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Sammanfattning 

Det är av stor vikt att alla elever får det stöd de behöver genom en variation av olika 

professioners kunskap. Rektorer och lärare i Sverige uttrycker att det är svårt att möta 

bredden av elevers olika behov.  I Sverige är det ovanligt med arbetsterapeuter i skolan trots 

deras kompetens om hur relationen mellan individ, aktivitet och miljö påverkar varandra. 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i skolor. 

Metoden som användes var scoping review och 20 artiklar inkluderades. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska, 

publicerade från 2012 och framåt, beröra elever med ålder 6-18 år och innehålla 

arbetsterapeutiska interventioner utförda på skolor. Resultatet visar att flest studier var från 

USA och Canada, men även Australien, Irland och Storbritannien var representerade. 

Resultatet visade på fyra områden som arbetsterapeuter arbetar inom. Dessa var barn med 

särskilda behov, samarbete mellan arbetsterapeut och lärare, arbetsterapeuters arbete under 

fritidsverksamhet och handskrivning. Slutsatsen är att arbetsterapeuter har många möjliga 

områden att arbeta inom för att kunna stödja elever i skolan.  

 

Nyckelord: Arbetsterapi, elever, intervention, samarbete, särskilda behov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Summary 

Occupational Therapist in school - a literature review 

 

It is of great importance that all students receive the support they need through a wide range 

of different professional knowledge. Principals and teachers in Sweden expresses that it is 

difficult to meet the breadth of students' different needs. In Sweden, it is unusual for 

occupational therapists to be placed in schools despite their expertise on how the relationship 

between the individual, the activity and the environment influence each other. The purpose 

of this study was to describe occupational therapy interventions in schools. The method used 

was scoping review and 20 articles were included. Inclusion criteria for the articles were that 

they would be peer reviewed, written in english, published from 2012 onwards, refer to 

students 6-18 years and include occupational therapy interventions conducted in schools. 

The results show that most studies were from the United States and Canada, but also 

Australia, Ireland and the United Kingdom were represented. The results indicated four areas 

that occupational therapists work in. These were children with special needs, cooperation 

between occupational therapists and teachers, after school programs and handwriting. The 

conclusion is that occupational therapists have many possible areas to work with in order to 

support students in school. 

 

Keywords: Occupational therapy, students, intervention, collaboration, special needs 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ......................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................................... 1 

Arbetsterapeuter placerade på skolan i Sverige ........................................................................................................................... 1 
Elevers behov av individuellt utformade stödinsatser ................................................................................................................. 2 
Arbetsterapeutens roll och kompetens ......................................................................................................................................... 2 

Syfte ................................................................................................................................................. 3 

Material och metod ....................................................................................................................................................................... 3 
Urval .................................................................................................................................................................................................... 4 

Datainsamling ................................................................................................................................................................................ 4 

Dataanalys ....................................................................................................................................................................................... 4 

Etiska överväganden ...................................................................................................................................................................... 5 

Resultat ........................................................................................................................................... 5 

Barn med särskilda behov ............................................................................................................................................................. 6 
Arbetsterapeuters arbete med barn som har DCD .................................................................................................... 6 

Arbetsterapeuters arbete med elever som har autismspektrumtillstånd ...................................................... 7 

Arbetsterapeuters arbete med barn som har inlärningssvårigheter ............................................................... 7 

Arbetsterapeuters arbete med beteende- och självregleringssvårigheter .................................................... 8 

Arbetsterapeuters arbete med “risk” ungdomar ......................................................................................................... 8 

Arbetsterapeuters samarbete med andra professioner i skolan .................................................................................................. 9 
Arbetsterapeutiska insatser under fritidsverksamhet ................................................................................................................11 
Arbetsterapeuters arbete i skolan med handskrivning ..............................................................................................................12 

Metoddiskussion ......................................................................................................................... 13 

Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 14 

Resultatets relevans för arbetsterapi i praxis .............................................................................................................................16 
Vidare forskning .........................................................................................................................................................................16 

Slutsatser ....................................................................................................................................... 17 

Referenser ..................................................................................................................................... 18 

Bilaga I - Artikelöversikt............................................................................................................... 1 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

Inledning 

En stor del av barn och ungdomars vardag tillbringas i skolan som elever. Därför är det av 

stor vikt att dagen på skolan fylls med meningsfullt innehåll, sådant som ökar motivationen 

och ger eleven drivkraft att klara sina uppgifter. Undervisningen ska enligt Skolverket 

(2015a) anpassas efter varje enskild elevs behov då alla elever har rätt att lyckas och 

tillgodogöra sig utbildningen. Lärare och rektorer i Sverige larmar dock om att belastningen 

på dem är för hög. Minst var tionde elev upplevs behöva extra stöd för att klara skolgången. 

Det kan vara en utmaning för läraren att se alla elever och variera undervisningen så att den 

stödjer och stimulerar till individuellt lärande (Skolverket, 2015b). Arbetsterapeutens roll i 

skolan skulle kunna vara att bidra med stöd till både elever och lärare genom att medverka i 

skolans utredning när en elev är i behov av särskilt stöd (Förbundet Sverige Arbetsterapeuter, 

2012). 
 

Bakgrund 

Arbetsterapeuter placerade på skolan i Sverige 

 

Till skillnad mot länder som Australien, England, USA och Kanada (Bose & Hinojosa, 2008; 

Hutton, 2009; Kennedy & Stewart, 2011) är inte skolan en vanlig arbetsplats för svenska 

arbetsterapeuter. Endast ett tiotal arbetsterapeuter i Sverige arbetar sammanlänkade med 

elevhälsan i Sverige eller har ingått i olika projekt. På uppdrag av regeringen genomfördes ett 

sådant projekt på gymnasieskolor i Halmstad, Kalmar och Växjö. Det drevs av 

Hjälpmedelsinstitutet och kallades “Teknikstöd i skolan”. Arbetsterapeuternas fokus i 

projektet var att förstärka det beteende som fungerar och att stödja eleven att hitta 

alternativa sätt för det som inte fungerar. Arbetsterapeutens roll var att fokusera på det som 

eleven gör i dagsläget och vill kunna göra framöver, samt se över vad som kan förändras i 

miljön och vilka hjälpmedel som kan stödja elevens studiegång. Erfarenheterna av projektet 

var goda, lärare fick prova nya arbetssätt och eleverna fick verktyg för att klara uppsatta mål. 

Analysen av projektet visar att samhället kan spara resurser på att satsa på tidiga åtgärder 

(Kratz, Karlman, Karlsson & Durborg, 2012). 

 

I ett annat projekt som genomfördes i norra Sverige kallat ATis, som står för 

”Arbetsterapeuter i skolan”, arbetade två arbetsterapeuter tillsammans med elevhälsan. 

Målsättning var att öka kunskapen om barn med lindriga funktionshinder och därmed öka 

möjligheten att de får det stöd de behöver. Genom att få stöd eller anpassning i aktiviteten 

ökade elevens förmåga att utföra sitt skolarbete. Arbetsterapeuten kunde till exempel hjälpa 

eleven med struktur så att rätt läxa kom med hem. Detta resulterade i att eleverna 

självständigt lyckades genomföra fler skoluppgifter på ett mer effektivitet och noggrant sätt 

(Munkholm, Löfgren & Fisher, 2012). Förhoppningen är att detta projekt kan leda till att 

arbetsterapi i skolan uppmärksammas på fler platser (Gotthardsson & Carlbom, 2013). 

Resultatet visade goda effekter hos de elever som fick arbetsterapeutiska interventioner och 

var ett bra komplement till andra insatser som exempelvis specialpedagogens. De 

arbetsterapeutiska insatserna var inte knutna till skolans kunskapsmål men de gav eleverna 

förutsättningar att lyckas nå dessa (Munkholm, et. al., 2012). 
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Elevers behov av individuellt utformade stödinsatser 

 

Ungefär 90 000 elever gick ut grundskolan år 2014 i Sverige. Av dessa var det ungefär en 

tredjedel som någon gång haft behov av stödundervisning, de flesta redan i låg- och 

mellanstadiet. Av de som fått stödundervisning vid något tillfälle är det ca 90 % som når 

behörighetskraven för att börja gymnasiet (Statistiska centralbyrån, 2014). För att möta 

dessa elever som är i behov av stöd behövs en helhetssyn. Detta tar LeWallen, Hunt, Potts-

Datema, Zaza och Giles (2010) upp och menar att flera yrkeskategorier bör vara engagerade i 

både utbildning och elevhälsa och samarbeta för att ge eleven förutsättningar att nå målen. 

Utifrån den helhetssyn som ett gott samarbete kan erbjuda kan elevens behov mötas med 

individuella eller allmänna anpassningar. Detta sammantaget anses vara det bästa för att 

eleven ska utvecklas på bästa sätt och tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Det stöd som elever med svårigheter i första hand ska få i Sverige kallas extra anpassningar. 

Detta innebär hjälp med att planera, strukturera, få tydliga instruktioner och att komma 

igång med uppgifter. Om ytterligare behov finns kan eleven få särskilt stöd. Då kopplas 

elevhälsan in, utredning görs och åtgärdsprogram initieras. Utredningen ska visa på elevens 

styrkor och svårigheter samt innehålla analys av hinder och möjligheter i elevens omgivning. 

Åtgärderna ska vara konkreta och möjliga att utvärdera och vara kopplade till elevens behov 

av särskilt stöd. Skolan har som mål att insatser helst ska ges i den vanliga klassen men det 

kan även innebära att eleven får undervisning i mindre grupp eller en anpassad studiegång 

med tillgång till elevassistent (Skolverket, 2015a). Isaksson (2009) uppmärksammar dock att 

stödåtgärder som ges inte skiljer sig åt beroende på elevens svårigheter. Den vanligaste 

åtgärden var färdighetsträning enskilt eller i liten grupp. Problemet kring detta är att alla 

elever får liknande stödåtgärder oavsett utgångsläge. Olika problem bör leda till specifikt 

utformat stöd menar Isaksson. En diagnos ska inte ges företräde till stödåtgärder men 

verkligheten tycks beskriva något annat (Isaksson, 2009). En del elever som diagnostiserats 

exkluderas från klassrummet istället för att inkluderas i undervisningen tillsammans med de 

andra eleverna. Det kan medföra en förlust i det sociala samspelet med klasskamraterna 

(Solvang, 2007). Detta sker trots att särskilt stöd i första hand borde ges i klassrummet 

(Skollagen,SFS 2010:800). Enligt Egilson & Hemmingsson (2009) är det viktigt att 

arbetsterapeuter i samarbete med lärare uppmärksammar vilka hinder som finns i 

omgivningen för att kunna öka kunskapen kring behovet av anpassningar. De elever som har 

fysiska funktionshinder får i större utsträckning anpassning i miljön än de som har 

psykosociala funktionsnedsättningar, då synliga problem är lättare att åtgärda än de senare 

som är osynliga. Skolan bör överväga olika sätt att öka delaktigheten så att alla känner sig 

inkluderade. 

 

Arbetsterapeutens roll och kompetens  

 

Arbetsterapeutens uppgift är att utreda aktivitetsförmågan hos en individ för att sedan 

anpassa insatser med hänsyn till individens motivation, individuella förutsättningar och 

förmågor samt miljöns krav. Utifrån dessa parametrar kan antingen utförandet eller miljön 

förändras (Fisher, 2009). Arbetsterapeuten med kompetens om barn och ungdomars behov 

av aktivitet och delaktighet samt om olika funktionsnedsättningars konsekvenser i vardagen, 

skulle kunna vara en betydelsefull medarbetare i skolan. Som arbetsterapeut kan man arbeta 

riktat mot de som har en diagnos eller funktionshinder men man kan även arbeta 
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hälsofrämjande och stödjande för de elever som inte har diagnos. Funktionsnedsättningar 

behöver inte bli ett funktionshinder om de behandlas på rätt sätt (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, FSA, 2012). 

 

En individs framtida kompetens utvecklas under uppväxtåren. Kielhofner (2008) beskriver 

detta utifrån Model of Human Occupation, MOHO, vilken stödjer sättet som 

arbetsterapeuter kan arbeta med olika ålderskategorier. Lim och Rodger (2008) beskriver 

hur de applicerat MOHO i sin studie där de lyfter fram barnets vilja som drivande till 

aktivitet. Viljan påverkas av värderingar, det vill säga vad som är meningsfullt, viktigt och 

intressant för dem. Barn väljer oftast att göra sådant som de vet att de kommer lyckas med, 

om risken att misslyckas finns kan den aktiviteten komma att undvikas. Vanor och roller 

hjälper till att organisera livet, men om barnet inte har utvecklat rutiner eller känner 

osäkerhet kring sin roll i klassen kan det orsaka ett beteende som är oorganiserat eller socialt 

oacceptabelt. Ett sådant beteende kan bli störande för andra elever. Genom att stödja barnet 

att delta i sina roller, och i det sociala samspelet samt i dagliga aktiviteter, har 

arbetsterapeuten en betydelsefull roll i att öka barnets livskvalitet (Lim & Rodgers 2008). 

Elever som har behov av stöd eller anpassningar i skolan, men som inte får tillräckligt eller 

rätt stöd, kan känna sig allt för beroende av andra, obetydliga och maktlösa. Det kan påverka 

deras välmående och ge en känsla av att inte få vara med på samma villkor som de andra 

barnen (Egilson & Hemmingsson, 2009). Den fysiska och den sociala miljön runt ett barn 

kan antingen möjliggöra eller begränsa förmågan till att utföra aktiviteter och 

arbetsterapeuten kan utreda vilka fysiska och kognitiva förmågor som krävs för olika 

uppgifter (Kielhofner, 2008).  
 

I förhållande till vad som tidigare är känt om arbetsterapi i skolan i Sverige vill författarna i 

detta examensarbete samla ihop kunskap från olika delar av världen om hur arbetsterapeuter 

kan vara en viktig del i skolan. Detta är viktigt att studera för individens rätt till hjälp utifrån 

individuella behov. Arbetsterapeuten kan enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA, 

(2012) bidra till att ge eleverna verktyg som gör att de kan nå målen i skolan. För samhället 

skulle vinsten bli lägre ekonomiska kostnader då fler elever klarar skolan och tar sig ut i 

arbetslivet. För professionens utveckling i Sverige behöver detta lyftas som ett ytterligare 

arbetsfält och visa på bredden av den kompetens som finns i arbetsterapi. FSA visar på värdet 

av att ha arbetsterapeuter i skolan för att stödja elever under deras skolgång. Kompetensen 

som arbetsterapeuter besitter rör både samspelet mellan elev, aktivitet och miljö men även 

behovet av aktivitet och delaktighet. 

 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i skolor. 
 

Material och metod 
 

Examensarbetet genomfördes som en scoping review (Arksey & O’Malley, 2005). Denna form 

av litteraturöversikt valdes för att ge en bred bild av arbetsterapeuters uppgifter i skolmiljö 

samt innefatta flera olika studiedesigner. Scoping Review kan användas på olika sätt och i 

detta fall kommer fynden att sammanfattas i en beskrivande text (Arksey & O’Malley, 2005). 



 
 

4 
 

 

Urval 
Artiklarna som inkluderades i arbetet mötte följande inklusionskriterier: 

 peer reviewed  

 skriven på engelska 

 publicerade från 2012 och framåt 

 ålder på inkluderade barn 6-18 år 

 arbetsterapeutiska interventioner utförda på skolor 

 

Datainsamling 
Artiklar söktes i databaserna CINAHL, AMED, ERIC och Academic Search Elite. Författarna 

fick rådgivning av bibliotekarie om att använda olika sökord beroende på databas. 

Sökningens alla steg dokumenterades noggrant för att öka reliabiliteten (Arksey & O’Malley, 

2005) och en sammanfattning presenteras i ett flödesschema (figur I). Samtliga relevanta 

titlar valdes ut och därefter läses 201 abstrakt, av dessa lästes 43 hela artiklar för att sedan 

inkludera 20. De artiklar som exkluderades hade antingen ingen intervention som var utför 

av en arbetsterapeut på skolan eller att en arbetsterapeut gjort en intervention fast inte i 

skolan, men utgången av insatsen kan ha gett effekt även i skolan. 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema över litteratursökning. 

 

 

Dataanalys 
Författarna läste samtliga artiklar för att sedan diskutera övergripande intryck i syfte att öka 

reliabiliteten i metoden. De inkluderade artiklarnas innehåll dokumenterades i en 

artikelöversikt enligt följande struktur: författare (årtal), land, design, population, 

intervention, resultat, arbetsterapeutens (AT) roll (bilaga I). Sedan delades materialet upp i 

olika områden utifrån hur arbetsterapeuter arbetar, representerade länder samt inriktning på 

artikeln (tabell I). När artikeln varit i form av en litteraturstudie har detta antecknats då 

dessa inte är landsspecifika. Läsningen genomfördes på ett reflekterande sätt genom att 

författarna diskuterade områden parallellt med läsningen (Arksey & O’Malley, 2005). 
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Etiska överväganden 
 

Författarna har övervägt etiska aspekter när det gäller urval och presentation av resultat. 

Inkluderade artiklar har fått tillstånd från en etisk kommitté alternativt så finns noggranna 

etiska överväganden beskrivna. De artiklar som redovisas i resultatet är samtliga artiklar som 

överensstämmer med inklusionskriterierna och inte bara de som svarar positivt mot syftet 

(Forsberg & Wengström, 2013).  
 
 

Resultat 

Tjugoen artiklar publicerade mellan 2012-2015 uppfyllde inklusionskriteterierna och 

inkluderades i examensarbetet.  De två mest representerade länderna är USA och Kanada 

med åtta respektive sex artiklar (tabell I). Artiklarna har varierande design så som 

kvantitativa, kvalitativa eller litteraturstudier.  

 

 

Tabell I. Översikt av artiklarnas områden, land samt inriktning.  
 

Område Land (antal artiklar) 

 

Inriktning 

Barn med särskilda  

behov 

USA (2) 

Canada (3)  

Australien (1)  

Storbritannien (1) 

Irland (1) 

 

Risk ungdomar, litteraturstudie AST 

DCD, DCD, litteraturstudie LD 

AST 

DCD 

Ordinarie, krävande klass 

Samarbete med andra 

professioner 

Canada (3) 

Australien (2) 

Irland (1) 

 

Varierade funktionshinder samt ordinarie 

klass 

Ospecificerat 

LD 

Fritidsverksamhet 

 

USA (3) Självbild, litteraturstudie övervikt, 

hälsosamma vanor 

 

Handskrivning  

 

USA (3) Ordinarie klasser 

 
Förkortningar: Autismspektrumtillstånd (AST), Developmental Coordination Disorder (DCD), Learning disabilities (LD). 

 
 

Resultatet från artiklarna presenteras i en beskrivande text utifrån de områden som de blivit 

indelade i. Fyra olika områden där arbetsterapeuter arbetar i skolan identifierades: barn med 

särskilda behov (8 artiklar), samarbete med andra professioner (6 artiklar), 

fritidsverksamhet (3 artiklar) och handskrivning (3 artiklar). Artiklarna är presenterade i en 

artikelöversikt (bilaga I). 
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Barn med särskilda behov 

 

Åtta artiklar handlade om arbetsterapeuters arbete med barn med särskilda behov. Dessa 

artiklar handlar om barn eller ungdomar som antingen har en diagnos eller som har en tydlig 

problematik i olika svårighetsgrad, där arbetsterapeuten haft en betydande roll. Tre av 

artiklarna rörde barn med Developmental Coordination Disorder, DCD (Jasmin, Tétreault, & 

Joly, 2014; Missiuna, et. al., 2012 & Payne, Ward, Turner, Taylor, Bark, 2013). Två handlade 

om barn med autism (Weaver, 2015; Stagnitti, 2012). En litteraturstudie handlade om barn 

med inlärningssvårigheter, Learning Disabilities, LD (Batorowicz, Missiuna, & Pollock, 

2012). En annan handlade om arbetsterapeuters arbete med beteende- och 

självregleringssvårigheter (MacCobb, Fitzgerald & Lanigan-O’Keeffe, 2014) samt en artikel 

som handlade om “risk” ungdomar (Williamson Weiner, N., Toglia, J. & Berg, C., 2012). 

Arbetsterapeuters arbete med dessa särskilda behov presenteras var för sig. 

 

Arbetsterapeuters arbete med barn som har DCD 
 

Developmental Coordination Disorder, DCD, betecknas av att man i olika grad har en 

bristande utveckling av motoriska färdigheter med fumlighet som följd (Egidius, 2016). 

Elever med DCD kan få problem med akademisk utbildning, fritidsaktiviteter, uppförande, 

självkänsla och välmående. Hälften av de som har DCD symptom har även ADHD symptom 

och tvärt om (Jasmin et. al., 2014). 

 

Något som ses som viktigt med elever som har DCD är att i utredning se till hela elevens 

sociala sammanhang menar både Jasmin et. al. (2014) och Payne et. al. (2013). 

Arbetsterapeutens uppgift är att se över samtliga behov och viktiga områden för att skapa en 

helhetsbild över vad som stödjer elevens utveckling. Elever med DCD undviker ofta 

fritidsaktiviteter och fysiska aktiviteter på grund av den osäkerhet som de motoriska 

nedsättningarna ger och på grund av att de blir retade av andra elever (Jasmin et. al., 2014; 

Payne et. al., 2013). Att utöka elevernas sociala delaktighet är därför en av 

arbetsterapeuternas viktiga uppgifter eftersom vänskapsrelationer ofta utvecklas genom 

fritidsaktiviteter hos barn. Om eleverna kan lära sig användbara kognitiva strategier till 

aktiviteter som de gillar att göra kan motivationen att använda dem även till skolarbetet öka 

menar Jasmin et. al. (2014). Vidare ges förslag på uppgiftsorienterade strategier så som 

Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, CO-OP. Att förstärka elevens 

självhantering och självkänsla borde också prioriteras då detta kan underlätta social 

delaktighet, lyckade skolresultat och mer hälsa överlag (Jasmin et. al., 2014). 

Arbetsterapeutens roll enligt Payne et. al. (2013) är att vara en vägvisare i att hitta 

meningsfulla aktiviteter som eleven är eller kan bli intresserad av. Det är även viktigt att hitta 

strategier för att öka självständigheten hos elever med DCD som i många fall behöver stå upp 

för sig själva och sina behov (Payne, et.al., 2013). 

 

Väntetiden på att få ett individuellt besök hos en arbetsterapeut kan vara lång skriver 

Missiuna, et. al., (2012). Därför kan i stället en samarbetsmodell kallad Partnering for 

Change, förkortat P4C, användas för att hjälpa fler elever samtidigt genom att rikta sig mot 

de som arbetar med barnen, det vill säga lärarna. Genom att arbetsterapeuten delar med sig 

av kunskap kan medvetenheten om DCD bland skolpersonalen öka och elevernas 

inlärningsmiljö kan på så sätt bli mer stödjande. Arbetsterapeuternas roll var att samarbeta 

med föräldrar och lärare och identifiera barn med motoriska nedsättningar samt de som låg i 
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riskzonen för dessa. Miljön i klassrummet och runt elevens arbetsplats strukturerades upp 

med möbler, material och redskap. Arbetsterapeuten föreslog undervisningsstrategier och 

visade strategier och tekniker för enskilda elever, grupper av elever eller i helklass.  

Arbetsterapeuterna gav lärarna strategier för att kunna stödja elever med DCD i 

klassrummet, i enskilt arbete eller i grupp. Man gav även lunchföreläsningar för lärarna och 

var en bro mellan skola och vård (Missiuna, et. al., 2012).  

 

Arbetsterapeuters arbete med elever som har autismspektrumtillstånd 
 

Majoriteten av barn med autism har även en utvecklingsstörning, man kan också se att 

epilepsi samt syn- och hörselskador är vanliga. Autismspektrumtillstånd, AST, är en vanligt 

förekommande diagnos som arbetsterapeuter arbetar med på olika instanser. 

Arbetsterapeutens roll är att hjälpa till med struktur och att stödja elevens förmåga att vara 

självständig, att kunna kommunicera med andra och att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen i skolan (Weaver, 2015). 

 

Med hjälp av ett lekbaserat program kallat, Learn to Play, fick elever 5-6 år i en specialskola 

hjälp av arbetsterapeuter att utveckla sin roll som “lekare”. Samtliga i gruppen hade en 

utvecklingsstörning och 10 av 19 hade även autism. De fick först se en förberedande film om 

vad de skulle leka och sedan öva på att starta upp lekar och utveckla “låtsasleken”. 

Arbetsterapeut och lärare var med som handledare under leksessionerna. Resultatet visade 

att Learn to Play ökade det sociala samspelet, förbättrade språk- och talförmågan och att det 

var en effektiv intervention när det gäller barn med kognitiva och intellektuella 

funktionsnedsättningar (Stagnitti, et. al., 2012). 

 

I Weavers (2015) litteraturstudie framkommer tre olika interventioner med aktiviteter för 

elever med autismspektrumtillstånd, som leds av en arbetsterapeut på skolan. Samtliga av 

dessa handlade om olika fysiska aktiviteter som eleverna deltog i med syfte att öka 

engagemanget i klassrummet. I den ena beskrivs hur en arbetsterapeut använder sig av ett 

dagligt yogaprogram för att stärka positivt beteende i klassrummet. Efter fyra månader 

utvärderade klassläraren effekten och resultatet visade att beteendet i klassen blivit bättre i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen. Weaver framhåller att om yoga ska användas i 

klassrummet bör det vara del av en daglig rutin. I en annan ledde arbetsterapeuten 

utforskandet av olika fysiska aktiviteter som att simma, jogga, cykla, rida och gå promenader. 

Att vara med i en fysisk aktivitet efter eget intresse förändrade elevernas beteenden och 

förbättrade både de motoriska och de sociala färdigheterna hos dem. Individuella 

interventioner visade större förbättringar på elever med AST än vad gruppbaserade 

interventioner gjorde. Den tredje aktiviteten som var ledd av arbetsterapeut var att innan 

lektionen började, träna till exempel joggning, under 15 minuter. Det visade sig att sju av nio 

deltagare presterade bättre skolresultat efter denna intervention.   

 

Arbetsterapeuters arbete med barn som har inlärningssvårigheter 
 

Det är betydelsefullt för elever med olika nivå av inlärningssvårigheter att samarbetet mellan 

klassläraren och arbetsterapeuten fungerar. Att man följer elevens utveckling noggrant, att 

eleven får intensiv träning med direkt återkoppling och möjlighet till egenutvärdering (Case-

Smith, 2014b). Arbetsterapeuter blir ofta tillfrågade om att stödja barn med 
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inlärningssvårigheter i skolan genom att förskriva tekniska hjälpmedel för att förbättra den 

skrivna produktiviteten. Detta beskrivs av Batorowicz et. al. (2012) i en litteraturstudie. Det 

framgick i artiklarna att arbetsterapeuten behöver ta hänsyn till saker som elevens ålder och 

kognitiva nivå, erfarenheter av hur barnet fungerar och att se till att det finns en stödjande 

miljö kring eleven vid förskrivning. Om detta görs på rätt sätt kan det tekniska hjälpmedlet 

motivera eleven att öva mer på att skriva och bidra till förbättringar av skrivandet för barn 

med inlärningssvårigheter. Förutsättningarna för att det skulle lyckas var tydliga 

instruktioner och guidning i användandet, typ av hjälpmedel, om eleven hade vana i att 

använda teknik sedan tidigare samt samarbetet med andra klasskamrater. Resultatet visade 

att tekniska hjälpmedel skulle kunna bidra till förbättringar i skrivandet för dessa elever. 

 

Arbetsterapeuters arbete med beteende- och självregleringssvårigheter  
 

Förmåga till självreglering innebär att kunna kontrollera sina känslor, impulser och sin 

uppmärksamhet, till exempel till att kunna hålla fokus på att slutföra uppgifter. Om denna 

förmåga är bristande kan det leda till frustration och svårighet att ta till sig kunskap och även 

till svårigheter att komma överens med klasskompisar. Kulturen i en klass med några elever 

som har svårigheter till självreglering kan förändras så att det påverkar beteendet hos 

samtliga elever på ett negativt sätt skriver MacCobb, et. al. (2014). Därför menar författarna 

att det är att föredra att lära ut strategier till en hel klass och inte endast till de elever som har 

problem. Alert Program, AP, är ett program där man arbetar med att upptäcka och utforska 

hur man som individ fungerar, vad man blir uppvarvad av och vad man blir nedvarvad av, för 

att få en guidning i hur man kan påverka sin dag. Strategier som användas är: att stoppa 

något i munnen, någon form av rörelse, beröring, synintryck och att lyssna på något. Genom 

att testa sig fram mellan dessa kan eleverna få större självkännedom av vad som lugnar dem 

respektive får igång dem. Det har visat sig att elever som har svårt med självreglering även 

har problem med självbestämmande och till exempel att ta beslut. Författarna beskriver 

utifrån Person-Environment-Occupation, PEO-modellen, att eleverna behöver stöd i tre 

dimensioner för att förvärva färdigheter som rör självreglering och självbestämmande. Dels i 

att stödja personliga strategier (P), dels i att stödja en god kultur i klassen (E), och dels i att 

aktiviteterna (O) med innehåll och utmaningar är relevanta. Arbetsterapeuten leder därför 

olika gruppövningar där eleverna får göra val, ta beslut, lösa problem och reflektera.   

 

Majoriteten elever (85 %) ansåg att AP var relevant, att de lärde sig mycket och att de skulle 

fortsätta använda upptäckta strategier. Den grupp elever som sågs som mest utmanande gav 

också programmet högst betyg. En framgångsfaktor för att upprätthålla kunskapen som AP 

tillfört är att samtliga lärare sätter sig in i språket och de tekniker som använts för att 

förstärka inlärningen. Eleverna visade på förbättrat uppförande i klassrummet efter insats 

med AP (MacCobb, et. al., 2014). 

 

Arbetsterapeuters arbete med “risk” ungdomar 
 

Williamson Weiner et. al. (2012) beskriver “risk” ungdomar, de som lever i fattigdom, 

presterar dåligt och uppvisar riskbeteende som en viktig målgrupp att fokusera på. Dessa 

ungdomar kan ha underliggande problem med exekutiva funktioner. Detta kan till exempel 

innebära svårighet med att anpassa sig till nya situationer och att kontrollera sina impulser, 

vilket kan förstärka svårigheter till inlärning. På grund av att exekutiva funktioner är viktiga 
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för att klara dagliga aktiviteter behöver arbetsterapeuter hjälpa dessa ungdomar överkomma 

utmaningar i dessa aktiviteter. Med hjälp av instrumentet Weekly Calendar Planning 

Assessment, WCPA, kan man i aktivitet analysera processen i elevens utförande och 

observera vilka interna strategier som används. Man observerar även hur väl de kommer ihåg 

regler samt hur de klarar störande moment. Detta prövades på en skola där elever som 

avbrutit sina studier fick en chans att komma tillbaka och ingå i ett tvåårigt program. Med 

hjälp av WCPA identifierades vilka exekutiva funktioner som använts och som fungerade 

respektive inte fungerade hos eleverna. Instrumentet visade sig underlätta vid 

arbetsterapeutens aktivitetsanalys och bedömning av elevernas utförande av komplexa 

uppgifter. Resultatet visade att användandet av WCPA ger goda resultat även vid mild grad 

av exekutiva funktionsnedsättningar hos eleverna. Fördelar med att använda WCPA är att det 

inte kräver en viss miljö eller material och den tar i genomsnitt 16 minuter för eleven att 

utföra. Respons från elevernas lärare visade att de såg resultatet från WCPA som 

betydelsefullt för planering av elevernas studiegång (Williamson Weiner, et. al., 2012). 
 
 

Arbetsterapeuters samarbete med andra professioner i skolan 

 

Sex artiklar hade fokus på området samarbete mellan arbetsterapeuter och lärare. Samarbete 

innebär att arbetsterapeuten tillsammans med andra professioner arbetar för att ge elever i 

skolan rätt stöd och se deras behov (Campbell, et. al., 2012; Kennedy & Stewart, 2012; 

Patton, Hutton & MacCobb, 2015; Rens & Joosten, 2013; Salm, 2014; Villeneuve & 

Hutchinson, 2012).   

 

Arbetsterapeutens roll i ett samarbete på skolan kan se olika ut. Villeneuve & Hutchinson 

(2012) beskriver två fall där arbetsterapeuten ingår i ett större team kring en elev. I det ena 

fallet träffas alla professioner regelbundet tillsammans och arbetar med mål och 

erfarenheter. Det andra fallet beskrivs som ett mindre lyckat samarbete där regelbundna 

träffar uteblir och ersätts av otillräcklig kommunikation. Arbetsterapeuten har som uppgift i 

båda fallen att i teamen bidra med sin expertis om barn med olika funktionsnedsättningar, ge 

förslag till färdighetsträning för att förbättra elevens förutsättningar att möta skolans 

förväntningar, samt förmedla vidare kunskap till andra professioner om hur de bäst kan 

stödja eleven (Villeneuve & Hutchinson, 2012). I samarbete med andra blir arbetsterapeuten 

en del av en helhet anser Salm (2014) och menar att då är det viktigt att det finns tydlighet i 

rollerna kring de olika professionerna. Arbetsterapeutens roll i helheten gör att det är bra att 

veta hur skolans värld fungerar så att interventionerna eller rekommendationerna som ges 

till läraren är genomförbara. Det beskriver även Rens och Joosten (2013) är en viktig del då 

det annars kan uppstå frustration från både lärare och arbetsterapeut. Enligt Missiuna et. al. 

(2012) kan samarbete även innebära att arbetsterapeuten får hjälpa läraren att se vilka barn 

som har motoriska nedsättningar och därefter göra arbetsterapeutiska interventioner. Rent 

samarbetsmässigt behöver arbetsterapeuten lära ut strategier till läraren hur denne kan 

hjälpa eleven individuellt, i grupp eller i helklass.  

 

Samarbete kan även förekomma under lektionstid (Case-Smith, et. al., 2014a; Case-Smith, et. 

al., 2014b; Patton, et. al., 2015). Att ha ett samarbete mellan skolan och vårdpersonal är 

något som är centralt i att kunna identifiera och hjälpa elever med särskilda behov anser 

Patton et. al. (2015). Detta eftersom läraren och arbetsterapeuten har olika insikt i vad som 

kan vara orsaken till ett problem och hur detta skulle kunna åtgärdas. Arbetsterapeuten kan 
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möta elevernas behov bättre på skolan, än att göra insatser utanför skolan, menar de. Om 

lärare och arbetsterapeuter samarbetar bra kan det leda till att elevernas möjligheter att 

uppnå målen ökar (Patton, et. Al., 2015). Enligt Case-Smith, et. al. (2014a) och Case-Smith, 

et. al. (2014b) är det viktigt att definiera roller och förtydliga vem som ska göra vad i ett 

samarbete. Viktiga faktorer för att lyckas med samarbetet var att ha respekt för varandra, 

uppskatta varandras färdigheter, vara öppen för nya strategier och metoder och att båda 

känner ansvar för att leda eleverna i klassrummet. Enligt Patton et. al. (2015) är det inte 

alltid som det lyckas att komma som arbetsterapeut in i skolans värld. Arbetsterapeuten kan 

känna sig hindrad att utföra interventioner medan läraren inte upplever att arbetsterapeuten 

förstår skolans krav. Allt detta på grund av bristande kunskap om varandras färdigheter och 

olika målsättningar. Arbetsterapeuten i studien meddelade sig oftast via telefon vilket 

medförde hinder i att lyckas med samarbetet. Detta kan dock förhindras anser Villeneuve & 

Hutchinson (2012) om det finns tid avsatt tid för regelbundna möten där alla inblandade 

parter som kan bidra till elevens utveckling är med och sätter mål tillsammans. Flera studier 

anser att regelbunden avsatt tid för att mötas är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete 

(Villeneuve & Hutchinson, 2012; Kennedy & Stewart, 2012; Rens & Joosten, 2013). 

 

De erfarenheter och upplevelser som läraren hade efter de arbetsterapeutiska 

interventionerna var enligt Rens & Joosten (2014) att många lärare aldrig hade förstått att 

arbetsterapeuter kunde arbeta i skolan. Rollen som arbetsterapeut i skolans värld var oklar 

till en början på grund av att lärarens ovana att samarbeta med denna profession. Det bästa 

sättet för lärarna att förstå hur arbetsterapi fungerade var när de fick se en arbetsterapeut 

utföra interventioner med eleverna. Då blev det tydligt vilken resurs arbetsterapeuten kan 

vara och läraren kände sig trygg med att låta eleven få extra stöd. Arbetsterapeuterna såg att 

lärarna inte behövde försvara sitt område då de såg att de kunde få värdefull hjälp. Läraren 

och arbetsterapeuten hade gemensamma åsikter om att det borde vara en arbetsterapeut 

kopplad till klassen för att kunna bygga relationen i samarbetet. Det kan ta tid innan 

samarbetet har etablerats menar Patton et. al. (2015) som också förklarar att erfarenheterna 

av samarbetet i studien var goda. För att lyckas med detta anser Kennedy & Stewart (2012) 

att det måste finnas en positiv attityd till förändring och samarbete från inblandade 

professioner.  

 

Att använda samarbete som en modell för att implementera arbetsterapeutiska 

interventioner i skolan har visat sig bli vanligare menar Missiuna et. al. (2012). Det finns 

olika modeller för hur ett samarbete kan fungera. Campbell et. al. (2012) och Missiuna et. al. 

(2012) använde sig av Partnering for Change, P4C, med en arbetsterapeut som var fysiskt 

närvarande i skolan, i elevens naturliga miljö. De fanns på så sätt tillgängliga för konsultation 

om lärarna behövde råd angående någon elev. Flera studier visar att om fler professioner 

hjälper varandra med olika expertis inom områden som berör elever och deras skolgång kan 

resultatet bli att fler lyckas (Missiuna, et. al., 2012; Patton et. al., 2015; Salm, 2014; 

Villeneuve & Hutchinson, 2012).  
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Arbetsterapeutiska insatser under fritidsverksamhet 

 

Tre artiklar föll in under området fritidsverksamhet. Studierna visade interventioner som 

utspelade sig efter skoltid och leddes av arbetsterapeuter. Gemensamt för dem var att de 

genomfördes i områden med låg socioekonomisk status och att interventionerna riktade sig 

till barn i riskzonen för olika framtida problem (Scurlock, 2015; Lau, Stevens & Jia, 2013; 

Suarez-Balcazar, Friesema, & Lukyanova, 2013). Interventionerna i två av artiklarna riktar 

sig till barn i riskzonen för fetma (Lau, et. al., 2013; Suarez-Balcazar, et. al., 2013), medan 

den tredje artikeln har som syfte att förbättra självbilden hos barnen och på det viset minska 

risken för avhopp från skolan senare under ungdomsåren (Scurlock, 2015).  

 

Arbetsterapeuter kan ha en viktig uppgift när det gäller att arbeta preventivt med barn. De är 

utrustade med strategier och kan lära barnen tidigt i livet att göra hälsosamma val i vardagen 

genom att hjälpa dem att hitta meningsfulla aktiviteter som blir en del av den dagliga rutinen 

(Lau, et. al., 2013 & Suarez-Balcazar, 2013). För att kunna göra det behöver eleverna lära sig 

att de har förmågan att fatta bra beslut som gynnar deras hälsa. Detta anser Scurlock (2015) 

går att göra genom att använda sig av ett program som startar i anslutning till att skoldagen 

avslutas. Då är många barn kvar och arbetsterapeuten kan arbeta preventivt mot större 

grupper samtidigt. Samtliga studier beskriver att interventionerna ska vara roliga för barnen 

att delta i och ge goda upplevelser som uppmuntrar till mer hälsosamma val eller förbättrar 

självbilden (Scurlock, 2015; Lau, et. al., 2013; Suarez-Balcazar, et. al., 2013). Suarez-Balcazar 

(2013) beskriver olika strategier som arbetsterapeuten kan använda sig av för att nå barn av 

olika etnicitet som hamnar utanför många aktiviteter som finns att tillgå och därmed lättare 

hamnar i riskzonen för fetma. För att kringgå kulturella hinder behöver arbetsterapeuten 

anpassa eller hitta alternativa aktiviteter belägna på platser som är acceptabla för 

målgruppen.  

 

Arbetsterapeuterna i studien av Lau, et. al. (2013) använde livsstilsprogrammet Healthy 

Choices for Me för att utveckla ett fritidsprogram efter skolan. Programmet var 

aktivitetsbaserat och fokuserade på att stärka barnen till att göra hälsosamma val i det 

dagliga livet och utveckla långsiktiga hälsosamma vanor. Eleverna träffades och deltog i 

konditionsövningar som dans, hoppa hopprep och andra lekar med tanken att de skulle ha 

roligt. Det samtalades kring ämnet fysisk aktivitet och de fick även lektioner i ämnet 

matvanor. Varje vecka fick eleverna individuell guidning av arbetsterapeuten i att göra 

hälsosamma val vilka skrevs ner och togs med hem som en påminnelse. I programmet ingick 

även att informera föräldrarna om programmet och engagera dem i att stödja barnet till 

fysisk aktivitet och mindre skärmtid (Lau, et. al., 2013). Det är viktigt att arbeta preventivt 

med barns självbild anser Scurlock (2015). Det kan stärka barnens självbild om de medverkar 

i olika meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeutens roll under interventionen var att leda 

aktiviteter som stärker självbilden och ökar delaktigheten i skolan. Aktiviteterna varierade i 

tempo och innehåll, till exempel fick eleverna göra familjeträd, självporträtt eller fundera på 

hur man vill vara som vuxen. Arbetsterapeuterna var hela tiden stödjande och gav positiv 

respons, uppmuntrade och lyfte det positiva i självreflektionen. 

 

Resultatet i studierna visar att de olika arbetsterapeutiska interventionerna hade lyckad 

utgång (Scurlock, 2015; Lau, et. al., 2013; Suarez-Balcazar, et. al., 2013). Att rikta olika 

program mot specifika målgrupper kan ge gott resultat anser Suarez-Balcazar et. al. (2013), 

som även beskriver vikten av att arbeta preventivt med barn. I studien av Lau et. al. (2013) 
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visade resultatet att barnen som deltagit i programmet Healthy Choices for Me fått bättre 

självförtroende när det gällde att välja hälsosamma matvanor. Många förbättrade också sitt 

beteende kring mat och att se vad som var bra för dem. Det visade även studien av Scurlock 

(2015) som preventivt arbetade med barn i tidig ålder för att förbättra självbilden. Där blev 

resultatet att barnen visade en högre grad av ökad självbild och en större acceptans gentemot 

klasskompisarna. 

 

 

Arbetsterapeuters arbete i skolan med handskrivning 

 

Tre artiklar berörde ämnet handskrivning (Case-Smith, Holland, & White, 2014a; Case-

Smith, Weaver & Holland, 2014b; Howe, Roston, Sheu & Hinojosa, 2013) och var samtliga 

från USA. De var kvantitativa studier som inkluderade elever i årskurs ett och två från 

ordinarie klasser. Studierna visade olika interventioner utförda av arbetsterapeuten gällande 

handskrivning och pågick under 12 veckor var.  

 

I en av studierna (Howe et. al., 2013) höll två arbetsterapeuter i en skrivklubb. Detta skedde 

under skoltid vid två tillfällen i veckan under 40-45 minuter. Arbetsterapeuterna som höll i 

skrivklubben hade fokus på att förbättra läsbarheten och hastigheten i handskrivningen hos 

barnen. Det fanns två inriktningar i skrivklubben där den ena gruppen fick öva mer i form av 

återupprepad motorisk övning för att förbättra sina färdigheter. Den andra gruppen fick utgå 

från två övningsböcker. Båda grupperna avslutade tillsammans med att leka olika 

handskrivningslekar. Den första gruppen beskrivs i resultatet som en bättre metod att 

använda i skrivklubben utifrån syftet att förbättra läsbarheten och skrivhastigheten i 

skrivandet. 

 

I studierna av Case-Smith, et.al. (2014a) och Case-Smith, et. al. (2014b) arbetade en 

arbetsterapeut med en klasslärare i ett Write Start Program. Programmet är utvecklat av 

arbetsterapeuter och fokuserar på att elever i årskurs ett ska lära sig att handskrivning är en 

slags kommunikation och att det är viktigt att deras skrift kan bli läst av andra (Case-Smith, 

et. al., 2014b). Genom programmet vill man arbeta preventivt för att motverka 

handskrivningsproblem och främja skrivflyt (Case-Smith, et.al., 2014a). Två grupper 

jämfördes med varandra och tester gjordes före och efter programmet för att se hur resultatet 

blev. Interventionsgruppen mättes mot en grupp eleverna med traditionell undervisning i 

handskrivning. Resultatet visade att interventionsgruppen i båda studierna förbättrade sin 

läsbarhet av små bokstäver och skrivflyt. Ingen större skillnad märktes i skrivhastighet (Case-

Smith, et. al., 2014a; Case-Smith, et. al., 2014b). Det som skiljde studierna åt var att den ena 

studien (Case-Smith, et. al., 2014b) även gjorde en mätning efter sex månader för att se om 

Write Start program gav några långsiktiga effekter. Mätningarna som gjordes då visade att 

de elever som varit med i interventionsgruppen hade förbättrats inom samtliga områden och 

även i skrivhastighet, vilket inte visat sig i tidigare mätningar. Enligt Case-Smith, et.al. 

(2014a) och Case-Smith, et. al. (2014b) kan Write Start Program användas av 

arbetsterapeuter i samarbete med en klasslärare för att de olika professionerna har kunskap 

inom olika områden.  
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Resultaten av samtliga studier visar att alla elever i klasserna blev hjälpta av programmen, 

även de utan problem med handskrivning (Case-Smith, et. al., 2014a; Case-Smith, et. al, 

2014b; Howe, et. al., 2013).   

 
 
 

Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner på skolor. 

För att få en bred bild av ämnet ansåg författarna att scoping review var en styrka då 

artiklarna kunde vara kvalitativa alternativt kvantitativa studier men även litteraturstudier. 

Kvalitén på artiklarna är inte fokus i en scoping review utan i sökningen hade författarna med 

alla artiklar som besvarade syftet om arbetsterapeutiska interventioner i skolor (Arksey & 

O´Malley, 2005). Artiklarna har god relevans då de inte sträcker sig längre bak i tiden än fem 

år. Detta visar därmed på senaste forskningen inom området och kan på så vis vara 

tillförlitlig kunskap om hur arbetsterapeuter arbetar. Författarna anser att artiklarna gett en 

bredd i resultatet för att kunna besvara syftet. Flera länder är representerade och resultatet 

visar olika interventioner utförda av arbetsterapeuter i skolor. Författarna förstår att 

sökningen av artiklar kunde gjorts på annat sätt och inkluderat artiklar från tio år tillbaka för 

att hitta fler studier som svarar på syftet. Begränsningen av tid och plats gjorde dock att detta 

inte var möjligt. Resultatet är endast representativt för västvärlden då samtliga studier är 

från de delarna av världen. 

Efter att ha rådfrågat en bibliotekarie med ansvar för arbetsterapeutprogrammet söktes alla 

databaser var för sig och där det gick användes samtliga inklusionskriterier i sökningen. 

Detta på grund av att Academic Search Elite till exempel har andra kriterier i sökningen för 

att få med relevanta artiklar. Det finns även skillnader i att kunna avgränsa till endast artiklar 

som rör vissa åldrar. Något som författarna hade tankar om innan sökningen var att 

inklusionskriteriet 6-18 år kunde bli ett problem då olika länder har skolstart i olika åldrar 

och att en del elever går i skolan tills de är över 18 år. Därför fanns det enstaka fall där 

artiklar inkluderades fast det var barn från fem år med och en artikel med elever över 18 år. 

Här ansåg författarna att relevansen av studien var viktigare än att exkludera den på grund 

av ålder på eleverna. Bortfallet i artikelsökningen bestod av artiklar där interventionen inte 

var utför av en arbetsterapeut. En del föll bort då det var en arbetsterapeut som gjort en 

intervention fast inte i skolan, men utgången av insatsen kan ha gett effekt även i skolan. 

Dock anser författarna att de artiklar som inkluderades var nog för att kunna besvara syftet.   

Vid genomgång av artiklarna reflekterade författarna över att samtliga studier fått etiskt 

godkännande. Dock har inte detta noterats i artikelöversikten på ett systematiskt sätt, vilket 

författarna kunde övervägt att göra mer noggrant. Ämnesområden valdes utifrån syfte och 

resultat i de 20 inkluderade artiklarna. Författarna är medvetna om att indelningen av 

områdena även kunde skett på annat sätt.  Enligt Arksey och O’Malley (2005) är det viktigt 

att sökningen dokumenteras noggrant för att öka reliabiliteten och för att få en metodologisk 

stringens. Innehållet i artiklarna (bilaga 1) bearbetades gemensamt vilket ökar 

trovärdigheten i resultatet då det inte är grundat på författarnas egna tolkningar eller redan 

uttänkta resultat utan på själva analysen av artiklarna (Kristenson, 2014). 
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Styrkan i att inkludera olika designer i resultatet är att det ger en bred översikt av området 

som undersöks (Forsberg & Wengström, 2013). De kvalitativa studierna (Campbell, et. al., 

2012; Jasmin, et. al., 2014; Payne, et. al., 2013; Salm, 2014; Villeneuve & Hutchinson, 2012) 

som finns med i resultatet bidrar till att ge deltagarna en röst och kan ge en ökad förståelse 

för olika individers upplevelse av sin sociala verklighet (Forsberg & Wengström, 2013). I 

detta arbete har de gett värdefull information om specifika fall, observationer och fenomen. 

De kvantitativa studierna (Case-Smith, et. al., 2014a; Case-Smith, et. al., 2014b; Howe, et. al., 

2013; Kennedy & Stewart, 2012; Stagnitti, et. al., 2012; Williamson Weiner, et. al., 2012) 

bidrog med information om olika interventioners utgång och visar på att en viss typ av metod 

är till nytta för målgruppen (Forsberg & Wengström, 2013). Två av dem var kvasi-

experimentella studier (Lau, et. al., 2013; Scurlock, 2015) vilka alltid innehåller någon form 

av intervention och jämförelse. Detta kan ge en tydlig bild av orsak och verkan (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta gav en tydlig bild av vilken effekt som den arbetsterapeutiska 

interventionen hade. Tre studier använde sig av mixad metod (Missiuna, et. al., 2012; Patton, 

et. al., 2015, Rens & Joosten, 2013) och gav överlag insikt i hur arbetsterapeuter arbetar i 

skolor. Litteraturstudierna (Batorowicz, et. al., 2012; Suarez-Balcazar, et. al., 2013; Weaver, 

et. al., 2015) var viktiga då författarna ansåg att det fanns relevant information som gav ett 

brett underlag till att besvara syftet. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att arbetsterapeuters arbete på skolor till stor del riktar sig mot barn med 

särskilda behov. Allan & Persson (2016) beskriver att i Sverige, liksom i övriga världen, ökar 

antalet barn med medicinska diagnoser snabbt. I Essunga kommun har ett longitudinellt 

projekt gjorts, där inkludering och stöd i klassrummet var det viktiga och inte att eleven fick 

stöd utifrån en ställd diagnos. Man har arbetat för att skolorna inte ska exkludera de med 

särskilt behov av stöd utan inkludera alla i klassrummet. Resultatet visade på hög 

måluppfyllelse på kort tid. Elevprestationerna var, i jämförelse med andra kommuner, 

mycket låga innan projektet. Nu presterar eleverna bland de bästa i landet (Allan & Persson, 

2016). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever inkluderas i klassrummet men detta 

följs inte alltid enligt Persson (2013). Hemmingsson (2007) menar att lärarna, som inte har 

kompetens om medicinska diagnoser, inte alltid vet hur de ska stödja elever med olika 

funktionsnedsättningar. Därför blir eleverna ofta hänvisade till en speciell klass eller en 

grupp där fler har liknande problematik. En arbetsterapeut har kompetens om vad det kan 

innebära att ha en funktionsnedsättning och kan därför vara ett stöd till att inkludera 

eleverna i klassrummet (Villeneuve & Hutchinson, 2012).  

Flertalet artiklar inom området barn med särskilda behov har fokus på diagnosen DCD 

(Jasmin, et. al., 2014; Missiuna, et. al., 2012 & Payne, et. al., 2013). Den tidigare diagnosen, 

DAMP, har övergått till att heta DCD även i Sverige. Diagnosen DCD som det inte talas så 

mycket om i Sverige är mer erkänd internationellt. Den beskrivs som en undergrupp till 

diagnosen ADHD. Barn med DCD får svårigheter att klara av skolan och de vardagliga 

aktiviteterna (Ekström, 2012). Enligt Payne, et. al. (2013) är detta en diagnosgrupp med 

behov av stöd för att klara av skolan. Egilson & Hemmingsson (2009) uppmärksammar i sin 

studie att elever med fysiska funktionsnedsättningar behöver anpassningar i exempelvis 

aktiviteter som utflykter eller idrott, i handskrivning och i att göra läxor. Skolan behöver över 

lag bli bättre på att möta behoven hos dessa elever för att de ska kunna vara delaktiga på 
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samma villkor som de andra eleverna. Två studier (Jasmin, et. al., 2014; Payne, et. al., 2013) 

beskriver att det är viktigt att stödja elever med DCD i deras sociala delaktighet och att hjälpa 

dem att hitta strategier för att kunna vara delaktiga under till exempel raster. Dessa strategier 

kan sedan användas i klassrummet. Enligt Jasmin, et. al. (2014) och Payne et. al. (2013) är 

motivationen nyckeln att nå dessa elever framgångsrikt.    

Att möta elever som har behov av stöd i form av fysiska anpassningar är över lag enklare 

förklarar Egilson & Hemmingsson (2007). Det är desto svårare att möta de elever som 

behöver stöd i det sociala då det är en mer “osynlig” funktionsnedsättning. För vissa elever 

kan individuella insatser (Weaver, 2015) vara viktiga medan interventioner gjorda i större 

grupper eller i klassrum, eller mot att stödja läraren i en klass kan nå väldigt många 

(MacCobb, et. al., 2014; Missiuna, et. al., 2012). 

Resultatet av examensarbetet visar att samarbete med skolan är ett växande område för 

arbetsterapeuter då det visat sig vara ett effektivt sätt att nå fler elever med olika 

funktionsnedsättningar (Missiuna, et. al., 2012). Det ger arbetsterapeuten möjlighet att 

arbeta med elever, lärare och andra professioner som finns inom skolan. Enligt 

Hemmingsson (2007) finns det stora begränsningar i hur arbetsterapeuter och lärare 

samarbetar i svenska skolor. Detta menar Habilitering & Hälsa (2013) kan bero på 

okunskapen om de olika professionernas kompetens. Det medför, enligt Hemingsson (2007), 

att elever med funktionsnedsättningar inte alltid får rätt hjälp från arbetsterapeuter eller ett 

bra stöd från läraren. Det kan handla om att arbetsterapeuten, som möter eleven på 

habiliteringen, förskriver hjälpmedel som eleven inte anser sig vara i behov av på skolan eller 

att läraren inte är insatt i vilken typ av stöd som eleven behöver och därför inte ger rätt stöd 

eller uppmuntrar till användning av hjälpmedlet. Samarbetet består oftast endast i att 

habiliteringen eller föräldern initierar ett möte kring elevens behov vilket sker ungefär en 

gång per år (Hemingsson, 2007). Habiliteringens roll är att stödja skolan och eleven på olika 

sätt med kunskap om vad som behövs för att främja inlärning och delaktighet, men 

ansvarsfördelningen är oklar. Insatser från habiliteringen utförs dessutom utanför skolan 

vilket gör att eleven måste ta ledigt från skolan (Habilitering & Hälsa, 2013).   

Studien av Hemmingsson (2007) visar att arbetsterapeuten och läraren har olika 

förväntningar kring vad ett samarbete kan innebära. Arbetsterapeuterna anser att läraren 

behöver engagera sig mer och sätta sig in i elevens behov medan läraren anser att 

arbetsterapeuten lägger sig i och har krav som inte är uppnåeliga. Detta kan dock förhindras 

anser Missiuna et. al. (2012) om arbetsterapeuten ofta är närvarande i skolmiljön och finns 

till hands för läraren så att denne kan ställa frågor eller kontakta arbetsterapeuten om så 

behövs. Det är viktigt att det finns fler täta regelbundna träffar där inblandade professioner 

sätter gemensamma mål för eleven menar Villeneuve och Hutchinson (2012). För att få ett 

fungerande samarbete behöver skolan veta vilken roll arbetsterapeuten har och att det finns 

en god kommunikation där arbetsterapeuten är insatt i läroplanen så att insatser och 

rekommendationer är genomförbara (Rens & Joosten, 2014). Det är väldigt värdefullt för 

elever med funktionsnedsättning om det finns ett samarbete mellan habiliteringen och 

skolan (Habilitering & Hälsa, 2013). För att samarbetet skulle kunna hjälpa elever med 

funktionsnedsättningar eller de som är i behov av enstaka stöd hade det varit bra om 

arbetsterapeuterna hade varit mer närvarande på skolan (Campbell et. al., 2012). 
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Bristande samarbete är det inte bara Sverige som har utan flera länder beskriver detta som 

ett problem. Att inte träffas tillräckligt ofta beskriver Patton et. al. (2015), i sin studie från 

Irland, som det största hotet mot samarbete. Det kan också handla om att inte ha förståelse 

för den andra professionen. De södra delarna av Australien verkar ha ungefär samma 

bekymmer då arbetsterapeuterna där inte har ett fungerande samarbete med lärare i skolan 

(Rens & Joosten, 2013), medan de som arbetar i de norra delarna av Australien har ett mer 

fungerande samarbete menar Kennedy & Stewart (2012). Kanada är det land enligt 

Villeneuve och Hutchinson (2012) där arbetsterapeuterna erbjudit sina tjänster till skolor 

längst i förhållande till andra länder.  Samarbete mellan arbetsterapeuter och skolan har där 

pågått de senaste tre årtiondena. Detta visar sig genom att det faktiskt finns fungerande 

samarbeten där arbetsterapeuten och de andra professionerna hittar lösningar tillsammans. 

 

Resultatets relevans för arbetsterapi i praxis 

Resultatet visar att det finns många områden i skolan som arbetsterapeuter skulle kunna 

vara verksamma i för att stödja elever och lärare. Det finns exempel på hur arbetsterapeuten 

kan rikta interventioner mot en individ, mot en grupp, en hel klass eller en hel skola. Alla 

elever kan få hjälp av en arbetsterapeut, de som har funktionsnedsättningar och de som 

behöver stöd vid något enstaka tillfälle. Författarna ser att bredden på resultatet kan ge 

värdefull information och inspiration till arbetsterapeuter som ser skolan som en framtida 

arbetsplats (FSA, 2012). Författarna har fått inblick i hur arbetsterapi i skolor kan fungera 

och intresset för att hjälpa barn och unga i deras naturliga miljö på skolan har vuxit sig 

starkare. Tron om att arbetsterapeuter har en viktig uppgift i att stödja elever har ökat under 

examensarbetets gång.  

 

Vidare forskning 

Författarna ser att vidare forskning behövs utifrån barn med särskilda behov och skola. 

Weaver (2015) beskriver att autismspektrumtillstånd är en målgrupp som är viktigt för 

arbetsterapeuter och att det behövs vidare forskning kring olika interventioner för denna 

målgrupp. Neuropsykiatriska diagnoser som ADHD eller ADD var frånvarande vid sökningen 

av artiklar. Detta kan eventuellt visa på en lucka i forskningen, men även bero på sökningens 

kriterier, söktermer eller att andra benämningar använts och att de därför inte fångats upp i 

vår scoping review. 

De artiklar som var ergonomiskt inriktade involverade inte arbetsterapeuter och blev därför 

exkluderade. Anledningen till detta kan vara att arbetsterapeuter inte har fokus på detta 

område i andra länder. Det kan även vara så att studier inom detta område inte föll in under 

våra tidskriterier. Annars behövs vidare forskning kring hur arbetsterapeuter kan arbeta med 

ergonomi i skolor.  
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Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner på skolor.  

Resultatet visar på att arbetsterapeuten kan arbeta med elever med eller utan diagnos för att 

förbättra förmågor, men även mot lärarna. Barn med särskilda behov är en stor och viktig 

grupp att fokusera, med rätt hjälp så kan de lyckas bättre i skolan. Genom att ha en 

personalgrupp med bred yrkeskompetens samt satsningar på samarbete skulle detta kunna 

tillgodoses. En arbetsterapeut som finns fysiskt tillgänglig på skolan skulle kunna bli en viktig 

samarbetspartner och genom relationsbyggande kunna föreslå förbättringar som är relevanta 

för skolmiljön. Därför borde elever och lärare få tillgång till en arbetsterapeut placerad på 

skolan som de på så sätt kan bygga en relation till. Detta skulle kunna innebära att 

diagnoshetsen lättar då även elever utan fastställd diagnos skulle kunna få stöd. 
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Bilaga I - Artikelöversikt 

         

Område  1:a 

Författare 

Land Design Population Studiens syfte Intervention Resultat Arbetsterapeutens (AT) roll 

Barn med 

särskilda 

behov 

 

Batorowicz, 
B. (2012) 

Kanada 
 

Litteratur-
studie 
 

Elever med 

Learning 

disabilities, LD.  

28 inkluderade 

artiklar 

Hitta evidens 

angående om 

tekniska 

hjälpmedel har 
någon stödjande 

effekt vid 

skrivuppgifter 

 

Utvärdera effekten av 
teknologiska hjälpmedel 
vid skrivsvårigheter för 
barn med LD  
 

Artiklarna visar att med rätt 

stöd kan teknologiska 

hjälpmedel underlätta för 

barn med LD om det finns 
tydliga instruktioner i 

användandet. 

 

Förskriva tekniska hjälpmedel, ge 
tydliga instruktioner, guida i 
användandet.  
 

Barn med 
särskilda 

behov 

 

Jasmin, E. 
(2014) 
 

Kanada Kvalitativ 
Fallstudie 

37 deltagare  
10 elever 6-13 år 
med DCD,  
12 föräldrar,  
nio lärare  
fyra AT 
 

Denna studie 
undersökte 

behoven hos barn 

med DCD från ett 

ekosystematiskt 
perspektiv som en 

del av en 

teoridriven 

process. 

 

Använda den 
ekosystematiska 
modellen för rätt 
intervention 

En AT på skolan innebar 
tidig upptäckt av DCD och 

rätt stöd från start. 

 

Att använda modellen 
fungerade väl för att utreda 
och sätta upp mål. Den 
underlättade även 
samarbetet med lärare och 
föräldrar. 
 

Utöka elevens sociala delaktighet. 
Lära ut kognitiva strategier och 
sätt att öka självständigheten. Vara 
vägvisare till att hitta meningsfulla 
aktiviteter. Anpassa aktiviteter när 
det behövs. 
 

 

Barn med 

särskilda 

behov 

 

MacCobb, S. 
(2014) 

Irland Pilotstudie 85 elever,  
12-13 år,  
4 lärare 
 
Från områden 
med sociala 

svårigheter. De 

utvalda klasserna 

var de mest 
krävande i 

åldersgruppen. 

Att utveckla ett 

kursinnehåll samt 

klassrums-

strategier till 
gymnasielever 

som har 

inlärnings- och 

beteendemässiga 
problem.    

Alert Program (AP) 
användes i två klasser 
med 5-veckors program 
samt två klasser med 7-
veckors program för att 
lära barnen strategier i 
att hantera beteenden 
som uppkommer på 
grund av sensoriska 
stimuli.  
 

Elever och lärare uppfattade 
strategierna som 
användbara. Eleverna 
förbättrade sitt uppförande.  
Uppgifterna var enligt 
eleverna trevliga och 
relevanta. 
 
Språket och de tekniker som 
använts i programmet bör 
läras ut till samtliga lärare. 

 
 
 
 

Lära ut strategier åt och med 
elever och lärare. Initiera 
gruppövningar. 
 
Kunskap om hur problem inom 
sensorisk integration kan ta sig 

uttryck 
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Område  1:a 

Författare 

Land Design Population Studiens syfte Intervention Resultat Arbetsterapeutens (AT) roll 

Barn med 

särskilda 
behov 

Missiuna, 

C., (2012) 
Kanada Mixad 

studie 
Elever och lärare 

från 11 skolor, 
samt 8 AT 

Syftet är att 

beskriva P4C 
modellen. En 

innovativ, 

empirisk 

skolhälsomodell 
för att hjälpa barn 

med DCD. 

Att implementera 

samarbetsmodellen 
Partnering for Change, 

P4C, i skolorna för att 

öka medvetenheten 

kring elever med DCD. 

Fler elever kunde få hjälp 

samtidigt genom att man 
riktade sig till lärarna som 

fick ökad kunskap om hur de 

skulle stödja eleverna. 

Ge förslag på 

undervisningsstrategier. Visa 
strategier och tekniker för enskilda 

elever, grupper eller helklass. 

Korta lunchföreläsningar för 
skolpersonal. 

Strukturera miljön i klassrummet. 

Barn med 

särskilda 

behov 

Payne, S. 
(2013) 

Stor-

britanni

en 

Kvalitativ 
studie 
Fenomen-
ologisk 

design 

6 deltagare,  
13-15 år 
 
1 flicka, 5 pojkar, 
med DCD 
 
Studiens längd: 3 

år 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva 
erfarenheter av att 

leva med DCD 

som tonåring. 

Flertalet intervjuer DCD gav signifikanta sociala 
konsekvenser så som att de 
drog sig undan aktiviteter 
som inte kändes trygga.  
 
Problem med mobbing och 
svårigheter att vara delaktiga 
i skolans aktiviteter.  

Vara en vägvisare i att hitta 
meningsfulla aktiviteter och stödja 
uppbyggandet av ett socialt 
nätverk. 
 
Stödja utvecklandet av självkänsla 
och att utveckla strategier för 
självständighet. 

Barn med 

särskilda 

behov 

 

Stagnitti, K.  
(2012) 

Australi
en 

Kvantitativ 
studie 
 

19 elever  
5-6 år med autism 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
förändringar i 
förhållandet 
mellan lek, språk 
och sociala 
färdigheter hos 
barn före och efter 
deltagande i 
programmet "Play 
To Learn"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleverna fick vara med i 
”Play to Learn” i 6 
månader, som är en 
lekbaserad intervention 
med syfte att hjälpa 
barnen att utveckla 
förmågan att på egen 
hand initiera lek och 
utveckla låtsasleken. 

Barnen utvecklade en större 
förmåga i sociala färdigheter 
och lek. Talet förbättrades.  
 

Vara delaktig och stödjande under 
leksessionerna. 
 
Samarbeta med övriga i teamet. 

 

Område  1:a 

Författare 

Land Design Population Studiens syfte Intervention Resultat Arbetsterapeutens (AT) roll 
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Barn med 

särskilda 
behov 

 

 

Weaver, L., 

L., (2015) 
USA Litteratur-

studie 
 

Barn med autism- 

spektrumtillstånd, 
AST 

23 inkluderade 
artiklar 

Att undersöka 

interventioner 
som riktar sig mot 

samtliga områden 

runt barn med 

autism, P-ADL,    
I-ADL, utbildning 

sömn och arbete. 

Utvärdera 

interventioner som 
riktar sig mot barn med 

AST.  

Individuella interventioner 

visade större förbättringar 
på elever med AST än vad 

gruppbaserade gjorde. 

Yoga i början på dagen, 

kunde vara användbart om 

det var del av en daglig 

rutin. Fysisk aktivitet efter 
eget intresse förändrade 

elevernas beteenden och 

förbättrade motoriska och 

sociala färdigheter. Högre 
prestationer på skolresultat 

visades efter 15 min jogging 

innan lektionsstart. 

Hjälpa till med struktur samt 

stödja elevens förmåga att vara 
självständig, att kunna 

kommunicera med andra och 

tillgodogöra sig undervisningen. 

Leda yogaprogram eller annan 

fysisk aktivitet innan lektionen. 

Barn med 

särskilda 

behov 

Williamson 
Weiner, N. 
(2012) 

 USA 
 
 
 

Kvantitativ 
Pilotstudie 

113 elever  
16-21 år 
53 flickor,  
60 pojkar 
 
Elever som 
avbrutit sin 
skolgång och går 
på en alternativ 
skola under 2 år. 
 

Med hjälp av 

WCPA beskriva 

hur en profil för 

ungdomar i 
riskzonen kan se 

ut. Samt utforska 

samband mellan 

noggrannhet, tid, 
strategianvändnin

g, återkommande 

brister/fel, och 

förmåga till 
självutvärdering. 

Weekly Calendar 

Planning Activity, 

WCPA, användes som 

ett praktiskt verktyg för 
att identifiera vilka 

exekutiva funktioner 

som fungerar respektive 

inte fungerar hos 
eleverna.  

Planeringsövningar med 
påföljande intervju samt 

självskattning. 

Kan leda till interventioner 
så som att utveckla 
strategier som hör ihop med 
att lyckas i skolan. WCPA 
visar goda resultat även vid 
mild grad av EF svårigheter.  
 
 

Identifiera behov hos elever samt 
hjälpa dem utveckla strategier för 
att lyckas. 

Samarbete 
med andra 

professioner 

  

Campbell, 
W., N. 
(2012) 

Kanada Kvalitativ 
studie 

11 skolor 
7 AT 
 
 

Att beskriva AT:s 
upplevelse av att 
implementera 
samarbetsmodelle
n Partnering for 
Change, P4C, och 
hur den skiljer sig 
åt från 
traditionella 
insatser. 

Att implementera P4C 
modellen och arbeta 
tillsammans med läraren 
i klassrummet. 
Vara fysiskt närvarande 
på skolan, bygga 
relationer med både 
lärare och elever och att 
tidigt upptäcka elever 
med motoriska problem 
så som DCD. 

 

Effektiv modell att arbeta 
med skolbaserad 
arbetsterapi och underlätta 
samarbete. 
 
En bra modell för att inte 
bara hjälpa elever med 
motoriska utmaningar utan 
alla elever på skolan.  
 
 

Lära ut strategier till elever och 
lärare i olika sammanhang. 
 
Att upptäcka barn med DCD, göra 
anpassningar, erbjuda speciella 
verktyg och material och främja 
samtliga elevers studieframgång.  
 

Område  1:a 

Författare 

Land Design Population Studiens syfte Intervention Resultat Arbetsterapeutens (AT) roll 

Samarbete Kennedy, S., Australi Kvantitativ 45 AT som Syftet med studien Enkätundersökning för AT ville ha mer samarbete Planera tillsammans med läraren 
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med andra 

professioner 

 

(2012) 
 

en 
 

studie  
 

arbetar med barn i 
skolåldern i södra 
Australien. 

var att beskriva 
erfarenheterna av 
AT:s upplevelse av 
samarbete med 
lärare.  
 

att ta del av 
erfarenheter.  

med läraren för att få en 
bättre helhetsbild på eleven 
som var i fokus och för att 
både lärare och AT ska 
kunna bidra med sin 
professionskunskap.  

 

för de barn som behöver extra 
stöd, så att arbetsterapin blir 
inkluderad i skolplanen.  

Samarbete 

med andra 

professioner 

 

Patton, S., 
et. al. (2015) 
 

Irland 
 

Mixad 

studie 
46 elever  
7,5 år, medelålder  
ordinarie klasser   
44 lärare 

Att belysa centrala 

frågor som 

påverkar ett 

effektivt 
samarbete genom 

att rapportera om 

det praktiska 

genomförandet.  

Att undersöka om 

samarbete mellan AT 

och lärare gav bättre 

resultat för barn med 
olika inlärnings-

svårigheter. 

Erfarenheterna av 
samarbetet var goda. 
Lärarna ansåg att det var bra 
med en expert som kunde se 
hinder och svårigheter hos 
vissa barn. Det fanns 
gemensamma åsikter om att 
en arbetsterapeut kunde 
vara kopplad till klassen för 
att kunna bygga relationen i 
samarbetet. 

 

Stödja läraren med expertis om 

barn med olika funktions-

nedsättningar. Även ha en grupp 

med 8 barn tillsammans med 
läraren för att öva handskrivning. 

Samarbete 
med andra 

professioner 

 

Rens, L. 
(2013) 

Australi
en 

Mixad 
studie 

10 AT (8 kvinnor, 
2 män) 
22 lärare 
(21 kvinnor, 1 
man) 
 

Att beskriva hur 
lärare och AT 

upplevde att 

arbeta till-

sammans i ett 
skolbaserat 

arbetsterapeutiskt 

program. 

AT och lärare 
intervjuades. Data 

mellan de två grupperna 

jämfördes. 

Att AT visar läraren hur man 
gör interventioner ökade 
förståelsen hos lärarna över 
vad en AT kan göra. Lärarna 
uppgav att samarbetet med 
AT var avgörande för att 
kunna implementera 
åtgärder/rekommendationer 
 
Fysisk närvaro av AT på 
skolan samt regelbunden 

avsatt tid var viktigt för 

samarbetet.  

Vara fysiskt närvarande, beskriva 
vad AT gör, bygga relationer, visa 
interventioner, förstå eleven i sin 
miljö, förstå lärarens roll och ge 
realistiska rekommendationer 
Ta rollen som den som ser till att 
samtliga parter är inkluderade och 
inte se sig som expert som 
utesluter andras kunskaper. 
 
 

Samarbete 

med andra 

professioner 

 

Salm, T. 

(2014)

 

  

 

Kanada Aktions-

forskning 

Elever 

ospecificerat antal  

Elevhälsoteam:      

2 AT                        

3 logopeder            

1 psykolog               
1 socionom  

 

Syftet var att 

genom intensivt 

teamarbete under 
ett läsår stödja 

elever med olika 

behov. 

Observation i klassrum 

med insamlande av 

proffesionsspecifik data. 
Tillsammans med 

läraren formulera en 

genomförandeplan. 

 

Ökad effektivitet. Delad 

arbetsbörda, förenklad 

dokumentation. Färre 
formella instrument 

behövdes.  Återkoppling på 

interventioner viktig. Fokus 

flyttades från eleven som 
klient till läraren som klient. 

Tillföra arbetsterapeutisk kunskap 

in i elevhälsoteamet.  

Område  1:a 

Författare 

Land Design Population Studiens syfte Intervention Resultat Arbetsterapeutens (AT) roll 

Samarbete Villeneuve, Kanada Kvalitativ 2 elever,  Att undersöka hur Med hjälp av teorin Regelbunden tid för dialog, Att undanröja hinder och främja 



 
 

5 
 

med andra 

professioner 

 

M.,  (2012) 
 

 Etnografisk 

fallstudie 
5 & 6 år,  
med funktions-
nedsättningar. 

Föräldrar, lärare, 

speciallärare och 

AT 

samarbetet mellan 

de olika 
professionerna 

gick till väga i två 

fall för att utveckla 

nya arbetsplats-
metoder.  

SCAT, se flera olika 

perspektiv i samarbetet 
vid skolbaserade 

arbetsterapeutiska 

insatser. Två fall 

undersöktes med 
observation & intervju.  

öppen kommunikation samt 
att man delade problem och 
fann lösningar tillsammans 
sågs som viktigt för 
samarbetet. Att det fanns en 
ledare för samarbetet som 
höll i trådarna var viktigt. 
 

 

delaktighet hos eleven. 

Rekommendera aktiviteter, 
teknologi och strategier som 

hjälper eleven att lyckas i skolan. 

Utveckla och förbättra förmågan 

hos eleven för att kunna möta 
skolans förväntningar.  

 

Fritids 

verksamhet 

 

Lau, C. 
(2013) 

USA Kvantitativ 
studie 
Kvasiexperi
mentell 

design 

27 elever från två 
skolor fick vara 
med i ett 12-
veckors program 
som var efter 
skoltid 
 
Låg 
socioekonomisk 
status 

Syftet var att 

hjälpa elever att 

byta från 
ohälsosamma 

vanor till mer 

hälsofrämjande 

vanor såsom att 
äta nyttigare, röra 

på sig mer och ha 

mindre skärmtid. 

Genom livsstils-

programmet ”Healthy 

Choises for Me” blev 
eleverna motiverade 

med hjälp av olika aktiva 

övningar och aktiviteter.  

15 elever slutförde 
programmet. De som 
fullföljde programmet fick 
ökad insikt om att välja 
hälsosamma vanor när det 
gällde både näring och 
rörelse.  
 

Leda gruppen, hitta aktiviteter 
som ökar lusten att vilja röra på sig 
och skapar förståelse kring 
hälsosamma val. Även individuell 
guidning. 

 
Lektioner och samtal med gruppen 

samt kontakt med föräldrar för att 
öka deras medvetenhet kring att 

välja hälsosamt. 

Fritids 

verksamhet 

 

Scurlock, D. 
(2015) 

USA Kvantitativ 
studie 
Kvasi- 
experimente
ll design 

Årkurs 1-2 
25 elever i 
experimentgrupp 
29 elever i 
kontrollgrupp.  
 

Att undersöka 
effekten av ett 
arbetsterapeutiskt 
fritidsprogram för 
att förbättra 
självbilden hos 
barn 5-8 år för att 
motverka 
eventuella 
framtida risker att 
avbryta studier. 
 

Programmet var 2 ggr i 
veckan i 16 veckor. Leda 
aktiviteter så som till 
exempel att göra 
självporträtt, familjeträd 
och olika fysiska 
aktiviteter eller lekar.  

Eleverna i experiment-
gruppen fick en signifikant 
högre självbild än de i 
kontrollgruppen. 

Att leda gruppen och se till att det 
finns meningsfulla aktiviteter som 
stärker självbilden samt ökar 
förmågan att vara delaktig i 
skolan.  
 
Ge positiv feedback och 
uppmuntran, vara samtalsledare 
och initiera reflektion. 

 

Fritids 

verksamhet 

Suarez-
Balcazar, Y. 
(2013)  
 

USA 

  

  

 

  

  

Litteratur-

studie 

Barn och 

ungdomar i 

riskzonen för 
fetma med 

Afroamerikansk/ 

Latinoamerikansk 

bakgrund. 

80 inkluderade 

artiklar 

I en litteratur-

studie visa 

kulturellt 
kompetenta 

strategier för att 

förbygga fetma, 

samt diskutera hur 
en AT kan arbeta 

med detta. 

 

Att hitta olika strategier 

för att nå målgruppen. 

 

 

 

Artiklarna visade på olika 

strategier som kan användas 

för att arbeta preventivt mot 
fetma med barn från andra 

kulturer. De visade även på 

At:s roll i arbetet.  

Kulturell förståelse är viktig 

för interventionen.  

 

Tillhandahålla livsstils-

undervisning. 

Promenader i grupp, 

inomhusaktiviteter, olika typer av 

dans, hopprep  

Att göra elever och föräldrar 

uppmärksamma kring ett 

hälsosamt liv. 

 

Område  1:a Land Design Population Studiens syfte Intervention Resultat Arbetsterapeutens (AT) roll 



 
 

6 
 

Författare 

Hand-

skrivning 

 

Case-Smith, 
J. (2014 a) 
 

USA 
 

Kvantitativ 
studie 
 

67 elever 
Årskurs 1 
Interventionsgrup
pen 37 elever, 19 
pojkar, 18 flickor 
Kontrollgruppen 
30 elever, 14 
pojkar, 16 flickor 
 

Undersöka 
effekten av Write 
Start program hos 
elever i första 
klass i hand-
skrivning och 
skrivflyt. 

Write Start program är 
en samarbetsmodell för 
att lära ut skrivning. 
Olika strategier 
användes för att hjälpa 
eleverna. Programmet 
varade i 12 veckor. 

De elever som var del av 
interventionsgruppen 
förbättrades i större 
utsträckning i läsbarhet av 
små bokstäver och skrivflyt, 
ingen signifikant skillnad 
mättes i hastighet eller 
allmän läsbarhet. 

Att samarbeta med en klasslärare i 
handskrivningsprogrammet. 
 
Ge stödjande åtgärder och 
eventuella hjälpmedel.  

Hand-

skrivning 

 

Case-Smith, 
J. (2014 b) 

USA 
 

Kvantitativ 
studie 
 

139 elever  
Årskurs 1 
Interventionsgrup
p 80 elever, varav: 
39 pojkar, 41 
flickor.  
Kontrollgrupp  
59 elever, varav: 
32 pojkar, 27 
flickor. 

 

Undersöka 
effekten av Write 
Start program hos 
elever i första 
klass. 

Write Start program (se 
ovan), pågick i 12 v med 
uppföljning efter 6 
månader. 
 

(Se ovan) med tillägg att vid 
6 månaders uppföljning 
hade interventionsgruppen 
högre hastighet i skrivandet.  
 
Elever med olika slags 
inlärningsbehov blev hjälpta 
av denna samarbetsmodell.  

(Se ovan) med tillägg att 
samarbeta med en speciallärare.  
 

Hand-
skrivning 

Howe, T-H. 
(2013)  

USA  
 
 

Kvantitativ 
studie 
Kohort 

72 elever  

Årskurs 1-2  

Ordinarie klasser 

Denna studie 
undersökte 

effekten av två 

metoder som 

används i 
grundskolan för 

att förbättra barns 

handskrivning. 

Två AT hade en 
skrivgrupp under 
skoltid, 2 ggr/v i 12 
veckor. Eleverna var 
uppdelade i 2 grupper 
med blandad nivå på 
läsbarhet i hand-
skrivningen. 
Grupp A var intensiv 
med traditionella 
skrivningsuppgifter. 
Grupp B var en visuell-
perceptuell-motorisk 
grupp 
 

Eleverna i båda grupperna 
förbättrade sin läsbarhet, 
men i grupp A var 
förändringen signifikant.  
 
Ingen signifikant skillnad 
mättes på hastigheten i 
skrivandet. 

Att repetera och öva med eleverna 
 
 

 


