ämnet. I det fall det finns ett begränsat antal 
material i en litteraturstudie kan detta påverka studiens utfall och kvaliteten på studien (17). 
Författarna har därmed under studiens gång haft detta i åtanke och varit medvetna om att det valda 
ämnet är snävt.  
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Författarna uppmärksammade att ett flertal artiklar från sökträffarna var publicerade i samma 
tidskrift vilket kan ha och göra med att tidskriften behandlar arbetsterapi och tidiga insatser i skolan. 
Författarna till denna studie vill tro att forskarna valt att publicera artiklarna i denna typ av tidskrift 
då det är där målgruppen för forskningen finns. I en av artiklarna valde författarna att använda 
McMasters granskningsmall (bilaga 2) för kvantitativa studier. Att använda McMasters 
granskningsmall är inget som författarna tidigare varit bekant med. Resultatet av granskningen kan 
därmed har påverkats av bristande förkunskaper då författarna enbart haft tidigare kunskaper kring 
SBU:s granskningsmallar. Kvalitetsgranskningen kan även ha påverkats av att författarna hade liten 
erfarenhet av vetenskapligt arbete.  

Två av artiklarna (18,19) i studien var resultat från enkätundersökningar. Det gjorde att pålitligheten 
i artiklarna kan ha påverkats då frågorna som ställdes i enkäten kan ha tolkats olika. Enkäten har 
först analyserats av forskningsstudiens författare för att därefter i sin tur granskats av författarna till 
denna studie. Enkätfrågor ger inte alltid möjlighet till att reflektera kring frågeställningarna och 
svaret kan därför begränsa pålitligheten i studiens resultat (17) vilket författarna har haft i åtanke. 
De lästa artiklarna var skrivna på engelska vilket kan ha medfört tolkningssvårigheter av 
innebörden i respektive artikel. Att göra en litteraturöversikt med en kvalitativ innehållsanalys 
genomfördes för första gången av båda författarna och kan därmed ha inverkat på resultatet och de 
olika tolkningarna av innehållsanalysen.  

I bland annat USA arbetar arbetsterapeuter som en naturlig del i skolan och inom elevhälsan (25). 
Författarna anser att det är därför som mycket av den aktuella forskningen om arbetsterapeutiska 
insatser i skolan kommer ifrån USA. Författarna anser dock att det är möjligt att överföra studiens 
resultat till Sverige då USA och Schweiz har liknande levnadsvanor och västerländsk kultur. Den 
största skillnaden är att arbetsterapeuter i Sverige inte har en lika självklar roll inom skolan och 
elevhälsan som i USA och Schweiz. 

I kvalitativ forskning måste forskaren förstå den specifika kulturen och dess värderingar samt 
synliggöra upplevelser, meningar och betydelser av ett visst fenomen. Forskaren är inte skild från 
fenomenet som studeras och kan därför påverka resultatet (16). Författarnas tidigare erfarenheter 
och förförståelse har funnits med under hela forskningsprocessen. Författarna har förhållit sig till 
reflexiviteten genom att diskutera de valda artiklarna och innehållet på ett objektivt sätt. För att 
hantera risken med översättningsfel av sökord från svenska till engelska var författarna noga med 
att söka upp de valda sökorden i svensk MeSH samt reflektera kring ordets innebörd på både 
svenska och engelska. Författarna anser att då de varit medvetna om riskerna och etiska dilemman 
samt fört diskussioner med handledare och handledningsgrupp så har trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet kunnat upprätthållas i forskningsprocessen.  

Slutsats  

Det är viktigt att det erbjuds insatser i skolan som gör att alla barn oavsett förmågor får möjlighet 
till att känna sig sedda och delaktiga i sin omgivning. I föreliggande artiklar diskuterar flera av 
arbetsterapeuterna vikten av att göra insatser som stödjer elevernas delaktighet. Författarna anser att 
kunskapen som föreliggande studie gett kring hur arbetsterapeutiska insatser kan stödja elevens 
delaktighet är något som bör inspirera till att fler arbetsterapeuter anställs i skolan. Skolverket 
behöver tänka nytt och lyfta in arbetsterapeuter som en naturlig del i elevhälsan i arbetet med 
elever. Varje profession utgår från sin unika kompetens inom sitt område. Att ha ett holistiskt tänk 
kring vad det är som påverkar elevens aktiviteter i skolan är arbetsterapeutens område. Med sin 
kunskap kring aktivitet och delaktighet i relation till elevens fysiska och sociala miljö, kan 
arbetsterapeuten vara en tillgång och hjälpa till att skapa förutsättningar för alla barn att vara 
delaktiga i skolans alla aktiviteter.  
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Författarna anser att vidare forskning behövs kring elevens egen upplevelse av delaktighet i skolans 
aktiviteter från arbetsterapeutiska insatser. Detta för att stärka resultatet i föreliggande studie om att 
arbetsterapeuters insatser stödjer delaktighet i aktivitet. Det är genom att aktivt delta i aktivitet 
tillsammans med vår omgivning som vi kan uppnå hälsa och välbefinnande. 
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