
 
 

    

 

 

 

 

Arbetsterapi i grundskolan, ur ett 

internationellt perspektiv 
                                           - En litteraturstudie 

Occupational therapy in primary school, 

from an international perspective 
                                           - A literature study 

 

Författare: Andreas Moresjö och Kimmo Viljamaa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Vårterminen 2017 

Examensarbete: Grundnivå, 15 hp  

                                                   Huvudområde: Arbetsterapi 

Arbetsterapeutprogrammet, Arbetsterapi C, Vetenskaplig metod 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Maria Yilmaz, universitetsadjunkt, Institutionen för hälsovetenskaper 

Examinator: Marie Holmefur, universitetslektor, Institutionen för hälsovetenskaper 



 
 

Örebro Universitet 

Institutionen för hälsovetenskaper 

Arbetsterapi C    

Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi    

Svensk titel: Arbetsterapi i grundskolan, ur ett internationellt perspektiv - En litteraturstudie 

Engelsk titel: Occupational Therapy in Primary School, from an International Perspective - A Literature 
Study 

Författare:  Andreas Moresjö och Kimmo Viljamaa 

Datum:  2017-04-28 

Antal ord:  7766 

Sammanfattning:                  

Bakgrund: Barn spenderar stor del av sin uppväxt i skolan. Individuella behov behöver tillgodoses för 
att främja elevers delaktighet i skolarbetet och meningsfulla aktiviteter. Detta för att varje elev ska 
kunna utveckla färdigheter som krävs för att möta vuxenlivet. Insatser för elever med behov av extra 
stöd har olika utformning i olika länder. Arbetsterapeuter har en grundläggande plats i vissa länders 
utbildningssystem och kan då ingå i ett multidisciplinärt team eller ha en konsulterande roll. Syfte: 
Syftet med denna studie var att beskriva nyttan med arbetsterapeuters insatser i grundskolan ur ett 
internationellt perspektiv samt beskriva arbetsterapeuters samarbetsrelationer där. Metod: 
Litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl Plus with Full Text och Pubmed. 
Litteraturstudien omfattar artiklar med såväl kvantitativ ansats som kvalitativ ansats. Huvudresultat: 
Arbetsterapeutiska insatser bidrog till att elever förbättrade sina skolresultat. Att arbeta utefter en 
framtagen modell som occupational therapy school-based consultation (OTSBC) ansågs fördelaktigt 
för att elever skulle kunna tillgodogöra sig de arbetsterapeutiska insatserna. Det framkom att ett antal 
faktorer är avgörande för hur samarbetet fungerar mellan arbetsterapeut och lärare samt övriga 
professioner. Lärarnas kunskap om arbetsterapi och arbetsterapeutens roll i skolan kunde avgöra hur 
samarbetet fungerade. Vikten av kommunikation mellan yrkeskategorier är också av betydelse för att 
samarbetet ska underlättas. Teammöten är viktigt för att samarbetsrelationer ska fungera 
tillfredsställande. Slutsats: Arbetsterapeutiska insatser hade en positiv inverkan på elevers 
skolresultat. För att samarbete ska fungera tillfredsställande är det viktigt att olika yrkesprofessioner 
har kunskap om varandras roll inom det multidisciplinära teamet. Arbetsterapeutens konsulterande 
roll, där strategier lärs ut till läraren som sedan implementeras i klassrummet, gynnar eleverna. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Arbetsterapi, Barn, Ungdom, Skolhälsovård, Yrkesrelationer 



 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING .....................................................................................................................................5 

2. BAKGRUND .....................................................................................................................................5 

2.1. Arbetsterapi .............................................................................................................................5 

2.2. Barn i skolan .............................................................................................................................6 

2.3. Stödinsatser i skolan .................................................................................................................6 

2.4. Arbetsterapeutens roll i grundskolan internationellt ................................................................7 

2.5. Arbetsterapeutiska insatser i skolan .........................................................................................7 

2.6. Samarbetsrelationer i skolan ....................................................................................................8 

3. PROBLEMOMRÅDE .........................................................................................................................8 

4. SYFTE ..............................................................................................................................................9 

5. METOD ...........................................................................................................................................9 

5.1. Design ......................................................................................................................................9 

5.2. Databassökning ........................................................................................................................9 

5.3. Urval ...................................................................................................................................... 11 

5.4. Kvalitetsgranskning ................................................................................................................ 11 

5.5. Dataanalys ............................................................................................................................. 12 

5.6. Etiska överväganden .............................................................................................................. 13 

6. RESULTAT ..................................................................................................................................... 13 

6.1. Nyttan med arbetsterapeutiska insatser ............................................................................... 13 

6.1.1. Förbättrade skolresultat .................................................................................................. 13 

6.1.2. Förbättrad handskrivning................................................................................................. 14 

6.1.3. Förbättrad sittposition underlättar barnets lärande ......................................................... 14 

6.1.4. Standardiserade modeller underlättar måluppfyllelse...................................................... 14 

6.2. Faktorer som främjar samarbete ........................................................................................... 14 

6.2.1. Ömsesidig respekt mellan professionerna förbättrar samarbete ...................................... 14 

6.2.2. Samarbete underlättar måluppfyllelse ............................................................................. 14 

6.2.3. Samarbetsrelationer i klassrummet ................................................................................. 15 

6.2.4. Konsulterande roll ........................................................................................................... 15 

         6.2.5. Standardiserade modeller underlättar samarbete.……………………………………………………….…15 

      6.3. Hinder för samarbete ........................................................................................................... 15 

6.3.1. Begränsad kunskap om arbetsterapi ................................................................................ 15 

6.3.2. Avsaknad av regelbundna teammöten ............................................................................. 15 

6.3.3. Tidsbrist........................................................................................................................... 15 

6.3.4. Bristande kommunikation ................................................................................................ 16 

7. DISKUSSION .................................................................................................................................. 16 

7.1. Metoddiskussion .................................................................................................................... 16 

7.2. Resultatdiskussion .................................................................................................................. 18 



 
 

7.3. Förslag på fortsatt forskning ....................................................................................................... 19 

8. SLUTSATS...................................................................................................................................... 20 

REFERENSER………………………………………………………………….………………………………………………………………… 21 

Bilaga 1. Artikelmatris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. INLEDNING 

Arbetsterapi inom skolan är ett område uppsatsförfattarna anser vara av intresse att studera, då detta 
inte berörts på ett djupare plan under pågående utbildning. Examensarbetet ger möjligheten att 
fördjupa kunskapen i ämnet genom att studera den befintliga forskningen inom området. Avsikten 
med denna litteraturstudie är att undersöka hur arbetsterapeuters arbete beskrivs inom grundskolan 
internationellt, utanför Sverige.    

Idag är arbetsterapeuter verksamma inom en rad områden där behov finns av rehabiliterande och 
habiliterande insatser. Sjukhus, mottagningar och skola är exempel på arbetsområden för 
arbetsterapeuter (1). I ett internationellt perspektiv har ett antal länder exempelvis USA, Kanada och 
Australien arbetsterapeuter verksamma inom skolan (2, 3, 4). 

I USA är arbetsterapeuter sedan länge en del av den offentliga utbildningen för barn med 
funktionsnedsättning. En primär uppgift för skolbaserade arbetsterapeuter är att möjliggöra för elever 
med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig den specialanpassade undervisningen och kunna delta 
enligt den allmänna läroplanen (5).  

I Sverige uppger förbundet Sveriges Arbetsterapeuter att färre än 500 (6) av deras ca 8500 verksamma 
medlemmar (7) arbetar inom olika områden för barn och ungdomar, där skola nämns som ett 
yrkesområde för arbetsterapeuter (6). Elever i Sverige har enligt Skollagen rätt till anpassad 
undervisning och särskilt stöd om behov föreligger (8).  Hemmingsson (9) skriver att arbetsterapeuter 
i dagsläget inte har någon självklar roll inom svensk grundskola, detta trots att barn med olika 
funktionsnedsättningar går i den ordinarie skolan. Vidare menar Hemmingsson (9) att 
arbetsterapeutisk kompetens skulle kunna öka delaktigheten inom skolan och göra den fysiskt och 
socialt mer tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. Inom den svenska skolan kan 
arbetsterapeuter bidra med insatser för öka delaktigheten för elever med funktionsnedsättningar 
exempelvis genom individuella anpassningar av skolans platser och aktiviteter. För att elever med 
funktionsnedsättning ska få mer individanpassat stöd i skolan är det ofta barnets föräldrar som önskar 
att habiliteringen ska bli involverad och bidra med kunskap. För att de stöd med inriktning på 
delaktighet ska gynna eleven dagligen i skolan behöver samarbete mellan arbetsterapeut och lärare 
finnas då det är läraren som träffar eleven dagligen och dessutom har det pedagogiska ansvaret i 
skolan (9).  

 

2. BAKGRUND 

2.1. Arbetsterapi 

Arbetsterapeuter arbetar med klienter i alla åldrar med olika diagnoser. Målet med arbetsterapeutiska 
interventioner är att klienten ska förbättra sina förmågor för att kunna utföra sina dagliga aktiviteter 
(1). 

Inom arbetsterapi anses aktivitet vara ett centralt begrepp (10). Arbetsterapi handlar om att 
möjliggöra aktivitetsutförande för människor. Detta görs genom ett samarbete mellan 
arbetsterapeuten och individen för att välja, organisera och utföra aktiviteter som individen anser 
meningsfulla i dennes sammanhang (11). Vidare beskrivs att aktivitet kan ses som allt det vi sysselsätter 
oss med vilket innefattar att ta hand om sig själv, fritid och produktivitet (11). Enligt McColl (12) är 
aktivitet grundläggande för människor och en nödvändighet för hälsa. Världshälsoorganisationen, 
WHO, definierar hälsa “som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” (13). 

När en individ har förmågan att delta i meningsfulla aktiviteter påverkas hälsan positivt. 
Arbetsterapeuten hjälper individen att sammanlänka dennes förmåga med de dagliga aktiviteter som 
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individen anser meningsfulla. Aktiviteter utförs i en rad olika sammanhang vilket medför att 
arbetsterapeuten behöver skaffa sig kunskap om de sammanhang i vilka individen utför aktiviteter 
(14). Enligt Hamilton (15) arbetar arbetsterapeuter bland annat med att anpassa eller förändra miljön 
runt klienten för att optimera dennes aktivitetsutförande. 

Miljön omfattar enligt Kielhofner (16) alla platser där människor vistas, de föremål som finns där samt 
den interaktion som sker människor emellan. Miljön kan vara möjliggörande eller hindrande för en 
individs aktivitetsutförande och miljöns utformning påverkar hur vanor och roller uppstår. De fysiska 
och sociala aspekterna av miljön påverkar en individs förutsättningar till handlande (16). 

2.2. Barn i skolan 

Barn spenderar den mesta tiden utanför hemmet i skolan och under uppväxten är skolan deras 
huvudsakliga sysselsättning. Där får de chans att socialisera och utbyta erfarenheter med andra barn 
och integrera med vuxna utanför hemmet. Insatser som görs ska främja barns utveckling och 
delaktighet i skolan. Dessa insatser kan vara till nytta för barnet i nuläget och även i det framtida 
vuxenlivet (9). Skolan har ett ansvar att förse barn med intellektuella och praktiska redskap som behövs 
för att framgångsrikt kunna delta i klassrummet, vilket även ska möjliggöra för fortsatta studier och ett 
kommande yrkesliv (17). 

Eftersom skolan är en av de huvudsakliga miljöerna barn vistas i är det av stor vikt att skolmiljön är en 
fysiskt trygg plats och att grundläggande behov tillfredsställs där. För att kunna ta del av undervisning 
och lärandet behöver platser och utrustning vara tillgängliga för barnet (18). 

Enligt Kramer och Hinojosa (18) ska barnen ges förutsättningar för lärande och att utveckla nya 
färdigheter. Andra professioner, däribland arbetsterapeuter, blir ofta involverade inom den 
amerikanska skolan för att assistera läraren när barnet uppvisar inlärningsproblem eller svårigheter 
inom de psykosociala och fysiska aspekterna. 

2.3. Stödinsatser i skolan 

USA har utformat lagstiftningen Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), där 
arbetsterapeutiska insatser ingår, för att barn med särskilda behov ska garanteras extra stöd i skolan. 
Det långsiktiga målet med extra stöd i skolan enligt IDEA är att öka elevens akademiska prestationer 
och förbereda elever med funktionsnedsättning att klara av fortsatta studier, arbete och ett 
självständigt boende (17). Avsikten med IDEA är också att tidigt identifiera problemområden och sätta 
in interventioner för eleven i ett tidigt stadium (19). 

Enligt IDEA måste ett individanpassat utbildningsprogram (IEP) utformas för elever mellan 3 och 21 år 
om skolan anser att eleven behöver individanpassad undervisning för att klara den allmänna 
utbildningen (17, 20). IEP är det skriftliga utlåtandet som förklarar vilka pedagogiska och funktionella 
behov eleven har samt vilka insatser som behövs för att tillgodose behoven. Denna formella 
planeringsprocess ger eleven rätt till de insatser och program som kan möjliggöra delaktighet i 
skolaktiviteter och främja en tillfredsställande skolgång (17). 

I Sverige är det Skolverket (21) som ansvarar för hur stödinsatser ska utformas för elever med behov 
av anpassad undervisning. Det finns två former av stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd. 
Målet för stödinsatserna är att eleven ska uppnå de kunskapsmål som finns i läroplanen. Extra 
anpassningar är stödinsatser där ett mindre ingripande görs så eleven får stöd och anpassning inom 
den ordinarie undervisningen. Något formellt beslut behöver inte fattas för att eleven ska få tillgång 
till denna stödinsats. Om extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska nå upp till 
kunskapsmålen kan stödinsatsen särskilt stöd bli aktuellt. Denna insats har större omfattning än extra 
anpassningar och kan vanligtvis inte genomföras inom den ordinarie undervisningen. Om läraren och 
övrig skolpersonal gör bedömningen att eleven är i behov av särskilt stöd för att kunna nå upp till 
läroplanens kunskapsmål förmedlas detta till rektorn. Rektorn har ansvaret för att en utredning om 
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eleven påbörjas och att ett åtgärdsprogram vidtas om utredningen påvisar att eleven är i behov av 
särskilt stöd (21). 

2.4. Arbetsterapeutens roll i grundskolan internationellt 

Bazyk och Cahill (17) skriver att arbetsterapeuter har bred kunskap inom områden för 
aktivitetsutförande och menar att det inte är överraskande att arbetsterapi har en lång tradition inom 
den amerikanska skolan. Causton och Tracy-Bronson (22) skriver att arbetsterapeuter har en 
grundläggande plats inom den amerikanska skolan och att antalet arbetsterapeuter inom skolan ökar. 
Det finns många orsaker till detta, där den största anledningen relateras till att fler barn med 
funktionsnedsättning har blivit inkluderade i den allmänna skolan. Arbetsterapeuter är anställda i 
skolan som en del av det amerikanska utbildningssystemet (22).   

Arbetsterapeutens roll i den amerikanska skolan idag kan sammanfattas under fyra huvudfaktorer; den 
personcentrerade faktorn, den omgivningscentrerade faktorn, den aktivitetscentrerade faktorn samt 
den professionella faktorn (22). Den personcentrerade faktorn innebär att arbetsterapeuten har bred 
kunskap om exempelvis kognitiva, psykiska och fysiska aspekter för att stödja elever med svårigheter 
att klara aktivitetsutförande i skolmiljön. Den omgivningscentrerade faktorn innebär att 
arbetsterapeuten har kunskap om elevers sociala, kulturella och naturliga miljö. Sociala miljön handlar 
om att arbetsterapeuten kan ha en förespråkande roll för att stödja elever med funktionsnedsättning 
i frågor rörande tillgänglighet i undervisningsmiljön. Den kulturella miljön handlar om att hjälpa eleven 
med att fatta olika beslut inom skolan. Den naturliga miljön handlar om utformning av tillgängligheten 
generellt för eleven i skolan. Arbetsterapeuten ska dessutom ha expertkunskaper om tekniska 
hjälpmedel som kan underlätta för elever med svårigheter. I den aktivitetscentrerade faktorn lär 
arbetsterapeuten ut strategier för att individen ska kunna delta i aktiviteter som är viktiga för 
individen. Områden som ingår är exempelvis vila, lek, arbete samt delta i sociala sammanhang. Den 
professionella faktorn innebär att arbetsterapeuten bidrar med kunskaper i kommunikation inom 
teamarbete och ska vidarebefordra uppsatta mål till exempelvis föräldrar. Arbetsterapeuten med sitt 
breda kunnande svarar också för kreativ problemlösning. Arbetsterapeutens evidensbaserade arbete 
har för avsikt att bidra till gediget utbildningsresultat (22). 

Enligt Sonday et al (23) är det vanligt förekommande att arbetsterapeuten har en konsulterande roll 
gentemot lärare och föräldrar. Arbetsterapeutens roll kan vara att möjliggöra för läraren att tillgodose 
samtliga individers behov i klassrummet. De åtgärdsstrategier arbetsterapeuten rekommenderar kan 
då andra yrkesprofessioner utföra när behov uppstår under elevens naturliga skoldag. 

Arbetsterapi inom grundskolan har olika utformning från ett land till ett annat. I USA är det den 
lagstadgade IDEA som styr tillämpningen av arbetsterapi inom skolan (17).  I den kanadensiska skolan 
finns skolbaserade arbetsterapeuter men insatserna där varierar eftersom ingen lag reglerar 
utformningen av insatserna (24).  

2.5. Arbetsterapeutiska insatser i skolan 

Arbetsterapeuten inom skolan ska arbeta för att främja barns förmåga att delta i meningsfulla 
aktiviteter (2). Benson, Elkin, Wechsler och Byrd (20) skriver att arbetsterapeuter kan göra stor skillnad 
för att barn med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan. 

Tillhandahållandet av arbetsterapeutiska insatser i USA kan skilja sig åt regionalt. Dokumentation av 
terapitillfällen behöver göras olika noggrant och val av metoder som används kan skilja sig åt. Vissa 
distrikt använder en konsulterande modell antingen med insatser i klassrummet, via konsultation eller 
träning med läraren. Andra distrikt arbetar med “pull-out”-sessioner då insatser utförs utanför 
klassrummet (25). “Pull-out” används för att träna på exempelvis en specifik färdighet eller rutin och 
utförs då i ett annat rum eller annan skolmiljö (22). 
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För att tillgodose elevers unika behov arbetar arbetsterapeuten med både direkta och indirekta 
metoder. Den indirekta metoden innefattar en samarbetande eller konsulterande inriktning där 
arbetsterapeuten arbetar med lärare, föräldrar och annan skolpersonal för att implementera 
åtgärdsstrategier i undervisningsmiljön (22). I den direkta metoden arbetar arbetsterapeuten med 
eleverna antingen i en mindre grupp, genom helklassinstruktion eller individuellt. Den direkta metoden 
kan utföras genom “push-in” och “pull-out” terapi. Med “push-in” menas att arbetsterapeuten 
tillhandahåller åtgärdsstrategier i barnets naturliga undervisningsmiljö (22). 

Inom skolan kan arbetsterapeuten göra bedömningar av elevers behov, tillhandahålla insatser, 
modifiera utrustning i klassrummet, göra miljöanpassningar samt hjälpa elever generellt att så långt 
som möjligt kunna delta i skolans aktiviteter och klara av livets dagliga uppgifter. Arbetsterapeuten 
kan även rådgöra med lärare för att hjälpa elever att uppnå deras mål inom den generella 
undervisningen. Specifika strategier lärs ut av arbetsterapeuten för handskrivning och datorarbete 
samt för att främja social lek och lära ut livskunskaper som att klä på sig och äta med bestick (22).      

2.6. Samarbetsrelationer i skolan 

Arbetsterapeuten i skolan kan ingå som medlem i ett multiprofessionellt team. Andra yrkeskategorier 
som ingår är exempelvis lärare, logopeder och fysioterapeuter. Arbetsterapeuten strävar efter att 
eleven ska kunna delta i och utföra skolaktiviteter framgångsrikt. Varje teammedlem bidrar med sitt 
unika perspektiv och delger metoder för att ge barnet det stöd den behöver (26). 

I USA sker IEP-möten utifrån IDEA’s riktlinjer där teamet gör bedömningar av elevens kunskaper, 
färdigheter och behov. Teamet består av elevens föräldrar samt personer som är insatta i elevens 
situation exempelvis rektorn, lärare, specialpedagoger och arbetsterapeuter (17). IEP-teamet beslutar 
om eleven är berättigad till arbetsterapeutiska insatser baserat på behovssituationen och 
arbetsterapeutens utlåtande (2, 17). 

Det är viktigt att teamet skapar en bild av vem eleven är och vad denne behöver för att lyckas i 
skolarbetet. Teamet identifierar de styrkor eleven har samt vilka behov som ska tillgodoses, för att 
sedan diskutera fram elevens IEP-mål. När IEP-målen är uppsatta ska teamet bestämma formen för 
anpassad undervisning. Beslut tas om vilka insatser, kompletterande hjälpmedel och anpassningar som 
behövs för att eleven ska ha möjlighet att uppnå målen. Anpassningen kan även möjliggöra elevens 
deltagande i aktiviteter utanför klassrummet samt fritidsaktiviteter (17). När teamet beslutat om 
behov finns bestämmer de hur ofta, hur länge samt var de arbetsterapeutiska insatserna ska ske (2). 

I litteraturstudien av Kennedy och Stewart (27) undersöks hur samarbete mellan arbetsterapeuter och 
lärare definieras, hur effektivt samarbetet är, vilka hinder som finns för samarbete samt fastställa 
konsekvenser för framtida arbete och forskning. De fann att samarbete beskrivs som önskvärt och att 
viljan finns för samarbete. De fann även en del evidens för att samarbete är effektivt men att hinder 
för samarbete som framkom exempelvis var motstridiga och dåligt understödda strukturer. De skriver 
att det är av stor vikt att samarbetet inom multidisciplinära team fungerar tillfredsställande så att 
elever gynnas av de insatser som görs för dem (27). 

 

3. PROBLEMOMRÅDE 

Litteraturgenomgången som gjorts i bakgrunden beskriver hur arbetsterapeuter arbetar inom skolans 
verksamhet internationellt och vilka insatser de utför (22, 25). Det uppsatsförfattarna anser vara av 
intresse att undersöka är vad forskningen beskriver om nyttan med arbetsterapeutiska insatser i 
skolan, vilket inte framkommit under litteraturgenomgången. För att kunna argumentera för 
arbetsterapeuters plats inom skolan behövs evidens för om de insatser som utförs har effekt. Detta 
kan skapa en kunskapsbas vid utformandet av arbetsterapeutiska interventioner för elever. 
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I bakgrunden beskrivs även att arbetsterapeuter kan ingå i multidisciplinära team (26) eller att de kan 
ha en konsulterande roll (23). Kennedy och Stewart skriver (27) att det kan finnas hinder för samarbete 
och nämner exempelvis motstridiga och dåligt understödda strukturer. Det som däremot inte 
framkom, men som anses vara av intresse att undersöka, är hur samarbetet mellan arbetsterapeuter 
och lärare samt övrig skolpersonal fungerar. Vidare att undersöka vad forskningen beskriver som 
viktiga faktorer för att samarbetet ska fungera tillfredsställande mellan arbetsterapeut och lärare. 
Detta för att kunna fastställa hur ett väl fungerande samarbete kan vara effektivt för elevers 
skolresultat. 

 

4. SYFTE   

Syftet med studien är att beskriva nyttan med arbetsterapeuters insatser i grundskolan samt hur 
arbetsterapeuters samarbetsrelationer i grundskolan beskrivs, ur ett internationellt perspektiv.  

- Vilken nytta finns med de arbetsterapeutiska insatserna? 

- Hur fungerar samarbetet mellan arbetsterapeuter och lärare samt övriga professioner? 

 

5. METOD   

5.1. Design 

För att söka svar på studiens syfte och frågeställningar har en litteraturstudie genomförts. Enligt 
Axelsson (28) är litteraturstudier ett relevant tillvägagångssätt vid sammanställning av befintlig 
forskning och kunskap inom ett problemområde. 

5.2. Databassökning 

För att finna vetenskapliga artiklar som svarar på studiens syfte gjordes pilotsökningar i databaser för 
vetenskapliga artiklar. Enligt Axelsson (28) är pilotsökning en fritextsökning utan begränsningar som 
görs för att komma fram till vilka ord som är mest relevanta för att besvara en studies syfte liksom vilka 
databaser som ger de bästa träffarna. Det kan vara relevant att inleda sökningen efter artiklar med att 
undersöka vilka databaser och sökord som ska användas (28). 

Pilotsökningar gjordes i databaserna Cinahl Plus with Full Text, Pubmed, Amed och ERIC med olika 
sökord som antogs vara relevanta för litteraturstudiens syfte. Pilotsökningarna resulterade i att 
databaserna Amed och ERIC valdes bort då de inte tillförde relevanta artiklar. Pubmed och Cinahl Plus 
with Full Text valdes för att de gav bäst träffar för studiens syfte. 

I Cinahl Plus with Full Text gjordes fritextsökningar på orden occupational therap*, pediatric 
occupational therap*, school-based*, collaboration*, intervention*, outcome* och evaluation*. 
Sökningarna gjordes med trunkering för att böjning och ändelser av orden skulle inkluderas. Enligt 
Östlundh (29) används trunkering i anslutning till ordstammen för att databasen ska söka alla 
böjningsformer av ordet. 

I de artiklar som verkade relevanta för litteraturstudiens syfte studerades vilka Major och Minor 
Subjects artikeln hade för att undersöka om några av de orden kunde användas i fortsatta sökningar. 
Sökorden “school health services”, “occupational therapy” och “pediatric occupational therapy” var 
återkommande i artiklar som Major samt Minor Subjects. I Cinahl Plus with Full Texts ämnesordslista 
upptäcktes att dessa sökord var ämnesord, Major Headings (MH). Enligt Östlundh (29) är 
ämnesordslistan en hjälp för att hitta fungerande sökord i databasen som används. De sökorden antogs 
då vara relevanta för studiens syfte vilket resulterade i att de söktes som Major Headings. För att hitta 
artiklar där sökorden ingick som antingen Major eller Minor subjects gjordes sökningar på orden 
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“Occupational Therapy”(MH), “Pediatric Occupational Therapy”(MH) samt “School Health 
Services”(MH). 

När sökningar gjorts som Major Headings kombinerades de med boolesk söklogik, se Tabell 1. Boolesk 
söklogik används för att göra sökningar med kombinationer av sökord. Olika sök-operatorer 
bestämmer vilket samband sökorden ska ha till varandra. De mest grundläggande operatorerna är 
AND, OR och NOT. Operatorn OR används för att inkludera träffar som innehåller antingen ett av 
sökorden eller båda två (29). Enligt Östlundh (29) används operatorn AND för att koppla ihop två 
sökord vilket styr databasen att söka dokument som innehåller både det första sökordet och det andra. 

Tabell 1. Sökmatris 

Datum 
Databas 

Sökning  
nr 

Sökord Träffar Urval 1 
Relevanta 
titlar 

Urval 2 
Relevanta 
artiklar 
efter att ha 
läst 
abstrakt 

Urval 3 
Inkluderade 
artiklar efter 
att ha läst 
urval 2 i 
fulltext 

170305 
CINAHL 
Plus with Full 
Text 
 
 
 
 
 
 

S1 
 
 
S2 
 
 
S3 
 
S4 
 
 
S5 
 
 
S6 
 
S7 
 
S8 

(MH ”Occupational 
Therapy”) 
 
(MH ”Pediatric 
Occupational Therapy”) 
 
S1 OR S2  
 
(MH "School Health 
Services") 
 
S3 AND S4 
 
Limits:  
Peer reviewed 
 
2000-2017 
 
English Language 

16 125 
 
 
2156 
 
 
18 185 
 
7199 
 
 
279 
 
 
139 
 
77 
 
75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

170305 
PubMed 

S1 
 
 
S2 
 
 
S3 
 
S4 
 
 
S5 
 
 
S6 

"Occupational 
Therapy"[Mesh] 
 
”Pediatric Occupational 
therapy” (fritext) 
 
S1 OR S2 
 
"School Health 
Services"[Mesh:noexp] 
 
S3 AND S4 
 
Limits:  
2000-2017 
English Language 

11555 
 
 
1341 
 
 
12 599 
 
15 229 
 
 
89 
 
 
 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Totalt (inkl. 
dubbletter) 

   
124 

 
80 

  

Totalt (exkl. 
dubbletter) 

    
63 

 
30 

 
11 

Manuell 
sökning 

   1 1 1 
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När fritextsökning genomfördes i databasen Pubmed upptäcktes att sökorden “occupational therapy” 
och “school health services” fanns i ämnesordslistan som MeSH-termer. MeSH är databasen Pubmeds 
benämning på ämnesordlista (29). Sökningar på de två sökorden genomfördes då som MeSH-termer. 
“Pediatric occupational therapy” fanns inte i ämnesordlistan som MeSH-term. För att inkludera denna 
sökterm gjordes fritextsökning på frasen, se Tabell 1. 

I databasen Pubmed är det inte möjligt att söka artiklarna som peer reviewed. För att verifiera att 
artiklarna blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter användes UlrichsWeb.com. Östlundh (29) skriver 
att om funktionen för peer reviewed inte finns i databasen som används kan den informationen 
inhämtas från andra databaser. 

En fritextsökning på de olika sökorden genomfördes också, där sökorden kombinerades. Detta för att 
undersöka om artiklar som nyligen blivit publicerade missats när sökningen gjorts med MeSH-termer. 
Enligt Axelsson (28) kan artiklar missas när sökfunktionen med MeSH-termer används. En eftersläpning 
kan finnas då de inte hunnit bli indexerade än. En upprepande sökning med orden som fritext och 
endast begränsningen sex månader kan då göras för att kontrollera att inga artiklar missats (28). 
Sökningen resulterade inte i några relevanta träffar. 

Manuell sökning, via artiklars referenslistor, genomfördes för att hitta artiklar som kunde ha missats i 
den systematiska sökningen. Detta resulterade i att ytterligare en relevant artikel hittades. Enligt 
Forsberg och Wengström (30) kan manuell sökning göras på olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att 
studera referenslistan på en framsökt artikel för att hitta andra artiklar inom ämnet. 

5.3. Urval   

Inklusionskriterier som bestämdes för artiklarna var att de skulle handla om arbetsterapi inom 
grundskolan internationellt, utanför Sverige. De skulle handla om vad som beskrivs om samarbete 
mellan arbetsterapeuter och lärare eller andra professioner inom skolan, exempelvis 
specialpedagoger. Alternativt skulle artiklarna handla om vad som beskrivs angående nyttan med 
arbetsterapeutiska insatser i skolan. 

Sökningen gav 124 träffar och genomläsning av samtliga titlar gjordes. Av dem verkade 80 artiklars 
titlar intressanta för litteraturstudiens syfte varpå de valdes ut. Av de 80 artiklarna upptäcktes 17 
dubbletter vilket resulterade i att genomläsning av 63 abstract gjordes. Utifrån studiens syfte och 
inklusionskriterier verkade 30 artiklar fortfarande relevanta varpå de lästes i sin helhet. Utifrån 
genomläsningen valdes slutligen nio artiklar (31-39) från databasen Cinahl Plus with Full Text, två 
artiklar (40, 41) från databasen Pubmed samt en artikel (42) via manuell sökning, se Tabell 1.   

5.4. Kvalitetsgranskning 

För att kvalitetsgranska de tolv artiklar som inkluderades i litteraturstudien användes 
granskningsmallar från Forsberg och Wengström (30). Varje artikel lästes och granskades enligt 
granskningsmallarnas frågor. Genom att besvara frågorna och ta ställning till svaret erhölls underlag 
för att kunna värdera studiens kvalitet. En artikel med kvantitativ ansats av hög kvalitet har enligt 
Forsberg och Wengström (30) exempelvis en väldefinierad frågeställning, adekvata statistiska metoder 
samt reliabilitets- och validitetstestade instrument. Vid låg kvalitet har artikeln exempelvis tveksamma 
statistiska metoder, instrument med avsaknad av reliabilitets- och validitetstestning samt stort 
bortfall. För de kvalitativa artiklarna studerades hur kriterier för utvärdering av kvalitativ forskning 
beskrivs i Forsberg och Wengström. Helhetsbeskrivningen, resultaten och rimlighetskriterier kan 
användas som hjälp för kvalitetsbedömningen (30). Bedömning av artiklarnas kvalitet gjordes varpå de 
delades in i en av tre följande kategorier: låg, medel eller hög. Två artiklar placerades i kategorin hög 
och tio artiklar i kategorin medel, se Bilaga 1. 
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5.5. Dataanalys  

De tolv utvalda artiklarna lästes noggrant flera gånger för att uppsatsförfattarna skulle bli väl insatta i 
dess innehåll. Utgångspunkt för analysen var att ta reda på vilken av litteraturstudiens frågeställningar 
artiklarna svarade på. En whiteboardtavla användes för att föra anteckningar om artiklarna, vilket gav 
en överblick över vilka artiklar som svarade på vilken frågeställning. Tabellen nedan redovisar utfallet 
av denna indelning. 

Tabell 2. Artikelöversikt för frågeställningarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar Vilken nytta finns med de 

arbetsterapeutiska insatserna? 

Hur fungerar samarbetet 

mellan arbetsterapeuter och 

lärare samt övriga 

professioner? 

Barnes KJ, Turner KD (40) 

(2001) USA 

x x 

Benson J (31) (2013) USA x x 

Bose P, Hinojosa J (32) (2008) 

USA 

 x 

Campbell W, Missiuna C, 

Rivard L, Pollock N (33) (2012) 

Kanada 

x x 

Case-Smith J (41) (2002) USA x x 

Hutton E (34) (2009) 

Storbritannien 

x x 

Kennedy S, Stewart H (35) 

(2012) Australien 

 x 

King G et al (36) (2000) USA x x 

Nochajski S (42) (2002) USA  x 

Peterson C, Nelson D (37) 

(2003) USA 

x  

Reid D et al (38) (2006) Kanada x x 

Wehrmann S, Chiu T, Reid D, 

Sinclair G (39) (2006) Kanada 

x x 
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Nästa led i analysen av artiklarna var att utforma en artikelmatris där artiklarna beskrevs utefter 
rubrikerna: författare, publiceringsår, land där studien genomförts, syfte, metod samt resultat. Av de 
inkluderade artiklarna hade sex artiklar en kvantitativ ansats och sex artiklar hade en kvalitativ ansats, 
se Bilaga 1. Enligt Axelsson (28) kan en sammanställning av artiklarna i en tabell vara ett värdefullt 
hjälpmedel för den fortsatta analysen samt för litteraturstudiens resultat. 

Vidare genomfördes en innehållsanalys av artiklarnas resultat. Detta för att identifiera vad som 
beskrevs i artiklarna relaterat till “vilken nytta finns med de arbetsterapeutiska insatserna” samt “hur 
fungerar samarbetet mellan arbetsterapeuter och lärare samt övriga professioner”. Enligt Forsberg 
och Wengström (30) kännetecknas en innehållsanalys av en systematisk och stegvis klassificering av 
data för att kunna identifiera mönster och teman. 

För att hitta likheter och skillnader i texten under respektive frågeställning markerades text med 
liknande innehåll med samma färg. Likheterna sammanställdes till kategorier. I artiklarnas resultat 
beskrevs att samarbete kunde möjliggöras eller hindras av olika anledningar.  Detta resulterade i att 
kategorin samarbete delades upp i två olika kategorier. Analysen resulterade därmed i tre kategorier: 
Nyttan med arbetsterapeutiska insatser, Faktorer som främjar samarbete och Hinder för samarbete. 
Text med liknande innehåll sammanställdes och syntetiserades och bildade på så sätt olika 
underkategorier. Utifrån de underkategorier som framkom lästes texten återigen igenom.  Inom 
kategorierna framkom 13 underkategorier vilka blev till rubriker i litteraturstudiens 
resultatredovisning. Inom underkategorierna kunde överensstämmande resultat från olika artiklar 
utgöra underlag för sammanställning av synteser. Axelsson (28) skriver att när teman används som 
underrubriker och data sammanförs under dem skapas en grundstruktur för resultatet. 

5.6. Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (30) bör etiska överväganden göras, exempelvis är det viktigt att de 
inkluderade studierna fått tillstånd från etisk kommitté eller presenterat etiska överväganden 
noggrant. Av de inkluderade artiklarna i litteraturstudiens resultat har sex artiklar erhållit godkännande 
av en forskningsetisk nämnd eller kommitté. I de resterande sex artiklarna framgår det inte med 
tydlighet hur det etiska godkännandet erhållits.  

Enligt Vetenskapsrådet (43) är individskyddskravet utgångspunkten för forskningsetiska överväganden 
och ska skydda individer inom forskning. Detta krav delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Uppsatsförfattarna 
har tagit ställning till om artiklarna bör ingå, med hänsyn tagen till forskningsetiska aspekter, och 
beslutat att inkludera artiklarna då vissa etiska överväganden ändå redovisas i dessa artiklar. 

 

6. RESULTAT  

Resultatet baserades på studierna i de tolv artiklarna som valts ut för denna litteraturstudie. De 
inkluderade studierna i detta resultat utfördes mellan åren 2000-2013 i USA, Kanada, Storbritannien 
och Australien. Resultatredovisningen presenteras under tre rubriker med 13 underrubriker. 

6.1. Nyttan med arbetsterapeutiska insatser  

6.1.1. Förbättrade skolresultat 

Respondenterna i flera studier (31, 33, 34, 39) uppgav att de anser att skolbaserade arbetsterapeuter 
är fördelaktigt för eleverna. Andra studier (36-38, 40, 41) visade att de arbetsterapeutiska insatserna 
ledde till lyckade resultat inom skolarbetet för eleverna. I studien av King et al (36) angavs att 
arbetsterapeutiska interventioner gav förbättringar i skolarbetet inom flera områden som penngrepp, 
målning, kontroll av datamus, att kunna organisera skolarbetet samt hålla fokus. 
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6.1.2. Förbättrad handskrivning 

I fyra studier (36-38, 41) undersöktes nyttan av arbetsterapeutiska insatser där målet med 
interventionerna var att elever ska förbättra sin handskrivning. Studierna visade en klar förbättring av 
handskrivning i uppföljningstest efter att arbetsterapeutiska interventioner hade utförts. I Case-Smiths 
studie (41) utfördes individanpassade interventioner för att eleven skulle förbättra sin handskrivning, 
exempelvis fick eleven träna skrivning på en vertikal yta för att förbättra armstyrka och stabilitet. 

6.1.3. Förbättrad sittposition underlättar barnets lärande 

Hutton (34) och Reid et al (38) tog i sina studier upp att arbetsterapeuterna utbildade läraren i 
strategier för lämplig sittpositionering (34, 38) och informerade om sittergonomi som läraren sedan 
kunde implementera i klassrummet (34). Barnen tilläts exempelvis byta position till de som kändes bra 
för barnet. Strategierna gav en mer avslappnad atmosfär i klassrummet och fokus kunde läggas på 
lärande istället för barnens beteende. Kuddar och kilar som underlättar barnens sittposition kunde 
dessutom tillhandahållas av arbetsterapeuten (34). 

6.1.4. Standardiserade modeller underlättar måluppfyllelse 

I studierna av Reid et al (38) och Wehrmann et al (39) sågs nyttan med occupational therapy school-
based consultation model (OTSBC) som en konsulterande inriktning för det arbetsterapeutiska arbetet. 
Syftet med modellen är att underlätta för elever att förbättra sina aktivitetsutförande. Studierna visade 
att fördelar med modellen sågs då lärare och föräldrar får utbildning i arbetsterapeutiska strategier 
som de sedan kunde förmedla till barnet. I studien av Reid et al (38) ansågs lärarnas medvetenhet och 
genomförande av det arbetsterapeutiska strategierna vara viktigt för att eleven ska uppnå långsiktiga 
mål inom aktivitetsutförande för förbättrad livskvalité. Metoder lärs ut av arbetsterapeuten till läraren 
som exempelvis riktar sig till att förbättra elevens organisationsfärdigheter, för hur finmotoriska 
uppgifter kan brytas ned till mindre steg genom uppgiftsanalys samt hjälpa elever med användning av 
alternativ skrivkommunikation. 

6.2. Faktorer som främjar samarbete 

6.2.1. Ömsesidig respekt mellan professionerna förbättrar samarbete 

I tre studier (34, 35, 42) rapporterades att ett antal faktorer bidrog till om samarbetet skulle bli lyckat 
eller inte mellan professionerna. Ömsesidig respekt mellan professionerna ansågs viktigt för goda 
samarbetsrelationer och när läraren hade förståelse för arbetsterapi fungerade samarbetet bättre 
(35). Lärare och arbetsterapeuter uttalade en ökad förståelse och respekt för varandras arbete när de 
arbetade tillsammans och utbytte erfarenheter. För att uppnå lyckade interventioner ansågs nära 
arbetsrelationer vara en viktig faktor. Personliga relationer och tillit ansågs främja utbyte av kunskap, 
råd och idéer (34). I Bensons studie (31) rapporterades bättre samarbete mellan speciallärare och 
arbetsterapeuter än mellan lärare och arbetsterapeuter på grund av att speciallärarna hade större 
kunskap om arbetsterapi. 

6.2.2. Samarbete underlättar måluppfyllelse 

I flera studier (32, 34-36, 42) beskrevs att samarbetet påverkar utfallet av interventioner och i vilken 
utsträckning elevernas mål uppfylls. Att olika professioner arbetar som en integrerad enhet, för att 
fokusera mot samma mål och hålla sig informerade om arbetet, snarare än enskilda experter angavs 
vara fördelaktigt (32, 35). I tre studier (32, 34, 36) rapporterade deltagarna att ett väl fungerande 
samarbete mellan arbetsterapeut och lärare samt övriga involverade professioner var viktigt. Detta för 
att arbeta i samma riktning mot elevernas uppsatta mål, för att arbetet skulle bli effektivt samt att 
interventionerna skulle ge bra effekt för eleverna. Resultatet i Barnes och Turners studie (40) visade 
att när arbetsterapeuter och lärare arbetade samarbetande som ett team kunde de 
arbetsterapirelaterade interventionerna för elever med svårigheter frekvent övervakas och omarbetas 
vilket kunde vara en bidragande orsak till förbättrade skolresultat.   
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6.2.3. Samarbetsrelationer i klassrummet 

Läraren ansågs ha en nyckelroll för att arbetsterapeuten skulle integreras i klassrummet (31). När 
arbetsterapeuten arbetade i klassrummet gavs större möjligheter att bygga framgångsrika 
samarbetsrelationer mellan arbetsterapeut, elev och lärare (33, 42). Arbetsterapeuterna utförde ofta 
sina interventioner i speciallärarens rum vilket ledde till kunskapsutbyte och förbättrat samarbete. 
Denna relation ledde i förlängningen till bättre sammanhållning i hela utbildningsteamet (31). I 
Bensons studie (31) angav arbetsterapeuterna att skolmiljön på ett naturligt sätt har fokus på aktivitet 
vilket stödjer arbetsterapeutens aktivitetsbaserade interventioner. Arbetsterapeuterna ansåg att det 
var viktigt att få möjligheten att göra insatser i klassrummet som “push-in” eftersom detta är elevens 
naturliga miljö. Elevens behov kunde då kartläggas och interventionerna ansågs bli effektfulla med en 
aktivitetsbaserad inriktning. 

6.2.4. Konsulterande roll 

I fyra studier (34, 38, 39, 41) beskrevs att arbetsterapeuten kan ha en konsulterande roll där de lär ut 
strategier till läraren som denne sedan kan utföra i klassrummet. I studien av Wehrmann et al (39) 
ansågs samarbete mellan arbetsterapeut och lärare vara viktigt när arbetsterapeuten skulle utbilda 
läraren i strategier för att hjälpa elever med finmotoriska svårigheter.  

6.2.5. Standardiserade modeller underlättar samarbete 

I tre studier (33, 38, 39) sågs fördelar med att arbeta efter en framarbetad modell som OTSBC eller 
Partnering for Change (P4C) för väl fungerande samarbete där berörda parter hade sin uttalade roll. 
När arbetet skedde enligt P4C samarbetade läraren och arbetsterapeuten för att främja elevers 
delaktighet exempelvis genom att göra förändringar i klassrummets miljö (33).  

6.3. Hinder för samarbete 

6.3.1. Begränsad kunskap om arbetsterapi 

I tre studier (31, 32, 35) beskrevs att lärarnas begränsade kunskap om vad arbetsterapi är och vilken 
roll arbetsterapeuten har i skolan ansågs utgöra hinder för lyckade samarbetsrelationer. I studien av 
Benson (31) beskrev arbetsterapeuterna att lärarna endast såg dem som handskrivningslärare vilket 
de flesta ansåg vara frustrerande. Lärarna var likgiltiga när arbetsterapeuten försökte förklara vad de 
kunde bidra med i klassrummet. Arbetsterapeuterna angav att lärarna ansåg klassrummet vara deras 
domän, där arbetsterapeuten bara var besökare.  

6.3.2. Avsaknad av regelbundna teammöten 

I flera studier (32, 35, 40, 42) önskade deltagarna att det skulle finnas regelbundna teammöten, för att 
lyckade samarbeten skulle uppstå mellan arbetsterapeuten och de övriga professionerna. Det var dock 
svårt att få till stånd regelbundna möten. I Barnes och Turners studie (40) uppgav respondenterna olika 
anledningar till varför det var svårt att schemalägga teammöten. Tidsbrist, hög arbetsbelastning samt 
att de berörda parternas scheman inte gav utrymme för det var vanligt förekommande anledningar. I 
Bose, Hinojosa (32) och Nochajskis studier (42) angavs att det inte avsattes tillräckligt mycket tid för 
möten mellan lärare och terapeuter, vilket var ett stort hinder för samarbete. 

6.3.3. Tidsbrist 

Respondenterna i tre studier (32, 35, 42) angav tidsbrist som hinder för en samarbetande relation. 
Respondenterna i studien av Bose och Hinojosa (32) angav att tidsbristen var det största hindret i 
relationen med lärarna och att hitta tid för att träffa läraren var första utmaningen för samarbete.  I 
Nochajskis studie (42) framkom att hinder för samarbete också berodde på att terapeuterna inte 
befann sig i skolan dagligen. Lärarna uppgav att de hade svårt att avgöra vilka av de terapeutiska 
insatserna som verkligen hjälpte eleverna att göra framsteg i skolarbetet. I Barnes, Turner (40), Bose 



16 
 

och Hinojosas studier (32) ledde tidsbristen dessutom till att interaktionen som uppstod mellan 
arbetsterapeuten och läraren istället ofta var av mer informell karaktär exempelvis när de sprang på 
varandra i korridoren, under lunch eller utanför skoltid. Det kunde även ske när arbetsterapeuten 
hämtade eller lämnade en elev i klassrummet samt när arbetsterapeuten gjorde insatser i 
klassrummet. 

6.3.4. Bristande kommunikation 

I Bose och Hinojosas studie (32) angavs att brister i kommunikationen och att lärarna inte var 
mottagliga också hinder för samarbete. Det var framförallt äldre lärare som arbetat under lång tid som 
var mindre mottagliga för förändring. De unga och nyare lärarna var mer öppna, flexibla och stödjande. 
I Kennedy och Stewarts studie (35) angav arbetsterapeuterna att samarbete med lärare kunde 
försvåras om målen för de arbetsterapeutiska insatserna även innefattade hemmiljön och inte var 
relaterade till endast akademiskt lärande. 

 

7. DISKUSSION   

7.1. Metoddiskussion 

Litteraturstudie ansågs vara en passande design för att besvara studiens syfte. Att sammanställa 
befintlig forskning och vetenskapliga publikationer på ett systematiskt sätt ansågs vara ett användbart 
tillvägagångssätt för att överblicka området. Det skulle dock vara intressant att intervjua 
arbetsterapeuter och lärare eller göra en enkätundersökning med litteraturstudiens syfte som 
utgångspunkt för att erhålla empiriska fakta inom området. Om uppsatsförfattarna personligen hade 
genomfört intervjuer hade en fördjupad förståelse kunnat erhållas när exempelvis följdfrågor kunnat 
ställas som inte är möjligt när enbart befintliga artiklar studeras.  

Det ansågs viktigt att en pilotsökning genomfördes för att erhålla svar på att det fanns vetenskapliga 
artiklar inom området för litteraturstudien syfte. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 
(44) kan en pilotsökning vara nödvändig att genomföra för att försäkra sig om att det finns vetenskaplig 
litteratur inom området. Om det framkommit att inte tillräckligt underlag funnits för en litteraturstudie 
skulle en annan metod behövts övervägas. Då det framkom att underlag fanns för litteraturstudien 
kunde uppsatsförfattarna gå vidare och genomföra denna. Pilotsökningen gav även svar på vilka 
databaser som var relevanta för litteraturstudiens syfte och sållade bort de databaser som inte tillförde 
relevanta artiklar. Databaserna som användes var relevanta och gav bra träffar för området. Pubmed 
täcker bland annat in medicin och omvårdnad. Cinahl Plus with Full Text täcker in bland annat 
omvårdnad och arbetsterapi (30).  

När “occupational therapy”, “pediatric occupational therapy” och “school health services” 
kombinerades med sökorden “intervention”, “outcome” och “evaluation” blev träffarna inte relevanta 
för litteraturstudiens syfte. Att kombinera med sökordet “collaboration” gav för få träffar. Detta 
resulterade i att färre sökord kombinerades för att på så vis få en bredare sökning.  

För att bestämma vilken nedre årtalsavgränsning som skulle göras i databasen Cinahl Plus with Full 
Text genomfördes sökningar med begränsning till tidigare och senare publiceringsår än år 2000. Vid 
sökning med avgränsning till tidigare år tillkom inga relevanta artiklar och vid sökning med en senare 
nedre tidsbegränsning missades relevanta artiklar varpå år 2000 bestämdes. Enligt Axelsson (28) 
avgörs lämplig tidsavgränsning av hur mycket forskning det finns inom området och först när 
litteraturen börjar bli bekant kan beslut tas om vilken tidsavgränsning som ska göras. Sökningen blev 
automatiskt begränsad till 2016 i databasen Cinahl Plus with Full Text. Detta beror troligen på att inga 
artiklar var publicerade år 2017 när sökningen genomfördes för denna studie. 

För att sökningarna skulle få liknande innehåll i Pubmed som i Cinahl Plus with Full Text var 
grundtanken att använda så lika sökord som möjlig. “Pediatric occupational therapy” fanns inte som 
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MeSH-term i Pubmed. För att kunna inkludera det sökordet användes det som fritextsökning. Cinahl 
Plus with Full Text gav flest och bäst träffar. Uppsatsförfattarna tänker att en anledning till detta är att 
den databasen har bredare inriktning på arbetsterapi än vad Pubmed har. Att 17 dubbletter upptäcktes 
bland relevanta titlar databaserna emellan anser uppsatsförfattarna kan tyda på en väl genomförd 
sökning. 

Att manuell sökning genomfördes ansågs vara ett viktigt tillvägagångssätt för att hitta så många 
relevanta artiklar som möjligt för att besvara litteraturstudiens syfte. Det visade sig vid genomgången 
av de elva systematiskt framsökta artiklarnas referenslistor att en artikel var återkommande. Artikeln 
hade relevans för syftet och inkluderades i resultatet. Uppsatsförfattarna anser att det är en styrka för 
litteraturstudien att manuell sökning genomfördes då den artikeln annars hade missats. 

Valet av inklusionskriterier för artiklarna gjorde det möjligt att finna de artiklar som svarade på 
litteraturstudiens syfte. Det ansågs vara en relevant strategi att medvetet ha relativt breda 
inklusionskriterier för att inte missa artiklar av intresse. Det negativa med denna strategi var dock att 
en del irrelevanta artiklar kom med i sökningen. Det ansågs ändå bättre att sortera bort dem manuellt 
än att ha smalare inklusionskriterier och då riskera att missa relevanta artiklar. Det kan vara svårt att 
säkert veta hur väl denna studie täckt in den litteratur som finns inom området. De val och 
ställningstaganden som gjorts och de sökningar i olika databaser som genomförts har gett ett bra 
underlag för genomförandet av denna studie.     

Att använda Forsberg och Wengströms (30) granskningsmallar gav bra underlag för att bedöma varje 
artikels kvalitet. Svårigheter uppstod dock när kvalitetsbedömning skulle göras för två artiklar (35, 40) 
som innefattade enkätundersökningar då ingen tydlig granskningsmall hittades för detta. 
Uppsatsförfattarna ansåg att det inte var helt klart hur granskningsmallarnas frågor skulle användas 
för de artiklarna. För att göra en helhetsbedömning av artikelns kvalitet gjordes ställningstagande till 
väsentliga delar i studien. Enligt Forsberg och Wengström (30) bör bedömning av studiens kvalitet 
minst besvara frågor kring studiens syfte, frågeställning, design, urval, mätinstrument, analys och 
tolkning. Dessa delar kunde besvaras utifrån frågorna och ledde fram till en helhetsbedömning av 
artikeln för att kunna värdera dess kvalitet. Kvalitetsgranskningen som gjordes av artiklarna samt 
ställningstaganden om deras relevans ansågs höja trovärdigheten för denna studies resultat.        

Uppsatsförfattarna anser att det är en styrka för denna studies resultat att artiklar med både kvalitativ 
ansats och kvantitativ ansats inkluderades. Innehållet i resultatet gav därmed olika perspektiv för att 
besvara denna studies syfte. Upplevelser om samarbete och nyttan med arbetsterapeutiska insatser 
fångas när artiklar med kvalitativ ansats studeras. Statistisk resultatredovisning av nyttan med 
arbetsterapeutiska insatser kunde ses när artiklar med kvantitativ ansats studerades. Enligt Axelsson 
(28) kan det vara fördelaktigt att både kvalitativ och kvantitativ forskning innefattas i litteraturstudier. 
När ett problem studeras ur olika perspektiv kan verkligheten förstås bättre. 

I frågeställningen “hur fungerar samarbetet mellan arbetsterapeuter och lärare samt övriga 
professioner” hittades både möjligheter och hinder för samarbete. Detta var intressant men heller inte 
helt oväntat. När frågan formuleras med “hur det fungerar” kan olika perspektiv framkomma vilket 
anses vara en styrka för denna studies resultat.  

Analysen av artiklarna gjordes utan någon analysmall vilket kan anses som en svaghet för denna studie. 
För att säkerställa att en så korrekt tolkning som möjligt gjordes av artiklarnas innehåll lästes de flera 
gånger av uppsatsförfattarna. Först lästes och analyserades innehållet enskilt och sedan fördes en 
diskussion om artiklarnas resultat.    

Trots otydligheten om hur det etiska godkännandet erhållits för vissa av artiklarna inkluderades de 
ändå i denna studie då de tillförde relevant information. Att det inte framgår med tydlighet hur det 
etiska godkännandet erhållits för vissa av de inkluderade artiklarna kan anses vara en svaghet för 
denna studie. När resonemang kring nytta med forskningen kontra risker för individen i forskningen 
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förs tänker uppsatsförfattarna att den nya kunskap som tillförs väger upp risker för individen då relativt 
okänslig forskning både psykiskt och fysiskt bedrivs i studierna. Forskningspersonerna är i de flesta fall 
antingen arbetsterapeuter eller lärare. Enligt Vetenskapsrådet (43) ska värdet av vad som förväntas 
uppnås vägas mot tänkbara risker, såsom negativa konsekvenser för berörda individer, i varje 
vetenskaplig undersökning. Det finns dessutom ingenting som tyder på att studierna i de inkluderade 
artiklarna inte uppfyllt de forskningsetiska kraven som tidigare nämnts vilket uppsatsförfattarna anser 
vara en viktig aspekt.   

7.2. Resultatdiskussion 

De huvudsakliga resultaten som framkom i denna studie var att arbetsterapeutiska insatser bidrog till 
att elever förbättrade sina skolresultat (31, 33, 34, 36-41). För att elever ska kunna tillgodogöra sig de 
arbetsterapeutiska insatserna sågs fördelar med att arbeta utefter en framtagen modell som OTSBC 
(38, 39). Studier visade att elevers handskrivning förbättrades när arbetsterapeutiska insatser 
genomfördes (36-38, 41). Att arbetsterapeuten hade en konsulterande roll för att exempelvis lära ut 
strategier till läraren framkom som en nytta med de arbetsterapeutiska insatserna som utfördes (34, 
38, 39, 41). 

I denna studies resultat beskrevs att hur samarbetet mellan arbetsterapeut och lärare fungerade var 
beroende av ett antal faktorer. Lärarnas kunskap om arbetsterapi och om arbetsterapeutens roll i 
skolan var faktorer som kan vara avgörande för hur samarbetet ska fungera (31, 32, 35). Andra faktorer 
som påverkade hur samarbetet fungerar var om regelbundna teammöten genomfördes i skolan (32, 
35, 40, 42). Tidsbrist var en faktor som påverkade hur samarbetsrelationer fungerade (32, 35, 42).    

Resultatet i denna studie visade på vikten av kommunikation mellan yrkeskategorier och att 
information om olika professioners roll var av betydelse för att samarbetsrelationer ska underlättas. 
Hinder för samarbete förelåg när lärare inte hade tillräcklig kunskap om arbetsterapi och 
arbetsterapeuters roll inom skolan (31, 32, 34, 35). Detta är intressant då det har flera likheter med 
det som framkommit i tidigare studier (23, 45-47) som visade att samarbetet mellan arbetsterapeut 
och lärare samt övrig skolpersonal inte alltid fungerar tillfredsställande. Anledningar till detta som 
beskrevs var att lärarna inte hade kunskap om arbetsterapeutens roll samt om arbetsterapins 
omfattning inom skolan, att det fanns brister i kommunikation och tidsbrist. Vidare beskriver Rens och 
Joostens i sin studie (47) att om lärarna fick utökad kunskap om arbetsterapi skulle de lättare kunna 
hänvisa ett barn till arbetsterapeuterna samt förklara vikten och syftet med det arbetsterapeutiska 
stödet till barnets föräldrar. 

I denna studies resultat framkom att arbetsterapeuterna inte befann sig i skolan dagligen vilket 
försvårade samarbetsrelationer (42). Detta var något som även togs upp i en studie av Vincent, Stewart 
och Harrison (48) som beskrev hur lärarna i en skola fick del av arbetsterapeuters skriftliga rapporter 
om barn, som bestod av strategier som ska implementeras i klassrummet. Lärarna ansåg att 
rapporterna var bra men de uppgav att de skulle vilja att arbetsterapeuten överlämnade rapporten i 
skolan personligen. Detta för att en dialog om rapportens innehåll då skulle kunna uppstå. De menade 
att om arbetsterapeuter var på plats i skolan skulle en bättre interaktion uppstå mellan lärare och 
arbetsterapeut. I den nuvarande situationen fanns inget samarbete mellan lärare och arbetsterapeut. 

I denna studiens resultat framkom att lärare och arbetsterapeuter uttryckte ökad förståelse och 
respekt för varandras arbete när de arbetar tillsammans och utbytte erfarenheter. För att uppnå 
lyckade interventioner ansågs nära arbetsrelationer vara en viktig faktor. Personliga relationer och tillit 
ansågs främja utbyte av kunskap, råd och idéer (34). Teammöten togs i flera studier (32, 35, 40, 42) 
upp som en viktig faktor för att samarbete skulle fungera tillfredsställande mellan olika professioner i 
skolan. I en tidigare studie skrev Christner (49) för att samarbete skulle fungera på ett bra sätt var det 
viktigt att alla medlemmar i utbildningsteamet hade ett gemensamt ansvar. Förbättrad personlig 
kommunikationsförmåga och ökad förståelse för de andra teammedlemmarnas roll bidrog till bättre 
samarbete. Uppsatsförfattarna tänker att det är viktigt att prioritera teammöten för att arbetet ska bli 
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effektivt och gynna berörda parter. De olika professionerna kan då träffas för att strukturera upp 
arbetet, planera samt utbyta information, idéer och kunskap. 

Denna studies resultat kan vara svåra att generalisera till olika länder och olika skolsystem då olikheter 
finns länder emellan beträffande lagar och regler. De resultat som framkom angående samarbete 
mellan professioner inom skolan kan anses vara mer generaliserbara. Hur synen på ett fungerande 
samarbete uppfattas och varför samarbete är viktigt för lyckade resultat tänker uppsatsförfattarna kan 
vara mer universellt. 

Under författandet av denna studie upptäcktes att mycket av den tidigare forskningen som hittats 
överensstämmer med denna studies resultat, beträffande samarbete mellan arbetsterapeuter och 
lärare samt övrig skolpersonal. Uppsatsförfattarna tänker att detta kan bero på att entydighet finns 
angående hur samarbetsrelationer beskrivs. Artiklar som beskriver samarbete mellan professioner 
inom skolan var relativt lätt att finna. Det var dock inte lika enkelt att hitta studier som beskriver nyttan 
med de arbetsterapeutiska insatserna i skolan. Uppsatsförfattarna tänker att det kan vara enklare att 
utföra studier som beskriver hur samarbete fungerar än om att utreda den faktiska nyttan av insatser 
som utförs. 

Hur kan denna studies resultat vara av intresse för den svenska skolan? Det som framkommit i denna 
studie beträffande nyttan med arbetsterapeutiska insatser i skolan och beskrivningen av ett antal 
faktorer som möjliggör eller utgör hinder för samarbetsrelationer kan vara av intresse för svensk 
kontext. Det traditionella klientcentrerade arbetssätt som arbetsterapeuter utgår ifrån innefattar ofta 
direktkontakt med individen, där arbetsterapeuten möjliggör aktivitetsutförande för individen genom 
direkta insatser. Inom skolan kan arbetet behöva ske på ett annorlunda sätt då det förutom direkta 
insatser för en enskild elev även kan finnas behov av mer generella insatser genom ett konsulterande 
arbetssätt vilket kan få positiva konsekvenser för fler elever.  För att arbetsterapeuter i Sverige ska 
kunna få en större roll i skolan kan det vara angeläget att utveckla det konsulterande förhållningssättet. 
I denna studie framkommer att fördelar finns med den konsulterande roll arbetsterapeuten har i den 
amerikanska skolan. De modeller som utarbetats där ses också fördelaktiga för att integrera 
arbetsterapi i skolan. Det skulle vara intressant ur ett svenskt perspektiv att utforma modeller som kan 
passa utbildningssystemet här, där arbetsterapeuter skulle kunna bli en integrerad del. Den kunskap 
och kompetens som arbetsterapeuter besitter skulle då kunna främja elevers delaktighet i skolan och 
tillgängliggöra meningsfulla aktiviteter.   

 

7.3. Förslag på fortsatt forskning 

Den forskning som hittades om nyttan med arbetsterapeutiska insatser i skolan var intressant anser 
uppsatsförfattarna. Studier som visar på nyttan av insatser var dock relativt få varpå området anses 
vara i behov av ytterligare forskning. Detta för att kunna visa på evidens för att arbetsterapeutiska 
insatser har effekt för att elever ska uppnå förbättrade skolresultat. Detta kan utgöra underlag för att 
argumentera för arbetsterapeuters roll inom skolan.  

För att erhålla större kunskap om lärares perspektiv på samarbetet med arbetsterapeuter och få deras 
syn på arbetsterapi inom skolan behövs fler studier inom detta område. Även hur samarbetsrelationer 
mellan olika professioner kan påverka utfallet av arbetet inom multiprofessionella team. För att utreda 
effekter av olika professioners samarbete i team i relation till exempelvis kostnadseffektivitet och 
arbetsmiljö behövs ytterligare forskning.    

Ur ett svenskt perspektiv funderar uppsatsförfattarna över hur arbetsterapeuter skulle kunna få en 
större roll inom den svenska skolan. Studier behöver göras för att undersöka hur arbetsterapeuter 
skulle kunna få en utökad roll där. Det framgår av Skolverket (21) att åtgärder utförs av speciallärare 
samt att elever kan få stöd av en elevassistent. Uppsatsförfattarna tänker att det skulle vara av intresse 
att forskningen undersöker hur även arbetsterapeuter skulle kunna ingå där.     
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8. SLUTSATS 

Under den litteraturgenomgång som gjorts om arbetsterapi inom skolan upptäcktes att mycket av den 
publicerade litteraturen och de vetenskapliga artiklarna handlar om amerikansk kontext. 
Uppsatsförfattarna anser detta vara en bidragande orsak till att mycket hittats om hur det ser ut i USA. 

Den arbetsterapeutiska professionen kan behöva tydliggöras för andra yrkesgrupper för att förstärka 
arbetsterapeutens roll och för att förbättra samarbete mellan olika yrkesprofessioner. Beskrivningen 
av arbetsterapeuters konsulterande roll som framkommit i denna studies resultat anses vara en viktig 
aspekt av skolbaserad arbetsterapi. Att arbetsterapeutiska insatser faktiskt påverkar elevers 
skolresultat positivt är en viktig slutsats utifrån denna studies resultat. 

Sammanfattningsvis anser uppsatsförfattarna att goda samarbetsrelationer mellan arbetsterapeuter 
och övriga professioner inom skolan är av betydelse för att de arbetsterapeutiska insatserna ska bli 
effektiva, så att barn ges möjlighet att utvecklas i skolan och förbereda sig för vuxenlivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

REFERENSER 

1. Hussey SM, Sabonis-Chafee B, O'Brien JC. Introduction to occupational therapy. 3rd ed. St. Louis, 
Mo.: Elsevier Mosby; 2007. 

 

2. Occupational therapy services in early intervention and school-based programs (2004). Am J Occup 
Ther. (2004, Nov), [cited March 3, 2017]; 58(6): 681-685. 

 

3. Boshoff K, Stewart H. Key principles for confronting the challenges of collaboration in educational 
settings. Aust Occup Ther J. (2013, Apr), [cited March 4, 2017]; 60(2): 144-147. 

 

4. Opening statement: Senate Education and Employment References Committee. Aust Occup Ther J. 
(2015, Dec), [cited April 7, 2017]; 62(6): 15. 

 

5. Spencer K, Turkett A, Vaughan R, Koenig S. School-based practice patterns: a survey of occupational 
therapists in Colorado. Am J Occup Ther. (2006, Jan), [cited March 11, 2017]; 60(1): 81-91. 

 

6. Sveriges arbetsterapeuter. Barn och ungdom [Internet]. Nacka: Sveriges arbetsterapeuter; 2016. 
[uppdaterad 2016-09-02; citerad 2017-03-22]. Hämtad från: http://www.arbetsterapeuterna.se/Min-
profession/arbetsomraden/Barn-och-ungdom/ 

 

7. Sveriges arbetsterapeuter. Våra medlemmar [Internet]. Nacka: Sveriges arbetsterapeuter; 2016. 
[uppdaterad 2017-01-18; citerad 2017-03-22]. Hämtad från: http://www.arbetsterapeuterna.se/Om-
forbundet/vara-medlemmar/ 

 

8. Skollag (SFS 2010:800) [Internet]. Stockholm: Utbildningsdepartementet [citerad 20 mars 2017]. 
Hämtad från: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

9. Hemmingsson H. Delaktighet i skolmiljön. I: Eliasson A, Lidström H, Peny-Dahlstrand M, redaktörer. 
Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur; 2016. s. 179- 191. 

 

10. Peny-Dahlstrand M. Aktivitetens betydelse för barn och ungdom. I: Eliasson A, Lidström H, Peny-
Dahlstrand M, redaktörer. Arbetsterapi för barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur; 2016. s. 23-33. 

 

11.  Law M, Polatajko H, Baptiste S, Townsend E. Core concepts of Occupational Therapy. I: Townsend 
E. Canadian Association of Occupational Therapists, redaktör. Enabling occupation: an occupational 
therapy perspective. Rev. ed. Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists; 2002. s. 29-
56. 

http://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/arbetsomraden/Barn-och-ungdom/
http://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/arbetsomraden/Barn-och-ungdom/
http://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/vara-medlemmar/
http://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/vara-medlemmar/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


22 
 

 

12. McColl M A. Introduction: A basis for theory of occupational therapy. I: McColl MA, redaktör. The 
theoretical basis of occupational therapy. 2. ed. Thorofare, NJ: SLACK Inc.; 2003. s. 1-6. 

 

13. World Health Organization. Health Systems Strengthening Glossary [Internet]. WHO; c2017 
[uppdaterad 2017-04-04; citerad 2017-03-16]. Hämtad från: 
http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index5.html 

 

14. Youngstrom M, Brayman S, Anthony P, Brinson M, Brownrigg S, Hertfelder S, et al. Occupational 
Therapy Practice Framework: domain and process. Am J Occup Ther. (2002, Nov), [cited March 23, 
2017]; 56(6): 609-639. 

 

15. Hamilton T B. Occupations and places. I: Christiansen CH, Townsend EA, redaktörer. Introduction 
to occupation: the art and science of living ; new multidisciplinary perspectives for understanding 
human occupation as a central feature of individual experience and social organization. 2nd ed. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson; 2010. s. 251-280. 

 

16. Kielhofner G. Model of human occupation: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur; 2012. 

 

17. Bazyk S, Cahill S. School-Based Occupational Therapy. I: Case-Smith J, O'Brien JC, redaktörer. 
Occupational therapy for children and adolescents. 7. ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby; 2015. s. 664-
703. 

 

18. Kramer P, Hinojosa J. Frames of reference for pediatric occupational therapy. 2. ed. Philadelphia: 
Williams & Wilkins; 1999. 

 

19. Laverdure P, Rose D. Providing Educationally Relevant Occupational and Physical Therapy Services. 
Phys Occup Ther Pediatr. (2012, Nov), [cited March 31, 2017]; 32(4): 347-354. 

 

20. Benson J, Elkin K, Wechsler J, Byrd L. Parent Perceptions of School-based Occupational Therapy 
Services. J Occup Ther Sch Early Interv . (2015, Apr), [cited March 4, 2017]; 8(2): 126-135. 

21. Skolverket. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
[Internet]. Stockholm: Skolverket; 2014. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. [citerad 21 mars 
2017]. Hämtad från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299 
 
22. Causton J, Tracy-Bronson CP. The occupational therapist's handbook for inclusive school practices. 
2014. 

 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index5.html
http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index5.html
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299


23 
 

23. Sonday A, Anderson K, Flack C, Fisher C, Greenhough J, Shadwell C, et al. School-based Occupational 
Therapists: An exploration into their role in a Cape Metropole Full Service School. S Afr J Occup Ther. 
(2012, Apr), [cited March 4, 2017]; 42(1): 2-6. 

 

24. Villeneuve M. A critical examination of school-based occupational therapy collaborative 
consultation. Can J Occup Ther. (2009, 2009 Jul Special Issue), [cited March 4, 2017]; 206-218. 

 
25. Fisher G, Braveman B. Understanding health care systems and practice contexts. I: Braveman B, 
redaktör. Leading & managing occupational therapy services: an evidence-based approach. 
Philadelphia: F.A. Davis; 2006. s. 23-52. 

 

26. Collins A, Crabb C. Early childhood intervention and school-based occupational therapy: building 
blocks to success. J Occup Ther Sch Early Interv. (2010, Apr), [cited March 4, 2017]; 3(2): 168-178. 

 

27. Kennedy S, Stewart H. Collaboration between occupational therapists and teachers: Definitions, 
implementation and efficacy. Aust Occup Ther J. (2011, June), [cited March 5, 2017]; 58(3): 209-214. 

 

28. Axelsson Å. Litteraturstudie. I: Granskär M, Höglund-Nielsen B, redaktörer. Tillämpad kvalitativ 
forskning inom hälso- och sjukvård. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. s. 203-220. 

 

29. Östlundh L. Informationssökning. I: Friberg F, redaktör. Dags för uppsats: vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. s. 57-80. 

 

30. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och 
presentation av omvårdnadsforskning. 4. rev. utg. Stockholm: Natur & kultur; 2016. 

 

31. Benson J. School-Based Occupational Therapy Practice: Perceptions and Realities of Current 
Practice and the Role of Occupation. J Occup Ther Sch Early Interv. (2013, Apr), [cited March 11, 2017]; 
6(2): 165-178. 
 
 
32. Bose P, Hinojosa J. Reported experiences from occupational therapists interacting with teachers in 
inclusive early childhood classrooms. Am J Occup Ther. (2008, May), [cited March 11, 2017]; 62(3): 
289-297. 
 
 
33. Campbell W, Missiuna C, Rivard L, Pollock N. 'Support for everyone': Experiences of occupational 
therapists delivering a new model of school-based service. Can J Occup Ther. (2012, Feb), [cited March 
11, 2017]; 79(1): 51-59. 
 
 
34. Hutton E. Occupational therapy in mainstream primary schools: an evaluation of a pilot project. Br 
J Occup Ther. (2009, July 15), [cited March 11, 2017]; 72(7): 308-313. 



24 
 

 
 
35. Kennedy S, Stewart H. Collaboration with teachers: A survey of South Australian occupational 
therapists' perceptions and experiences. Aust Occup Ther J. (2012, Apr), [cited March 11, 2017]; 59(2): 
147-155. 
 
 
36. King G, McDougall J, Tucker M, Gritzan J, Malloy-Miller T, Gregory K, et al. An evaluation of 
functional, school-based therapy services for children with special needs. Phys Occup Ther Pediatr. 
(2000, Mar), [cited March 11, 2017]; 20(1): 5-29. 

 

37. Peterson C, Nelson D. Effect of an occupational intervention on printing in children with economic 
disadvantages. Am J Occup Ther. (2003, Mar), [cited March 11, 2017]; 57(2): 152-160. 

 

38. Reid D, Chiu T, Sinclair G, Wehrmann S, Naseer Z. Outcomes of an occupational therapy school-
based consultation service for students with fine motor difficulties. Can J Occup Ther. (2006, Oct), 
[cited March 11, 2017]; 73(4): 215-224. 
 
 

39. Wehrmann S, Chiu T, Reid D, Sinclair G. Evaluation of occupational therapy school-based 
consultation service for students with fine motor difficulties. Can J Occup Ther. (2006, Oct), [cited 
March 11, 2017]; 73(4): 225-235. 

 

40. Barnes KJ, Turner KD. Team collaborative practices between teachers and 

occupational therapists. Am J Occup Ther. 2001 Jan-Feb;55(1): 83-9. PubMed PMID: 

11216371. 

 

41. Case-Smith J. Effectiveness of school-based occupational therapy intervention 
on handwriting. Am J Occup Ther. 2002 Jan-Feb;56(1):17-25. PubMed PMID: 11833397. 

 

42. Nochajski S. Collaboration between team members in inclusive educational settings. Occup Ther 
Health Care . (2002, Sep), [cited March 11, 2017]; 15(3/4): 101-112. 

 
43. Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
[Internet]. Stockholm. Vetenskapsrådet; 2002. [citerad 25 april 2016]. Hämtad från: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 
44. Willman A, Bahtsevani C, Nilsson R, Sandström B. Precisering av forskningsproblem och kriterier. I: 
Willman A, redaktör. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 4., 
[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2016. s. 61-66. 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


25 
 

45. Hargreaves A, Nakhooda R, Mottay N, Subramoney S. The collaborative relationship between 
teachers and occupational therapists in junior primary mainstream schools. S Afr J Occup Ther. (2012, 
Apr), [cited March 11, 2017]; 42(1): 7-10. 

 

46. Benson J, Szucs K, Mejasic J. Teachers’ perceptions of the role of occupational therapist in schools. 
J Occup Ther Sch Early Interv. (2016, July), [cited March 11, 2017]; 9(3): 290-301. 

 

47. Rens L, Joosten A. Investigating the experiences in a school-based occupational therapy program 
to inform community-based paediatric occupational therapy practice. Aust Occup Ther J. (2014, June), 
[cited April 3, 2017]; 61(3): 148-158. 

 

48. Vincent R, Stewart H, Harrison J. South Australian school teachers' perceptions of occupational 
therapy reports. Aust Occup Ther J. (2008, Sep), [cited April 3, 2017]; 55(3): 163-171. 

 

49. Christner A. Promoting the Role of Occupational Therapy in School-based Collaboration: Outcome 
Project. J Occup Ther Sch Early Interv. (2015, Apr), [cited April 4, 2017]; 8(2): 136-148. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare 

(referens) (år) 

Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Barnes KJ, 

Turner KD (40) 

(2001) USA 

 

Att beskriva 

samarbetsmetoder mellan 

lärare och arbetsterapeuter i 

kommunala skolor. Att 

undersöka metodernas 

relation till elevernas IEP-mål 

samt att undersöka lärarnas 

uppfattning av hur 

arbetsterapi bidrar till elevers 

kunskapsutveckling. 

Kvantitativ, deskriptiv sambandsstudie. 40 
lärare till elever som mottog arbetsterapi 
deltog i studien. 
Datainsamling: en enkät utvecklades som hette 

The four-part Teacher Questionnaire About 

Occupational Therapy With Special Education 

Student.  

Lärarna och arbetsterapeuterna använde 

sig av samarbetsmetoder exempelvis 

gemensam utveckling av mål, gemensam 

uppföljning av interventioner och 

gemensam genomgång av elevers 

utveckling samt samarbete i 

klassrummet. Teammöten ansågs svårt 

att schemalägga. Majoriteten av 

respondenterna angav att arbetsterapi 

bidrog till elevers kunskapsutveckling. 

Medel 

Benson J (31) 

(2013) USA 

 

 

Att undersöka hur 

skolbaserade 

arbetsterapeuter beskriver 

nuvarande praxis och 

betydelsen av aktivitet. 

Kvalitativ design. Grounded theory. 
Datainsamling: djupgående intervjuer med 16 

kvinnliga arbetsterapeuter. Nio 

arbetsterapeuter arbetade i privata skolor och 

sju i kommunala skolor. Arbetsterapeuterna 

intervjuades under en 20-veckorsperiod. Varje 

deltagare intervjuades en gång. 

Aktivitet sågs som en stark influens under 

interventionsprocessen och i det dagliga 

arbetet. Arbetsterapeuterna upplevde att 

det var givande att arbeta med barnet i 

sin naturliga miljö. Läraren ansågs ha en 

nyckelroll för att arbetsterapeuten skulle 

integreras i klassrummet.  Lärarna hade 

begränsad kunskap om arbetsterapi. 

Medel 

Bose P, 

Hinojosa J (32) 

(2008) USA 

Att beskriva skolbaserade 

arbetsterapeuters perspektiv 

på att arbeta i inkluderat 

klassrum med betoning på 

interaktionen med lärare.   

Kvalitativ ansats. Grounded theory. 
Datainsamling: djupgående, semistrukturerade 

intervjuer med 6 arbetsterapeuter vid 

upprepade tillfällen under flera månader 

Deltagarna ansåg att deras dagliga 

interaktion med lärarna var svår. De 

angav att det var svårt att hålla tidsramar, 

att mottaglighet hos lärarna var låg och 

att det fanns brister i kommunikationen. 

Medel 



 
 

Alla deltagare angav att de värdesatte 

samarbete. Deltagarna önskade mer tid 

för interaktion med lärarna. Deltagarna 

tyckte att mottagligheten hos lärarna var 

den mest avgörande faktorn för hur 

interaktionen skulle bli. Lärarna hade 

begränsad kunskap om arbetsterapi. 

Campbell W, 

Missiuna C, 

Rivard L, 

Pollock N (33) 

(2012) Kanada 

 

Att fånga upplevelsen av 

arbetsterapeuters 

implementering av P4C och 

att få fram deras perspektiv 

om hur denna modell skiljer 

sig från traditionell modell 

med direkta insatser. 

Kvalitativ ansats. 
Datainsamling: semistrukturerade intervjuer 

med 7 arbetsterapeuter som implementerat 

P4C i tio skolor. 

Deltagarna rapporterade flertalet positiva 
erfarenheter av effekterna med P4C. 
Deltagarna upplevde att de blev mer 
bekväma i sin roll inom skolan och 
självförtroendet ökade. I deras nya roll 
hade de möjligheten att bidra till ökad 
gemenskap med andra arbetsterapeuter 
och bli en del av skolgemenskapen. När 
arbetsterapeuten arbetade i klassrummet 
gavs större möjligheter till förbättrade 
samarbetsrelationer.  

Hög 

Case-Smith J 

(41) (2002) 

USA 

Att undersöka effekten av 

skolbaserade 

arbetsterapeuters insatser för 

elevers handskrivning. 

Kvantitativ ansats. Interventionsstudie med 

kontrollgrupp. Datainsamling: 38 elever 

fullföljde testet. 29 elever ingick i 

interventionsgruppen och 9 elever i 

kontrollgruppen.  Interventionsgruppen fick 

arbetsterapeutiska insatser under skolåret. 

Jämförelse mellan de två grupperna gjordes 

efter interventionen för att undersöka om 

insatserna gett effekt. 

Deltagarna i interventionsgruppen 

uppnådde större förbättring än 

kontrollgruppen beträffande handstilens 

läslighet av bokstäver. Skrivhastigheten 

och handstilens läslighet av siffror 

förbättrades dock inte mer hos 

interventionsgruppen än 

kontrollgruppen. 

Medel 



 
 

Hutton E (34) 

(2009) 

Storbritannien 

Att undersöka vilken påverkan 

arbetsterapeuterna hade på 

skolteamets kunskap och 

kompetens samt att fastställa 

skolans syn på typ av 

intervention och tidpunkt för 

den. 

Kvalitativ ansats. 
Datainsamling: semistrukturerade intervjuer 

där ett intervjuschema användes. Detta för att 

samla in data om skolteamens uppfattningar. 

18 informanter deltog i studien. Rektorer, 

lärare, samordnare för stödinsatser och 

lärarassistenter intervjuades. 

Positiv respons från skolorna 

rapporterades. Både lärare och 

arbetsterapeuter uttalade en ökad 

förståelse och respekt för varandras 

arbete. För att uppnå lyckade 

interventioner ansågs nära 

arbetsrelationer vara en viktig faktor. 

Personliga relationer och tillit ansågs 

främja utbyte av kunskap, råd och idéer.   

Medel 

Kennedy S, 

Stewart H (35) 

(2012) 

Australien 

Att undersöka hur 

arbetsterapeuter i södra 

Australien uppfattar och erfar 

samarbetet med lärare för att 

ge insatser till barn i förskole-

och skolåldern. 

Kvantitativ ansats. 
Datainsamling: 45 arbetsterapeuter som 
arbetade med att tillhandahålla insatser till 
barn i förskola och skola deltog i en 
enkätundersökning. 

Studien visade på att arbetsterapeuterna 

visste hur de ville interagera med lärare 

men att det inte alltid fungerade i 

praktiken. Respondenterna gav flera 

förslag på hur samarbetet kan fungera 

bättre, exempelvis regelbundna möten 

och diskussion om arbetsterapeutens roll 

med lärare. 

Medel 

King G et al 

(36) (2000) 

USA 

Att undersöka nyttan med ett 

skolbaserat program som 

tillhandahåller 

arbetsterapeutiska-, 

fysioterapeutiska-och 

logopediska insatser till barn 

med särskilda behov. 

Kvantitativ ansats. Kvasiexperimentell 

interventionsstudie utan kontrollgrupp där test 

genomfördes före och efter interventionen. 

Datainsamling: 50 barn i åldrarna 5-12 år deltog 

i studien. 21 barn erhöll arbetsterapeutiska 

insatser, 16 barn erhöll logopediska insatser 

och 13 barn erhöll fysioterapeutiska insatser. 

Lärarna och föräldrarna fick svara på två 

enkäter för att undersöka deras tillfredsställelse 

av de terapeutiska insatserna.   

Resultatet av enkätundersökningarna 

visade på hög tillfredsställelse hos lärarna 

och föräldrarna av de terapeutiska 

insatserna. Studien visade på statistiskt 

signifikant och ofta kliniskt signifikant 

förbättring av funktionell status och 

uppfyllelse av individuella mål när 

terapeutiska insatser tillhandahölls. 

Resultatet indikerade att 

interventionerna var effektiva samt att 

fokus på specifika funktionsbaserade mål 

var en användbar metod.   

Medel 



 
 

Nochajski S 

(42) (2002) 

USA 

Att erhålla insikt om lärares, 

specialpedagogers, 

arbetsterapeuters, 

fysioterapeuters och 

logopeders perspektiv 

gentemot samarbete. 

Kvalitativ ansats. 
Datainsamling: semistrukturerade intervjuer 

där 51 deltagare intervjuades.  

En övervägande majoritet av deltagarna 
tyckte att samarbete mellan 
teammedlemmarna i 
undervisningsteamet var viktigt. Det 
fanns dock en otydlighet kring 
definitionen av samarbete. Över 86 
procent av deltagarna angav att eleverna 
lättare kunde nå lärandemålen när 
samarbetet fungerade bra mellan 
teammedlemmarna. Över 80 procent av 
deltagarna tyckte att ett bra samarbete 
gynnade teamet då de kunde utbyta 
erfarenheter och kunskaper inom teamet. 
Ett flertal hinder för samarbete uppgavs. 
Det största hindret som angavs var att 
det administrativa stödet var bristande 
vilket medförde att ingen eller för lite tid 
avsattes för möten. Ett annat stort hinder 
för lyckat samarbete som deltagarna 
beskrev handlade om att terapeuterna 
inte befann sig i skolan dagligen. Lärarna 
hade svårt att greppa vilka terapeutiska 
insatser som faktiskt hjälpt eleverna att 
göra framsteg i skolarbetet. 

Medel 

Peterson C, 

Nelson D (37) 

(2003) USA 

Att utvärdera om en 

arbetsterapeutisk intervention 

för handskrivning gav 

förbättrat resultat. 

Kvantitativ ansats. RCT-studie. 59 
förstaklasselever deltog i en interventionsstudie 
med före- och eftermätning. 
Datainsamling: deltagarna genomförde 

Minnesota Handwriting Test (MHT) vid två 

tillfällen för att utvärdera om interventionen 

gett någon effekt.   

Resultatet visade att 
interventionsgruppen hade en signifikant 
förbättring av MHT-poängen efter 
interventionen jämfört med 
kontrollgruppen. Den arbetsterapeutiska 
interventionen var effektiv för att 
förbättra handskrivningen. 

Hög 



 
 

Reid D et al 

(38) (2006) 

Kanada 

Att undersöka förändringar i 

aktivitetsutförande hos barn i 

skolåldern som erhöll 

arbetsterapeutiska insatser 

för finmotoriska svårigheter. 

Även hur medvetenheten var 

hos läraren och i vilken 

utsträckning de 

implementerade de 

rekommenderade 

arbetsterapeutiska insatser. 

Kvantitativ ansats. 91 barn i skolåldern deltog i 
en interventionsstudie med före- och 
eftermätning. 
Datainsamling: läraren skattade elevernas 
aktivitetsutförande och identifierade 
problemområden genom en COPM-bedömning 
av eleverna före interventionen. Efter 
interventionen skattade läraren återigen eleven 
för att identifiera och beskriva förändringar i 
elevernas funktionsförmåga. Mätning av 
lärarnas medvetenhet om elevernas svårigheter 
samt i vilken utsträckning de implementerade 
arbetsterapeutiska insatser gjordes med hjälp 
av Teacher Awareness Scale (TAS) efter att 
eleverna erhållit insatser enligt skolbaserad 
arbetsterapikonsultation (OTSBC). 

Resultatet indikerade att 

arbetsterapeutiska konsultationer till 

lärarna resulterade i förbättrat 

aktivitetsutförande för eleverna vilket 

resulterade i högre COPM-poäng vid 

uppföljningsmätning. Efter 

konsultationen mellan arbetsterapeuten 

och läraren ökade lärarens kunskap om 

arbetsterapeutiska strategier vilket ledde 

till mer genomförande av strategier. Den 

uppföljande mätningen av lärarnas 

medvetenhet genom TAS visade en 

positiv trend men den var inte statistisk 

signifikant.    

Medel 

Wehrmann S, 

Chiu T, Reid D, 

Sinclair G (39) 

(2006) Kanada 

 

Att beskriva uppfattningen av 

förändringar i 

aktivitetsutföranden hos 

elever med finmotoriska 

svårigheter som erhöll 

skolbaserad 

arbetsterapikonsultation 

(OTSBC). 

Kvalitativ ansats.   
Datainsamling: två typer av fokusgrupper 

utformades och intervjuerna analyserades 

enligt fenomenologisk teori. 

Resultatet av studien gav stöd för att 

OTSBC-insatser är fördelaktigt för elever 

med finmotoriska svårigheter. Detta är i 

linje med tidigare studier som påvisat att 

arbetsterapikonsultation är en metod att 

föredra vid tillhandahållande av 

arbetsterapeutiska insatser i skolan. 

Medel 



 
 

 


