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Sammanfattning: Skolan är en betydelsefull del av barn och ungdomars vardag. Elevhälsans 
insatser saknar ett större förebyggande aktivitetsperspektiv då det mesta idag är 
individrelaterat gällande funktionshinder och ohälsa. Både den somatiska och den psykiska 
ohälsan ökar bland Sveriges barn och ungdomar. Skolan är en ny arena för Arbetsterapi i 
Sverige, det finns inte så många som har studerat den ”vanliga” grundskolan utifrån ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv. Syftet med studien är att beskriva den fysiska och psykosociala 
skolmiljön på två olika högstadieskolor utifrån ett arbetsterapeutiskt aktivitetsperspektiv på 
gruppnivå. Metoden är en strukturerad observations studie utifrån en egen utformad 
checklista. Där de på grupp nivå studeras hur skolmiljön är utformad i förhållande till de 
aktiviteter som ska utföras. Resultatet är en beskrivning av skolmiljön på två kommunala 
högstadieskolor. Resultatet visar att arbetsterapeutens kompetens behövs för att se över 
skolans lärandemiljöer och arbetsmiljöförhållanden utifrån hur miljön påverkar eleverna. 
Anpassningar av miljön, schemats utformning, ljudnivån, ergonomi, rastmiljön och 
möjligheter till daglig fysisk aktivitet är viktiga moment i arbetsterapeutens roll i skolan. 
Arbetsterapeuter kan använda sina kunskaper tillsammans med andra professioner för att 
förebygga ohälsa hos barnen både i och utanför hälso- och sjukvården.  

Sökord; Arbetsterapi, aktiviteter, skolor, skolhälsovård, folkhälsa.  
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 Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lis Sjöberg! För hennes stora engagemang och 

förståelse i både stort och smått. Hennes uppmuntran, positiva energi och den alltid lika 

snabba responsen har varit ett stort stöd i vårt arbete med uppsatsen. Tack för att du alltid 

”finns här”! 

Vi vill även tacka rektorerna och de skolor vi fick besöka. Tack för Ert positiva bemötande 

och engagemang! 
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 Skolan utgör en betydande del av barns och ungdomars vardag. Omfattande litteratur finns om 
att ohälsan ökar bland Sveriges ungdomar (Statens offentliga utredningar [SOU] 2006, 
Statens folkhälsoinstitut 2011a). I ovanstående rapporter poängteras att elevhälsan bör ta ett 
större ansvar och arbeta aktivt med detta. Skolan är en ny arena för Arbetsterapi i Sverige. 
Slutsatser i resultat från internationella studier kan inte direkt implementeras om vilket effekt 
interventionerna skulle haft om de används i den svenska skolmiljön. Genom sökning i 
vetenskapliga databaser kan författarna dra slutsatsen att det inte finns så många som har 
studerat den ”vanliga” grundskolan utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv, vilket därmed är 
en del utav motivet för vår studie. Vi vill även tydliggöra arbetsterapeutens kompetens och 
kunskaps områden. I den litteratur vi hittat om skolan och elevhälsoarbete nämns ingenting 
om arbetsterapeuten som profession.   

Det mesta är idag individrelaterat när det gäller ohälsa och funktionshinder. Elevhälsans 
insatser saknar ett bredare, förebyggande aktivitetsperspektiv (Skolverket 1998) Har eleven 
ett funktionshinder eller får eleven ett funktionshinder pga. den omgivande miljön och 
aktivitetens utformning? (Nordin-Hultman 2008).  

Utifrån det arbetsterapeutiska perspektivet har vi valt Model of Human Occupation [MOHO] 
som referensram i denna studie. Kielhofner (2008) menar att människans självkänsla och 
självförtroende påverkas om dennes kapacitet inte räcker till för att uppfylla de värderingar 
hen har. I MOHO beskrivs mänsklig aktivitet som det dynamiska sambandet mellan 
aktivitetsförmåga, fysisk- och social miljö (Kielhofner 2008).  
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 Bakgrund 

Aktivitet och miljö  

Samspel mellan aktivitet och miljö 

Faktorer i den omgivande miljön påverkar vad vi gör och hur vi gör det. Miljön kan 
uppmuntra till positiva och hälsosamma beteenden samt erbjuda möjligheter. Eller omvänt 
misslyckas med att tillhandahålla det stöd och de resurser som behövs för en sund utveckling 
(Vroman 2010, Kielhofner 2008, Hamilton 2010). Kielhofner (2008) ger exempel utifrån 
MOHO att faktorer i skolmiljön kan underlätta eller begränsa inlärningen. Miljöns egenskaper 
påverkar prestandan på aktiviteten – hur ofta och effektivt eleverna klarar av att utföra 
aktiviteten. Han vidareutvecklar sin beskrivning genom att förklara att en miljö som utmanar 
en elevs kapacitet kan framkalla engagemang uppmärksamhet och maximal prestanda. Å 
andra sidan när miljöer kräver prestanda långt under elevens kapacitet kan det framkalla 
tristess och ointresse. Eftersom personer har olika kapacitet och förmågor kan samma miljö 
engagera en person, uttråka en annan och överväldiga och oroa en tredje (Kielhofner 2008). 
Detta bekräftar också Law (1991) i sin artikel.  Balans mellan elevens kapacitet, inre och yttre 
krav är viktigt (Hamilton 2010). Genom att analysera miljön kan vi se hur den skapar 
beteenden, vanor och rutiner hos eleven (Kielhofner 2008, Hamilton 2010). Det är ofta miljön 
som är den ”kritiska” dimensionen som stödjer eller stör vid en persons aktivitetsutförande 
(Kielhofner 2008). Hamilton (2010) beskriver att när aktivitetsutförandet försvåras blir de 
vardagliga aktiviteterna svåra och kan ge negativa konsekvenser. Hamilton (2010) säger 
också att när människor får problem eller utsätts för för stora utmaningar söker de sig oftast 
till miljöer för avkoppling, lugn och ro för att kunna försöka lösa problemen och inspirera sin 
idérikedom.  

Vanor och roller 

Utformningen av miljön kan förändra individers aktivitetsutförande och vanor (Hamilton 
2010). Ett problem i aktivitetsutförandet skulle kunna innebära att miljön är otillräcklig. Att 
förändra miljön där aktiviteten ska utföras kan räcka, utan att individen behöver förändra sitt 
beteende (Law 1991). Kielhofner bekräftar detta genom att beskriva att varje ny miljö har sitt 
eget aktivitetsmönster som uppmuntrar individen att utforma sina vanor för att kunna 
samspela med det sociala och kulturella sammanhanget (Kielhofner 2008). De miljöer där vi 
spenderar vår tid påverkar hälsa och välbefinnande, de personer vi är och hur vi kan 
utvecklas. När omgivningen underlättar aktivitetsutförande gynnas människan (Hamilton 
2010). Christiansen och Townsend (2010) menar att det som är viktigt i dagens 
hälsofrämjande arbete är att uppmärksamma sociala, miljömässiga och beteendemässiga 
problem som avgör hur, när och var folk gör sina ansvarsfulla val av sin livsstil. Målet med 
uppmuntran och stöd till hälsosamma beteenden är att utveckla varaktiga hälsosamma 
livsmönster/vanor (Vroman 2010).  
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 Man kan inte med säkerhet i förväg förutse vilka unga som kan komma att fara illa. De 
miljöer barnet vistas i får stor betydelse och skolan är en stor del utav uppväxten (SOU 2006). 
Därför finns det goda skäl att inom ramen för de generella verksamheterna utarbeta 
förebyggande insatser för alla barn. Goda relationer och en positiv inställning till skolan är 
exempel på verksamma skyddsfaktorer. Negativa förhållanden under en period kan få effekt 
långt senare i livet. Kielhofner (2008) beskriver att människan strukturerar sina dagar efter 
hur tidigare dagar strukturerats. Det är därför viktigt att börja redan i grundskolan att lära in 
hälsosamma mönster och tankesätt. 

Fysisk och psykosocial miljö 

MoHO (Kielhofner 2008) beskriver samspelet mellan miljö och individ – miljön kan påverka 
individen och individer kan påverka miljön. Begreppet miljö kan delas in i fysiska egenskaper 
och psykosociala egenskaper (Law 1991). Den fysiska miljön handlar om hur inredning och 
de lokaler vi vistas i ser ut. Den handlar också om hur arbetsorganisationen ser ut, 
belysningen, arbetsställningar, ventilationen och buller med mera (Law 1991). Enligt 
Arbetsmiljöverket (2012a) gör buller och en hög ljudnivå det svårt att kommunicera med 
andra och störande ljud i sig är en stressfaktor.  Så utformningen på den fysiska miljön kan 
även påverka det psykiska välbefinnandet (2012a). Den psykosociala miljön handlar om 
samarbete, support, stödet man får och relationer/kontaktnät man har i den miljön man vistas 
i. Det är de fysiska och psykosociala egenskaperna i miljön som är viktiga "möjliggörare” av 
vad människan kan prestera (Griswold 1993). En god arbetsmiljö innefattar alltså både den 
fysiska och psykosociala miljön (Kielhofner 2008). Loukas och Dunn (2010) använder 
samma specificering och indelning gällande miljön.  
 

Aktivitetsområden/ Skolan  

Med 235 tusen anställda och 1,4 miljoner elever är skolan Sveriges största arbetsplats 
(Arbetsmiljöverket 2010a). Grundläggande lagar och riktlinjer finns från Skolverket (SFS 
2010:800) dessa bygger på Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). De uttrycker tydligt miljöns 
betydelse och ställer krav på skolmiljöns utformning. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket 2010a). Allt som rör miljön där vi arbetar/studerar är arbetsmiljö. 
Specifikt för skolmiljön tar arbetsmiljöverket (2010b) upp hur skolschemat är upplagt, 
samarbetet, skolans skrivna och oskrivna regler. Vid stillasittande arbete bör det göras avbrott 
minst 5-10 minuter per timme (Arbetsmiljöverket 2012c). Alla elever ska under utbildningen 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (SFS 2010:800).  

Rektorn på varje skola har ansvaret för arbetsmiljö, undervisning och hur elevhälsans 
verksamhet utformas (Skolverket 2011). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska all 
undervisning anpassas till varje elevs individuella behov och förutsättningar, så att alla elever 
kan uppnå målen för utbildningen. Skolan ska också sträva efter att alla elever erbjuds daglig 
fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen (Skolverket 2011). 
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 Alla elever i Sverige har rätt till elevhälsa. Elevhälsoarbetet ska erbjuda eleven medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska främst vara 
hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar 
lärande, utveckling och hälsa (SFS 2010:800). 

Elevhälsan ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för att 

säkerställa medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Vidare ska det finnas tillgång 

till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses (SFS 2010:800).  

Statens folkhälsoinstitut [FHI] (2011a) visar att elevhälsoteamets arbete främst vilar på 
skolsköterskans ansvar. Morberg (2008) visar att det är svårt med det förebyggande arbetet 
”innan problemen uppstår”. När det gäller både tid och gehör från skolledning och de 
pedagogiska professionerna i skolan är skolsköterskans resurser starkt begränsade (Morberg, 
2008).  

Skolans främsta uppgift, att få sina elever att nå skolans kunskapsmål går hand i hand med 

främjandet av barnens hälsa, såväl inom som utanför klassrummet (Skolverket, 

Socialstyrelsen & FHI, 2004).  

Att elevhälsovården är tydlig i det hälsoförebyggande arbetet anser Socialstyrelsen (2004) är 
särskilt viktigt. Primära arbetsområden bör vara arbetsmiljön i skolan, s.k. livsstilsrelaterade 
hälsorisker och elever i behov av särskilt stöd. Det innebär samarbete mellan en rad aktörer 
både inom och utanför skolan.  

Specialpedagogen Elneby (2008) skriver i sin bok om stressade barn att barnens skolgång 
motsvarar den vuxnes arbete, men det sker på andra villkor. Barnen har inget val medan 
vuxna till stor grad väljer vad de vill arbeta med. Skoldagen är fylld av händelser och 
aktiviteter, med många byten, avbrott och olika vuxenkontakter. De traditionella metoderna i 
skolan stressar många elever genom att de inte får uppleva något som avslutat eller inte förstår 
vad skolans arbete ska leda till. Klassrums situationer begränsar rörelsefriheten och 
skolgården saknar ofta inspiration till lek, rörelse och avkoppling (Elneby 2008). De 
aktiviteter som krävs för att vara elev och delta i skolmiljön kan beskrivas utifrån skoldagens 
olika situationer. I undervisningssituationer krävs akademiska färdigheter (Bazyk & Case-
Smith 2010, Hemmingsson, Egilson, Hoffman & Kielhofner 2005). Eleverna förväntas 
uppföra sig på ett socialt lämpligt sätt, kunna arbeta självständigt och samarbeta, vänta på sin 
tur, sitta på sina platser och kunna delta i klassens diskussioner (Hamilton 2010). En god 
ergonomi krävs, detta innebär att eleven själv ska ha möjligheter att påverka arbetsuppgifter 
och den omgivande miljön utifrån sina individuella behov och förutsättningar 
(Arbetsmiljöverket 2012b).  
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 Lärarna förväntar sig att eleverna kommer förberedda till lektionen och att skoltiden används 
för att uppnå pedagogiska mål utifrån läroplanen (Hamilton 2010). Under raster behövs 
förmåga att delta i sociala aktiviteter och samspel (Hemmingsson et al. 2005), möjligheter till 
rörelse, spela spel och utöva sportaktiviteter (Hamilton 2010). Hela skoldagen behöver 
eleverna reglera sina beteenden i samspelet med miljön och i relation till andra individer. Det 
krävs även förmåga att känna när de behöver äta, drick eller gå på toaletten (Hamilton 2010, 
Hemmingsson et al. 2005). 

Barnet i skolan 

Beteckningen ”barn” kan ibland användas trots att det handlar om tonåringar/ungdomar. I 
SOU 2006:77 står det om FN:s barnkonvention som definierar barn som individer i åldern 0 -
17 år (SOU 2006). I den här studien observeras två högstadieskolor och begreppet ”barn” eller 
”elev” utgör samlingsnamn för denna åldergrupp utifrån ovanstående beskrivning.  
 
Barn föds utan aktivitetsmönster men integreras och förändras över tid av det omgivande 
samhället för att anpassas till dess kontext. Den ”trygga” barndomen övergår sedan i tonår. 
Detta är enligt Kielhofner (2008) och Vroman (2010) en typisk period av stress och turbulens. 
Det är en biologisk förändring (puberteten) och en instutionell förändring (de byter skola till 
högstadiet). Eftersom ungdomar går från rollen som barn till vuxen förändras deras agerande 
under ungdomstiden. Denna förändring poängteras och förtydligas i Puolakka, Kiikkala, 
Haapasalo-Pesu och Paavilainen´s artikel (2010). 

Vroman (2010) redogör för den psykosociala utvecklingen, vilket innebär en intensiv period i 
tonåringens liv. I början av tonåren ersätts den viktiga föräldrarollen av vännernas betydelse, i 
senare tonåren stärks individens personlighet. En stabil, positiv självkänsla och 
självkännedom genererar i förmåga att etablera sunda relationer och goda levnadsvanor. 
Vidare skildrar Vroman (2010) tonåren som en period av lärande och experimenterande. 
Erfarenheter grundläggs som påverkar individuella val av långsiktiga aktiviteter, etablerande 
av vanor och deras fysiska och psykiska välbefinnande. Vroman (2010) menar att tonåringar 
med en god psykisk hälsa ofta har en bättre fysisk hälsa. De uppvisar ett positivt socialt 
beteende och deltar mindre i riskfyllda aktiviteter eller beteenden. Vidare beskrivs att 
tonåringar uppvisar en sårbarhet gällande psykiska sjukdomar. Ungdomar med psykisk ohälsa 
har sannolikt svårigheter med inlärning och utvecklandet av sociala och livsnödvändiga 
förmågor (life skills) och löper större risk att utveckla ett ohälsosamt beteende (Vroman 
2010). 

För en bestående psykisk och fysisk hälsa under hela livet har förhållanden under barn- och 
ungdomsåren en stor betydelse. Regeringen bedömer i folkhälsopropositionen att barn och 
unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet (FHI 2009, 2012a). Puolakka, 
et al (2010) beskriver att det förebyggande hälsoarbetet skolorna är ett internationellt problem 
som behöver utvecklas och effektiviseras. Skolmiljön är enligt denna artikel en viktig faktor. 
Vidare beskriver Puolakka et al (2010) att skolans organisation påverkar tonåringens 
utveckling både positivt och i värsta fall negativt.  
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 Ohälsa hos barn 

De flesta ungdomar mår bra, enligt en rapport från Statens offentliga utredningar (2006). 
Dock visar rapporterna från SOU (2006) och Statens folkhälsoinstitut (2011a) att förekomsten 
av både somatiska och psykiska besvär ökat mellan 13 och 15 årsålder hos både pojkar och 
flickor under det senaste decenniet. Konu och Lintonen (2005) bekräftar detta i sin artikel. 
Besvären beskrivs ofta som tecken på stress, vilket ökar risken både för psykiska och fysiska 
hälsoproblem (SOU 2006, FHI 2011a). I en artikel från Norge om skolbarns smärta beskrivs 
att smärta är ett vanligt förekommande problem och att det påverkar barnens vardag 
(Haraldstad, Sorum, Eide, Natvig & Helseth, 2010) 

I SOU (2006) framkommer att 40% av pojkarna och 67% av flickorna (15 år) anser att skolan 
är den främsta stressframkallande faktorn . Ämnes- och betygsystemen, att för mycket av 
skolarbetet förväntas utföras i hemmet och att eleverna själva förväntas ansvara för sin 
skolgång är den största orsaken till stress, enligt ungdomarna själva. Många lärare uppfattas 
av eleverna som dåliga pedagoger som inte ger tillräcklig vägledning i studierna. Om 
klasserna och skolorna var mindre och lärartätheten högre, skulle varje elev kunna få det stöd 
hen behöver och stressen minska (SOU 2006). Detta bekräftas av Konu och Lintonen (2005).   

I dag kommer ständigt nya larmrapporter om att fetman ökar och barnen rör sig för lite.   
Barns fysiska hälsa försämras (Myndigheten för skolutveckling 2005). FHI (2011a) visar att 
mindre än hälften av barnen i åldrarna 13-15 år, når den rekommenderade mängden, dvs. 60 
min/dag (FHI 2012b) av fysisk aktivitet. Det är viktigt att arbeta förebyggande mot inaktivitet, 
som t. ex överkonsumtion av data och tv-användande. Enligt myndigheten för skolutveckling 
(2005) läggs ofta problemet fram som ett individperspektiv, det är barnet som det ska ändras 
på. Det är mer effektivt att fundera över vilka möjligheter vardagen erbjuder för barnen och 
ungdomarna att röra på sig. Fysiska aktiviteter som stimulerar till glädje och välmående utan 
krav och prestationer som ska bedömas. Elever, lärare, rektorer och föräldrar upplever att 
effekterna av skolornas arbete med daglig fysisk aktivitet är att eleverna är gladare, är lugnare 
i klassrummet, har lättare att koncentrera sig, kunskapsutveckling påverkas positivt och det 
sociala klimatet är bättre (Myndigheten för skolutveckling 2005).  

Att öka den totala fysiska aktivitetsnivån i anslutning till arbete/skola och fritid innebär stora 
möjligheter att förbättra vår hälsa. Då barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan bör fysisk 
aktivitet på ett naturligt sätt finnas med i skolans vardag. Om fysisk aktivitet ses som ett ämne 
eller som en avgränsad aktivitet som enbart läggs på en specificerad tid finns risk att det ej 
bidrar till att utveckla en bestående vardagsvana som barn fortsätter med i vuxen ålder. Det 
primära i skolans arbete med daglig fysisk aktivitet är att hitta arbetssätt som stimulerar och 
inspirerar till en varaktig och långsiktig vardagsvana (Myndigheten för skolutveckling 2005). 
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 Arbetsterapeuten i skolan 

De arbetsterapeuter som finns i skolan idag förväntas samarbeta med lärarna gällande elever 
med särskilda behov. För att anpassa klassrumsmiljön, förbättra och utveckla elevens lärande 
(Griswold 1993). I skolan är de pedagogiska miljöerna en gemensam nämnare mellan 
arbetsterapeut och lärare. Att samarbeta på denna nivå kan leda till bättre kommunikation och 
påverka den pedagogiska betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner (Orr & Sckade 
1996).  

Muhlenhaupt (2009) redogör för att i aktivitetsvetenskap aktualiseras förståelsen av miljön 
och tydliggör hur arbetsterapi kan användas i praxis. Arbetsterapeuten har i sin utbildning en 
tvärvetenskaplig grund, där beteendevetenskap, medicin och pedagogik utgör viktiga delar. I 
det skolbaserade arbetet använder arbetsterapeuten sin kunskap och teorier för hur barn 
utvecklas och lär, professionellt resonemang och evidensbaserad kunskap. Dessutom används 
pedagogiska utbildningsteorier. Skollagen, riktlinjer, läroplanen, kommunens och skolans 
arbetssätt och resurser styr och påverkar arbetsterapeutens arbete (Muhlenhaupt 2009). 

I arbetsterapeutens kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2001) står det att arbetsterapeuten 
ska kunna bedöma miljöns inverkan på aktivitetsförmågan, föreslå åtgärder för anpassning av 
miljön i syfte att bibehålla eller öka aktivitetsförmågan inom områden som studier, lek och 
fritid. Inom hälsofrämjande åtgärder ska arbetsterapeuten samarbeta med andra organisationer 
samt samverka till att tydliggöra risker i miljö och etablera en god livsföring. Law (1991) 
poängterar att det är viktigt att se miljön utifrån olika dimensioner som samspelar ”like a set 

of Russian dolls”(Law 1991). Som till exempel för ett barn som har problem i skolan kan 
orsakerna vara på gruppnivå, vilket innefattar klassen eller skolans aktiviteter. Eller på 
organisationsnivå, vilket innefattar skolans organisation, de kommunala politikerna eller 
samarbetet mellan skolan, hemmet och/eller beslutsfattarna i kommunen och samhället (Law 
1991).  

Genom att använd strukturerade bedömningsinstrument kartläggs elevens möjligheter, behov 
och hinder att delta i skolans olika aktiviteter. Arbetsterapeuten kan se påverkan av miljön på 
elevens förmåga att utföra aktiviteten som förväntas utföras (Griswold 1993). I samarbete 
med skolan kan arbetsterapeuten sedan ge coachning och utbildning till lärare och elever, 
samt utreda behov av och utforma förslag till förändringar i miljön och göra anpassningar 
(Hamilton 2010). 

Det finns idag svenska arbetsterapeut-instrument för kartläggningar på individnivå relaterat 
till anpassningar i skolmiljön utifrån funktionsnedsättningar hos eleven. Ett instrument är 
Skol-Amps (Munkholm 2010) ett annat instrument är Bedömning av anpassningar i 
skolmiljön [BAS] vilket är utvecklat för att bedöma i vilken grad förutsättningarna i 
skolmiljön överensstämmer med förutsättningarna hos en elev med funktionshinder 
(Hemmingsson et al. 2005).   
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 Arbetsterapi i skolan (ATiS) 

Under åren 2006-2010 pågick projektet Arbetsterapi i Skolan (Carlbom & Nordström 2010) i 
Umeå. Den bakomliggande idén till projektet var att den arbetsterapeutiska kompetensen 
skulle kunna komplettera elevhälsoteamen för att på ett tidigt stadium identifiera och hjälpa 
barn i förskola och skola. I ATiS-projektet genomförde arbetsterapeuten kartläggningar av 
den allmänna skolmiljön men även av en mer avgränsad miljö i syfte att identifiera risker för 
aktivitetsbegränsningar hos eleverna. Kartläggningar på gruppnivå innefattade flera elever, 
exempelvis en hel klass. Åtgärderna handlade om att förebygga smärta och felbelastningar 
genom att öka kunskapen om och förbättra elevernas arbetsställningar, att utforma en 
fungerande möblering, att tydliggöra struktur och tidsåtgång över dagen samt förebyggande 
arbete med stressproblematik. Kartläggningar på organisationsnivå innefattade en större grupp 
elever, till exempel alla på en skola. På denna nivå gavs förslag på förbättringsmöjligheter 
grundade på kartläggningar av miljön. Inför möbelinköp, vid ombyggnad samt vid 
skyddsronder deltog arbetsterapeuten genom konsultativt arbete. Vilka förmågor som krävs 
för att utföra skoluppgifterna utifrån den typiska klassrumsmiljön och dess rutiner 
konkretiserades via observation och intervju med lärare. När miljön runt eleven fungerar kan 
man jobba vidare mot mer individuella mål (Carlbom & Nordström 2010).  

Det är utifrån detta perspektiv på gruppnivå som vi formulerat vår studie.  



Cecilia Eriksson, Cecilia Landaeus 

 

14 

 

 Problem och problemformulering   

Flera källor i litteratursökningen tydliggör att hinder i den fysiska och sociala miljön såväl i 
som utanför klassrummet kan orsaka aktivitetsbegränsningar och ohälsa (Kielhofner 2008, 
Carlbom & Nordström 2010). Arbetsterapeuter har möjligheten att använda sin kunskap om 
vikten av aktivitet i skapandet av trygga uppväxtförhållanden och gynnsamma faktorer i barns 
utveckling (Lougher, Hutton, Guest & Evans 2008, Hamilton 2010). I nuläget ingår inte 
arbetsterapeuter som en profession i skolans elevhälsoteam.  

När barnen börjar på högstadiet förändras miljön och hela skolsituationen (Puolakka, et al 
2010, Vroman 2010). De förväntas vara mer självständiga och ta mer eget ansvar. Rast 
aktiviteterna förändras från lek och utevistelse till ofta mer stillasittande aktiviteter inomhus. 
Undervisningen sker i olika klassrum med olika lärare. Hamilton (2010) förtydligar att de 
miljöer som vi spenderar vår tid påverkar de personer vi är och hur vi kan utvecklas. Därför 
observeras miljön och aktivteter på högstadieskolor i denna studie.  

Syfte 

 - att beskriva fysiska och psykosociala skolmiljön på två olika högstadieskolor utifrån ett 
arbetsterapeutiskt aktivitetsperspektiv på gruppnivå.  

Frågeställningar 

 - Hur är skolmiljön utformad i förhållande till de aktiviteter som eleverna ska utföras?  

- På vilket sätt kan arbetsterapeuten vara ett komplement till övriga professioner i skolans 
förebyggande elevhälsoarbete på gruppnivå? 

Metod 

Denna studie är en deskriptiv strukturerad observationsstudie med syfte att beskriva en fysisk 
och psykosocial skolmiljö (Polit & Beck 2012). En kvalitativ observation är beroende av ett 
tolkande subjekt, det vill säga observatören (Backman 2008). Backman skriver: ”Aktiviteterna 

och processerna under detta moment är många och ingår i ett intrikat, ibland mycket subtilt 

samspel” (Backman 2008). En studie som denna strävar mot att ge en holistisk förståelse för 
ett specifikt fenomen, skolmiljön i detta fall (Backman 2008).  
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 Urval 

Urvalet är ett convenience sampling, dvs ett lämplighetsurval (Polit & Beck 2012) och 
inklusions kriterierna är en kommunal högstadieskola. Ett praktiskt kriterie är en närliggande 

skola relaterat till författarnas respektive bostadsort. Förfrågan om medverkan ställdes via 
informationsbrev till rektor på två skolor. Båda tackade nej inledningsvis. I den ena 
kommunen gjordes en ny förfrågan till en annan närliggande skola, där svaret blev ja. I den 
andra kommunen blev svaret ja, på den första tillfrågade skolan, efter att den planerade 
intervjudelen tagits bort. Urvalet kan ses som ett bekvämlighets urval (Polit & Beck 2012). En 
av rektorn utsedd klass följs under en vanlig dag på respektive skola.  

Datainsamling 

Skolorna som observerades ligger i olika kommuner i Sverige. En av skolorna ligger i en 
kommun med 13 600 invånare, och är 1 utav 2 högstadieskolor i kommunal regi. Skolan har 
ca 200 elever och ca 20 lärare fördelat på årskurs 7-9.  Klassen som observerades gick årskurs 
8, det var denna dag 14 elever, 1 lärare och 1 elevassistent på respektive lektion. Sammanlagt 
på skolan observerades 5 olika klassrum och 5 olika lärare ansvarade för undervisningen 
under dagen. Den andra skolan ligger i en kommun med ca 35 000 innevånare, det är en av 4 
högstadieskolor i kommunal regi. Skolan har ca 300 elever, det finns 23 lärare och 3,5 tjänst 
som elevassistent fördelat på årskurs 6-9. Klassen som observerades gick årskurs 7, det var 21 
elever denna dag och 1 lärare på respektive lektion. Sammanlagt på skolan observerades 3 
olika klassrum och 4 olika lärare ansvarade för undervisningen under dagen. Observationen 
genomfördes av en författare på respektive skola. Miljön observerades som dagen utspelade 
sig för den utvalda klassen, vi har därför inte observerat miljön på hela skolan. Klassernas 
schema för dagen, med fördelning av raster respektive lektionstillfällen. Se bilaga 1.  

 

Metoden är en strukturell observation (Polit & Beck 2012) av den fysiska och psykosociala 
miljön på gruppnivå. Genom att titta, lyssna och fråga bildar sig forskaren en bild av vad som 
sker i den observerade miljön (Holme & Solvang 1996) Observationerna gjordes vid ett 
tillfälle på respektive skola, dvs. en tvärsnittsstudie (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). 
Data samlades in i syfte att beskriva miljön. Inga jämförelser mellan skolorna ska göras. För 
att förtydliga resultatet benämns skolorna som skola X respektive Y i resultatredovisningen. 
 
För att få en djupare förståelse för fenomenet som studeras under en begränsad tid 
kompletteras ofta observationer med ostrukturerade konversationer med nyckelpersoner (Polit 
& Beck 2012) I samband med observationen förekom informella samtal med lärare, vid dessa 
framkom information som också redovisas i resultatet under den rubrik där samtalen 
utspelade sig (Holme & Solvang 1996, Polit & Beck 2012).  
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 Utformning av studiespecifik checklista 

En specifik checklista har utformats för observationen (Patel & Davidsson 2003). Checklistan 
och de innehållande variablerna har utformats efter de lagar och förordningar som hittats i 
skollagen (SFS 2010:800) och arbetsmiljölagen ( SFS 1977:1160), bedömningsinstrumentet 
BAS (Hemmingsson et al. 2005) samt projektet ATiS (Carlbom & Nordström 2010). Se 

bilaga 2.  

Observationen genomförs på gruppnivå. Konkreta variabler som kan inhämtas via observation 
har valts ut. För att underlätta dokumenteringen vid observationen strukturerades faktorerna 
utefter olika miljöer; Rum för undervisning och studier, rast och matsal. Varje miljö fick 
sedan underrubriker utifrån sitt specifika aktivitetsområde. Miljön observerades i den ordning 
som aktiviteterna utspelades enligt klassens schema för dagen. En checklista för varje 
observations moment användes. På skola Y användes 6 stycken checklistor för ”miljö i rum 
för undervisning och studier”, 5 stycken för ”miljö för raster” samt 1 styck för 
”matsalsmiljön”. På skola X användes 4 stycken checklistor för ”Miljö i rum för undervisning 
och studier”, 3 stycken för ”miljö för raster” samt 1 styck för ”matsalsmiljön”. Utefter 
stödfrågorna i checklistan dokumenterades observationen för hand av författarna (Patel & 
Davidsson 2003).   

Datanalys 

Efter observationens slut bearbetades och konkretiserades insamlad data till fältanteckningar 
(Holme & Solvang 1997) av respektive författare. Dokumentationen lästes sedan av 
respektive medförfattare. Därefter gjordes en gemensam sammanställning, då resultaten 
jämfördes och likheter skrevs ihop som gemensamma iakttagelser och olikheter förtydligades 
genom att specificera att detta observerats på en utav skolorna. ”Tolkningsmomentet avser att 

ge mening, innebörd åt observationerna och kräver därför kunskap, insikt, sensitivitet och 

ibland en viss intuition” (Backman 2008). Sammanställningen gjordes för varje variabel i 
checklistan. Resultatet utmynnade i en beskrivande text med rubriker och underrubriker 
utifrån de observerade miljöerna. Därefter granskades texterna och beskrivningarna 
kategoriserades utefter de olika aktivitetsområdena. Det manifesta i resultatet är det 
uppenbara, det objektiva. Det latenta är den underliggande tolkningen, de subjektiva 
(Granheim & Lundman 2003). Backman (2008) beskriver att vid kvalitativa analyser är syftet 
”att komma bortom det ibland rent triviala och partikulärt deskriptiva för att fånga en 

helhetsbild med ibland viktiga underliggande orsaksmekanismer”(Backman 2008). Analysen 
av det insamlade materialet leder fram till en holistisk deskription (helhetsbild) och förståelse 
(Backman 2008).  

Fältanteckningar är både deskriptiva och reflektiva. Deskriptiva dokumentationer innefattar 
objektiva beskrivningar av observerade händelser, miljöer och konversationer. Reflektiva 
dokumentationer innefattar forskarens reflektioner och syftar till analyserande resultat utifrån 
forskarens förståelse till vad som verkligen sker. Denna dokumentation utgör utgångspunkt 
för en senare analys (Polit & Beck 2012) vilket i denna studie utgör det arbetsterapeutiska 
perspektivet.  
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 Etiska ställningstaganden 

Förfrågan skickades till skolornas rektor tillsammans med ett informationsbrev. I 
informationsbrevet klargjordes syftet med studien och att deltagandet var helt frivilligt samt 
att inga individuella individer (lärare eller elever) skulle observeras. I samband med 
rektorernas medgivande till att delta i studien utlovades att skolorna skulle avidentifieras och 
förbli anonyma. Med orsak av att det var ungdomsmiljöer som skulle studeras valdes 
individnivån bort av etiska skäl.  

Resultat  

Då syftet med studien inte är att göra någon jämförelse mellan skolorna specificeras inte vissa 
delar i resultatet till respektive skola med hänsyn till skolornas anonymitet. Resultatet syftar 
till att ge en övergripande screening av hur det kan se ut i skolmiljön. 

Miljö i rum för undervisning och studier   

Ergonomi, möblering 

I rummen fanns ej anpassningsbara stolar och bord. Hala sitsar gör att eleverna glider framåt. 
Korta elever når inte ner med fötterna i golvet, långa elever får böja överkroppen för att nå ner 
till bordet när de skriver. Eleverna sitter snett med bänken på sidan. Vid en lektion fick 
eleverna sitta på golvet och läsa (frivilligt). Golvet var hårt och kallt. Vid samtal med en 
lärare om arbetsmiljö och arbetsställningar bekräftas att det tas ingen hänsyn till detta vid 
schemaläggning eller övrig planering.  

Alla bord var placerade så eleverna sitter med ansiktet fram mot tavlan. Möbleringen i 
klassrummen varierar mellan att sitta en och en, till att sitta tre och tre, vid varje bord.  

Skola Y hade 2 klassrum med höga bord och höga stolar. 

Vid skola X har eleverna bestämda platser som bestämts av lärarna (info genom lärare). Vid 
skola Y hade eleverna bestämda platser, som de valt själva och som anpassas av läraren om 
behov uppstår (info genom lärare). 
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 Ljus, ljud och luft 

De fanns lysrör i taken och stora fönster på ena långsidan i rummen.  I ett klassrum 
reflekterades ljus från fönstret i tavlan. I en del klassrum var tavlan liten och observatören 
upplevde att det var svårt att se vad läraren skrev.  

Bakgrundsljud förekommer i klassrummet i form av stolar som skramlar, knarrar och skrapar, 
främst vid förflyttningar, men även vid aktivitet. Mycket bakgrundsljud i form av pennor som 
tappas, smycken som skramlar, mobiltelefoner som vibrerar, elever som ”snorar”. Rummen 
har minimal möblering, högt i tak och brist på ljudisolering förvärrar dessa ljud. I ett klassrum 
fanns tennisbollar på alla stolsben för att minska ljudnivån från stolarna. Läraren 
uppmärksammar och åtgärdar ”onödiga” ljud (t.ex. när någon prasslar med en lapp) på skola 
Y då eleverna har lästimme. Det förekommer ljud från andra elever på rast utanför 
klassrummet, småprat, skratt och musik hörs från korridoren och från andra intilliggande 
klassrum hörs stolar som skramlar och skrapar. I skola X hördes ljud från klackar på skorna, i 
skola Y användes inneskor eller bara strumpor. 

På skola X fanns en gammal och en ny byggnad. Den gamla delen var lyhörd, hade högt i tak 
och inget ljudisolerat golv vilket gjorde att alla ljud hördes väldigt bra. I den nya delen var det 
lägre till tak, annat golv och tjockare dörrar ut till korridoren, vilket gjorde ljudnivån lägre. De 
lärare som haft de lektioner som observerats beskriver att ljudnivån är ett stort problem för 
lärarnas arbetsmiljö. Vid ett tillfälle på skola Y har eleverna möjlighet till en timmes 
avkoppling då de har lästimme, men observatören upplever sittställningen som krävande och 
klassrumsmiljön runtomkring inbjuder inte till avkoppling och återhämtning.  

På skola Y upplever observatören syrefattig luft då det varit lektion precis innan den 
observerade klassen kommer in i klassrummet, samt när observationsklassens lektion är slut. 
Vid ett tillfälle på båda skolor observeras att rummet vädras via öppet fönster efter lektionens 
slut. Vid idrottslektion på skola X upplever observatören att ventilationen är bristfällig och det 
luktar svett. Läraren berättar att det är mögel i lokalerna samt att det regnar in på vissa ställen 
lokalen.  

Rörelse 

Paus vid stillasittande fås genom toalettbesök eller att gå fram och vässa pennan eller hämta 
något. Vid skola X observerades att eleverna lämnade sina platser vid eget arbete för att prata 
med sina kompisar. Inget i miljön eller undervisningen i klassrummet observerades som 
uppmuntrar till rörelse. Det gavs ingen tid eller utrymme under lektionen för att eleverna ska 
röra på sig, ta en paus eller förbättra sin sittställning. Eleverna räcker upp handen, vickar på 
stolen, trummar med pennan, går mellan varandra eller till läraren. Vid några lektioner säger 
läraren att hen märker att eleverna är trötta eller rastlösa och de får då sluta 5 minuter tidigare. 
Eleverna går då ut i korridoren, sitter eller står och väntar på att nästa lektion ska börja. 
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 Planering och organisation 

På båda skolorna fanns schema för varje klass tydligt uppsatt i korridorer och byggnader där 
eleverna vistades mest.   

Skola X hade en tydlig struktur där de stod på tavlan när lektionen började och slutade samt 
vad som skulle göras under lektionen. Läraren gick även igenom detta muntligt. Vid en 
lektion fanns även information på elevernas datorer. Det saknades ibland uppgifter för de 
elever som blev klara fort. På skola Y varierade strukturen mycket beroende på lärare. En del 
lärare skrev på tavlan, väntar in eleverna och kollar att det skrivit upp det läraren skrivit på 
tavlan. Några lärare skrev på tavlan vilken tid lektionen slutade, vilket eleverna ofta frågade 
om. På tavlan fanns stående information om kommande prov och läxor. Både muntliga och 
skriftliga instruktioner ges i olika omfattning. Individuella anpassningar observeras ej. Lärare 
på skola X berättar att elevernas datorer är ett problem. Det är svårt för den undervisande 
läraren att få elevernas uppmärksamhet. De ser inte vad eleverna sysslar med på datorerna 
under lektionstid, då läraren står längst fram vid tavlan och eleverna har datorerna mot sig. 

Skrivna och oskrivna regler 

På skola Y observeras att eleverna ej får använda sina mobiltelefoner, ej tugga tuggummi eller 
äta något under lektionstid. För en lärare får de äta på lektionstid om de äter något nyttigt 
(Info genom elev). På skola X har alla elever egna bärbara datorer, som ej får användas på 
lektionerna annat än till de uppgifter som ska göras på datorn. Locket på datorerna ska vara 
stängda och uppmärksamheten ska vara riktad framåt, vid genomgång av läraren. Trots 
reglerna gör vissa elever andra saker på datorerna (facebook, youtube osv). Lärarna fick vid 
ett flertal tillfällen poängtera att de måste stänga locket på datorn.  

Stress, prestation och förståelse 

De flesta lektioner bestod i att läraren undervisar oftast framme vid tavlan och eleverna 
antecknar och lyssnar. Vid en lektion med eget arbete på skola X observerades att när de 
elever som blev klara snabbt ej fick någon ny uppgift blev de som behövde längre tid på sig 
stressade och hade svårt att koncentrera sig. De som var klara började använda sina datorer, 
småpratade och gick emellan varandra. På en lektion hade läraren förberett parallella 
uppgifter så eleverna alltid hade något att göra. Vid ett lektionstillfälle med prov på skola Y 
var alla eleverna tvungna att sitta tiden ut, för att inte bli stressade av tiden eller av att andra 
blev klara tidigare. 

På skola X frågade läraren om alla förstått och eleverna fick upprepa det som sagts. Varje 
lektion avslutades med en genomgång av de som sagts under lektionen. Vid två 
lektionstillfälle på skola Y ställer läraren frågor och följdfrågor till eleverna. Eleverna 
uppmuntras att säga till om det går för fort och läraren poängterar ”det här måste Ni 
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 förstå/kunna”. Läsanvisningar ges till nästa tillfälle. Vid en lektion går läraren runt till 
eleverna, tittar, småpratar, uppmuntrar och ger inspirerande förslag med ord och gester. 

Trygghet och studiero 

På skola X fanns inga avskilda arbetsplatser. På skola Y fanns det i tre av de fem observerade 
klassrummen, varav två av dessa var mellan två klassrum med stora glasväggar åt de båda 
avgränsade klassrummen. Det rummet utan glasväggar blir snabbt ockuperat av en mindre 
grupp elever vid den lektionen. Dessa elever valde själva att gå in där. Vid en annan lektion 
uppmanar läraren en elev att sätta sig avskilt i ett annat rum. Det var oklart varför just den 
eleven skulle sitta där. Eleven påtalar att hen inte vill sitta där och smyger ut till övriga 
klassen efter en kort stund. 

Vid lektioner med eget arbete är det många som räcker upp handen och vill ha hjälp, läraren 
har svårt att hinna med att hjälpa alla. Tiden går och de som inte får hjälp blir rastlösa och 
börjar småprata med varandra istället. Vid ett tillfälle observerades att läraren ställer sig vid 
de elever som är oroliga och behöver extra stöd, istället för att stå framme vid tavlan. 

 

Miljö för raster – avkoppling, rörelse och samvaro 

Stress, planering och organisation 

Under rasten byter eleverna böcker och förflyttar sig till och från klassrum och ibland mellan 
olika byggnader. Några går på toaletten, äter eller dricker.  En del förbereder sig inför prov 
och läxförhör. Vid idrottslektionen byter de om och duschar efteråt. Den dag som 
observerades hade eleverna på skola Y en rast (lunchrasten) och på skola X två raster (20 
minuter + lunchrasten) där de fanns tillfälle till andra aktiviteter. 

En lärare berättar att vad man har rätt till enligt lag och vad begreppet ”rast” innebär för 
eleverna, är aldrig något som diskuteras. Detta märks tydligt vid idrottslektionen på skola X 
då eleverna har 15 minuters rast. Då ska de lämna böcker, hämta gympakläder, förflytta sig 
till idrottshallen vilket innebär en promenad på 10 minuter om man går i snabb takt. De ska 
sen byta om och installera sig i idrottshallen tills lektionen börjar. Lektionen är enligt schema 
60 minuter, men 20 minuter försvann då den inte kunde börja i tid och sedan lär de sluta 
tidigare för att hinna till nästa lektion. De flesta tjejer duschade inte för då skulle de inte hinna 
i tid.  
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 Inomhusaktiviteter 

Skolornas miljöer för raster bestod av öppna miljöer och korridorer med mycket skåp 
(förvaring). Det fanns inga avskärmningar. På skola Y fanns sittplatser i form av hårda stolar 
och bänkar. Miljön är avskalad och minimalt möblerad, det mesta är vitt och grått. Inomhus 
fanns två pingisbord fördelat på 9 klasser. 3-5 elever spelar pingis. Det småpratas, surfar på 
mobiltelefoner, förflyttar sig till/från lektion. Majoriteten av eleverna väntar mest på nästa 
lektion på de kortare rasterna.   

På skola X observerades en rörig miljö i korridoren då det satt elever överallt på golven då det 
bara fanns ett fåtal sittplatser i. I ett uppehållsrum finns bord och stolar, en mjuksoffa och en 
tv. De flesta sitter i korridoren och spelar musik eller spel på mobiltelefoner och datorer eller 
förflyttar sig till/från lektioner. Några tittar på tv i uppehållsrummet. Det fanns inga inomhus- 
aktiviteter som kräver fysisk aktivitet. Även här väntar eleverna mest på nästa lektion på de 
kortare rasterna. 

Utomhusaktiviteter 

Utomhus på skola Y fanns ett pingisbord, basketkorgar, samt bänkar. Skolgården bestod av 
mest asfalt. Några elever röker utanför skolgården, andra förflyttar sig mellan byggnader eller 
går till kiosken. Utomhus på skola X fanns tillgång till fotboll, pingis, volleyboll, basket, 
längdhopp, samt markeringar för ”king”, bänkar samt en ny aktivitetsplats (lekplats för äldre 
barn) asfalt och grönområden.  Några elever spelar fotboll, andra förflyttar sig mellan 
byggnader. 

 Ljud(inomhus) 

På skola Y upplevs ljudnivån som acceptabel av observatören. När den observerade klassen 
hade sina raster under denna dag var de inga andra klasser som hade rast samtidigt (på samma 
våningsplan). Det förekommer småprat, skratt, ljud från de som spelar pingis och en del 
skällsord. På skola X upplevs ljudnivån av observatören som rörig med olika ljud. Exempelvis 
småprat, skratt, hög ljudvolym på olika spel och musik, uteskor som klampar. Det var svårt att 
prata i en normal ljudnivå och ljuden hörs in i klassrummen. 

Trygghet och studiero, stress 

 Inga vuxna observerades bland eleverna under rasten, förutom lärare som passerar/förflyttar 
sig och en elevassistent på den ena skolan. Det fanns ingenstans att gå undan och få lugn och 
ro eller att kunna sitta och prata enskilt. På skola X observerades att en elev satt sig i trappen 
för att läsa en bok. Förutom en soffa i uppehållsrummet på skola X, hade eleverna inga mjuka 
möbler att sitta på, i någon av skolorna.  
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 Skrivna och oskrivna regler 

Kunde ej observeras 

Matsalsmiljö  

Möblering 

I matsalarna fanns mest långbord med några enstaka mindre bord. Stora öppna ytor och inga 
avskärmningar. På skola Y åt en del lärare i matsalen, men inte tillsammans med eleverna (vid 
samma bord). På skola X satte sig lärarna utspritt bland eleverna. 

Ljud 

 Bakgrundsljud i form av skrammel från disk och porslin, prat och skratt. Ljudnivån är inte 
obehaglig, men det är mycket ljud (observatörernas upplevelse). 

Trygghet och stress 

Det är mycket ljud och mycket folk som kommer och går hela tiden. Ingen observeras som 
verkar ha svårt att välja plats eller saknar kompisar. 

Skrivna och oskrivna regler 

Kunde ej observeras 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att välja någon annan metod än observation för insamling har i denna studie inte varit 
aktuellt. Valet av insamlingsmetod grundar sig på etiska ställningstaganden och att författarna 
ville studera skolmiljön utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv, med egna ögon. I efterhand 
känns valet av metod relevant i förhållande till studiens syfte. 

 
De uppkom en del svårigheter gällande kontakten med skolorna/rektorn. Författarna fick 
vänta länge på besked både efter att den första förfrågan skickats ut och vid den efterföljande 
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 förfrågan som gjordes via telefonkontakt. De första skolorna tackade nej till att delta, vilket 
gjort att författarna fått leta nya skolor som var villiga att delta. Inledningsvis var en intervju 
med lärare planerad som komplement till observationen. I samband med de förfrågningar som 
gjorts kunde författarna se att intervjuerna krävde tid från lärarna, som de upplevde att de inte 
hade, därför togs denna del i studien bort. Om observationen hade kunnat kompletteras med 
intervjuer hade resultatet kunnat ge en djupare förståelse av skolmiljön. Resultatet hade då 
kanske gett en vidare förklaring på varför miljön är utformad som den är och vilka 
bakomliggande orsaker som finns. Kunskapsläget hos skolans personal angående miljöns och 
omgivningsfaktorernas påverkan på aktivitetsutförandet hade kunnat preciseras, såväl som 
kunskapen hos lärarna om vad som står i skollagen (SFS 2010:800) och arbetsmiljölagen 
(SFS 1977:1160) utifrån de faktorer som observerats. Det hade också blivit tydligare om, och 
i så fall hur, skolan jobbar hälsofrämjande.  
 
En svaghet med att göra en observation är att man har möjligheten att iaktta hur något utförs 
(de manifesta), men inte med säkerhet få reda på varför det utförs på det sättet (det latenta). 
En annan svaghet är att all mänsklig iakttagelse är selektiv, vilket innebär att människan inte 
kan observera allt som händer framför våra ögon eller registrera allt som hörs. Alla människor 
är olika och lägger märke till olika saker (Olsson & Sörensen 2007). Detta gör att författarna 
kunnat tolka olika trots att checklistan varit den samma. Observationen gjordes på gruppnivå 
vilket medförde att vissa variabler och faktorer föll bort pågrund av de flesta instrumenten 
fokuserar på variabler på individnivå. Det har också varit svårt att avgöra vad och vilka 
variabler som kunde observeras med blotta ögat.  
Ytterligare en anledning till att studien inriktades på gruppnivå är en brist som påtalats av 
Skolverket, Socialstyrelsen och FHI (2010). Det är sällsynt att mål och åtgärder på grupp- och 
organisationsnivå utformas i skolans åtgärdsprogram.  Dessa har ofta stort fokus på 
individrelaterade åtgärder utifrån elevens problem. En förutsättning för att barnet ska få 
adekvat behandling är ofta att barnet ges/har en diagnos. Idag innebär begreppet 
funktionshinder ett miljörelaterat perspektiv. Det innebär att en funktionsnedsättning inte 
behöver leda till en begränsning om samhället anpassas och hinder undanröjs (Skolverket, 
Socialstyrelsen & FHI, 2010).  

 
Checklistan var lätt att utforma då de använda referenserna gav tydliga och konkreta exempel 
på faktorer i miljön som påverkar aktivitetsutförandet. Metod-referenserna gav bra vägledning 
till utformandet av själva checklistan utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.  Vid 
observationerna var checklistan ett bra stöd både gällande dokumentation och för att 
uppmärksamma alla faktorer i miljön. Författarna kände att inget saknades i listan, men vissa 
saker var svåra att tolka eller observera. Exempel på dessa variabler är ”stress, prestation och 
förståelse”, ”skrivna och oskrivna regler”, ”planering och organisation”, ”luft”.  Under 
observationstillfället upplevde författarna att det ibland var svårt att avgöra vad som var på 
individ- respektive gruppnivå.  
Författarna har under datainsamlingen strävat efter att ge en konkret beskrivning av 
skolmiljön. Vissa variabler var svåra att beskriva i resultatet, som exempelvis ljudnivå. Där är 
författarnas reflektiva dokumentationer utifrån det arbetsterapeutiska perspektivet en del utav 
beskrivningen.  
Gällande studiens generaliserbarhet är en svaghet att endast två klasser observerats på två 
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 olika skolor. Utifrån de variabler vi studerat kan ändå miljön ses som bestående och skulle 
förmodligen inte ha gett ett annorlunda resultat om observationen gjorts under flera dagar. 
Däremot hade flera skolor kunnat observeras för att tydliggöra den generella lärmiljöns 
utformning.  
 

  

Resultatdiskussion  

Miljö i rum för undervisning och studier  

Stolar och bord på skolorna var inte anpassningsbara, vilket det enligt arbetsmiljöverket 
(2012c) ska vara.  
En bra stol ska ha ställbart ryggstöd och ställbar sitthöjd. Kortare elever kan behöva ett 

fotstöd som kan ställas in oberoende av sitthöjden. Fördel om det finns bord där eleverna kan 

stå och arbeta, att stå ger bra variation och stimulans till kroppen (Arbetsmiljöverket 2012c). 

 
En bra data arbetsplats ska vara utformad enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer (2012d). Dessa 
riktlinjer angående avstånd till dataskärmen och liknande är svåra att uppnå med en bärbar 
dator, vilket eleverna hade en varsin på den ena skolan. Lärarna skulle behöva vara mer 
bestämda och ha mer klara och tydliga regler speciellt vad gäller dator användandet. Vid stilla 
sittande arbete är det viktigt att ta paus 5-10 minuter/timme (Arbetsmiljöverket 2012c) Enligt 
schema har de observerade klasserna inte längre lektioner än 60 minuter per tillfälle.  

Ljudnivån varierade mellan skolorna. Användandet av inne- respektive ute-skor gör stor 
skillnad på ljudnivån. Lokalernas utformning och inredning har stor påverkan på ljudnivån 
likaså klassens sammansättning och storlek. De avskilda arbetsplatser som fanns på skola Y 
användes till stor del även som förvaring, vilket gav ett rörigt intryck. De stora glaspartierna 
medförde att man inte satt avskilt och ostört även om man satt i ett annat rum.  

Det märks tydlig skillnad på lärarens agerande och elevernas uppmärksamhet. Vid de tillfällen 
då undervisningen mer liknar en monolog från läraren upplevs eleverna som omotiverade. När 
undervisningen sker utifrån en dialog mellan lärare och elever upplevs en helt annan energi.  

Miljö för raster – avkoppling, rörelse och samvaro 

Elevernas schema ska planeras så att det finns tid för rast, tid för toalettbesök samt 
förflyttningen mellan olika lektioner och byggnader om det är aktuellt (Arbetsmiljöverket 
(2012e). Eleverna ska även ha tillgång till paus utrymmen där de kan umgås, vila och göra 
lättare skol aktiviteter. Dessutom ska det finnas miljöer som uppmuntrar till rörelse och detta 
gärna utomhus (Arbetsmiljöverket 2012f, Myndigheten för skolutveckling 2005). 
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 Förutom en soffa i uppehållsrummet på skola X, hade eleverna inga mjuka möbler att sitta på. 
Det fanns ingenstans att gå undan och få lugn och ro eller kunna sitta och prata enskilt. 
Genom att koppla detta till Hamiltons (2010) förklaring angående aktivitetsbalans kan man se 
att elevens behov är ibland i obalans med omgivningens krav och möjligheter.  

Idrottslektionerna i skolan är för en del elever enda tillfället till fysisk aktivitet. Här måste 
extra hänsyn tas till tiden för förflyttningar, ombyten och dusch. Det finns annars en risk att 
den verkliga tiden inte överrensstämmer med det som schemat visar, gällande tiden för fysisk 
aktivitet och ämnet idrott.  
 

Skola X har satsat mycket på att ha aktiviteter att göra ute på skolgården, vilket syns i 
resultatet, men det finns inga vuxna/”rastvakter” som peppar barnen att gå ut och hitta på 
något. Kommer informationen fram till eleverna varför de har gjort den här satsningen? På 
skola Y upplevs det som tidskrävande att gå ut på rasten då eleverna lär byta till uteskor och 
undervisningen till största delen bedrevs på andra våningen. Finns inget att göra ute om man 
inte röker eller vill gå till kiosken. De skulle kunna erbjudas mer aktiviteter på båda skolorna 
både inomhus och utomhus som uppmuntrar eleverna att röra på sig och umgås.  

På skola Y får eleverna vid två tillfällen under observationsdagen sluta 5 minuter tidigare. Här 
skulle läraren istället kunna uppmuntra till rörelse i klassrummet, med ett öppet fönster för att 
även få in lite friskluft (Myndigheten för skolutveckling, 2005). På denna skola ligger allt 
väldigt nära, klassrum, elevernas skåp osv. vilket ger minimalt till rörelse per dag. Matsalen 
finns i en annan byggnad och idrottshallen ligger 5 minuters promenad bort dit eleverna går 
två ggr i veckan. I enlighet med Myndigheten för skolutveckling (2005) ser författarna att 
ohälsa hos barn kan motverkas genom att öka den totala fysiska aktivitetsnivån i anslutning 
till skolan.   

Sammanfattning resultatdiskussion  

I linje med ett arbetsterapeutiskt perspektiv visar rapporter och utredningar som redovisas i 
bakgrunden att det skulle behövas mer kunskap inom detta ämne samt att det inte finns några 
generella slutsatser om orsakerna till ohälsa och aktivitetsbegränsningar. Detta bekräftas i 
Poulakka et al (2010) som tar upp att det är det förebyggande hälsoarbetet som i första hand 
bör effektiviseras. För att förstå problemen krävs att man ser till barnets hela kontext. Det är 
viktigt att perspektivet flyttas från individnivå till att även innefatta grupp och 
organisationsnivå  (Law 1991). Bakgrundlitteraturen visar att ökad ohälsa bland barn kan 
komma att bli ett stort samhällsproblem. 

Om ohälsa inte förebyggs genom tidiga insatser kan samhället få negativa ekonomiska 
konsekvenser på längre sikt (Skolverket, Socialstyrelsen & FHI, 2004). Idag kännetecknas 
samhällets insatser som en reaktion på ett redan uppkommet symtom istället för att agera 
förebyggande och problemorienterade. De aktörer som utför arbetet arbetar ofta var och en för 
sig utifrån sin specifika profession, istället för i ett teamarbetet med helhetssyn. Detta leder i 
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 förlängningen till dubbelarbete och att problemen ofta kvarstår. Att utveckla nya arbetsformer 
kräver tid och pengar vilket medför en risk för kortsiktiga prioriteringar (Skolverket, 
Socialstyrelsen & FHI, 2004). Skolan är en utav de verksamheter som ofta har snäva 
ekonomiska ramar. En negativ spiral uppstår lätt, där barn med behov inte får stöd medan 
problemen fortfarande är små och lättare att åtgärda.  

Rapporten från Skolverket, Socialstyrelsen & FHI (2010) syftar till att motivera skolledning 
och politiker att utgå ifrån ett långsiktigt perspektiv, att samarbeta samt att prioritera 
förebyggande insatser. Tyngdpunkten läggs på de generella insatsernas betydelse, till exempel 
inom skolan. Rapporten uppmanar till metodutveckling och mer svensk forskning inom detta 
område då den även kunnat påvisa kunskapsluckor.  
 
 
I likhet med respondenterna i ATiS-projektet (Carlbom & Nordström 2010) ser författarna att 
arbetsterapeuter skulle kunna utforma en stödjande miljö för inlärning utifrån sitt fokus på 
aktivitetsutförande.  Interventioner gällande miljön, ergonomi och tavelstruktur är viktiga 
arbetsområden i arbetsterapeutens roll i skolan. Arbetsterapeutens kompetens behövs för att se 
över arbetsmiljöförhållanden och skolans lärandemiljöer. För att utifrån ett miljöperspektiv 
kartlägga hur miljön i sin tur påverkar eleverna (Carlbom & Nordström 2010). Det pågår 
redan en förändring i samhället gällande ansvaret för barns välbefinnande (Lougher et. al 
2008) för att tidigt uppmärksamma behovet av åtgärder innan ohälsosamma mönster har 
etablerats. Arbetsterapeuter kan använda sina kunskaper tillsammans med andra professioner 
för att förebygga ohälsa hos barnen både i och utanför hälso- och sjukvården.  

I en artikel publicerad på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters hemsida ([FSA] 2010) skriver 
arbetsterapeuten V. Holmberg: 

- idag kommer arbetsterapeuten ofta in i bilden för sent, när människor redan visar ohälsa. 

Fungerar det hälsofrämjande arbetet så att man gör rätt från början, skulle det i många fall 

inte behöva leda så långt som till ohälsa. 

Vidare kan man på FSA´s hemsida (2012) läsa att barn och ungdomar i skolan har idag en 
mycket begränsad möjlighet att få tillgång till arbetsterapeut. De vi sett utifrån 
observationerna med ett arbetsterapeutiskt perspektiv är att många relativt små förändringar i 
miljön skulle kunna göra stor skillnad för att lägga grunden för en god hälsa hos kommande 
generationer. Skolmiljön och de barn som vistas där är ett relevant fokus för ett förebyggande 
hälsoarbete.  
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Slutsatser och förslag till fortsatt forskning  

Skolans ansvar genomgår en förändring i de nya läroplanen (Skolverket 2011) Förändringen 
innebär att nya yrkesgrupper måste finnas tillgängliga inom elevhälsan. Arbetsterapeuten blir 
därmed utifrån sin kompetens om elevers behov av aktivitet och delaktighet en naturlig 
medarbetare i en modern elevhälsa. Arbetsterapeutens kunskap kan vara en viktig resurs för 
att eleven ska uppnå målen i skolan. De arbetsterapeutiska insatserna ger barnet möjligheter 
att klara av de som skolan förväntar sig av sina elever även om insatserna inte är direkt 
kopplade till skolans kunskapsmål. 

Denna studie visar behovet av att tydliggöra för skolans ansvariga om arbetsterapeutens 
kunskap och möjligheter. Förstår man inte det breda arbetsterapeutiska perspektivet kan man 
inte dra nytta av kunskapen inom skolan.  

Förslag till vidare forskning är att göra en mer omfattande studie av samma modell på flera 
skolor inom en specifik kommun. Att komplettera observationerna med intervjuer kan ge en 
djupare förståelse av skolmiljön och på vilket sätt en arbetsterapeut kan komplettera befintliga 
professioner i skolan. Intervjuer kan genomföras både utifrån ett lärarperspektiv och ett 
elevperspektiv. 

Vidare föreslås fler projekt liknande ATiS i andra delar av landet, för att konkret kunna utreda 
arbetsterapeutens användbarhet i skolmiljön samt för att förtydliga och vidareutveckla 
arbetsterapeutens kunskapsområden inom denna arena.  
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 Bilaga 1 

 

 

Observations 

tillfälle 1 

Kl.8,10-15,10 Observations 

tillfälle 2 

Kl.8.05-13.35 

 Lektion 1, Rum 1 60 min Lektion 1, Rum 1 55 min 

Rast 5 min Rast 15 min 

Lektion 2, Rum 2 55 min Lektion 2 , Rum 2 

(Idrott) 

60 min 

Rast 25 min Rast 25 min 

Lektion 3, Rum 3 40 min Lektion 3, Rum 3 55 min 

Rast 75 min, Lunch Rast 60 min, Lunch 

Lektion 4, Rum 4 60 min Lektion 4, Rum 1 60 min 

Rast 5 min 

Lektion 5, Rum 3 50 min 

Rast 5 min 

Lektion 6, Rum 5 40 min 
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Utgångspunkter – observationsmanual;   Bilaga 2. 

 

Datum; Tid(kl&antal min); Observerad miljö; (lektion) 

 Pågående aktivitet; Antal deltagare (elever resp lärare); 

Ergonomi, 

möblering 

(Arbetsmiljöverket, 

ATiS, BAS) 

Är stolar och bord anpassade/inställningsbara? 

Används denna anpassning? 

 

 Hur ser elevernas arbetsställning ut?  

 Möblering, placering i klassrum, finns bestämda 

platser? Hur placerar sig eleverna? (På vilka 

”grunder” väljs platsen?) 

 

 Tas paus vid stillasittande? Frivilligt eller genom 

uppmaning? 

 

Ljus 

(Arbetsmiljöverket) 

Reflekteras ljuset i bord eller på tavlan?  

Ljud 

(Arbetsmiljöverket) 

Buller vid aktivitet?  

 Buller vid förflyttningar?  
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  Förekommer störande småprat?  

 Förekommer ljud, gnissel och skrapningar från 

möbler i (klassrums)miljön? 

 

 Finns det bakgrundsljud? (ventilation, overhead o 

dyl) 

 

 

Luft 

(Arbetsmiljöverket) 

Är inomhus luften noterbart 

”dålig”? Vid aktivitetens början? 

Vid aktivitetens slut? 

 

 Vädras rummet efter varje lektion?  

 Går eleverna ut och tar frisk luft? 

(Uppskattad tid och hur många?) 

Frivilligt eller på uppmaning? 

 

Rörelse 

(BAS) 

I vilken utsträckning är eleverna 

fysiskt aktiva under aktiviteten? 

 

 Uppmuntras det till rörelse/paus?  

 Finns det utrymme för 

”bensträckare” och rörelse? 

 

Planering och organisation Är instruktionerna för aktiviteten 

(lektionen) tydliga? 
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 (Arbetsmiljöverket, ATiS, BAS) 

 Hur ges instruktionerna? Skriftligt 

på tavlan, skriftligt på eget papper, 

muntligt? 

 

 Finns en tydlig tavelstruktur?  

 Vet eleverna vad som kommer att 

hända när lektionen startar 

(innehåll)? 

 

 Finns det individuella anpassningar 

i gruppen (lärare-elev)? 

 

 

Skrivna och oskrivna 

regler; 

(Arbetsmiljöverket) 

Observeras några specifika regler? 

 

 

 Kan syftet för dessa regler förstås 

av eleverna? 

 

 Accepteras dessa regler av 

eleverna? 

 

Stress, prestation, 

förståelse;(ATiS) 

Förväntas alla elever göra samma 

uppgift under samma tid? 

 

  

Vad händer när man är klar, (de 
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 andra som inte är klara 

 Hur gör läraren för att se att 

eleverna har förstått? Tex hur 

avslutas en lektion? 

 

Trygghet, studie-ro 

(Arbetsmiljöverket, ATiS) 

Finns det avskilda arbetsplatser?  

 Utnyttjas dessa?  

 I vilken utsträckning?  

 Av vilka, i vilket syfte?  

 Upplevs aktiviteten som att det 

finns möjlighet till extra stöd och 

handledning? (Förstående och 

inkännande lärare?) 

 

 

Övriga observationer, noterade kommentarer; 
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Datum; Tid(kl&antal min); Observerad miljö;  

 Pågående aktivitet; (rast)                     Antal deltagare (elever resp lärare); 

 

Rast/rastaktiviteter Hur lång rast?  

Stress, planering, 

organisation 

(Arbetsmiljöverket, ATiS, BAS) 

Vilka aktiviteter ”måste” göras? 

(Byta böcker, toabesök) 

 

Inomhus aktiviteter 

(Arbetsmiljöverket, BAS) 

Vilka mer aktiviteter utspelar sig? 

Hur många deltar? 

 

 Vad sker inomhus?  

 Vilka aktiviteter erbjuds inomhus?  

Utomhus aktiviteter 

(Arbetsmiljöverket, BAS) 

Vad sker utomhus?  

 Vilka aktiviteter erbjuds utomhus?  

 Uppmuntras eleverna att vistas 

utomhus? 
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 Ljud 

(Arbetsmiljöverket, BAS) 

Hur upplevs ljudnivån? 

 

 

 Vilka olika ljud förekommer?  

Trygghet, studie-ro, stress 

(Arbetsmiljöverket, ATiS, BAS) 

Finns det platser att gå undan på? 

(för tystnad och enskilda samtal) 

 

 

Skrivna och oskrivna 

regler 

(Arbetsmiljöverket, BAS) 

Vilka skrivna och oskrivna regler 

observeras? 

 

 

 

Övriga observationer, noterade kommentarer; 
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Datum; Tid(kl&antal min); Observerad miljö; (matsal)   

 Pågående aktivitet; Antal deltagare (elever resp lärare); 

 

Möblering; 

(Arbetsmiljöverket, BAS) 

Hur ser möbleringen ut? 

 

 

 Hur många platser totalt? 

Hur många platser vid samma 

bord? 

 

   

 Äter lärare och elever tillsammans?  

Ljud;  

(Arbetsmiljöverket) 

Hur upplevs ljudnivån? 

Vilka ljud förekommer? 

 

   

Trygghet/ stress;  

(Arbetsmiljöverket, BAS) 

Upplevs en god mat-ro? 

 

 

 Är det någon som verkar ha svårt 

att välja plats? (Saknar kompisar?) 
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 Skrivna och oskrivna 

regler 

(Arbetsmiljöverket) 

Vilka skrivna och oskrivna regler 

observeras? 

 

 

 

Övriga observationer, noterade kommentarer; 

 

 

 

 


