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Sammanfattning 

Bakgrund: Den svenska skolan står inför utmaningar gällande försämrade resultat i 

grundläggande kunskapsområden samt ofullständiga betyg. Samtidigt redovisas brister 

gällande elevhälsa och särskilt stöd. Det finns en möjlighet att komplettera svensk 

skolverksamhet med arbetsterapeutens kunskaper i form av beteendevetenskap, 

pedagogik och medicin, samtidigt som arbetsterapeuten ser vardagen ur ett 

helhetsperspektiv. Syfte: Syftet var att beskriva elevers uppfattning om arbetsterapi i 

skolan. Metod: Data samlades in med hjälp av en enkät som utformades av författarna 

för examensarbetets syfte. Enkäterna besvarades av elever som erhållit arbetsterapeutiska 

interventioner i skolverksamhet. Resultat: Resultatet redovisar att flera olika erhållna 

interventioner angavs och de erhållna interventionerna var till nytta för eleverna på ett 

flertal olika sätt. Nästan alla elever angav också att de i större utsträckning kunde slutföra 

sina studier med hjälp av aktuell arbetsterapeut. Vidare redovisas en övergripande bild av 

hur medvetna elever och lärare är om arbetsterapeutens roll på deras skola. Eleverna 

uppfattar att de har en hög medvetenhet, medan hälften av eleverna uppfattar att deras 

lärare är medvetna. Slutsats: De deltagande eleverna beskriver att de erhållna 

arbetsterapeutiska interventionerna har varit till nytta på flera olika vis. Till följd av denna 

beskrivning förstärks författarnas bild av att arbetsterapeuten bör ha en betydande roll 

inom svensk skolverksamhet.  
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Summary 

 

Students' perception of received occupational therapy interventions in 

school 

 

- A survey study on the occupational therapist's role in the Swedish school  

 

Background: The Swedish school system is facing challenges with poor results regarding 

knowledge and incomplete grades. Meanwhile, shortcomings are reported regarding 

student health and special support. There is a possibility to supplement the Swedish 

school system with the occupational therapist's expertise in the form of behavioral science, 

education and medicine. Objective: The objective was to describe Swedish students' 

perception of occupational therapy in school. Method: Data were collected using a 

questionnaire designed by the authors to match the objective of the thesis. The 

questionnaires were answered by students who had received occupational therapy 

interventions in school context. Results: A diverse reception of interventions was 

reported and the interventions were beneficial to the students in a variety of ways. Almost 

all of the students also reported that they have increased their ability to complete their 

studies thanks to the occupational therapist. Furthermore, the results reported an overall 

picture of the awareness among students and teachers regarding the occupational 

therapist's role at their school. Students' perceived that they have a high awareness while 

half of the students perceived that their teachers had awareness. Conclusion: In regard 

to the students' descriptions, the authors have received an amplified image that 

occupational therapists should have an evident role in the Swedish school system. 
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1. Inledning 

 

Begreppet "en skola för alla" har varit en av grundpelarna för den svenska skolan sedan 

första läroplanen antogs år 1962. Detta begrepp formulerades i syfte att alla elever ska ha 

lika möjligheter till lärande, oavsett social bakgrund eller individuella förutsättningar. För 

att uppnå en skola som är tillgänglig för alla har flera olika tillvägagångssätt tillämpats 

genom åren och det finns nu en etablerad elevhälsa som arbetar mot att inkludera alla 

elever i skola och samhälle (Richardsson, 2010). Elevhälsan skall omfatta en särskild 

uppsättning av kompetenser, som i sin tur skall erbjuda medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser till alla elever inom skola (Skolinspektionen, 

2014). Enligt skolinspektionens regelbundna tillsyn (2014) rapporteras att elevhälsan 

behöver förbättras gällande tillgång till det stöd som elever har rätt till. Inga krav ställs på 

att elevhälsan skall omfatta arbetsterapeutens kompetens, men däremot finns 

internationella riktlinjer om att arbetsterapi med fördel kan finnas som extern stödtjänst 

på lokal nivå och finnas tillgänglig för elever (Svenska Unescorådet, 2006). I länder som 

USA, Kanada och Australien finns arbetsterapeuter i skolan som en del i elevhälsan, 

däremot är det i Sverige en relativt ny arena. Det finns ett fåtal kommuner som har 

verksamma arbetsterapeuter inom skola, samtidigt som ett flertal projektanställningar 

har förekommit (Bergstedt, 2012). Ur ett samhällsperspektiv föreslås arbetsterapeuters 

etablering i skolan för att uppnå hälsa och kostnadseffektivitet, vilket kan ses som ett 

starkt argument för att låta politiker, rektorer och andra beslutsfattare övertygas om 

arbetsterapins betydelse i skolan (Haglund, 2014; Eliasson, Lidström & Peny-Dahlstrand, 

2016). 

 

Efter att ha granskat en stor del av aktuell forskning står det klart att de flesta studier och 

projekt som genomförts inte har tydliggjort hur eleven uppfattar arbetsterapi som tjänst 

inom skolverksamhet, inte heller några svenska studier har använt eleven som 

utgångspunkt.  Detta behöver belysas i syfte att ytterligare etablera arbetsterapeutens roll 

inom skolan i Sverige. Att studera detta kan eventuellt medföra kunskap om vilka 

interventioner som hittills varit till nytta för eleven, och på vilket sätt interventionen varit 

till nytta 

 
2. Bakgrund 

 
2.1. Skolan i Sverige 

Enligt skolverkets årliga rapportering och beskrivning av svensk skolverksamhet så gick 

nästan 921 000 elever i grundskolan och 330 200 elever i gymnasieskolan läsåret 

2013/14.  En trend som beskrivs i rapporten är att andelen elever i årskurs 9 som har 

behörighet till utbildning på gymnasienivå fortsätter att sjunka, vilket också bekräftas av 

att det sker en minskning i antalet elever i gymnasieskolan. En annan trend som beskrivs 

är också att andelen elever som går ut gymnasieskolan med grundläggande behörighet till 

universitet- och högskolestudier sjunker (Skolverket, 2015). Enligt tidigare 

internationella kunskapsundersökningar PISA 2009, PIRLS 2011, TIMSS 2011 och PISA, 

2012 rapporteras att svenska grundskoleelevers kunskaper i läsförståelse, matematik och 



naturvetenskap har försämrats under de senaste decennierna (Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2012b; Skolverket, 2012a; Skolverket, 2013). Utifrån PISA 2000 och PISA 

2003 redovisades svenska 15-åringars resultat som signifikant över genomsnittet inom de 

samtliga kunskapsområden som undersökningen avser att mäta (läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap) (Skolverket, 2001; Skolverket, 2004). PISA 2012 visade däremot ett 

resultat som var signifikant lägre än genomsnittet (Skolverket, 2013). Denna statistik 

framhäver en negativ trend bland grundskoleelevers kunskaper inom grundläggande 

kunskapsområden. Gällande vuxenutbildning på gymnasial nivå inom kommunal regim, 

KOMVUX, finns det inga tydliga trender i antalet studerande elever utan dessa siffror 

varierar kraftigt (Skolverket, 2015). Däremot rapporterar Skolverket (2015) att antalet 

elever som tar ut ett slutbetyg från Komvux är lågt. Drygt 2 procent av eleverna som 

studerade inom KOMVUX på gymnasial nivå 2013 fick ett slutbetyg det året.  

 

Dessa resultat tillsammans med antalet ofullständiga betyg och brister i essentiella 

kunskapsområden har medfört att Skolverket tolkar situationen som ett allvarligt läge för 

kunskapsutvecklingen inom svensk skolverksamhet (Skolverket, 2013). Situationen 

signalerar även ett tydligt behov av interventioner som stödjer elever att klara skolan, 

oavsett utbildningsnivå (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

 
2.2. Elevhälsa & särskilt stöd 

Enligt den nya skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i grundskola och gymnasium 

som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Inom skolverksamheter som bedriver vuxenutbildning finns inget krav på att elevhälsa 

ska finnas tillgängligt, däremot har dessa skolverksamheter rätt att bedriva elevhälsa 

(SFS, 2010). Begreppet elevhälsa syftar på den verksamhet som bedriver ett 

tvärprofessionellt arbete i syfte att främja en god hälsa för elever inom en viss 

skolverksamhet. De vanligaste professionerna som förekommer inom elevhälsan är 

sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Enligt skolinspektionens 

regelbundna tillsyn (2014) rapporteras det att elever inte alltid erbjuds det stöd som de 

har rätt till och att tillgången till elevhälsan behöver förbättras. Fler än fyra av tio 

grundskolor och fler än fem av tio gymnasieskolor erbjuder inte elever det stöd de har rätt 

till vad gäller elevhälsa. Vanligt förekommande i gymnasieskolor är att elevhälsan inte 

omfattar de kompetenser som skollagen kräver i form av medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser (Skolinspektionen, 2014). Värt att nämna är 

att elevhälsan arbetar för att främja en god hälsa för alla elever, inte enbart för de elever 

med behov av särskilt stöd (Hylander, 2011). 

  

Särskilt stöd är en resurs som finns tillgänglig för elever med någon form av 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning i det här fallet kan innebära att eleven har 

någon eller några former av fysiska, psykiska, sociala eller språkliga svårigheter 

(Skolverket, 1998). Enligt Skolinspektionens regelbundna tillsyn (2014) rapporteras 

brister i de åtgärdsprogram som finns för elever i behov av särskilt stöd. Fler än fem av tio 

grundskolor och nästan fem av tio gymnasieskolor har ett otillräckligt arbete när det gäller 

särskilt stöd. Denna otillräcklighet beror på brister i att utreda behovet av särskilt stöd, 

att besluta om relevant åtgärdsprogram, att upprätthålla stödet och att utvärdera arbetet 

(Skolinspektionen, 2014). 



 
2.3. Internationella & nationella riktlinjer 

År 2006 sammanställdes Salamancadeklarationen i en världskonferens, med syfte att öka 

engagemanget hos regeringar, myndigheter, kommuner och intresseorganisationer för att 

förbättra och öka tillgången till undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Viktiga 

fundament som deklarationen grundade var: 

 ”Varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov”. 

 ”Utbildningssystem skall utformas på ett sådant sätt att den breda mångfalden och 

dess egenskaper tillvaratas”. 

 ”Skolor med en integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminering och att skapa en välkomnande och integrerad miljö”. 

  

Deklarationen påpekar även en rekommendation om att externa stödtjänster i form av 

resurspersoner från olika verksamheter bör samordnas på lokal nivå, därav nämns bland 

annat arbetsterapeuter (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

År 2011 infördes en ny skollag i Sverige med syfte att implementera ett mer integrerat 

arbetssätt när det kommer till elever med behov av särskilt stöd (Hjörne & Säljö, 2013). 

Denna lag (SFS 2010:800, 3 kap paragraf 11) framför ordagrant “ särskilt stöd skall ges 

inom den elevgrupp eleven tillhör”. Detta innebär att elever med behov av särskilt stöd i 

största mån skall erbjudas stöd i sin ordinarie klass. Enligt Eliasson, Lidström och Peny-

Dahlstrand (2016) så kan detta innebära en utmaning, på grund av att byggnader, 

organisation och former för lärande inte är utformade med olika typer av 

funktionsnedsättningar i åtanke. För att en elev ska få börja i en mer anpassad särskola 

krävs en utredning och ett beviljande från elevens vårdnadshavare (Hjörne & Säljö, 2013).  

 
2.4. Arbetsterapi för barn & ungdomar 

Arbetsterapi för barn och ungdomar handlar om att möjliggöra en god 

aktivitetsutveckling som är hållbar över tid. Aktivitetsutveckling definieras dels som hur 

barnet utvecklas genom att göra saker och dels hur färdigheter i görandet utvecklas. De 

erfarenheter som barn och ungdomar erhåller från barndomens aktiviteter kommer att 

forma dem under uppväxten och påverka vilka aktiviteter de deltar i som vuxna (Eliasson, 

Lidström, & Peny-Dahlstrand, 2016). I den arbetsterapeutiska processen är det viktigt att 

arbetsterapeuten tar hänsyn till klientens olika resurser, begränsningar och motivation 

gentemot en uppgift eller aktivitet, eftersom detta tenderar att skilja sig mer bland barn 

och ungdomar än bland vuxna. Särskilt motivationen gentemot en uppgift eller aktivitet 

är viktigt att ta hänsyn till vid val av intervention, eftersom arbetsterapi för barn och 

ungdomar tenderar att bli mer effektiv om klienten är motiverad till att delta i den 

arbetsterapeutiska processen om den ligger i klientens intresse (Delany & Pendzick, 

2009). Enligt Fisher (2013) bör de arbetsterapeutiska metoderna syfta till att direkt 

fokusera på att främja utförandet av de aktiviteter klienten vill, bör eller måste delta i och 

därför kan variationen i de arbetsterapeutiska interventionerna med barn och ungdomar 

vara stora. Det är också viktigt att frekvent uppmuntra klienten, både verbalt och fysiskt 



(Delany & Pendzick, 2009). Arbetsterapi för barn och ungdomar finns i Sverige tillgängligt 

främst genom någon form av habiliteringsverksamhet. Habiliteringen har som mål att 

stödja och möjliggöra olika aktiviteter i det dagliga livet för sina klienter samt ge föräldrar 

verktyg att stödja sitt barn (Eliasson, Lidström, & Peny-Dahlstrand, 2016). För att bli 

inskriven i habiliteringen krävs en remiss med läkarutlåtande eller i vissa fall psykolog 

samt en fastställd diagnos (Lagerkvist, 2012). Detta betyder att arbetsterapi inte är 

tillgängligt för alla barn och ungdomar som på något sätt kan ha nytta av arbetsterapi, 

exempelvis elever i skolan. 

 

2.5. Arbetsterapeutiska modeller i skolmiljö 

Många utav de olika teoretiska perspektiven inom arbetsterapi tenderar att utgå från ett 

antal grundläggande värderingar. Dessa värderingar beskriver först och främst 

människan som en aktiv varelse som kontinuerligt deltar i olika aktiviteter (Kielhofner, 

2012). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF, definierar 

aktivitet som: “en persons genomförande av en uppgift eller handling” (Socialstyrelsen, 

2003). Till följd av detta är alla individer unika vad gäller upplevelsen av meningsfullhet 

vid utförandet av aktiviteter, med andra ord upplever inte människor samma 

meningsfullhet i anknytning till en specifik aktivitet. En annan grundläggande värdering 

är att människans utförande av aktiviteter har en direkt inverkan på vår hälsa (Kielhofner, 

2012; Wilcock & Hocking, 2015; Eklund, Gunnarsson, & Leufstadius, 2010). 

Arbetsterapeutens primära roll inom hälsa och välfärd är att sätta fokus på dessa 

fundament, i syfte att få sina klienter att uppleva meningsfullhet genom att möjliggöra och 

engagera delaktighet i aktivitet (Fisher, 2009). ICF definierar delaktighet som: “en 

persons engagemang i livssituationer i förhållande till hälsotillstånd och 

kroppsfunktioner” (Socialstyrelsen, 2003). 

 

2.5.2. ICF-CY 
 

Inom arbetsterapi kan ICF tillämpas som en övergripande modell i syfte till att beskriva 

individens nivå av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (World Health 

Organization, 2008). Modellen finns dessutom som barn- och ungdomsversion och kallas 

International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth 

Version, ICF-CY, som även kan tillämpas för att beskriva faktorer som stödjer eller 

hindrar elevens utveckling och omgivning i skolmiljö. Modellen ICF-CY klassificeras 

utifrån de olika nyckelbegreppen aktivitet, delaktighet, omgivning, personliga faktorer, 

kroppsfunktion och struktur samt funktionsnedsättning eller sjukdom som kan påverka 

elevens skolsituation (World Health Organization, 2007).   

 

2.5.3. PEO modellen 

      

En utav de många arbetsterapeutiska modeller som utgår från de beskrivna fundamenten 

är PEO modellen (Delany & Pendzick, 2009). PEO modellen fungerar som en 

kategorisering av olika faktorer som påverkar individens aktivitetsutförande, det vill säga 

förmågan att delta i aktiviteter på ett tillfredsställande sätt. Modellen beskriver hur 

samspelet mellan delkomponenterna Person, Miljö och Aktivitet påverkar varandra och 



som utgör hur aktiviteten utförs (Delany & Pendzick, 2009). En representativ beskrivning 

av modellen och dess delkomponenter kan observeras i Figur 1. Delkomponenten Person 

beskriver individens egna resurser, erfarenheter och fysiska, kognitiva samt psykiska 

resurser och begränsningar. Miljö beskriver omgivningen som personen befinner sig, det 

vill säga den fysiska, sociala och kulturella miljön som ger olika förutsättningar för 

aktivitet. Aktivitet beskriver uppgiften individen deltar i och hur den utförs. Grundidén är 

att ett optimalt tillfredsställande aktivitetsutförande uppnås när de tre delkomponenterna 

är kongruenta med varandra. Om en eller flera utav de olika delkomponenterna påverkas 

negativt kan detta i sin tur leda till att aktivitetsutförandet fungerar sämre. En 

arbetsterapeut som arbetar utifrån PEO modellen identifierar problem utifrån de olika 

delkomponenterna och väljer utifrån detta förebyggande, kompenserande eller 

förbättrande åtgärder (Delany & Pendzick, 2009). 

 

 

 

 
Figur 1, PEO modellen som beskriver aktivitetsutförandet som en produkt av 

samspelet mellan Person, Miljö och Aktivitet (Delany & Pendzick, 2009).     

     

2.6. Arbetsterapi i skolan 

Arbetsterapin ska syfta till att följa samhällets förändring och tillgodose samhällets behov, 

oavsett om det gäller funktionshinder, teknik eller hälsa (Clark, 2010; Pattison, 2006). 

Situationen i den svenska skolan signalerar ett tydligt behov av förändring i form av hur 

samhället stödjer eleven med att klara av sina studier (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

Med den arbetsterapeutiska kompetensen finns en möjlighet att komplettera elevhälsan 

genom arbetsterapeuters kunskap till att bedöma och kartlägga elevers möjligheter, behov 

och hinder i olika deltagande av aktiviteter i skolan. Arbetsterapeuter kan utifrån det 

föreslå lämpliga strategier och tekniska hjälpmedel, anpassa och tillgängliggöra olika 

skolaktiviteter, handleda skolpersonal, stödja eleven samt samarbeta med andra 

professioner och verksamheter för att stärka elevens möjligheter till delaktighet i skolan 

(Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2012).  

 



 

2.6.2. Internationella utvärderingar 

 

Internationellt sett utgör skolverksamhet ett av de större arbetsområdena för 

arbetsterapeuter. I länder som Kanada och USA finns det en lång tradition av arbetsterapi 

inom skolområdet och där arbetsterapeuterna inriktar sig direkt i elevernas skolmiljö. År 

2010 beskrev medlemmarna i American Occupational Therapy Association, AOTA, att 25 

% utav medlemmarna har skolan som sin primära arbetsplats (Miller-Kuhaneck, 2010).  

 

Det finns ett antal internationella generella utvärderingar av arbetsterapeutens 

medverkan inom skolverksamhet. I Hutton (2009) redovisas en utvärdering kring 

arbetsterapeuters effekt vid ett flertal interventioner på två högstadieskolor i 

Storbritannien. Exempel på interventioner som utfördes var analys och förbättring av 

sittergonomi samt handstils-interventioner. Effekter som redovisas till följd av 

interventionerna var ett ökat engagemang och ökad delaktighet i olika skolaktiviteter. En 

utav slutsatserna var också att tillgången till arbetsterapi blev mer lättillgänglig för 

eleverna, eftersom alla elever inte möter de kriterier som krävs för att få tillgång till 

arbetsterapi på traditionellt vis. Det framkom även att arbetsterapeuterna och lärarna 

kom bra överens ur ett elevhälsoperspektiv och att arbetsterapeuternas interventioner 

inte påverkade lärarens arbete negativt. Vidare framför Campbell, Missiuna, Rivard och 

Pollock (2012) att ett arbetssätt som gör att arbetsterapeuter, anhöriga och lärare arbetar 

integrerat främjar elevhälsoarbetet. Reeder, Arnold, Jeffries och McEwen (2011) påvisar 

också att det finns en positiv attityd bland lärare när det gäller arbetsterapeutens närvaro 

och interventioner. 

 

2.6.3. Nationella utvärderingar 
  

Nationellt sett är arbetsterapi för närvarande en relativt outnyttjad resurs för skolan och 

det är endast några fåtal kommuner i Sverige som har infört arbetsterapi i sina 

skolverksamheter. Sedan 2006 har det genomförts projekt på olika orter i Sverige med 

syfte att implementera den arbetsterapeutiska kompetensen inom skolverksamhet. 

Föregångare var exempelvis Umeå kommun eftersom de i ett tidigt skede gemensamt 

ingick i ett projekt vars syfte var att identifiera behov och stärka barn och ungdomar i 

skolan. Detta genom ett utökat elevhälsoteam med den arbetsterapeutiska kompetensen. 

Slutrapporten av projektet visade att föräldrar och barn upplevde att de hade nytta av 

insatserna arbetsterapeuten tillfört, och rektorerna uppgav att arbetsterapeuten hade 

gjort skillnad för elever med särskilda behov och skapade en stöttande miljö för inlärning. 

Rektorerna ansåg att en arbetsterapeutens kompetens skulle kunna komplettera de övriga 

yrkesgrupperna som redan finns inom skolan som t ex specialpedagog och kurator och bli 

en del i elevhälsan (Carlbom & Nordström, 2010). Vidare anställde Luleå kommun 2009 

en arbetsterapeut med syfte att komplettera elevhälsan och sedan länge har det funnits 

verksamma arbetsterapeuter tillgängliga för elever med behov av stöd i 

Stockholmsområdet. Dessa arbetsterapeuter har varit behjälpliga i form av 

kompensatoriska interventioner (Bergstedt, 2012).  

 

År 2011 tog regeringen i Sverige ett beslut om att låta hjälpmedelsinstitutet samordna ett 

pilotprojekt i Halmstad, Kalmar och Växjö kommun. Projektet fick det gemensamma 

namnet Teknikstöd i skolan som gick ut på att erbjuda arbetsterapeutiskt stöd gentemot 



gymnasieelever med kognitiva svårigheter. Eleverna behövde inte ha någon diagnos för 

att få vara en del av projektet, men några vanligt förekommande svårigheter som elever 

upplevde under skoldagen var att kunna koncentrera sig, få saker och ting gjorda i tid, få 

ordning på papper och dokument samt få struktur på skoluppgifter. Projektet omfattade 

även i viss mån vuxenutbildning. De projektanställda framställde en modell för att 

identifiera elever med kognitiva svårigheter, bedöma behov av stöd, välja och köpa in 

teknikstöd, använda teknikstöd samt följa upp effekter av användandet. Projektet pågick 

mellan 2011 och 2013. Efter att projektet avslutades skickades en enkät ut till aktuell 

personal som kommit i kontakt med de projektanställda arbetsterapeuterna. I denna 

enkät ställdes frågor om arbetsterapeutens bidrag till skolan. Resultaten visade att det 

fanns en positiv attityd till arbetsterapeutens roll och insatser, och att arbetsterapeutens 

kompetens ansågs vara ett bra komplement inom elevhälsan. Personalen ansåg att 

arbetsterapeuten inte enbart arbetade med det pedagogiska utan med elevens hela 

situation, de upplevde även att eleven efter besök hos arbetsterapeuten fungerat bättre i 

skolan (Dahlin & Lagerkrans, 2013). Likaså i en studie av Munkholm (2010) presenteras 

vetenskapliga bevis för att arbetsterapeutiska interventioner i den svenska skolan gör 

nytta och kan förbättra elevers prestationsförmåga.  

 

2.6.4. Arbetsterapeutiska interventioner i skolan 

 

I en studie av Munkholm (2010) beskrivs ett flertal olika arbetsterapeutiska 

interventioner som tillämpats inom skolverksamhet, detta i form av bland annat 

upprätthållna individuella scheman, implementering av korta pauser och anpassning av 

skoluppgifter. Interventioner har även riktats mot elevens skolmiljö, som anpassad fysisk 

miljö i form av ändrad möblering i klassrummet och stödjande social miljö. 

Implementationen av interventionerna skede ofta i samarbete med personer i elevers 

omgivning, exempelvis föräldrar, lärare, speciallärare och elevhälsoteam (Munkholm, 

2010; Rodger, 2010).  

 

Det finns ett flertal specifika arbetsterapeutiska interventioner som används inom 

skolverksamhet som har utvärderats med goda resultat. En amerikansk studie påvisade 

att införandet av färg-filter system hos elever med visuella svårigheter hade god effekt 

gällande elevernas läsförmåga. Syftet med bruket av dessa filter är att underlätta den 

sensoriska förnimmelsen av tryckt textmaterial, genom att minska den visuella stress som 

exempelvis många elever med läs- och skrivsvårigheter upplever vid inläsning av svart 

tryckt text på vit bakgrund (Harries, Hall, Ray & Stein, 2015). Ett annat exempel på 

interventioner med bra resultat är olika typer av handstils-interventioner som används 

frekvent i USA med syftet att förbättra klientens förmåga att skriva (Zwicker & Hadwin, 

2009; Pfeiffer, Rai, Murray & Brusilovskiy, 2015). En amerikansk studie hade som syfte 

att undersöka effekten av att implementera tekniska hjälpmedel som åtgärd för 

gymnasiestudenter med autism. Studiens resultat påvisade att studenterna efter 

interventionen upplevde att de presterade bättre i skolan och att de var mer tillfredsställda 

med sina prestationer gällande vardagliga uppgifter. Studien visar även att deltagarna 

fortsatte att använda sina hjälpmedel även efter den primära utvärderingen (Gentry, 

Wallace, Kvarfordt & Lynch, 2010). Exempel på tekniska hjälpmedel är olika typer av 

tidshjälpmedel som stödjer eleven i tidsuppfattning och hjälper eleven att kontrollera 

bruket av sin tid. Det finns stark evidens för att tidshjälpmedel kan hjälpa barn och 



ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar med att ta kontroll över sin tid 

(Janeslätt, Kottorp & Granlund, 2014).  

 

2.6.5. Arbetsterapi i vuxenutbildning 

 

Internationellt sett så har arbetsterapeuten också en tydlig roll inom vuxenutbildning och 

olika former av utbildning för vuxna. En amerikansk studie av Gutman, Kerner, Zombek, 

Dulek & Ramsey (2009) utvärderade effekten av ett utbildningsprogram för vuxna med 

psykiska funktionshinder som syftade till att förbereda för högre utbildning. 

Utbildningsprogrammet utfördes och administrerades främst av arbetsterapeuter och 

arbetsterapeutstudenter. De utvärderade även en motsvarande kontrollgrupp som inte 

ingick i programmet. En uppföljning efter sex månader visade att mer än hälften av 

deltagarna hade antingen påbörjat akademiska studier eller fått en fast anställning, 

medan endast en utav individerna i kontrollgruppen hade påbörjat akademiska studier. 

Ett mer nationellt exempel på arbetsterapeutens roll inom vuxenutbildning är projektet 

Teknikstöd i skolan som hjälpmedelsinstitutet arbetade fram för bland annat elever som 

hade svårigheter att klara skolans mål inom vuxenutbildning (Dahlin & Lagerkrans, 

2013).   

 

2.6.6. Forskningsindikationer    

  

En majoritet av de studier och projekt som beskrivits ovan har utvärderats genom att 

undersöka hur skolpersonal och hur arbetsterapeuter själva upplever den 

arbetsterapeutiska kompetensen i skolverksamhet. För att komplettera dessa studier och 

tidigare projekt är målet med det här examensarbetet att framhäva elevens perspektiv av 

erhållen arbetsterapi. Författarna ser även ett behov av att framhäva och förtydliga 

arbetsterapeutens roll inom den svenska skolverksamheten, särskilt med tanke på de 

utmaningar den svenska skolan står inför gällande ofullständiga betyg samt brister i 

grundläggande kunskapsområden (Skolverket, 2015; Skolverket, 2013). 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva elevers uppfattning om arbetsterapi i skolan. 

 

3.1 Kompletterande frågeställningar 

 

Vilka interventioner tillför arbetsterapeuten i skolan? 

Vilken nytta tillför arbetsterapeutens interventioner hos elever? 

Hur medvetna är eleverna om arbetsterapeutens roll på deras skola? 

Uppfattar eleverna att deras lärare är medvetna om arbetsterapeutens roll på deras 

skola? 

 

 
 

http://ajot.aota.org/solr/searchResults.aspx?author=Sharon+A.+Gutman
http://ajot.aota.org/solr/searchResults.aspx?author=Robin+Kerner
http://ajot.aota.org/solr/searchResults.aspx?author=Irene+Zombek
http://ajot.aota.org/solr/searchResults.aspx?author=Jennifer+Dulek
http://ajot.aota.org/solr/searchResults.aspx?author=Jennifer+Dulek
http://ajot.aota.org/solr/searchResults.aspx?author=C.+Andrew+Ramsey


4. Metod 

4.1. Design 

  

Examensarbetet har en kvantitativ, deskriptiv design. Data samlades in med hjälp av en 

enkät som utformades av författarna för detta examensarbetets syfte. 

 
4.2. Inklusionskriterier och Urval 

Urvalet utfördes genom ett konsekutivt urval, som bestod av två steg. I det första steget 

identifierades de arbetsterapeuter i Sverige som är verksamma inom skolverksamhet. 

Inklusionskriterierna var att arbetsterapeuten kontinuerligt erbjöd arbetsterapeutiska 

insatser målinriktat till elever på högstadienivå, gymnasienivå eller vuxenutbildning. För 

att komma i kontakt med dessa arbetsterapeuter kontaktades en utav fackförbundet 

Sveriges Arbetsterapeuters kontaktperson för arbetsterapi inom skola. Utifrån denna 

kontakt erhölls kontaktuppgifter till 12 arbetsterapeuter som är verksamma inom 

skolverksamhet i Sverige, som sedan kontaktades via e-post och telefon. Totalt valde sex 

arbetsterapeuter att medverka i examensarbetet. Arbetsterapeuterna var anställda inom 

olika kommunala verksamheter i Sverige.  

 

I nästa steg bad författarna de medverkande arbetsterapeuterna att dela ut och samla in 

enkäter från 10-15 elever som de varit i kontakt med. Inklusionkriterierna för deltagande 

elever var att de under det senaste året erhållit arbetsterapeutiska insatser och att de 

studerade på antingen högstadienivå, gymnasienivå eller någon form av vuxenutbildning. 

För att delta i examensarbetet behövde deltagaren även vara över 15 år. Denna 

urvalsprocedur medförde att urvalet endast omfattade ett stickprov av den totala 

populationen av elever som erhållit arbetsterapi i skolan. Totalt samlades 38 enkäter in. 

Två utav deltagarna studerade på högstadienivå, 33 utav deltagarna studerade på 

gymnasienivå och tre utav deltagarna studerade på någon form av vuxenutbildning. 

Bortfallet förblir okänt och diskuteras under rubriken metoddiskussion. En illustrerad 

beskrivning av urvalsprocessen kan observeras i (Figur 2). 

 

 



 
 

Figur 2. Urvalsprocessen. 

 
4.3. Utformning av enkät 

Då inget standardiserat formulär som passade studiens syfte hittades, konstruerades en 

enkät. Enkäten innehöll sju frågor som utgick ifrån litteraturen i bakgrunden samt utifrån 

examensarbetets syfte och frågeställningar (Bilaga 1). Litteratur som var betydelsefull för 

utformningen var Dahlin och Lagerkrans (2013), Carlbom och Nordström (2010) samt 

Bergstedt (2012). Litteraturen var betydelsefull på så vis att författarna erhöll information 

om vilka åtgärder som används i den svenska skolan, samt vilken nytta interventionerna 

kan förväntas tillföra. Vid formuleringen av enkätens frågor följde författarna även 

angivna riktlinjer utifrån Kristensson (2014). Frågorna berörde deltagarnas 

utbildningsnivå, vilka arbetsterapeutiska interventioner de erhållit och vilken nytta de 

tillfört, samt frågor om huruvida det finns en medvetenhet om arbetsterapeutens roll på 



deras skola. Sex av de sju olika frågorna bestod av påståenden som värderades av 

deltagaren och risken för felaktigt ifyllda svar ansågs vara låg då endast en fråga hade en 

öppen ansats. Fyra frågor bestod av nominalskala som lät deltagaren kryssa i flera 

alternativ. En utav dessa frågor ombad deltagaren att kryssa något av alternativen Ja, Nej, 

och Vet ej på respektive svarsalternativ. Två frågor lät deltagaren skatta ett påstående 

utifrån en ordinalskala med fyra svarsalternativ. Den ena ordinalskalan bestod av 

svarsalternativen fullt medveten, delvis medveten, inte särskilt medveten och inte alls 

medveten. Den andra ordinalskalan bestod av svarsalternativen stämmer helt, stämmer 

någorlunda, stämmer inte särskilt och stämmer inte alls. Den sista frågan i enkäten var en 

öppen fråga som uppmanade deltagaren att tillägga någonting som deltagaren funderat 

på under ifyllningen av enkäten. Enkäten utformades i Microsoft Office Word 2013.  

 

4.3.2. Pilottestning 

 

Enkäten pilottestades på två personer som inte var delaktiga i examensarbetets 

utformning och inte heller hade någon uppfattning om arbetsterapi i skolan. Detta i syfte 

att kontrollera hur lättförståeliga begreppen som användes var och därmed öka enkätens 

validitet (Trost, 2012). Värt att nämna är att en utav personerna som pilottestades var 

under 15 år medan den andra var 23 år. Testpersonerna fick besvara enkäten och 

kontrollera hur lättförståeliga begreppen och formuleringarna som används var. Till följd 

av erhållen kritik omformulerade författarna vissa begrepp och meningsuppbyggnader 

som förekom i enkäten. Enkäten pilottestades även genom att låta två verksamma 

arbetsterapeuter titta igenom ett utkast av enkäten i syfte att erhålla konstruktiv kritik 

angående dess lämplighet. 

 

4.4. Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom att enkäter tillsammans med tillbehörande information 

skickades ut via e-post. Totalt formulerades tre olika missivbrev, ett till de medverkande 

arbetsterapeuterna (Bilaga 2), ett till arbetsterapeuternas arbetsgivare och eventuell 

rektor (Bilaga 3) samt ett till den deltagande eleven (Bilaga 4). Samtliga missivbrev 

innehöll information om examensarbetets syfte och metod samt examensarbetets 

konfidentialitet och deltagarnas frivillighet. Missivbreven innehöll även information om 

författarnas och handledarens kontaktuppgifter samt information om hur 

examensarbetets resultat kan erhållas. Det missivbrev som formulerades till de 

deltagande eleverna fungerade som ett försättsblad till enkäten. Textmassan i elevernas 

missivbrev och dess läsbarhet granskades med hjälp av Läsbarhetsindex (Lix, u.å.), där 

utfallet blev att texten betraktades som lättläst. Författarna ansåg att detta var en rimlig 

nivå med tanke på den information som ett missivbrev skall innehålla. Missivbrevet som 

formulerades till arbetsterapeuternas arbetsgivare och eventuella rektorer skickades till 

medverkande arbetsterapeut som sedan skickades vidare till de arbetsgivare och rektorer 

som berördes. Medgivande från berörda arbetsgivare och rektorer förmedlades via den 

medverkande arbetsterapeuten. Arbetsterapeuterna ombads att sedan påbörja 

utdelningen till de elever som uppfyllde samtliga inklusionskriterium. Arbetsterapeuterna 

fick själva välja om de ville samla in enkäten direkt efter att eleven fyllt i den på plats eller 

om de ville samla in den vid ett senare tillfälle. Arbetsterapeuterna fick 4 veckor på sig att 



dela ut och samla in enkäterna. Två veckor efter att enkäterna skickats ut skickade 

författarna ut en påminnelse via e-post. 

 
4.5. Databearbetning 

Data bearbetades och analyserades i IBM SPSS Statistics, version 21 och 

sammanställningen beskrevs genom deskriptiv statistik med hjälp av löptext, 

medelvärden samt stolpdiagram (Kristensson, 2014; Eljertsson, 2012; Wahlgren, 2012). 

Utformningen av de olika diagrammen genomfördes i Microsoft Office Excel 2016, i syfte 

att göra figurerna mer visuellt representativa. För att kunna bearbeta data i SPSS, har 

författarna enligt Wahlgren (2012) kodat svarsalternativen. Författarna har även 

avrundat medelvärden med decimaler till heltal. Den öppna frågan i enkätmaterialet 

sammanställdes i ett Word-dokument och därefter kategoriserades svaren genom en 

modifierad innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 
4.6. Etiska överväganden  

De forskningsetiska krav som ses över i denna studie är samtyckekravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet utifrån Vetenskapsrådet 

(2002). Innan examensarbetet påbörjades gjorde författarna en etisk egengranskning 

enligt Hälsohögskolans mall för etisk egengranskning (Bilaga 5). 

  

4.6.2. Samtyckeskravet 

 

Deltagarens samtycke till att delta i examensarbetet uppstod efter att deltagaren svarat på 

enkäten och lämnat in den till aktuell arbetsterapeut. Enligt Kristensson (2014) samt 

Trost (2012) är det rimligt att anta att deltagaren samtycker genom att fylla i och 

återlämna en enkät, med förutsättning av att deltagaren har fått korrekt information och 

möjlighet att besvara enkäten frivilligt och konfidentiellt. Författarna förklarade även för 

arbetsterapeuterna på verksamheterna att det var viktigt att inte tvinga någon att delta 

eller på annat sätt påverka den eventuella deltagaren när denne kontaktades. 

 

4.6.3. Informationskravet 
 

Deltagarens missivbrev innehöll information om examensarbetets syfte, metod och 

tillvägagångssätt. I missivbrevet stod det även att deltagandet är helt frivilligt och att 

deltagaren när som helst kunde avbryta att besvara enkäten. Författarna påpekade 

däremot de eventuella vinsterna av ett stort antal deltagare. I missivbrevet stod det även 

att deltagaren kan kontakta någon utav författarna om deltagaren är intresserad av att ta 

del av examensarbetets resultat. Innan datainsamlingen genomfördes kontaktades 

berörda rektorer på respektive skola som erhöll samma information som var avsedd för 

deltagarna. På så vis fick rektorerna information om vad som förväntades av deltagarna 

och vad som skulle ske efter att examensarbetet var sammanställd. 

 

 



 

 

4.6.4. Nyttjandekravet 
 

Deltagarens missivbrev innehöll information om att deltagandet inte medför några som 

helst konsekvenser för deltagaren. Det påpekades även att det inte tillkommer några 

konsekvenser om deltagaren väljer att avbryta sitt deltagande. 

 

4.6.5. Konfidentialitetskravet 

 

Deltagarens missivbrev innehöll information om att en enskilds svar ej kommer att kunna 

härledas till deltagaren. Det fanns även information om att de ifyllda formulären 

förvarades på ett säkert sätt. 

 

5. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarnas ordningsföljd och redovisas med hjälp 

av olika former av stolpdiagram. En frågeställning redovisas även med hjälp av 

medelvärden. Antalet deltagare som besvarat respektive fråga betecknas nedan (n). 

 
5.2. Vilka interventioner tillför arbetsterapeuten i 
skolan? 

De deltagande eleverna tillfrågades att ange vilka arbetsterapeutiska interventioner som 

dem har erhållit. Den mest frekvent erhållna interventionen var Tekniska hjälpmedel. De 

minst frekvent erhållna interventionerna, förutom annat, var Övriga hjälpmedel samt 

Anpassning av omgivning (n=38), se Figur 4. 

 

Figur 4. Svarsfrekvens i antal deltagare (n=38), angående uppfattning om vilken/vilka 

interventioner deltagarna erhållit. 
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5.3. Vilken nytta tillför arbetsterapeutens 
interventioner hos elever? 

Deltagarna tillfrågades att ange uppfattningen om på vilket/vilka sätt arbetsterapeutens 

interventioner har hjälpt dem. Det förekom ett flertal bortfall som redovisas i spalten 

Obesvarad på respektive svarsalternativ, se Figur 5. 

  

Det mest frekvent ifyllda svarsalternativet där deltagaren svarat Ja var Få struktur på 

skoluppgifter. Det svarsalternativ med minst antal deltagare som svarat Ja var Bli mer 

delaktig i klassen (n=38). Detta alternativ hade också en hög frekvens på Vet ej, samt ett 

flertal bortfall. De flesta svarsalternativ har en låg frekvens där deltagaren svarat Nej, se 

Figur 5. 

 

 
 

Figur 5. Svarsfrekvens i antal deltagare (n=38), angående elevernas uppfattning om resultatet 

av arbetsterapeutens intervention (uppdelat i Ja, Nej och Vet ej). 

 

Deltagarna tillfrågades att ange i vilken grad de upplevde att de i större utsträckning 

kunde slutföra sina studier med hjälp av arbetsterapeutens interventioner. Det mest 

frekventa ifyllda svarsalternativet var Stämmer helt. Endast en deltagare fyllde i 

svarsalternativet Stämmer inte särskilt och ingen deltagare fyllde i svarsalternativet 

Stämmer inte alls (n=37). En utav deltagarna lämnade frågan obesvarad och 

kommenterade “ej aktuellt”. 
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Figur 6. Svarsfrekvens i antal deltagare (n=37), i vilken grad deltagarna upplevde att de i större 

utsträckning kunde slutföra sina studier med den aktuella arbetsterapeutens interventioner. 

 
5.4. Medvetenhet om arbetsterapeutens roll i skolan 

Deltagarna tillfrågades att ange i vilken grad de upplevde sig vara medvetna om 

arbetsterapeutens roll inom deras aktuella skolverksamhet. Det mest frekvent ifyllda 

svarsalternativet var Fullt medveten. Det andra mest frekvent ifyllda svarsalternativet var 

Delvis medveten (n=38). Ingen utav deltagarna fyllde i svarsalternativet inte alls 

medveten. 

 

 
 

Figur 7. Svarsfrekvens i antal deltagare (n=38), angående vilken grad deltagarna upplevde sig 

vara medvetna om arbetsterapeutens roll i skolan. 

 

Deltagarna tillfrågades även att ange huruvida de uppfattade att lärarna på deras skola 

var medvetna om arbetsterapeutens roll inom skolverksamhet. Det mest frekvent ifyllda 

svarsalternativet var Ja, däremot har ett flertal deltagare fyllt i svarsalternativet Vet ej. 

Endast ett fåtal deltagare har fyllt i svarsalternativet Nej (n=38). 
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Figur 8. Svarsfrekvens i antal deltagare (n=38), huruvida deltagarna uppfattade att lärarna 

på deras skola var medvetna om arbetsterapeutens roll i skolan. 

 

5.5. Elevernas tillägg 

Innebörden av deltagarnas kommentarer under Fråga 7 (Bilaga 1) delades in i två olika 

kategorier. Den ena kategorin, Uppskattning till aktuell arbetsterapeut, omfattade de 

kommentarer som beskrev deltagarnas uppskattning till den aktuella arbetsterapeuten 

och hur hon/han har varit behjälplig för eleven. Fem kommentarer hamnade under denna 

kategori (n=9). En utav deltagarna kommenterade: 

 

“Vill bara tacka min arbetsterapeut för att hon har hjälpt mig det senaste året, att klara 

av all press och stress från skolans håll” (2) 

 

Den andra kategorin, Specialpedagoger och speciallärare har större medvetenhet om 

arbetsterapeutens roll, berörde deltagarnas uppfattning om lärarnas medvetenhet av 

arbetsterapeutens roll i skolan. Kommentarerna beskrev att de tillgängliga 

specialpedagogerna och speciallärarna i större utsträckning var mer medvetna och hade 

mer kontakt med den aktuella arbetsterapeuten, jämfört med de vanliga klasslärarna. 

Fyra kommentarer hamnade under denna kategori (n=9). En utav deltagarna 

kommenterade: 

 

“inte de vanliga klasslärarna men specialpedagogen. Hon kan förmedla vid behov” (3) 

 

6. Diskussion  
 

6.1. Metoddiskussion 

För att kunna besvara examensarbetets syfte och frågeställningar genomfördes en 

kvantitativ studie med hjälp av enkätutskick. Detta gjorde att datamaterialet blev 

övergriplig och lättöverskådlig att sammanställa, däremot blev inte erhållen data lika 

detaljrik och djup som vid en kvalitativ ansats. Med en kvantitativ ansats blev det också 

lättare att få deltagare till studien till följd av studiens konfidentialitet. Arbetsterapeuten 
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har tystnadsplikt gentemot eleven och får därmed inte lämna ut elevens identitet utan 

elevens tillstånd till en mer kvalitativ datainsamling. Med hjälp av de medverkande 

arbetsterapeuterna förblev deltagarna helt anonyma för författarna. Författarna var redan 

innan datainsamlingens påbörjan medvetna om att målgruppen för detta examensarbete 

var en relativt liten och svårtillgänglig population ur en kvantitativ synvinkel. Ändå valdes 

en kvantitativ ansats av olika skäl. Exempelvis ansåg sig inte författarna ha tillräckligt med 

kunskaper för att intervjua barn och ungdomar på ett bra sätt. En annan bidragande orsak 

var också att intervju som metod hade krävt att författarna i stor utsträckning hade behövt 

resa runt till ett stort antal bortomliggande orter i landet, vilket inte var genomförbart på 

grund av tidsbrist och andra omständigheter. De deltagande eleverna påverkades heller 

inte av en eventuell intervjuare, utan kunde besvara enkäten i lugn och ro (Dahmström, 

2011). 

 

För att kunna besvara examensarbetets syfte och frågeställningar konstruerades ett eget 

enkätmaterial. Till författarnas kännedom fanns det inget befintligt enkätmaterial som 

var lämpligt att använda för detta examensarbete. Till följd av detta skickades ett 

enkätmaterial ut som inte testats varken för reliabilitet eller validitet, däremot 

uppmärksammades reliabilitets- och validitetsaspekter vid utformningen av 

enkätmaterialet i strävan att uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt. 

Exempelvis utformades rangordnande frågor utifrån ordinalskala med jämt antal 

svarsalternativ, vilket är en fördel utifrån ett reliabilitetsperspektiv eftersom det förmår 

deltagaren att ta ställning och inte välja det mellersta svarsalternativet (Trost, 2012). 

Enkätens frågor utformades utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar i ständig 

åtanke, vilket är en fördel utifrån ett validitetsperspektiv (Kylén, 2004). Vid 

formuleringen av enkätens frågor följdes angivna riktlinjer utifrån Kristensson (2014). 

Exempel på riktlinjer som följdes var att undvika tvetydiga frågor och ledande frågor med 

en värdeladdning, även fackliga och ämnesspecifika begrepp undveks i den mån som 

ansågs vara rimlig. Med tanke på alla de fasta svarsalternativen kunde inte någon vidare 

tolkning göras av författarna i någon större utsträckning. Vid utformningen av enkäten 

diskuterades huruvida frågorna i enkäten var för få för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, men resultatet visade att de kunde besvaras av de svar som erhölls. En 

enkät med för många frågor kan också medföra att deltagarna väljer att inte besvara 

enkäten på grund av exempelvis tidsbrist eller brist på motivation. Risken finns även att 

deltagare väljer att hoppa över frågor som är för omfattande (Trost, 2012). Detta 

diskuterades både innan och efter utskicket av enkäten gällande Fråga 3 (Bilaga 1) som i 

slutändan blev väldigt omfattande med ett stort antal svarsalternativ och skattningar. 

Författarna ansåg dock att det var värt att formulera svarsalternativen mer specifikt 

istället för att klumpa ihop svarsalternativen till mer generella formuleringar. Textmassan 

i enkäten och dess läsbarhet granskades med hjälp av Läsbarhetsindex-Räknare (LIX, 

u.å.), där utfallet blev att texten betraktades som normal/medelsvår. Värt att nämna är 

dock att textmassans erhållna Lix-värde var 1 poäng från att betraktas som lättläst. 

 

I utformningen av enkäten tog författarna inspiration från en hel del svensk litteratur, 

särskilt slutrapporten för projektet Teknikstöd i skolan (Dahlin & Lagerkrans, 2013). I 

efterhand uppmärksammades att svarsalternativen på Fråga 2 (Bilaga 1) inte omfattar alla 

de interventioner som en arbetsterapeut kan erbjuda i skolan, utifrån den mångfald av 

internationell litteratur framfördes i bakgrunden (Harries, Hall, Ray & Stein, 2015; 

Zwicker & Hadwin, 2009; Pfeiffer, Rai, Murray & Brusilovskiy, 2015). Eftersom 



författarna inte kunde vara fullt medvetna om hur de medverkande arbetsterapeuterna 

arbetar så var det svårt att utforma en enkät som passar just deras verksamhet, men om 

Fråga 2 hade varit mer omfattande så skulle chansen vara större att enkäten passar hur 

de arbetar. Enkäten berör inte heller något angående arbetsterapeutens kompetens inom 

utredning och kartläggning, men det var inte heller syftet med studien att beskriva detta 

område. Enkäten belyste inte heller tillräckligt det psykiska stödet som en arbetsterapeut 

kan arbeta med. 

 

Enkäten som användes i detta examensarbete pilottestades vid två tillfällen på två 

personer som inte var delaktiga i examensarbetets utformning och inte heller hade någon 

kännedom om arbetsterapi i skolan. Detta betraktas som en viktig del av en enkätstudie i 

syfte att säkerställa enkätens validitet (Trost, 2012). Att genomföra en pilottestning på 

endast två utomstående personer kan tyckas vara bristfälligt, men på grund av tidsbrist 

kunde inte fler pilottester genomföras. Enkäten testades även genom att låta två 

verksamma arbetsterapeuter, som också var aktuella för medverkan i examensarbetet, 

bedöma huruvida enkäten var relevant för deras verksamhet. Exempel på återkoppling 

som åtgärdades var att förenkla krångliga begrepp och att förtydliga vissa svarsalternativ. 

 

Efter att enkätmaterialet bearbetats framkom det att vissa svarsalternativ troligtvis inte 

hade förtydligats tillräckligt för den aktuella målgruppen. Två exempel var 

svarsalternativen Bli mer delaktig i klassen samt sätta upp egna mål under Fråga 3 

(Bilaga 1). Författarna ser tydligt ett högt antal interna bortfall bland dessa 

svarsalternativ, se Figur 5, vilket möjligen indikerar på att deltagaren inte förstått 

formuleringen tillräckligt. Författarna såg även på efterhand en brist i svarsalternativet 

Övriga hjälpmedel (rullstolar etc.) under Fråga 2 (Bilaga 1). Även om författarna inte 

kunde identifiera ett tydligt bortfall angående detta svarsalternativ ansågs formuleringen 

vara bristfällig med tanke på det kortfattade förtydligandet av svarsalternativet som 

angavs inom parentes. En annan brist gällande förtydligandet av Fråga 5 (Bilaga 1) 

identifierades med hjälp av deltagarnas egna tillägg. Några av deltagarna påpekade att 

deras speciallärare och specialpedagoger var mer medvetna om arbetsterapeutens roll på 

deras skola jämfört med deras vanliga klasslärare. Formuleringen av Fråga 5 borde 

därmed strukturerats på ett annat sätt. Exempelvis skulle frågan ha kunnat be eleven ange 

vilka professioner på skolan som de upplever ha medvetenhet om arbetsterapeutens roll, 

och därmed omfatta ett flertal svarsalternativ med en rad olika professioner som kan 

förekomma inom en skolverksamhet. 

 

Enkäten skickades både via post innehållande adresserade svarskuvert samt via e-post till 

de medverkande arbetsterapeuterna. Detta för att höja svarsfrekvensen ifall enkäten 

skulle komma bort i posthanteringen och därmed inte komma fram till 

arbetsterapeuterna. Under datainsamlingsproceduren upptäckte författarna att det var 

svårare än förväntat att väcka intresse hos de arbetsterapeuter som var verksamma inom 

skolverksamhet, hälften utav de kontaktade nekade till att medverka. Några olika 

anledningar till att inte medverka i datainsamlingen uppgavs vara på grund av 

“enkättrötta” elever, omorganisation, begränsat flöde av elever samt nytillkommen 

anställning. Många utav de som valde att medverka misslyckades även med att förhålla 

sig till den tidsram som angavs för utdelning och insamling av enkäter. Kontinuerliga 

påminnelser förmedlades via e-post och telefonsamtal i syfte att reglera antalet deltagare 

samt hålla den angivna tidsramen. Författarna diskuterade och reflekterade även över 



valet att låta arbetsterapeuterna själva dela ut och samla in enkäter till examensarbetet. 

Att låta arbetsterapeuterna ta kontroll över detta skulle kunna innebära att de valde ut 

elever som var positivt inställda till deras expertis och fått god effekt av deras 

interventioner. Arbetsterapeuterna skulle också kunna välja att kontakta elever som är 

mer lätta att ta kontakt med i allmänhet. Detta i sin tur skulle möjligtvis kunna medföra 

en bias i datainsamlingens resultat som visar en mer positiv uppfattning av 

arbetsterapeutens roll inom skolverksamhet än vad populationen i sin helhet egentligen 

uppfattar. 

 

Majoriteten av enkäterna som erhölls kom från arbetsterapeuter som fått sin anställning 

till följd av projektet Teknikstöd i skolan. Detta faktum skulle kunna medföra att 

examensarbetets resultat blir något vinklad ur vissa aspekter. Exempelvis redovisas en 

hög frekvens på elever som erhållit Tekniska hjälpmedel som intervention i Figur 4. Detta 

skulle möjligtvis kunna bero på att dessa arbetsterapeuter från start har etablerat denna 

intervention i deras praxis, till följd av projektanställningen. Ett ytterligare exempel är 

den höga andelen elever som studerar på gymnasienivå (se Figur 3) eftersom projektet 

hade gymnasieelever som målgrupp. Även fler vinklingar i studiens resultat som 

författarna inte är medvetna om kan ha förekommit till följd av detta. 

 

En annan konsekvens av att låta arbetsterapeuterna ta kontroll över att dela ut och samla 

in enkäter var att författarna inte hade någon uppfattning av hur omfattande det externa 

bortfallet var. Därmed kunde författarna inte uttala sig om detta. Däremot utformades en 

övergripande bild av det externa bortfallet genom att i efterhand tillfråga de medverkande 

arbetsterapeuterna huruvida de uppfattade att elever valde att inte delta. 

Sammanfattningen av denna tillfrågning var att nästan samtliga elever som tillfrågades 

valde att delta, tre rapporterade bortfall noterades dock. I övrigt förblir författarna 

omedvetna om det egentliga bortfallet. Samtliga enkäter kunde bearbetas och räknades i 

resultatredovisningen, däremot förekom interna bortfall på vissa svarsalternativ. Dessa 

bortfall är troligtvis systematiska, eftersom vissa svarsalternativ hade betydligt mer 

bortfall än andra. 

 

Författarna uppmärksammade ett eventuellt etiskt dilemma gällande det faktum att 

utdelningen av enkäten skulle kunna få den utvalde deltagaren att känna sig udda som 

erhållit arbetsterapi. Om deltagaren dessutom kryssar i ett stort antal interventioner som 

erbjudits av arbetsterapeuten skulle även detta kunna orsaka en känsla av 

osjälvständighet hos deltagaren. Att uppleva självständighet i vardagliga aktiviteter är 

enligt Eliasson, Lidström och Peny-Dahlstrand (2016) viktigt för utveckling av barn och 

ungdomars identitet och självkänsla. Efter datainsamlingen upptäcktes ännu en 

problematik ur en etisk synvinkel. I missivbreven som deltagarna, arbetsterapeuterna och 

arbetsgivarna erhöll saknades information gällande försäkringen om att insamlad data 

endast skulle användas till examensarbetets syfte. Vetenskapsrådet (2002) framför att en 

del av nyttjandekravet är att informera deltagaren om att insamlad data inte kommer att 

användas till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, utan skall användas 

till studiens syfte och eventuellt vidare forskning. 

 
 



6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva elevers uppfattning om arbetsterapi i skolan. 

Nedan diskuteras beskrivningen av detta i form av att diskutera de kompletterande 

frågeställningarna. Samtidigt diskuteras övriga resultat som ansågs vara värda att 

diskutera, exempelvis elevernas utbildningsnivå. 

 

Resultatet visar att merparten av deltagarna studerar på gymnasienivå och att endast ett 

fåtal deltagare studerade på högstadienivå och vuxenutbildningsnivå. Detta indikerar på 

att merparten de medverkande arbetsterapeuterna arbetar mer inriktat mot elever på 

gymnasienivå. Detta är inte osannolikt med tanke på att de anställningar som gick under 

projektet Teknikstöd i skolan var målinriktade mot gymnasieelever med kognitiva 

svårigheter (Dahlin & Lagerkrans, 2013). Med tanke på den trend som beskrivs i 

Skolverkets årliga rapport (2015), där det redovisas att andelen elever som går ut med 

grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier sjunker, så kan det också 

bero på arbetsterapeuterna arbetar mycket med gymnasieelever eftersom det finns ett 

behov. 

 

Resultatredovisningen visar att den mest frekvent angivna interventionen som deltagarna 

erhållit är Tekniska hjälpmedel. Detta stämmer överens med Förbundet Sveriges 

arbetsterapeuters beskrivning (2012) av arbetsterapeutens målinriktade arbete inom 

skolverksamhet där de särskilt framför tekniska hjälpmedel som ett redskap för stärka 

elevers möjlighet till delaktighet i skolan. Med tanke på att de projektanställningar som 

gick under projektet Teknikstöd i skolan arbetade aktivt med att införa tekniska 

hjälpmedel som intervention i skolan (Dahlin & Lagerkrans, 2013), så är det inte heller 

konstigt att denna intervention överrepresenteras i hur arbetsterapeuter inom svensk 

skola arbetar. Det finns ett flertal studier och utvärderingar som rapporterar att 

interventioner som går under samlingsbegreppet Tekniska hjälpmedel har en god effekt 

gällande kognitiv funktion i vardagen (Janeslätt, Kottorp & Granlund, 2014; Gentry, 

Wallace, Kvarfordt & Lynch, 2010). Även slutrapporten från projektet Teknikstöd i skolan 

rapporterar att införandet av tekniska hjälpmedel har en gynnsam effekt gällande elevers 

funktion i skolan (Dahlin & Lagerkrans, 2013). Resultatredovisningen visar även att 

Tidsplanering, Anpassning av skoluppgifter samt Anpassning av schema är frekvent 

angivna som erhållna interventioner. Samtliga interventioner kan kopplas till den 

arbetsterapeutiska PEO-modellen, där Anpassning av schema, Tekniska hjälpmedel och 

tidsplanering tillhör modellens delkomponent Miljö, eftersom dessa faktorer i miljön 

stödjer elevernas utförande av aktivitet. Vidare tillhör Anpassning av skoluppgifter 

delkomponenten Aktivitet, eftersom tillvägagångssättet i hur uppgiften utförs underlättas 

(Delany & Pendzick, 2009). 

 

En intressant iakttagelse är att resultatet visar att interventioner som av Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter (2014) anses som vanligt förekommande arbetsterapeutiska 

uppgifter är underrepresenterade, exempelvis Övriga hjälpmedel samt Anpassning av 

omgivning. En summering av den deskriptiva statistiken är också att arbetsterapeuter 

som arbetar inom skolverksamhet verkar erbjuda en mångfald av interventioner, eftersom 

deltagarna anger ett flertal erhållna interventioner. Fisher (2013) bekräftar att denna 

mångfald är naturlig i det arbetsterapeutiska arbetet eftersom arbetsterapeutens 

strategier och metoder bör främja utförandet av de aktiviteter som klienten vill, bör eller 



måste delta i. Detta gäller inte minst för barn och ungdomar som har ett större behov att 

få främja utförandet av de aktiviteter som är meningsfulla för dem (Fisher, 2013). 

 

Resultatredovisningen visar att deltagarna uppfattar att arbetsterapeutens interventioner 

har varit till nytta för dem på ett flertal olika sätt. Sammanräkningen av respektive 

svarsalternativ visar att deltagarens svar var Ja i större utsträckning jämfört med Nej och 

Vet ej. Detta indikerar på en mångfald av uppfattad effekt till följd av arbetsterapeutens 

hjälp bland deltagarna. Författarna anser också att det är värt att påpeka att mer än 

hälften av deltagarna har angivit att de har kunnat uppnå bättre studieresultat med 

arbetsterapeutens hjälp. 

  

Den redovisade mångfalden av upplevd nytta till följd av arbetsterapeutens interventioner 

ger en övergripande bild av elevernas upplevda förmåga att utföra skolrelaterade 

aktiviteter. Många elever har svarat Ja på ett stort antal svarsalternativ. Detta ger en 

indikation på att deras aktivitetsutförande i skolan har förbättrats. PEO-modellen 

beskriver aktivitetsutförandet som ett resultat av kongruensen mellan delkomponenterna 

Person, Miljö och Aktivitet (Delany & Pendzick, 2009). Mångfalden av upplevd nytta i 

anknytning till skolrelaterade aktiviteter indikerar på att eleverna har uppnått ett 

förbättrat aktivitetsutförande med hjälp av arbetsterapeuten. Exempel på svarsalternativ 

som har en hög frekvens gällande upplevd nytta är känna mig mindre stressad som tillhör 

Person, medan få struktur på skoluppgifter tillhör Aktivitet och få ordning på 

papper/dokument tillhör Miljö (Delany & Pendzick, 2009). 

 

Ett flertal utav de olika svarsalternativen formulerades utifrån de kognitiva svårigheter 

som kan upplevas under en skoldag utifrån Dahlin och Lagerkrans (2013). Dessa var bland 

annat svarsalternativen kunna koncentrera mig bättre, Få ordning på 

papper/dokument, Få struktur på skoluppgifter samt Få saker och ting gjorda i tid. 

Resultatet visar att dessa svarsalternativ har en hög frekvens där deltagarna har svarat ja, 

vilket indikerar på att de har fått hjälp med dessa svårigheter. Samtliga utav dessa frekvent 

angivna svarsalternativ kan delas in i ICF-CY komponenten aktivitet och delaktighets 

innehåll allmänna uppgifter och krav. Detta ger en indikation på att eleverna med 

arbetsterapeutens hjälp uppnått en högre nivå av funktionstillstånd utifrån ICF-CY 

gällande att genomföra uppgifter, följa dagliga rutiner och ta ansvar (World Health 

Organization, 2007). Vissa svarsalternativ hade en större frekvens där deltagarna svarat 

nej och vet ej, särskilt svarsalternativen Bli mer delaktig i klassen och Sätta upp egna 

mål. Möjliga orsaker till dessa angivna frekvenser skulle kunna vara att de medverkande 

arbetsterapeuterna inte i stor utsträckning arbetar med exempelvis att öka elevens 

delaktighet i klassen.  Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) samt den 

svenska skollagen (SFS 2010:800, 3 kap paragraf 11) påpekar dock vikten av att arbeta 

mot ett mer integrerande arbetssätt i olika elevgrupper, därför är upplevelsen av 

delaktighet i klassen en faktor som arbetsterapeuter i Sverige skulle kunna fokusera på 

ytterligare. 

  

Resultatet visar att merparten deltagare upplevde att de i större utsträckning kunde 

slutföra sina studier med hjälp av arbetsterapeuten. Detta indikerar på att eleverna med 

arbetsterapeutens hjälp har uppnått ett bättre funktionstillstånd gällande att avsluta 

skolutbildning eller nivå i skola utifrån ICF-CY komponenten aktivitet och delaktighet 



(World Health Organization, 2007). Endast en deltagare hade fyllt i svarsalternativet 

Stämmer inte särskilt och ingen deltagare hade fyllt i Stämmer inte alls.  

 

Det redovisas att det finns en hög grad av uppfattad medvetenhet hos deltagarna 

angående arbetsterapeutens roll i deras skola. Eftersom arbetsterapi inte är en etablerad 

expertis inom skolverksamhet i Sverige (Bergstedt, 2012), så är författarna förvånade över 

att deltagarna uppfattar sig vara så pass medvetna om arbetsterapeutens roll på deras 

skola. Värt att nämna är att ett flertal utav de arbetsterapeuter som medverkade i studiens 

datainsamling har varit verksamma på deras arbetsområde under ett antal år, vilket 

troligtvis har låtit arbetsterapeuterna etablera sin roll och ett flöde av klienter. Troligtvis 

kan detta vara en bidragande faktor till den högt angivna medvetenheten bland 

deltagarna. 

 

Det redovisas en tvetydig bild av hur deltagarna uppfattar huruvida deras lärare är 

medvetna om arbetsterapeutens roll på deras skola. Antalet deltagare som fyllt i 

svarsalternativet Ja har en hög frekvens, samtidigt har antalet deltagare som svarat Vet ej 

en nästan lika hög frekvens. Det är svårt att avgöra vad detta beror på, troligtvis är det 

svårt för eleverna att ha kännedom om hur medvetna deras lärare är. Ett antal deltagare 

noterade under Fråga 7 (Bilaga 1) att specialpedagoger och speciallärare har större 

medvetenhet om arbetsterapeutens roll än klasslärare. De kommenterade att detta 

berodde på att de har en tydligare kontakt med arbetsterapeuten än de vanliga lärarna. 

Däremot var frekvensen där deltagarna svarat Ja högre än vad författarna hade förväntat, 

ännu en gång med tanke på att arbetsterapi inte är en etablerad expertis inom 

skolverksamhet i Sverige (Bergstedt, 2012). Återigen kan detta troligtvis bero på att ett 

flertal utav de arbetsterapeuter som medverkade i datainsamlingen haft ett antal år på sig 

att etablera sin roll. Tidigare nämnd litteratur indikerar också på att arbetsterapeuter och 

lärare ofta kan samarbeta med varandra och att det finns en positiv attityd bland lärare 

vad gäller arbetsterapeutens interventioner (Reeder, Arnold, Jeffries & McEwen, 2011; 

Campbell, Missiuna, Rivard & Pollock, 2012). Att det finns goda förutsättningar för ett 

gott samarbete mellan arbetsterapeuter och lärare kan vara en anledning till att det finns 

en viss medvetenhet bland lärarna.  

 

6.2.2. Betydelse för arbetsterapi 

 

Examensarbetets resultat ger en god indikation på den potential som arbetsterapi kan ha 

för skolan i Sverige. Eleverna uppfattar att de arbetsterapeutiska interventionerna är till 

gagn på en mängd olika vis, inte minst uppfattar de att de i större utsträckning kan slutföra 

sina studier med arbetsterapeutens hjälp. Med tanke på de negativa trenderna vad gäller 

försämrade kunskaper inom grundläggande kunskapsområden i grundskolan samt färre 

fullständiga betyg och behörighet till universitets- och högskolestudier bland 

gymnasieelever (Skolverket, 2015; Skolverket, 2013), så finns det god anledning att 

ytterligare nyttja arbetsterapeutens kompetens inom skolan. Denna anledning stärks 

ytterligare med tanke på att slutrapporten från det svenska projektet Teknikstöd i skolan 

redovisar att eleverna fungerar bättre i skolan till följd av arbetsterapeutens 

interventioner (Dahlin & Lagerkrans, 2013), samt slutrapporten från Umeå kommun som 

redovisar liknande resultat (Carlbom & Nordström, 2010). Det resultat som synliggjorts i 

detta examensarbete kan också ha betydelse för arbetsterapeuter i den dagliga 

verksamheten. Arbetsterapeuter som är verksamma inom skolverksamhet bör ha ett gott 



förtroende till sin kompetens utifrån det resultat som redovisas. Vidare har 

arbetsterapeuter som är verksamma inom skolverksamhet möjlighet att hänvisa till 

examensarbetets resultat när deras roll ifrågasätts av myndigheter eller andra 

professioner inom den svenska skolan. Resultatet indikerar även på att arbetsterapeuter 

inom skola bör arbeta aktivt med att öka medvetenheten om arbetsterapeutens roll bland 

de vanliga klasslärarna eftersom ett antal elever framförde att speciallärare och 

specialpedagoger har mer medvetenhet. Detta i syfte att optimera samarbetet mellan 

lärare och arbetsterapeut. 

 

6.2.3. Förslag på vidare forskning 
  

Efter att ha granskat tidigare forskning drogs slutsatsen att elevens uppfattning om 

erhållen arbetsterapi i skolan inte har belysts tillräckligt väl. Detta examensarbete hade 

som syfte att belysa elevernas egen uppfattning. I slutändan blev datainsamlingen dock 

inte särskilt omfattande. Detta berodde delvis på att arbetsterapi ännu inte är särskilt stort 

inom svensk skola och delvis på att många arbetsterapeuter tackade nej till att medverka. 

Det finns ett behov av att genomföra en större studie i syfte att identifiera mer 

generaliserbara slutsatser om hur elever uppfattar erhållen arbetsterapi i skolmiljö. Mer 

forskning behövs även i anknytning till elever som studerar på högstadienivå samt 

vuxenutbildning, eftersom urvalet i detta examensarbete i slutändan bestod av en stor 

andel gymnasieelever. Det finns även ett behov av att bilda en djupare förståelse för 

elevers uppfattning om erhållen arbetsterapi i skolmiljö med hjälp av en mer kvalitativ 

ansats. 

 

7. Slutsats 

Examensarbetet redovisar en övergripande bild av vilka arbetsterapeutiska interventioner 

som elever erhållit på deras skola och vilken nytta interventionerna har tillfört. Flera olika 

erhållna interventioner angavs och utav dem var tekniska hjälpmedel den mest frekvent 

angivna. De erhållna interventionerna var till nytta för eleverna på ett flertal olika sätt och 

nästan alla elever upplevde att de i större utsträckning kunde slutföra sina studier med 

hjälp av aktuell arbetsterapeut. Till följd av dessa resultat förstärks författarnas bild av att 

arbetsterapeuten har en betydande roll inom svensk skolverksamhet. Vidare redovisas en 

övergripande bild av hur medvetna elever och lärare är om arbetsterapeutens roll på deras 

skola. Eleverna uppfattade att de i hög grad var medvetna om arbetsterapeutens roll. 

Hälften av eleverna angav även att deras lärare hade en medvetenhet, några utav eleverna 

kommenterade dock att speciallärare och specialpedagoger hade en större medvetenhet. 

För att uppnå generaliserbara slutsatser gällande elevers uppfattning av 

arbetsterapeutiska interventioner i skolan krävs dock mer forskning med en större 

omfattning. 
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Bilaga 1.  

Frågeformulär 

 

1. Jag går i:         Högstadiet  □ 

                       Gymnasiet  □ 

Vuxenutbildning  □ 

 

2. Jag uppfattar att arbetsterapeuten erbjudit mig:  Kryssa i de alternativen 

som gäller för dig 

Tekniska hjälpmedel (Ipad, appar, tidshjälpmedel etc.)  □ 

Anpassning av schema     □ 

Anpassning av skoluppgifter    □ 

Anpassning av omgivning (stolar, bord etc.)   □ 

Övriga hjälpmedel (rullstolar etc.)    □ 

Tidsplanering     □ 

Stöd vid inlärning     □ 

Stöd vid sociala situationer (prata inför folk etc.)   □ 

Annat      □ 

Om du svarat annat, beskriv vad arbetsterapeuten erbjudit: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Jag upplever att arbetsterapeuten hjälpt mig med att: Ja   Nej  Vet ej 

Finna balans mellan skola och fritid   □     □     □ 

Finna studiero    □     □     □ 

Kunna koncentrera mig bättre   □     □     □ 

Finna balans mellan plugg och paus   □     □     □ 

Känna mig mindre stressad   □     □     □ 

Hitta nya knep för att lära mig   □     □     □ 

Planera min studietid    □     □     □ 

Få ordning på papper/dokument   □     □     □ 



 Fortsättning på fråga 3. 

Få struktur på skoluppgifter    □     □     □ 

Få saker och ting gjorda i tid   □     □     □ 

Bli mer delaktig i klassen (prata inför/med klasskompisar etc.) □     □     □ 

Sätta upp egna mål    □     □     □ 

Hitta mina styrkor i skolarbetet   □     □     □ 

Uppnå bättre studieresultat    □     □     □ 

 

 

4. Jag är medveten om arbetsterapeutens roll i skolan: 

fullt medveten         delvis medveten          inte särskilt medveten          inte alls medveten                                                 

        □                              □                                       □                                      □ 

 

 

5. Jag upplever att mina lärare är medvetna om arbetsterapeutens roll i skolan:  

Ja  □  

Nej  □  

Vet ej  □ 

 

 

6. Jag upplever i större utsträckning att jag kan slutföra mina studier med 

arbetsterapeutens hjälp:  

stämmer helt         stämmer någorlunda        stämmer inte särskilt        stämmer inte alls 

        □                              □                                       □                                      □ 

 

 

7. Om du vill tilläga något, skriv här nedan:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  



Bilaga 2. 

 

Arbetsterapi i skolan 
 

Vi är intresserade av att skriva vårt examensarbete med förhoppning om att ytterligare 

etablera arbetsterapeuters roll inom skolverksamhet i Sverige. Vår idé är att undersöka 

berörda elevers uppfattning angående mottagandet av arbetsterapi i skolmiljö, detta med 

hjälp av enkätformulär i syfte att uppnå ett någorlunda generaliserande resultat. 

 

Vi vill i största mån genomföra datainsamlingen utan att behöva störa ditt dagliga arbete! 

Det vi önskar att du hjälper oss med är att lämna ut ca 10-12 enkäter till elever som på 

något vis har varit i kontakt med dina kompetenser. Det spelar ingen roll om eleverna 

varit medvetna om att du är arbetsterapeut, och vi efterfrågar ingen särskild 

diagnosgrupp. Vi vill helst att eleverna ska gå antingen årskurs 7-9 , gymnasienivå, eller 

någon form av vuxenutbildning. Enbart elever över 15 år får delta i denna studie. Du får 

bestämma helt själv hur du vill samla in enkäterna från eleverna. 

 

I samband med detta missivbrev har vi bifogat den slutgiltiga enkäten. Vi vill ge dig god 

tid att dela ut och samla in enkätmaterialet. Därför har du totalt 4 veckor på dig och vi 

önskar att erhålla de ifyllda enkäterna antingen via post eller via e-post med hjälp av 

scanner senast den 28 Mars. Vi kommer att inom kort skicka ett frankerat svarskuvert och 

önskar därmed att få en adress som vi kan skicka kuvertet till. Väljer du att skicka svaren 

via e-post skickar du filerna till någon utav nedanstående författare. En påminnelse om 

att dela ut och samla in enkäterna kommer att skickas tre veckor efter att detta 

meddelande har skickats. 

 

På förhand tack för ditt medverkande. 

 

 

 

 

Författare:                                        Författare:                         Handledare: 

 

 

 

Malte Widestrand 

 

0723874294 

 

maltewidestrand@gmail.com 

Oskar Dahl 

 

0733341561 

 

dahl333@hotmail.com 

Elisabeth Elgmark 

 

036-10 12 64  

 

elisabeth.elgmark@ju.se 
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Arbetsterapi i skolan 
 

Vi är intresserade av att skriva vårt examensarbete med förhoppning om att ytterligare 

etablera arbetsterapeuters roll inom skolverksamhet i Sverige. Vår idé är att undersöka 

berörda elevers uppfattning angående mottagandet av arbetsterapi i skolmiljö, detta med 

hjälp av enkätformulär i syfte att uppnå ett någorlunda generaliserande resultat. 

 

Vi vill i största mån genomföra datainsamlingen utan att behöva störa det dagliga arbetet! 

Det vi önskar att arbetsterapeuten hjälper oss med är att lämna ut och samla in 10-12 

enkäter från elever som på något vis har varit i kontakt med arbetsterapeutens 

kompetens! Undersökningen görs helt frivilligt och konfidentiellt. Enbart elever över 15 

år kommer att få förfrågan om att besvara enkäten. Ingen av oss som arbetar med 

undersökningen kommer att veta vem som svarat vad. När svaren kommit in 

sammanställs de i form av tabeller och diagram, en enskilds svar kommer ej att kunna 

utläsas. Är du intresserad av studiens resultat kontaktas någon av nedanstående 

kontaktpersoner. 

 

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring vår studie ber vi dig kontakta oss via 

de beskrivna kontaktuppgifterna nedanför. Om du inte godkänner att dessa enkäter 

lämnas ut i din skolverksamhet ber vi dig förmedla detta till arbetsterapeuten. 

 

 

På förhand tack för er verksamhets medverkan. 

 

 

 

 

 

 

Författare:                                        Författare:                        Handledare: 

 

 

  

Malte Widestrand 

 

0723874294 

 

maltewidestrand@gmail.com 

Oskar Dahl 

 

0733341561 

 

dahl333@hotmail.com 

Elisabeth Elgmark 

 

036-10 12 64  

 

elisabeth.elgmark@ju.se 
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Arbetsterapi i skolan 

Det finns ett behov av att lyfta fram elevernas syn på arbetsterapi i skolan. Vi har i vårt 

examensarbete bestämt oss för att göra en undersökning om hur elever uppfattar arbetsterapeuters 

insatser i skolan. Avsikten med dessa frågor är att dina svar tillsammans med de andras svar skall 

tydliggöra just detta. Förhoppningsvis skall den insamlade informationen också tydliggöra 

arbetsterapeutens roll inom skola och elevhälsa. 

 

Vi har bett arbetsterapeuten fråga dig om detta deltagande och undersökningen görs helt frivilligt, 

och det tillkommer inga konsekvenser om du väljer att delta eller väljer att avbryta ditt 

deltagande. Ingen av oss som skriver detta arbete kommer att veta vem som svarat vad. När 

svaren kommit in sammanställs de i form av tabeller och diagram, och en enskilds svar kommer 

ej att kunna utläsas. De ifyllda formulären kommer att förvaras på ett säkert sätt. Är du 

intresserad av studiens resultat kontaktar du någon av författarna.  

 

Vi ber dig att svara på frågorna och lämna tillbaka formuläret till arbetsterapeuten på din skola. 

Om du inte vet vad arbetsterapi innebär eller hur arbetsterapeuten har hjälpt dig, så ber vi dig 

ändå fylla i formuläret i den mån du kan. 

 

På förhand tack för din medverkan. 
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