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Sammanfattning: 

Bakgrund: Arbetsterapeuten är en ny profession inom den svenska skolan. Arbetsterapi i 

skolan fokuserar på att möjliggöra elevernas delaktighet och underlätta aktivitetsutförandet i 

skolan. Den arbetsterapeutiska professionen inom skolan är ännu inte etablerad i någon större 

utsträckning. Det finns ett intresse av att öka förståelsen för hur arbetsterapeuter upplever sin 

roll i skolan idag. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av den arbetsterapeutiska 

professionen i skolan. Metod: Ett kvalitativt semistrukturerat frågeformulär med öppna 

frågor användes för att samla in data från de sju deltagarna till studien. Datan analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Den kvalitativa innehållsanalysen 

resulterade i 4 kategorier: Huvudsakliga arbetsuppgifter, Teamarbete, Vikten av chefens 

förståelse och inställning och Tankar om arbetsterapi i framtiden. Resultatet från 

kategorierna presenteras med tillhörande underkategorier. Slutsats: Arbetsterapeuternas 

kunskap kring funktionsnedsättningar, diagnoser och aktivitetsnivåer är en kompetens som 

efterfrågas och kompletterar elevhälsan. Studiens resultat visade att arbetsterapeuterna hade 

olika erfarenheter angående deras profession i skolan. Det framkom att teamarbete och 

chefens förståelse för arbetsterapi påverkar arbetet i skolan. Resultatet visade även på att det 

är viktigt att arbetsterapeuterna står upp för sin profession i skolan och att andra professioner 

inom skolan uppmärksammar professionen för vidare etablering inom Sveriges skolor. 
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1. Inledning 

Den arbetsterapeutiska titeln är sedan år 1999 skyddad genom legitimation. Legitimationen 

skyddar även patienten då den anger att arbetsterapeuten har godkänts för yrkesutövning inom 

sitt område avseende kompetens och personliga egenskaper (1). Målet med den 

arbetsterapeutiska kompetensen är att insatserna ska möjliggöra aktiviteter i det vardagliga 

livet, såsom inom hemmet, arbetet/skolan eller fritiden (2). Arbetsterapeutyrket inom skolan är 

fortfarande ett nytt arbetsområde i Sverige, men på senare år har det väckts en större nyfikenhet 

kring att anställa arbetsterapeuter i skolan (3). Barn tillbringar en stor del av sin vardag på 

skolan, vilket gör att det ingår i skolans uppdrag att stödja eleverna till att må bra och nå 

skolmålen (4). Arbetsterapeuten kan stödja elever med svårigheter i skolan genom att sätta upp 

mål och planera insatser för att möjliggöra elevens aktivitetsutförande (5) i exempelvis 

aktiviteter såsom att komma i tid till lektionen. Svårigheter definieras i denna studie som en 

oförmåga att utföra skolaktiviteter utifrån de mål skolan har.  Den här studien fokuserar på 

arbetsterapeuters erfarenheter av professionen i skolan. Hur tas den nya professionen emot och 

vilka erfarenheter och kompetenser tillför arbetsterapeuten inom skolan? Skolan är en ny arena 

för arbetsterapeuter i Sverige och det är ett relativt outforskat område. Det är därför viktigt att 

ta reda på arbetsterapeuternas egna erfarenheter för att skapa en förståelse för professionen och 

yrkesutövandet i skolan. 

2. Bakgrund 

Elevens behov står i fokus för arbetsterapeuternas arbete i skolan, därför ges först en bakgrund 

som beskriver skolan. Därefter vanliga svårigheter för elever med funktionsnedsättningar i 

skolan. Sedan berörs flera professioners kompetenser inom elevhälsan samt lärares och 

rektorers kompetens. Slutligen belyses arbetsterapi och arbetsterapeutens roll i skolan.  

2.1 Skolan 

I Sverige gäller skolplikt med rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning (6). Skolan ska 

arbeta för att möjliggöra elevens utveckling för att nå skolmålen utifrån elevens egna 

förutsättningar. De elever som har svårigheter i skolan ska få det stöd som behövs för att klara 

skolgången (6). Likaså ska elever som når de grundläggande målen få stöd för att kunna nå 

högre mål. Detta för att alla elever ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar (7). För att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt i skolan så är det viktigt 

att ha en trygg miljö. Arbetsmiljölagen säger att miljön i skolan ska vara så pass god att elever 

får den studiero de behöver för att klara av skoldagen (8). Utbildningen i skolan baseras på att 

alla elever ska få möjligheten till att tillägna sig kunskap och utvecklas (7). Skolan är en plats 

som har en betydelsefull inverkan på elevens utveckling och framtid (5). Alla elever ska 

därmed ha samma rättigheter och möjligheter till att gå i skolan, oavsett svårighet (7). 

2.2 Barn med svårigheter i skolan 

Den svenska skolan ska sträva efter att vara jämlik och bidra till kunskapsutveckling för alla 

barn (9). ”En skola för alla” inkluderar barn med funktionsnedsättningar i den ordinarie 

skolverksamheten (9). Detta för att barn med funktionsnedsättningar ska få samma möjligheter 

till teoretisk kunskap som de andra barnen i skolan. Barn med funktionsnedsättningar ska även 
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få möjligheten till att förbättra sina sociala förmågor och öka sin självständighet i den ordinarie 

skolan (9). Barn kan ha olika svårigheter kopplat till skolan. Det kan exempelvis vara 

svårigheter inom de kognitiva eller fysiska funktionerna (10). Dessa svårigheter kan vara 

medfödda eller förvärvade nedsättningar. Den kognitiva förmågan skapar minnen och 

förståelse, genom att bland annat lära in ny kunskap, planera och analysera (11). Elever som 

har kognitiva svårigheter kan uttrycka det i form av impulsivitet, uppmärksamhetsproblem och 

koncentrationssvårigheter i skolan (10). Fysiska nedsättningar såsom svårigheter med 

kroppskontroll, koordination och balans kan vara hindrande i förhållande till jämnåriga 

kamrater (10). Följden för barn som har kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar i skolan 

kan vara en upplevd ensamhet och svårigheter med att nå skolmålen (10). Barns svårigheter 

uppmärksammas under skolåldern och leder generellt sett till mer frånvaro och en risk för att 

hamna i utanförskap (10). Det är även vanligt att elever med svårigheter hamnar i konflikter 

med andra människor, på grund av att de känner sig missförstådda eller inte får det stöd de 

behöver. De flesta elever som upplever svårigheter i skolan är oftast i behov av stöd och hjälp 

under hela skolgången (10).  

2.3 Professioner i skolan 

Elevhälsans uppgift är att arbeta främjande och förebyggande för att stödja elevers utveckling 

mot att nå skolans mål (6). Elevhälsan ska finnas från förskolan till gymnasiet och består av 

flera professioner såsom skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog (7). Dessa 

professioner i elevhälsan ska bidra med psykologiska, medicinska och psykosociala insatser 

(7). Det ska även finnas utrymme för att vid behov ta in professioner med annan kompetens, 

såsom arbetsterapeut, logoped och specialpedagog. Lärarna ska anpassa undervisningen utefter 

elevens förutsättningar för att varje elev ska kunna nå de krav och mål som ställs. Det kan 

handla om att ge anpassningar eller rätt stöd utefter elevens individuella behov (7). Rektorn 

ansvarar för att både lärare och elevhälsan ska bidra med den kompetens som behövs för att 

eleven ska få rätt anpassningar, stöd och stimulans (7). Rektorn har även ett huvudsakligt 

ansvar för att all personal på skolan ska få den kompetensutveckling som behövs för att kunna 

stödja elevers behov (7). För att elever ska få rätt hjälp och stöd krävs det flera professioner 

med olika kunskaper kring hur skolgången kan underlättas (12).  

2.4 Arbetsterapi    

Arbetsterapeuter besitter en unik kunskapsbas som bland annat grundar sig i deras holistiska 

synsätt (13). Ett holistiskt synsätt innebär att arbetsterapeuten ser till hela människan i aktivitet 

och därmed inte bara fysiska eller psykiska aspekter (13). Aktivitet är ett centralt begrepp inom 

arbetsterapi och står för de sysslor som människor ägnar sig åt för att ta hand om sig själva 

(13). Arbetsterapeuter utgår från teorier och modeller i sitt arbete. Model of human occupation 

(MOHO) är en arbetsterapeutisk modell som utgår från att varje individ innefattar tre 

komponenter: viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraft innebär individens 

kapacitet och motivation kopplat till aktiviteter. Vanebildning innefattar individens rutiner och 

vanor som präglar aktiviteter. Utförandekapacitet innefattar individens psykiska och fysiska 

förmågor som påverkar utförandet av aktiviteter (13). De tre komponenterna som nämns i 

MOHO utgår från individens miljö. Arbetsterapeuten utgår från ett arbetsterapeutiskt synsätt 

där alla aktiviteter sker i en komplex miljö. Miljön innefattar platser och föremål där människor 

interagerar med varandra (13). Det finns möjligheter, resurser, begränsningar och krav i alla 

miljöer. Beroende på hur miljön interagerar med individens viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet så påverkar miljön individens aktivitetsförmåga. Arbetsterapeutens uppgift 
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innebär att se till och förstå hur individens miljö påverkar aktivitetsförmågan (13). 

Arbetsterapeuten utgår från arbetsterapiprocessen som grundar sig i att utreda, bedöma och 

utvärdera individens aktivitetsförmåga. En arbetsterapeutisk bedömning börjar med att samla 

information med hjälp av ett bedömningsinstrument för att utreda och identifiera individens 

styrkor och svårigheter kopplat till en aktivitet. Därefter påbörjas bedömningsprocessen genom 

att identifiera individens mål och planera åtgärder. Arbetsterapeuten kan implementera åtgärder 

som exempelvis strategier och hjälpmedel. Efter genomförda åtgärder utvärderar 

arbetsterapeuten individens måluppfyllelse för att se om individen har uppfyllt sina mål. Om 

individen inte har nått målen planeras nya mål och åtgärder in (13). 

 

2.5 Arbetsterapi inom skolan idag 

Internationellt i exempelvis USA, Schweiz, Kanada och Brasilien är arbetsterapeuter en del av 

elevhälsan (14–16). I bland annat USA har arbetsterapi i skolan expanderat och inkluderas 

enligt lag i skolsystemet, då den arbetsterapeutiska kompetensen anses ha en självklar plats i 

elevhälsan (14,17). I Sverige är det dock relativt ovanligt att det finns verksamma 

arbetsterapeuter i elevhälsan (12). År 2017 mottog dock riksdagen en motion (18) där det 

tillkännagavs att arbetsterapeuter i skolan skulle kunna stärka den svenska elevhälsan. 

Arbetsterapeutens betydelsefulla kompetens inom skolan motiverades utifrån skollagen, som 

säger att barns utveckling och lärande ska främjas utifrån barnens egna behov (18). Det 

poängterades även att arbetsterapeuten har de redskap som krävs för att ingå i den svenska 

elevhälsan och därmed hjälpa elever att nå skolmålen (18). 

 

Målet med de arbetsterapeutiska interventionerna i skolan är att eleven ska utveckla sina 

förmågor i skolaktiviteter (17). Arbetsterapeutens uppgift i skolan innefattar att ge stöd till 

elever som har svårigheter inom deltagande och utförande av skolaktiviteter. Stöd kan 

exempelvis vara hjälpmedel, strategier, anpassningar, träning eller andra insatser som 

underlättar för elever under lektionerna i skolan (12). Något som många elever har svårigheter 

med i skolan är att komma i tid till lektionerna. Eleven kan då få stöd från arbetsterapeuten i 

form av ett tidschema och tidshjälpmedel som hjälper eleven med en påminnelse om var 

lektionen är och när det är dags att gå till lektionen (17). Det är även viktigt för arbetsterapeuten 

att individen har motivation och känner meningsfullhet i utförandet av aktiviteter (13). 

Arbetsterapeuten ser således till elevens förmågor att kunna vara delaktig i meningsfulla 

aktiviteter oavsett svårighet eller funktionsnedsättning. Detta gör arbetsterapeuten genom att 

arbeta med de kognitiva och fysiska svårigheterna på individ- och gruppnivå (2). 

Arbetsterapeuten arbetar med andra ord på individnivå genom att fokusera på varje enskild 

elevs behov och på gruppnivå genom att fokusera på hela klassens behov (17).  

 

För att möjliggöra elevens delaktighet och utförande av aktiviteter använder arbetsterapeuten 

bland annat olika strategier. Strategierna kan användas både för att anpassa den sociala och den 

fysiska miljön så att eleven kan utföra skolaktiviteter (12). Miljön påverkar nämligen elevens 

aktivitetsförmåga och sättet de förhåller sig till andra elever i skolan (13). De arbetsterapeutiska 

åtgärderna i skolans miljö kan vara anpassningar av möbler och skolmaterial. Vilket bland 

annat bidrar till att förbättra den sociala och fysiska interaktionen mellan eleverna (19). Då 

bland annat en ommöblering av skolbänkar i ett klassrum kan leda till att eleverna interagerar 

mer och lär av varandra. Alla anpassningar arbetsterapeuten utför ska utgå från elevens behov 

i aktivitetsutförandet (13). 
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Den unika kunskapsbasen som arbetsterapeuten besitter behöver integreras med andra 

professioners kompetenser inom skolan, för att utföra ett så bra arbete som möjligt kring eleven 

(17). Arbetsterapeutens samarbete med andra professioner i skolan belyses som en viktig 

komponent i flera studier. Samarbetet mellan olika professioner stödjer elevens deltagande i 

skolan och leder till en mer inkluderande utbildning (14,17,19,20). Arbetsterapeuten kan ge 

stöd till andra professioner i teamet på skolan genom att delge sin kompetens för att utveckla 

flera olika typer av arbetssätt kring eleven (2). Därmed kan det utformas alternativa sätt att 

utföra skolaktiviteter på, vilket kan hjälpa eleven att nå målen (18). Studier har även visat att 

arbetsterapeutens insatser i skolan bidrar även långsiktigt till att ge eleverna större möjligheter 

att i framtiden hitta ett meningsfullt arbete (14, 17, 20). Studier har gjorts som visar att andra 

professioner i skolan uppfattar arbetsterapeuters insatser positivt, då de ser att arbetsterapi 

medför att eleverna får bättre förutsättningar för att nå skolans mål. Både skolpersonal och 

rektorer har positiva erfarenheter av arbetsterapeuter i skolan (14,17,20). De studier som finns 

om arbetsterapi i skolan pekar på goda resultat av arbetsterapeuters insatser (12).  

3. Problemformulering 

Arbetsterapi inom skolan är beforskat ur flera olika perspektiv. Ett flertal studier har undersökt 

vikten av arbetsterapeutens samarbete med andra professioner i skolan för att stödja elevens 

delaktighet i skolan (14,17,19,20). Det finns även studier kring arbetsterapeutiska 

interventioner i skolan och hur de stödjer eleverna (21). Resultatet från ett flertal studier har 

visat att professionen arbetsterapeut har en betydande yrkesroll inom skolan (16–18). 

Arbetsterapeutens kompetens gällande aktivitetsförmåga kompletterar den pedagogiska 

kunskapen som finns i skolan (12). Forskning kring arbetsterapeuters erfarenheter av 

professionen och behovet av arbetsterapi i skolan är dock begränsat. En viktig faktor för 

verksamma arbetsterapeuter inom skolan är emellertid att den arbetsterapeutiska rollen i skolan 

förtydligas och utvecklas, för att skapa förståelse kring professionen inom skolan (12). Det är 

därmed intressant att studera arbetsterapeuters egna erfarenheter av professionen i skolan, för 

att uppmärksamma hur det är att arbeta på denna nya arena.   

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av den arbetsterapeutiska 

professionen i skolan.  

5. Metod  

5.1 Design  

En kvalitativ design valdes som fokuserar på deltagarnas egna perspektiv på det som undersöks 

(22). Det ansågs vara relevant att använda en kvalitativ design för att besvara studiens syfte 

som var att beskriva deltagarnas egna erfarenheter av sin profession i skolan. Data samlades in 

via ett semistrukturerat frågeformulär som innehöll olika teman med tillhörande öppna frågor, 

där deltagarna fick berätta om deras erfarenheter av yrket i skolan (22).  
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5.2 Urval 

Studiens inklusionskriterier var att arbetsterapeuten ska vara verksam inom skolan. Deltagarna 

rekryterades via ett bekvämlighetsurval som valdes för att tillfråga så många arbetsterapeuter 

som möjligt inom liknande sammanhang (22). En intresseförfrågan om att delta i studien samt 

information om studiens syfte skickades ut på Facebooksidorna “Arbetsterapeuter på 

Facebook” och “Arbetsterapeuter i skolan”. Intresserade hänvisades till att kontakta författarna 

via mejl. Intresseanmälan på Facebook genererade en person som var intresserad av att delta. 

Studien fick inte tillräckligt många intresseanmälningar via bekvämlighetsurvalet. Därav 

ändrades urvalsmetoden till ändamålsenligt kriterieurval som innebar att personer som ansågs 

uppfylla studiens inklusionskriterier kontaktades (23). Sökandet efter arbetsterapeuter som 

arbetade på svenska skolor utfördes via hemsidor som hade kontaktuppgifter till en verksam 

arbetsterapeut. De trettiotre arbetsterapeuterna som identifierades kontaktades via mejl med en 

intresseförfrågan om att delta i studien. Den första mejlkontakten resulterade i att fem 

arbetsterapeuter tackade ja till att delta i studien. Efter några dagar skickades en påminnelse ut 

angående intresse för att delta i studien till tjugofem arbetsterapeuter, varav ytterligare fem var 

intresserade. Urvalet resulterade totalt i att elva arbetsterapeuter ville delta i studien. 

Förtydligande av urvalsprocessen nedan (Figur 1). 

 
      Figur 1: Flödesschema för urvalsprocessen 

5.3 Datainsamling 

För att svara på studiens syfte utformades ett semistrukturerat frågeformulär med öppna frågor. 

Frågeformuläret utformades utefter riktlinjer och exempel på hur en semistrukturerad 

intervjuguide bör formuleras (22). Frågeformuläret inleds med sex frågor om deltagarens 

bakgrund. Sedan följer fyra teman med respektive a-b-c frågor (se bilaga). Intervjuer kan 

utföras på många olika sätt (24). I denna studie utfördes intervjun med hjälp av ett 

frågeformulär som skickades ut via mejl. Arbetsterapeuterna inom skolan befinner sig på olika 

platser i Sverige, vilket gör det svårt att intervjua personerna på plats. Det semistrukturerade 

frågeformuläret har bestämda frågor som samtliga deltagare svarar på. Frågorna var av en 

öppen karaktär då det önskades djupa och uttömmande svar (22). Innan frågeformuläret 

skickades ut till deltagarna gjordes en provintervju (23) på en verksam arbetsterapeut med 

koppling till elever. Provintervjun hjälpte författarna att omformulera en del frågor för att 

kunna få mer djupgående svar (23). 
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Vid tredje kontakttillfället skickades informationsbrev och frågeformuläret ut via mejl till de 

elva arbetsterapeuter som hade visat intresse. Det var inga deltagare som svarade på 

frågeformuläret vid denna tidpunkt. Efter en vecka skickades den första påminnelsen ut. 

Påminnelsen ledde till att tre deltagare skickade in sina svar. Därefter skickades en andra och 

sista påminnelse ut till de åtta resterande deltagarna som ännu inte hade svarat på 

frågeformuläret. I påminnelsemejlet erbjöds en telefonintervju för de som eventuellt inte hade 

tiden att sätta sig ned och svara på frågeformuläret skriftligt. Det var inga deltagare som gav 

någon respons på att vilja utföra en telefonintervju. Istället genererade den sista påminnelsen 

ytterligare fyra svar. Totalt var det sju personer som besvarade frågeformuläret, varav fem 

kvinnor och två män. Deltagarna hade arbetat inom skolan som arbetsterapeuter mellan 3 

månader och 10 år. Deltagarna arbetade inom olika skolformer, såsom grundskola, gymnasium 

och vidareutbildning. Vid genomförande av en semistrukturerad intervju är det en fördel att 

kunna ställa följdfrågor till deltagaren (24). Författarna tog hänsyn till detta genom att 

informera alla deltagare i informationsbrevet om möjligheten till att senare kunna 

vidareutveckla svar via mejl. Följdfrågor skickades ut till sex deltagare vars svar behövde 

utvecklas, tre deltagare kompletterade sina svar.  

5.4 Dataanalys 

Datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Metoden fokuserar på att hitta 

likheter, skillnader och mönster i det insamlade materialet som beskriver arbetsterapeuternas 

erfarenheter av deras profession i skolan. Den kvalitativa dataanalysen består av fem steg (22). 

I det första steget läste författarna igenom den insamlade datan var för sig för att få en 

helhetsbild av materialet. Sedan jämförde författarna sina respektive analyser av intervjuerna 

för att identifiera om det fanns likheter och skillnader mellan deras uppfattningar av det 

insamlade materialet (22). Det andra steget i analysen innebar att författarna tillsammans 

identifierade meningsenheter utifrån det insamlade materialet. De meningsenheter som 

författarna identifierade var delar av materialet som relaterade till studiens syfte. De delar som 

inte relaterade till studiens syfte togs bort (22). Vid det tredje steget i analysen kortades 

meningsenheterna ner till så kallade kondenserade meningsenheter. Den kondenserande 

meningsenheten är en kort sammanfattning av innehållet i meningsenheten (22). Därefter 

skapade författarna koder utefter de kondenserade meningsenheterna. Koder syftar till att ge 

en komprimerad beskrivning av innehållet i de kondenserande meningsenheterna (22). När 

författarna skapat några koder tillsammans och var överens kring tankegången av hur koderna 

bör skapas så delades materialet upp mellan författarna för att enskilt skapa de sista koderna. 

 

I det fjärde steget började författarna analysera koderna tillsammans för att identifiera vilka 

likheter och skillnader som fanns bland alla koder. De koder som ansågs höra samman hade 

liknande innebörd och kunde sammanfattas tillsammans under ett större begrepp, vilket kallas 

för kategori i analysprocessen. En kategori kan definieras som en rubrik som sammanfattar de 

likdanande kodernas innebörd (22). I det femte steget lästes varje kategori igenom för att 

identifiera text som hade olika inriktningar men samma huvudsakliga innehåll. Denna text 

sammanfördes och bildade underkategorier. En kategori kan ha flera underkategorier med olika 

inriktningar, men med samma huvudsakliga innehåll som stödjer kategorien. Den kvalitativa 

dataanalysen utgjorde studiens resultat (22). Exempel från innehållsanalysen redovisas i tabell 

1. 
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Tabell 1. Exempel från dataanalysen. 

Deltagare Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

(3) ”I min 

nuvarande 

roll får jag 

ofta mycket 

positiv 

feedback. Jag 

kan stärkas i 

när de uttalar 

att jag 

kompletterar 

något som de 

själva inte 

kan.” 

 

Stärks av 

mycket 

positiv 

feedback 

Positiv 

feedback  

Möjligheter 

vid 

teamarbete  

Teamarbete 

(7) ”För mig 

innebär det 

att ta vara på 

elevernas 

styrkor och 

hur man 

utifrån det 

kan forma 

vardagen i 

skolan så att 

det fungerar 

för eleven” 

 

Ta vara på 

elevens 

styrkor och få 

vardagen att 

fungera 

Elevens 

styrkor  

 Huvudsakliga 

arbetsuppgifter 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Författarna till denna studie utgår från de etiska riktlinjer som riktar sig till all forskning. 

Riktlinjerna involverar flera krav som författarna till studien ska ta hänsyn till (24). Enligt 

informationskravet informerades deltagarna om syftet med studien och dess innehåll innan 

informationsbrev och frågeformulär skickades ut (25). Deltagarna informerades också om 

samtyckeskravet via informationsbrevet. Samtyckeskravet är ett skydd för deltagarna att själva 

bestämma över deras medverkan i studien (25). Informationsbrevet informerade deltagarna 

angående att de bekräftar sitt samtycke till studien, genom att svara på frågeformuläret och 

skicka tillbaka det till författarna. Deltagarna fick även information om att de hade rätt till att 

avbryta sin medverkan när som helst, utan att behöva ange en anledning (25). I 

informationsbrevet framkom det även att all insamlad data raderas när studien är genomförd 

och godkänd. De svaren som deltagarna lämnar kommer utifrån nyttjandekravet enbart att 

användas inom denna studies ramar (25). Detta betyder att deltagarnas svar kommer endast 

behandlas av författarna. Personuppgifter och identitet behandlar författarna enligt 

konfidentialitetskravet, som innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av känslig information. 

Allt material förvaras därmed säkert på låsta datorer (25).  
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Författarna var medvetna om att det fanns en risk för arbetsterapeuterna att delta i denna studie. 

Risken var att antalet verksamma arbetsterapeuter inom skolan i Sverige är få (3). En liten 

målgrupp kan göra det lättare att lista ut vem som är med i studien och vem som har svarat vad 

(24). Förhoppningen är att deltagarna haft detta i åtanke vid samtycke om att delta i studien 

och att deltagarna delat med sig av sådan information som de själva känner sig bekväma med. 

Utifrån forskningskravet är det även viktigt att studien bidrar med en vinst till ökad kunskap 

och förståelse (25).  

6. Resultat 

Studiens resultat baseras på sju intervjuer av verksamma arbetsterapeuter inom skolan. Den 

kvalitativa innehållsanalysen medförde 4 kategorier med tillhörande underkategorier som 

besvarar studiens syfte; att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av den arbetsterapeutiska 

professionen i skolan. Analysen resulterade i kategorierna: huvudsakliga arbetsuppgifter, 

teamarbete, vikten av chefens förståelse och inställning och tankar om arbetsterapi i framtiden, 

se tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt av kategorier och underkategorier. 

 

6.1 Huvudsakliga arbetsuppgifter  

Arbetsterapeuterna uttryckte att deras huvudsakliga arbetsuppgifter kan variera då det inte finns 

någon fast yrkesbeskrivning för arbetsterapeuter i skolan. Det visade sig därmed vara upp till 

varje enskild arbetsterapeut att definiera hur de arbetar. Flera arbetsterapeuter uttryckte att de 

arbetar och utvecklas självständigt till stor del med utgångspunkt i vad skollagen säger. Den 

arbetsterapeutiska professionen kunde arbetsterapeuterna beskriva såsom att de arbetar med att 

få vardagen och skolarbetet att fungera. Arbetsterapeuterna beskrev att deras arbete i skolan 

kretsar kring att stärka elevens skolgång. Flera arbetsterapeuter uttryckte att de arbetar till stor 

del med exekutiva funktioner och kognitivt stöd, genom att göra bedömningar av behov och 

anpassningar i skolmiljön. Det uttrycktes även som viktigt att arbetsterapeuterna är lyhörda i 

arbetet med eleven i centrum, då eleven själv ska få styra arbetet så långt det går.  

”För mig innebär det att ta vara på elevernas styrkor och hur man utifrån det kan 

forma vardagen i skolan så att det fungerar för eleven.” (7) 

Något som också beskrevs som viktigt var att alltid ha fokus på att få hela skolan att fungera. 

Arbetsterapeuterna berättade att det behövs mycket kunskap och erfarenhet för att kunna se 

alla elevers behov och möjligheter. Utöver arbetet kring eleverna så arbetar även 

arbetsterapeuterna med övrig personal genom handledning. 
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“Jag handleder personal i kunskap om diagnos/funktionshinder. Hur strategier ska 

tränas in. Jag fungerar även som ett bollplank till all personal som arbetar kring 

eleven.” (1) 

Arbetsterapeuterna beskrev att det är viktigt med olika resurser för att kunna utföra ett bra 

arbete. Resurser som möjligheten till att kunna dokumentera och föra journal var något som 

arbetsterapeuterna saknade i arbetet på skolan. En annan resurs som arbetsterapeuterna 

uttryckte som viktig var möjligheten till förskrivarrätt. Arbetsterapeuterna beskrev att 

resurserna skiljer sig åt beroende på arbetsplats.   

”Jag har inte förskrivningsrätt vilket blir ett stort hinder då jag under min kartläggning 

kommer fram till att eleven har behov av ett hjälpmedel i vardagen (hemma och på 

skolan) men det blir väldigt komplicerat att få det förskrivet, speciellt om eleven inte 

har kontakt med hab, bup eller hörcentralen.” (2) 

”Jag har nyligen skaffat förskrivarrätt för att ha möjlighet att stötta och förskriva 

hjälpmedel till elever med stora kognitiva svårigheter.” (6) 

 

6.2 Teamarbete 

Möjligheter vid teamarbete 

Arbetsterapeuterna beskrev att arbetet inom skolan innebär bland annat att tillhöra ett team, där 

arbetsterapeutens profession får ta plats och där professionerna kan komplettera och stötta 

varandra.  Arbetsterapeuterna ansåg även att det är viktigt att de själva har förståelse för hur de 

andra professionerna på skolan arbetar. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt 

till ett bra samarbete kring elevens behov i skolan. Arbetsterapeuterna beskrev att det var viktigt 

att få stöd och bekräftelse från teamet i skolan för att veta att de arbetsterapeutiska insatserna 

gör skillnad. Det framkom också att arbetsterapeuterna tycker det är betydelsefullt att det finns 

ett intresse och en nyfikenhet i teamet gällande varandras kompetenser, då det leder till att alla 

i teamet lär sig nya saker av varandra. Alla arbetsterapeuter uttryckte att de uppskattar då andra 

professioner lyfter och efterfrågar arbetsterapeutens kompetens i olika ärenden.   

”I min nuvarande roll får jag ofta mycket positiv feedback. Jag kan stärkas i när de 

uttalar att jag kompletterar något som de själva inte kan, såsom kunskap kring 

aktivitetsnivåer, kognitiva hjälpmedel, kognition, motorik samt kunskap kring hur 

miljön påverkar elevernas aktivitet.” (3) 

Arbetsterapeuterna beskrev att det är viktigt att känna sig trygg med den egna kunskapen för 

att kunna samarbeta med teamet. Arbetsterapeuterna berättade även att som en ny profession i 

skolan är det viktigt att kunna förklara för teamet hur arbetsterapeuter kan bidra med sin 

kompetens för att underlätta arbetet kring eleven. 

“Var tillgänglig och flexibel. Lär dig prata skolspråk och ha stor respekt för lärares 

kompetens och arbetsområde. Man kommer ingen vart om man inte samarbetar med 

lärarna. De måste känna att man är ett stöd i arbetet, inte en motpart.” (4) 
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Svårigheter vid teamarbete 

I samarbetet med andra professioner så upplevde vissa arbetsterapeuter att kommunikationen 

ibland kunde hindra teamarbetet. Orsaken till detta handlade både om andra professioners 

bristande förståelse för arbetsterapi men även arbetsterapeuternas bristande kunskap om andra 

professioner i skolan. Vissa professioner i teamet kunde vara svårare att samarbeta med än 

andra. En återkommande utmaning som arbetsterapeuterna upplevde i teamarbetet var att vissa 

professioner inte har så stor förståelse för elevers aktivitetsförmåga i 

skolan. Arbetsterapeuterna beskrev det som att flera professioner i skolan har en begränsad 

kunskap angående olika funktionsnedsättningar och förstår därför inte varför en elev beter sig 

annorlunda eller har svårigheter. Arbetsterapeuterna kunde uppleva att det är svårt att få in den 

arbetsterapeutiska kompetensen i teamarbetet. Detta tror arbetsterapeuterna beror på att 

arbetsterapi inte finns som en naturlig del inom elevhälsan idag.  

”Det är svårt att veta när en arbetsterapeut bör aktualiseras i ett elevhälsoärende när 

det saknas erfarenhet av arbetsterapi inom elevhälsan. Det saknas rutiner och man har 

inte en naturlig väg in i ärenden eller i utvecklingen av det förebyggande 

elevhälsoarbetet.” (5) 

En annan hindrande faktor som påverkade teamarbetet var tid, då det kunde vara svårt att samla 

arbetslag för möten. Vissa arbetsterapeuter uttryckte att det är svårt att samarbeta med andra i 

teamet, då många är otillgängliga vilket ofta resulterar i att arbetsterapeuterna måste lösa många 

problem på egen hand. Svårigheten med att få in arbetsterapi i teamarbetet visade sig även bero 

på bristande kunskap från arbetsterapeuten själv. Den egna bristande kunskapen hos vissa 

arbetsterapeuter grundade sig i att de inte visste vem som gör vad inom skolan och de var inte 

så insatta i skolvärlden. Det blev därmed tydligt för vissa av arbetsterapeuterna att det som 

försvårar arbetet dels beror på dem själva och dels beror på kulturen som finns på skolan. 

”Det finns en kultur som försvårar, många pedagoger ser det som sitt uppdrag att klara 

av att hantera sin klass ensam och upplever det därmed som ett misslyckande snarare 

än som en möjlighet, att ta in hjälp från andra” (6) 

 

Ensamhet trots arbete i team 

Vissa arbetsterapeuter hade erfarenheter av att känna känslor av ensamhet då de inte visste vem 

som gör vad i skolan. Beroende på hur arbetsterapeuterna arbetade så kunde stora 

arbetsområden kännas överväldigande och ensamt att utföra själv. Det upplevdes även vara en 

utmaning att vara ensam i professionen på en skola som inte tidigare haft en arbetsterapeut.  

”Det kan bli väldigt ensamt och jag saknar den där snabba kontakten och ”bollandet” 

som jag kan ha om jag har en arbetsterapeut på plats. Då kan jag tycka att jag ibland 

fastnar lite i mitt eget tänk.” (3) 

Ensamheten som arbetsterapeuterna uttryckte kunde bero på att det inte finns så många andra 

arbetsterapeuter som arbetar inom skolan i Sverige. En del arbetsterapeuter upplever det som 

uttröttande att som ensam arbetsterapeut på en skola göra reklam för sin kompetens. Då de inte 

alltid känner att det finns en mottagare för arbetsterapeutiska förslag. För att hantera 

ensamheten inom den arbetsterapeutiska professionen menade arbetsterapeuterna att det är 

mycket viktigt med nätverkande. Arbetsterapeuterna beskrev även att det gäller att hålla i och 

hålla ut. 
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6.3 Vikten av chefens förståelse och inställning 

Det fanns delade meningar från arbetsterapeuterna när det gäller huruvida skolan har eller 

saknar förståelse kring vad arbetsterapi är och vad en arbetsterapeut gör i skolan. 

Arbetsterapeuterna ansåg att bland annat chefen har en viktig roll när det gäller förutsättningar 

för arbetet på skolan. Vid anställning beskrev flera arbetsterapeuter att det är viktigt att skolans 

chef är intresserad och vågar anställa en arbetsterapeut. Chefens intresse skapar förutsättningar 

för att arbetsterapeuten ska ha en mottagare för frågor och idéer kring arbetet i skolan. 

”Fördelen är att jag har chefens förtroende som underlättar för mig där jag själv har 

möjlighet att forma mitt uppdrag och arbeta utifrån det arbetsterapeutiska synsättet” 

(7) 

Arbetsterapeuterna förklarade att det kan upplevas utmanande att komma till en arbetsplats 

som inte har erfarenheter eller förståelse kring den arbetsterapeutiska kompetensen. Det var 

flera arbetsterapeuter som berättade att chefen först hade varit skeptisk, men idag har en positiv 

inställning till arbetsterapi. Arbetsterapeutens arbete på skolan har bidragit till att chefen förstår 

vad arbetsterapi innebär i en skolkontext. Arbetsterapeuterna förklarade att de har arbetat 

mycket med att vara flexibla och påvisa skillnader med arbetsterapeutiska interventioner för 

chefen. Vissa arbetsterapeuter hade erfarenheter av att skolans chef saknade förståelse för 

arbetsterapi och därmed ville ge dem en annan titel vid anställning på skolan. 

Arbetsterapeuterna menar då på att det är viktigt att alla arbetsterapeuter står fast vid deras 

yrkestitel och värnar om den. Då arbetsterapeuter besitter en viktig kunskap kring 

aktivitetsutförande som är användbar för att stödja elever i skolan.  

”Jag vill alltid presentera mig som arbetsterapeut men får samtidigt förklara att jag 

har ett uppdrag att arbeta som ”specialpedagogisk kompetens” på skolan. Det har varit 

utmanande att måsta förklara arbetsterapi och mitt uppdrag ideligen. Det har stärkt 

min yrkesstolthet, att känslan att vi verkligen kan göra skillnad i skolan blivit tydlig.” 

(4) 

Något som vissa arbetsterapeuter ansåg att chefen fortfarande saknade förståelse för var vilket 

stöd och vilken kompetensutveckling som arbetsterapeuten är i behov av för att utveckla sitt 

arbete i skolan. Arbetsterapeuterna själva ansåg att skolan är en lärande miljö för alla elever, 

lärare och övrig personal. De ansåg även att fortbildning och kompetensutveckling bör vara en 

självklarhet oavsett arbetsplats. Det kan handla om att arbetsterapeuterna får gå på de 

utbildningar och konferenser som de ser sig vara i behov av eller som skolan rekommenderar. 

En ömsesidig förståelse mellan arbetsterapeuten och chefen på skolan visade sig vara viktigt 

för möjligheten till kompetensutveckling. Men det fanns även andra faktorer såsom 

ekonomiska begränsningar som påverkade huruvida arbetsterapeuterna hade möjlighet till 

kompetensutveckling. 

”Den ansträngda ekonomin har varit en begränsande faktor. Vi får inte gå någon 

kompetensutveckling som kostar. De hjälpmedel som finns inköpta för utlån till 

skolorna är få till antalet och det är inte säkert att skolorna väljer att köpa in fler efter 

utlån, vilket borde vara en förutsättning ur ett elevperspektiv.” (6)  
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6.4 Tankar om arbetsterapi i framtiden 

Behov av forskning 

Det var flera arbetsterapeuter som beskrev att arbetsterapi inom skolan är ett nytt område som 

är i behov av att flera forskar kring ämnet. Professionen inom skolan behöver enligt 

arbetsterapeuterna både tydliggöras och synliggöras för att fler skolor ska våga anställa 

professionen framöver. Arbetsterapeuterna efterfrågade bland annat en gemensam 

funktionsbeskrivning från professionens fackförbund, som kan användas som underlag i 

diskussioner på skolorna. Det var även flera arbetsterapeuter som påpekade vikten av att 

arbetsterapeuter själva forskar på effekter av det arbetsterapeutiska arbetet inom skolan och 

sedan arbetar för att sprida denna kunskap.  

”Det behövs mer svensk forskning om arbetsterapeutens roll i skolan, då skolsystemen 

i länderna skiljer sig mycket åt. Det är svårt för arbetsterapeuter att lyfta sin egen 

profession. Arbetsterapeutens roll i skolan skulle gynnas av att professionen fanns med 

i forskningsrapporter från andra institutioner.” (6)  

Det fanns skilda meningar mellan vissa arbetsterapeuter huruvida det behövs bedrivas 

forskning kring arbetsterapeuter inom skolan. En arbetsterapeut med lång erfarenhet uttryckte 

inte någon saknad av forskning, men ansåg ändå att vidare forskning i direkt anslutning till 

skolan är behövligt. Majoriteten av arbetsterapeuterna påpekade att det var positivt att fler c-

uppsatser belyser arbetsterapeutens roll i skolan och att det kan vara en start till att det lyfts 

vidare till forskningsprojekt.  

 

Framtidssyn 

Samtliga arbetsterapeuter uttryckte ett hopp om att arbetsterapeuter inom skolan kommer 

finnas i större utsträckning framöver. Arbetsterapeuterna var överens om att de tror att 

professionen kommer vara en uppskattad och naturlig profession inom elevhälsan i framtiden. 

En profession som inriktar sitt arbete till att stödja skolpersonal och att anpassa lärmiljön så att 

undervisningen blir tillgänglig för alla elever. Det fanns även arbetsterapeuter som menade att 

den arbetsterapeutiska professionen skulle kunna ta sig högre upp i organisationen exempelvis 

vid nybyggen och ombyggnationer av skolor. Flera arbetsterapeuter påpekade dock att det 

krävs tid för att etablera professionen inom skolan, men med tålamod så tror arbetsterapeuterna 

att det kommer ske på sikt. Arbetsterapeuterna menade även att det är viktigt att både 

arbetsterapeuten själv och andra inom skolan lyfter professionen och påvisar skillnader med 

arbetsterapi i skolan.  

”Det är viktigt att elever och kanske framförallt lärare känner att det gör skillnad att 

konsultera en arbetsterapeut. Tillgänglighet är A och O för detta. Att vi finns på plats 

på skolan när vi behövs.” (4) 

Arbetsterapeuterna lyfter olika faktorer som viktiga relaterat till att etablera den 

arbetsterapeutiska professionen i skolan framöver. Nätverk anser arbetsterapeuterna är viktigt 

eftersom arbetsterapeuter som arbetar i skolan fortfarande är få till antalet. Arbetsterapeuterna 

uttryckte även att de behöver synas och höras på flera nivåer. Det går inte att sitta och vänta på 

att tjänster ska dyka upp, utan arbetsterapeuterna konstaterade att de behöver prata för sig och 

förespråka arbetsterapi inom skolan.  
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“Framöver är det viktigt att vi kommunicerar vad vi kan göra och hur vi kompletterar 

de kompetenser som redan finns. En förståelse och intresse för att se att vi är ett stöd 

för både pedagoger och elever.” (3) 

”Vi kommer inte att “få” den, utan vi måste “ta” den platsen.” (6) 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Urvalsprocessen tillämpades med ett bekvämlighetsurval (22) för att rekrytera deltagare som 

ansågs relevanta utifrån studiens inklusionskriterier, som var att arbetsterapeuten ska vara 

verksam inom skolan. Bekvämlighetsurvalet till denna studie gav inte tillräcklig många 

deltagare. En nackdel med att utföra ett bekvämlighetsurval kan vara att deltagarna själva måste 

ta kontakt med författarna till studien efter att ha blivit tillfrågade (22). Detta kunde ha upplevts 

omständligt för deltagarna och resulterat i att de inte tog någon kontakt alls. Antalet 

arbetsterapeuter inom skolan är få (3) vilket också kan ha bidragit till att studien inte fick in 

tillräckligt många deltagare via bekvämlighetsurvalet. En liten målgrupp medför en risk att 

utföra studier på, eftersom det kan vara svårt att nå dem (24). På grund av detta valde författarna 

att byta urvalsmetod till ändamålsenligt urval, för att på ett mer aktivt sätt söka upp deltagare 

som passade studiens inklusionskriterier (22). Denna aspekt gjorde urvalsprocessen till en 

början lång och svår. Då sökandet gjordes genom otaligt många skolors hemsidor för att 

identifiera de skolor som hade en verksam arbetsterapeut. En annan urvalsmetod som skulle 

kunnat användas till denna studie är ett snöbollsurval, vilket innebär att författarna kontaktar 

en arbetsterapeut som passar studiens inklusionskriterier (22), arbetsterapeuten som valt att 

delta i studien rekommenderar i sin tur en annan arbetsterapeut inom skolan som författarna 

hör av sig till angående deltagande i studien. Sedan fortsätter snöbollsurvalet tills datamättnad 

(22). Snöbollsurval hade kunnat bidra till att studien fått fler deltagare, då arbetsterapeuter ofta 

har kontakt med andra arbetsterapeuter och ingår i nätverk. Snöbollsurvalet hade därmed 

kunnat underlätta urvalsprocessen då det ofta resulterar i att studien snabbt får deltagare (22).  

Enligt Kristensson (22) är det fördelaktigt att ha färre intervjuer med djupare innehåll än fler 

intervjuer som saknar djup. Rekommendationen för antal deltagare i en kvalitativ studie är 

mellan sex och tolv deltagare (22), i denna studie deltog sju arbetsterapeuter. Med tanke på 

Kristenssons rekommendationer så kan de urvalsmetoderna som tillämpades i denna studie 

anses vara relevanta att använda. Trots att urvalsmetoderna resulterade i en utdragen 

urvalsprocess.  

 

En kvalitativ metod med ett semistrukturerat frågeformulär ansågs vara lämplig för att besvara 

studiens syfte, då frågeformuläret baserades på öppna frågor om arbetsterapeuternas 

erfarenheter. Det var dock utmanande för författarna att formulera tydliga, konkreta och öppna 

frågor som skulle ge så utförliga skriftliga svar som möjligt. För att få djupa skriftliga svar är 

det viktigt att i förväg veta konkret vad som efterfrågas med frågorna och hur deltagarna kan 

tänkas svara på frågorna (24). Författarna hade detta i åtanke vid formulering av frågorna och 

försökte därmed formulera frågorna så öppna som möjligt, trots att inte författarna med 

säkerhet kunde veta vad och hur deltagarna skulle svara på frågorna. För att säkerställa att 

frågorna var tydligt formulerade utfördes en provintervju för att se vilka typer av svar frågorna 

gav och om det stämde överens med vad författarna hade förväntat sig. Provintervjuer utförs 

för att kritiskt granska intervjuguiden och hitta styrkor och svagheter som författarna kan 
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justera vid oklarheter (22). Intervjuguiden skickades ut till en provdeltagare som svarade på 

frågeformuläret skriftligt. Det gav författarna möjligheten till att formulera om vissa frågor för 

att få djupa skriftliga svar inom det område som frågan berörde. 

 

Möjligheten att skicka ut frågeformulär via mejl medförde att flera arbetsterapeuter i Sverige 

kunde delta, som annars inte hade blivit tillfrågade på grund av det geografiska avståndet. Det 

skriftliga frågeformuläret bidrar till att tid och rum inte heller blir en begränsande eller 

hindrande faktor för genomförandet av studien (24). Fördelen med det semistrukturerade 

frågeformuläret var att deltagarna själva fick tid att planera in när de hade tid att svara på 

frågeformuläret. Deltagarna fick även tid till att fundera på hur de skulle formulera sig i text, 

vilket kan ses som stärkande för att få djupgående svar (24). En tänkbar nackdel med att 

deltagarna fick tid på sig att svara på formuläret, är dock att svaren kan vara för genomtänkta 

(24), då deltagarna kunnat begränsa sina svar utifrån vad de själva ville förmedla. Intervjuer på 

plats eller via telefon hade kunnat bidra med djupare svar då följdfrågor kunde ha ställts direkt 

(24). Hade författarna haft denna möjlighet så hade det troligen påverkat resultat då deltagarna 

kunnat ge mer utförliga beskrivningar angående deras erfarenheter av professionen i skolan. 

Författarna hanterade problemet angående direkta följdfrågor genom att skicka ut skriftliga 

följdfrågor. De sex deltagare som författarna ansåg kunde vidareutveckla sina svar fick 

följdfrågor skickat till dem. Detta gav djupare svar från tre deltagare, vilket resulterade i ett 

fylligare resultat.  

  

En annan nackdel med det semistrukturerade frågeformuläret var att det tog lång tid att få in 

svar, vilket resulterade i att deltagarna fick två påminnelseutskick vid två olika tidpunkter. De 

uteblivna svaren hanterades genom att erbjuda en telefonintervju. Det var inga deltagare som 

gav någon respons på det erbjudandet. Istället resulterade den sista påminnelsen i att deltagarna 

skickade in svaren på frågeformuläret skriftligt. Hade deltagarna velat utföra telefonintervju så 

hade troligtvis datan blivit annorlunda. Då hade följdfrågor kunnat ställas direkt och deltagaren 

hade kunnat utveckla mer djupgående kring sina erfarenheter (24). Dock hade telefonintervju 

medfört att två olika datainsamlingsmetoder använts (22). Resultatets trovärdighet hade då 

kunnat ifrågasättas eftersom deltagarna hade fått olika förutsättningar till att utveckla sina svar.  

 

En risk med att intervjua deltagare skriftligt via mejl är att mejl lätt kommer bort i inkorgen 

eller hamnar i skräpposten (24). Detta kan ses som ett etiskt dilemma då det finns en risk för 

att vissa intresseförfrågningar inte kommer fram. Studien kan därmed gå miste om potentiella 

deltagare (24). En annan risk är att författarna inte märker om intervjufrågorna väcker känslor 

hos deltagarna och då inte kan ta hänsyn till detta (24). Men det kan även vara en fördel med 

att utföra studier på internet då deltagarna ofta öppnar upp sig mer än vad de hade gjort vid en 

intervju med författarna på plats (24). Författarna till studien ser inte deltagarna som utsatta 

eller sköra och frågorna anses inte heller vara känslomässigt svåra att svara på. Men detta går 

inte att säga med säkerhet då det är ytterst personligt hur en deltagare reagerar när hen börjar 

fundera över sin arbetssituation (22). Ett annat etiskt dilemma är att det finns en risk att 

deltagarna går att identifiera, då arbetsterapeuter inom skolan är få till antal (3). Dock ansågs 

inte denna risk relevant då deltagarna själva är medvetna om att de är få till antal. Deltagarna 

har även gett sitt samtycke utifrån informationsbrevet som informerade deltagarna om studiens 

innehåll.  
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Styrkan med den kvalitativa innehållsanalysen är att deltagarnas svar är direkt skriftligt 

formulerade, istället för att författarna själva har tolkat och skrivit ner deltagarnas svar utifrån 

exempelvis en telefonintervju (22). Svagheten med den kvalitativa innehållsanalysen är att det 

finns en risk att författarna har missat att koda och kategorisera all intressant data. Då den 

kvalitativa innehållsanalysen grundar sig i att bearbeta en stor mängd data (22). Författarna till 

studien anser dock att de koder och kategorier som har skapats motsvarar det som framkom 

under datainsamlingen. I denna studie baserades datan på sju deltagare vilket inte anses vara 

en stor mängd data. Därmed anses inte risken med att missa koder och kategorier i den 

insamlade data vara ett problem.  

 

 

Trovärdighet är ett brett begrepp som handlar om att studiens resultat ska vara sanningsenligt 

utifrån det deltagarna svarat (22). Till denna studie anses trovärdigheten vara stark då alla 

arbetsterapeuter deltagit på lika villkor och författarna till studien har fått deltagarnas svar 

direkt i textformat, utan att författarna själva gjort någon tolkning av datan. Vid exempelvis 

intervjuer då författarna antecknar deltagarnas svar så kan viss tolkning förekomma vilket kan 

påverka trovärdigheten, då författarna själva kan ha förutfattade meningar kring det deltagaren 

säger i intervjun (22). I denna studie fick författarna ett färdigt textformulär som de inte 

behövde transkribera och därmed analyserade författarna endast det deltagarna svarat skriftligt. 

På så vis kan studiens skriftliga frågeformulär ses som en bra metod för att samla in data till 

denna studie då det anses stärka studiens trovärdighet. 

 

Det finns fyra dimensioner av trovärdighetsbegreppet; verifierbarhet, giltighet, överförbarhet 

och tillförlitlighet (22). Kristensson förklarar att “Verifierbarhet handlar om hur väl resultatet 

finns representerat i det material som samlats in och i vilken utsträckning tolkningar och 

resultat kan verifieras” (22). I denna studie representeras resultatet tydligt genom att referera 

till deltagaren som citeras i resultatet med en personlig siffra. Resultatet kan även verifieras 

med hjälp av Tabell 1 som är ett exempel ur den kvalitativa dataanalysen som synliggör 

resultatets utformning. Enligt Kristensson handlar giltighet “om det insamlade materialets 

stabilitet” (22). Författarna valde att använda sig av en intervjuguide för att formulera frågor. 

Detta kan ses som stärkande för studiens giltighet då det indikerar att studien är genomtänkt 

och har bestämda aspekter som intervjun fokuserar på. Kristensson beskriver att “överförbarhet 

handlar om i vilken utsträckning resultaten kan vara giltiga i andra sammanhang än de som 

finns representerade i studien” (22). Denna studie beskriver både deltagarna och studiens 

kontext på ett relativt noggrant vis, utan en risk att deltagarna ska gå att identifiera. Författarna 

valde att delge könsfördelning, vilken typ av skola deltagarna arbetade på och hur länge de 

arbetat på skolan. Denna information kan stärka studiens överförbarhet då läsarna själva har 

möjligheten till att göra en rimlighetsbedömning av informationen gälande deltagarna. Den 

sista dimensionen som Kristensson nämner är tillförlitlighet som ”handlar om sanningshalten i 

det insamlade materialet” (22). Studiens tillförlitlighet anses vara god då dataanalysen utfördes 

av två författare som analyserade materialet tillsammans. Därmed riskeras inte resultatet att bli 

påverkat av en enskild författares förförståelse.  

  



 

 

16 
 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet under kategorin “Huvudsakliga arbetsuppgifter” visar att arbetsterapeuter kan vara 

en värdefull kompetens i skolan. Arbetsterapeuterna ser till elevernas exekutiva förmågor och 

styrkor, vilket ökar elevernas chanser till att lyckas i skolan med hjälp av exempelvis kognitivt 

stöd eller anpassning av skolmiljön. Enligt MOHO har miljöns fysiska aspekter en stor 

påverkan på en individs aktivitetsförmåga (13). Arbetsterapeuterna bedömer skolmiljöns 

inverkan på elevens utförandekapacitet i skolarbetet (13). Eliasson et al (12) tar också upp att 

en väl anpassad skolmiljö bidrar till att eleverna har möjligheten till att uppleva en fysisk 

delaktighet, då miljön och föremålen i skolan är tillgängliga för alla elever. Detta visar på att 

arbetsterapeuter med dess helhetssyn som bland annat involverar miljön är viktigt inom skolan 

för att stödja elever med svårigheter. Resultatet visade även att arbetsterapeuterna hade olika 

förutsättningar för att utföra sitt arbete på skolan. Vissa arbetsterapeuter hade förskrivarrätt och 

andra inte. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (26) förklarar att legitimerade arbetsterapeuter 

förskriver hjälpmedel i sitt yrkesutförande. Hjälpmedel behövs ofta för att få en fungerande 

vardag för personer med funktionsnedsättningar. För att ha möjlighet att förskriva hjälpmedel 

måste verksamhetschefen utse arbetsterapeuten som förskrivare. Därmed har chefen ansvaret 

för att förskrivaren har den kunskap som krävs för att utföra förskrivningar (27). 

Arbetsterapeuterna har i detta fall både en utbildningsbakgrund och legitimation som indikerar 

att arbetsterapeuten har kompetensen att förskriva hjälpmedel (27).  En annan kompetens 

arbetsterapeuten har kunskap kring är funktionsnedsättningar och diagnoser vilket 

arbetsterapeuterna handleder annan personal inom. Detta utgör en viktig del i elevens 

möjligheter till att få stöd i skolan.  

 

I resultatet under kategorin “Teamarbete” framkom det att arbetsterapeuterna upplever det som 

viktigt att hela teamet är lyhörda och nyfikna på varandras kompetenser. För att eleven ska nå 

skolmålen så är det viktigt att det finns olika yrkeskompetenser som kan stötta eleven (7). Enligt 

skollagen (6) ska lärarna anpassa lektionerna och uppgifterna utifrån elevernas olika behov, 

genom att ge stöd och olika anpassningar beroende på vad eleven behöver (6).  Men vad för 

typ av stöd läraren har rätt till att ge bestämmer skolans rektor (7). Författarna kan inte 

identifiera någon information om vad för typ av undervisning kring funktionsnedsättningar som 

lärarna eller rektorn har fått under sin utbildning. Resultatet visade att flera arbetsterapeuter 

upplever att lärarna har en begränsad kunskap angående olika funktionsnedsättningar och 

förstår inte varför vissa elever beter sig annorlunda eller har svårigheter i skolan. Lika så 

framkom det att arbetsterapeuterna själva upplevde att de hade begränsad kunskap om skolans 

värld. För att hjälpa arbetsterapeuterna i detta sammanhang så skulle exempelvis en grundlig 

introduktion med tydlig information kring vem som gör vad i skolan vara viktig vid anställning. 

Vidare visar resultatet att samarbete med arbetsterapeuter som har kompetens inom 

funktionsnedsättningar skulle kunna stötta lärarna i deras arbete. Arbetsterapeuterna upplevde 

att de stärktes i sin yrkesroll när andra professioner efterfrågar deras kompetens angående 

aktivitetsnivå, hjälpmedel och hur miljön påverkar elevernas aktivitetsutförande. För att 

möjliggöra teamarbetet i skolan så upplevde arbetsterapeuterna att det är viktigt att själv vara 

flexibel och få feedback från kollegorna. Enligt nordisk forskning (3) så har skolor sett att 

arbetsterapeuternas arbete kan underlätta skolgången för elever med någon 

delaktighetsbegränsning eller funktionsnedsättning (3). Synen på arbetsterapeuternas 

kompetensområde kopplat till skolan är dock ännu svagt. Det behövs därför mer forskning 

kring vad en arbetsterapeut kan bidra med för att väcka förtroendet hos elever, föräldrar, 

skolpersonal och elevhälsoteam (3). 
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Resultatet visade även att det var flertalet arbetsterapeuter som upplevde ensamhet på 

arbetsplatsen i skolan. Enligt arbetarskyddsstyrelsen (28) kan detta ses som social exkludering 

då arbetsterapeuten utför sitt arbete med andra professioner, men ändå upplever en ensamhet. 

Att känna sig ensam på arbetsplatsen kan vara väldigt påfrestande psykiskt (28). Ensamhet kan 

leda till känslor som att man inte känner sig trygg eller bekväm på arbetsplatsen. Pågår 

ensamheten under längre tid kan det även leda till att negativ stress (29). Konsekvenser av att 

arbetsterapeuter upplever ensamhet och negativ stress i skolan skulle kunna påverka arbetet 

kring eleven i en negativ bemärkelse. Detta kan göra att arbetsterapeuten tar med sig den 

stressade känslan i mötet med eleven. Det kan innebära att arbetsterapeuten inte ser eleven ur 

ett holistiskt synsätt, vilket i sin tur kan leda till att eleven inte får den hjälp hen behöver. Det 

är därmed viktigt att skapa en välfungerande miljö i skolan där både skolpersonal och elever 

mår bra (13). Det är inte bara arbetsterapeuterna som har upplevt ensamhet i skolan, utan det 

finns även andra professioner såsom skolsköterskor och kuratorer som har liknande 

erfarenheter av ensamhet i skolan (30–31). Det är därför viktigt att lyfta de professioner som 

upplever en ensamhet och som inte har en kollega inom samma kompetensområde i skolan, då 

detta kan påverkar arbetet kring eleverna på skolan. Flera studier visar att ensamheten som 

professionerna upplever grundar sig i hur lång arbetslivserfarenhet de har och delvis vilka 

arbetsuppgifter skolan ger professionerna (30–31). I och med att flera professioner inom skolan 

upplever ensamhet så behöver ensamheten uppmärksammas både för arbetsterapeutens skull 

men även de andra professionerna. Ensamheten är en problematik som kan påverka samarbetet 

på skolan, vilket i sin tur påverkar det stöd som eleven får (7). 

 

I Resultatet från kategorin “Vikten av chefens förståelse och inställning” framgår det att 

arbetsterapeuterna upplever det som viktigt att presentera sig som arbetsterapeut, men att det 

kan vara tungt att bära yrkestiteln själv. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter bekräftar att det 

kan upplevas känslomässigt krävande att professionens yrkestitel blir ifrågasatt. Därför 

erbjuder förbundet stöd och hjälp till att föra vidare arbetsterapeutens uttalande till 

tillsynsmyndigheten (26). Det har även genomförts olika utvecklingsprojekt i skolor som har 

grundats i att höja kompetensen kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

med hjälp av att anställa arbetsterapeuter i elevhälsan (3). Utifrån arbetsterapeutens roll i 

projekten så blev kompetensen tydlig, vilket i sin tur ledde till ett bättre utvecklat samarbete 

med övrig skolpersonal (3). Det kan därmed vara avgörande på vilket sätt den 

arbetsterapeutiska professionen har inarbetas på skolan. I exempelvis USA är den 

arbetsterapeutiska professionen väl inarbetad och anses vara en självklar del av elevhälsan 

(14,17). Vissa arbetsterapeuter i Sverige har erfarenheter av att det är ansträngande att ständigt 

behöva förklara innebörden av arbetsterapi i skolan. Detta kan bero på att det skiljer sig mellan 

olika skolor hur väl den arbetsterapeutiska professionen är inarbetad. Arbetsterapeuterna 

upplevde att det är en fördel att ha chefens förtroende då det underlättar det arbetsterapeutiska 

arbetet i skolan. De arbetsterapeuter vars chef saknade förståelse för arbetsterapi upplevde det 

vara svårt att få kunskapsutveckling och stöd i rollen. Detta innebär att fler chefer bör 

informeras om arbetsterapi kopplat till en skolkontext. För att öka chefernas kunskap kring 

arbetsterapi och vilken kunskapsutveckling arbetsterapeuten är i behov av. Om fler chefer blir 

informerade om arbetsterapins plats i skolan så skulle arbetsterapeuterna förmodligen uppleva 

sig mer förstådda i skolsammanhang.  
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I resultatet under kategorin “Tankar om arbetsterapi i framtiden” framkom det att 

arbetsterapeuterna behöver synas, höras och ta plats för att bli en naturlig del av skolan. 

Arbetsterapeuterna efterfrågar att både forskning bedrivs och att gemensamma beskrivningar 

angående professionen i skolan tydliggörs. Enligt förbundet Sveriges arbetsterapeuter så 

förändras professioner i takt med att samhället förändras, vilket leder till högre krav och behov 

av utveckling inom arbetet (2). Sveriges arbetsterapeuter menar även att rollen måste fastställas 

som en självklar del av skolan och därmed tydliggöra vad den arbetsterapeutiska kompetensen 

innebär i skolan för yrkets utveckling (2). Detta var även något som arbetsterapeuterna själva 

efterfrågade. Både för att klargöra yrkesrollen och för att vidare kunna utveckla professionen 

framöver inom skolan. Resultatet visade att arbetsterapeuterna i studien efterfrågade forskning 

i form av att arbetsterapeutens betydelse i skolan bör undersökas vidare. Arbetsterapeuterna 

tror att det kommer bli ett genomslag i skolan på sikt om elever och skolpersonal upplever 

skillnad med att ha en arbetsterapeut på plats. Detta är något som även Eliason et al (12) tar 

upp, men menar för att detta ska kunna genomföras bör den svenska elevhälsan moderniseras 

så att den arbetsterapeutiska kompetensen blir en naturlig del av elevhälsan på skolan. Utifrån 

nordisk forskning är Sverige det land som har bidragit med flest artiklar kring arbetsterapi i 

skolan (3). Dock är kunskapsläget kring arbetsterapi i skolan idag fortfarande relativt svagt när 

det kommer till vilka effekter det finns av arbetsterapi kopplat till skolan (3). Det finns dock 

studier gjorda som har kommit fram till att arbetsterapi stödjer elever till att klara av skolgången 

(14–16). Den arbetsterapeutiska kompetensen ses därmed vara en bra förutsättning till att stärka 

eleven och skolan generellt. Arbetsterapeuternas erfarenheter som framkom i denna studie kan 

vara användbara i utvecklingen av arbetsterapeutens yrkesroll i Sveriges skolor. 

Arbetsterapeuterna i studien lyfter vikten av att visa upp arbetsterapeuternas kompetens för att 

professionen ska bli en naturlig del av skolan i Sverige. Som en deltagare uttryckte det: 

”Vi kommer inte att “få” den, utan vi måste “ta” den platsen.” 

8. Slutsats 

Denna studie visar att deltagarna upplever att arbetsterapeuter i Sverige både behöver få och ta 

en plats i skolan, då deras kompetens och erfarenheter är viktiga för att hjälpa elever med olika 

svårigheter. Arbetsterapeuternas mål är att stärka elevers kunskaper tillsammans med skolans 

andra professioner. Arbetsterapeuter använder olika instrument för att utreda, bedöma och 

utvärdera elevernas förmågor och svårigheter kopplat till skolan. Då arbetsterapeuterna besitter 

en unik kunskapsbas som involverar både skolmiljöns och funktionsnedsättningars inverkan 

på aktivitetsutförandet, borde de ha en naturlig plats inom skolan. Tidigare studier visar att 

arbetsterapeuters insatser i skolan har gett goda resultat, fler studier skulle kunna bekräfta 

arbetsterapeuternas betydelse i skolan. Detta skulle i sin tur kunna innebära att fler 

arbetsterapeuter anställs inom skolan. För arbetsterapeuter som idag arbetar i skolan är det 

viktigt att rektorer stöttar arbetsterapeuterna med möjligheter till fortsatt kompetensutveckling. 

Stöd finns men behöver vidareutvecklas för att arbetsterapeuterna ska få en naturlig plats i 

skolan. Med utgångspunkt från denna studie kan ytterligare studier undersöka hur man kan 

stödja och främja den arbetsterapeutiska professionen i skolan. En RCT studie skulle kunna 

utföras med fokus på elevers resultat i skolor som har en verksam arbetsterapeut jämfört med 

de skolor som inte har en verksam arbetsterapeut. 
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10. Bilaga 
Bilaga - Frågeformulär 

Arbetsterapeutens roll i skolan 

Denna studie syftar till att undersöka arbetsterapeutens erfarenheter av deras profession inom 

skolan. Frågeformuläret är utformat med sex bakgrundsfrågor och fyra områden med a-b-c 

frågor. Svara gärna så utförligt som möjligt, undvik gärna att ge faktabaserade svar. Fokusera 

på hur du ser på din profession och dina erfarenheter av att vara arbetsterapeut i skolan.  

Din kunskap och erfarenhet är viktig, tack för din medverkan!  

Bakgrundsinformation:  

Kön: 

Ålder:  

När tog du din examen som arbetsterapeut? 

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut i anslutning till skolan? 

 Vilken typ av skola arbetar du på? Ex. kommunal gymnasieskola. 

 Arbetar du tillsammans med andra arbetsterapeuter? 

 

Område 1: Arbetsterapeutens profession i skolan. 

Den arbetsterapeutiska professionen kan beskrivas på många olika sätt beroende på var och 

hur arbetsterapeuten arbetar.   

Berätta vad det innebär för dig att vara arbetsterapeut inom skolan?  

 

Område 2: Stöd i arbetet som arbetsterapeut på skolan. 

Stöttande funktioner och hindrande funktioner på arbetsplatsen är av intresse. Hur kan du 

som arbetsterapeut stärkas inom ett relativt nytt område. Stöd kan exempelvis vara kollegor, 

ekonomi, rutiner, tid och annat.  

a) Berätta vad, hur och av vem som du får stöd av i din profession för att kunna 

utvecklas och utföra ditt arbete. 

b) Berätta om tillfällen och faktorer som hindrar eller försvårar för dig i din 

profession 

c)  Berätta hur vidare du upplever att skolan förstår vilket stöd du behöver i din 

profession, ge gärna exempel på hur det påverkar dig och ditt arbete. 
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Område 3: Samarbete och bemötande av arbetsterapeutens profession i skolan. 

I skolan samarbetar arbetsterapeuten med andra professioner. Detta område är av intresse för 

att se hur arbetsterapeutens kompetens tas emot i skolan. 

a) Berätta hur du ser på din roll i samarbetet med andra professioner. 

b) Berätta om dina erfarenheter av välfungerande och mindre välfungerande 

samarbeten, ge gärna exempel!  

c)  Berätta hur bemötandet av de andra professionerna i skolan har stärkt dig i ditt 

yrkesutförande?  

  

Område 4: Framtiden- Arbetsterapeutisk yrkesutveckling. 

Professioner förändras i takt med att samhället förändras. Likaså behovet av arbetsterapeutisk 

kompetens i skolan.  

a) Berätta om dina erfarenheter kring vad som har varit viktigt för utvecklingen av 

din profession i skolan? 

b) Berätta vad du anser är viktigt för att arbetsterapeuten ska ha en självklar plats i 

skolan. 

c)  Berätta hur du tror att din profession i skolan kommer att se ut i framtiden? 

 


