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Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att 
främja delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. För att 
beskriva detta utfördes fem intervjuer med arbetsterapeuter som arbetade på Barn- och 
Ungdomshabiliteringen i olika landsting fördelade på två olika geografiska områden i landet. 
Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre teman; 
Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till delaktighet i fysisk miljö, Ökad tillgänglighet skapar 
möjlighet till delaktighet i social miljö samt Det finns mer att uträtta i skolan. Resultatet 
visade att de arbetsterapeutiska interventioner som utförs för att främja delaktighet i 
skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder är anpassningar av den fysiska 
och sociala miljön, samt förskrivning av hjälpmedel. Vidare visade resultatet att en tillgänglig 
skolmiljö främjar delaktighet i skolaktiviteter. Resultatet visade även att behovet av 
arbetsterapeutiska interventioner i skolan för att främja delaktighet för barn och ungdomar 
med funktionshinder är större än vad skolans resurser idag medger.  
 
Nyckelord: arbetsterapeuter, barn, ungdomar, funktionshinder, delaktighet, tillgänglighet, 

aktivitet, skola.



 3

Skolorna i Sverige är skyldiga att anpassa miljön så att barn med funktionshinder och 

särskilda behov kan ta del av skolaktiviteter på lika villkor (Svensk författningssamling [SFS], 

1985:1100). Som motsats till detta visar en studie av Prellwitz och Tamm (2000), samt en 

studie av Hemmingsson (2002), att barn och ungdomar med funktionshinder inte kan delta i 

skolaktiviteter på samma villkor som andra barn och ungdomar på grund av hinder i miljön 

som begränsar aktivitet. Arbetsterapeuten har genom sin profession en unik kunskap om 

aktivitet och hur miljön kan begränsa och/eller möjliggöra aktivitet. Därför finns behovet av 

ökad kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i 

skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. 

 

Delaktighet definieras som deltagande i arbete, lek, eller aktiviteter i det dagliga livet vilket är 

en del av den sociokulturella kontexten. Delaktighet är önskvärt och nödvändigt för vårt 

välbefinnande (Kielhofner, 2002). Begreppet delaktighet definieras enligt International 

Classification of Functioning, Disability & Health (ICF), som en persons engagemang i en 

livssituation. Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan. Skolutbildning innebär att kunna 

engagera sig i det ansvar och privilegier som hör där till, lärande av kursmaterial, ämnen och 

andra krav i skolan. Detta Inkluderar att gå i skolan regelbundet, att arbeta tillsammans med 

andra elever, följa lärarens anvisningar, att organisera sina studier samt genomföra läxor och 

andra uppgifter (World Health Organisation [WHO], 2003). Delaktighet i skolan definieras 

som den utsträckning i vilken ett barn har möjlighet att organisera sitt engagemang i 

skolaktiviteter som möter barnets behov och mål, samt sociala förväntningar (Coster, Parush 

& Schenker, 2005). Enligt American Occupational Therapy Association, (AOTA) (2002) 

innebär utbildning de aktiviteter som är nödvändiga för att vara en student och att delta i 

skolmiljön. Detta inkluderar skolämnen som exempelvis matematik och läsning men även 

icke akademiska aktiviteter som sker på raster, i matsal, i korridor samt yrkesmässiga 

praktikperioder. Enligt Kielhofner (2002) beror en persons delaktighet i en aktivitet på 

förhållandet mellan personens utförandekapacitet och de krav som miljön ställer på 

deltagande i aktiviteten. Matchar inte dessa varandra kan problem i aktivitetsutförandet 

uppstå. I ICF utgörs omgivningsfaktorer av den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivningen i vilken människor lever och verkar (WHO, 2003). I studien av Coster et al. 

(2005) jämfördes delaktighet i skolaktiviteter för barn med cerebral pares (CP) och barn utan 

något funktionshinder. En signifikant skillnad upptäcktes, elever med CP var mindre delaktiga 

i skolaktiviteter. En faktor som hade stor inverkan på delaktigheten i skolaktiviteter var 

begränsningar i aktivitetsutförande. Kielhofner (2002) beskriver aktivitetsutförande som ett 
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dynamiskt samspel mellan individ, miljö och aktivitet. Bakgrunden kommer fortsättningsvis 

presenteras utifrån dessa komponenter. 

 

Den första komponenten i aktivitetsutförandet är individen (Kielhofner, 2002). I denna studie 

utgörs individen av barn och ungdomar med funktionshinder. Varje individ är unik. Inom 

arbetsterapi är det därför viktigt att utgå från den enskilde individens värderingar, önskningar 

och mål för att de arbetsterapeutiska interventionerna ska nå framgång (Kielhofner, 2002). 

ICF definierar funktionshinder som en paraplyterm för funktionsnedsättningar, 

strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar (WHO, 2003). 

Barn med funktionshinder kan på grund av svårigheter med utförandet, och en rädsla för att 

bli identifierade som inkompetenta, undvika att delta i aktiviteter. Därigenom ges de färre 

möjligheter att utveckla ett tillfredsställande aktivitetsutförande (Kielhofner, 2002). De lär sig 

att de inte kan göra samma saker som andra barn (Kielhofner, 2002; Almqvist och Granlund, 

2005). Enligt Kielhofner (2002) är barnen då benägna att utveckla känslor av ineffektivitet. 

Barnen kan bli onödigt beroende av andra då de inte ser sina egna handlingar som det mest 

effektiva sättet att nå sina önskemål. Enligt Hwang och Nilsson (1995) går barn med 

funktionshinder igenom en kris i skolåldern då det blir uppenbart att de är annorlunda. I 

studien av Hemmingsson (2002) samt studien av Nylén (2004) framkommer att barn med 

fysiska funktionshinder kan ha ökad risk för problem med kompisar, kan vara mer 

frånvarande i skolan och därmed uppnå sämre skolresultat och de kan ha sociala och 

beteendeproblem.  

 

Den andra komponenten i aktivitetsutförandet är miljön (Kielhofner, 2002). Den fysiska 

miljön innebär i denna studie skolans inom- och utomhusmiljö samt den miljö utanför skolans 

område där skolaktiviteter sker, exempelvis vid friluftsdagar. Enligt Kielhofner (2002) kan 

miljön utgöra möjligheter eller hinder. I en studie av Prellwitz & Tamm (2000) upptäcktes att 

rullstolsburna barn upplevde hinder i den fysiska miljön i skolan. Bland annat upplevdes 

utemiljön på skolgården som besvärlig, särskilt under vintern. Enligt Månsson (1999) åsyftar 

tillgänglighet i fysisk miljö att kunna ta sig fram och nå objekt i miljön. Att miljön är 

användbar innebär att den skall vara möjlig att vistas i och användas till det den är avsedd för. 

I en studie av Tamm, Skär & Prellwitz (1999) upptäcktes att bristande tillgänglighet i fysiska 

miljön hade negativ inverkan på den sociala miljön genom att barn med funktionshinder inte 

kunde vara delaktiga i den sociala gemenskapen på samma villkor som klasskamraterna. 

Arbetsterapeuter arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja klientens 
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möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov i förhållande till 

omgivningens krav. Arbetsterapeutens medel för att nå detta mål består i att genom 

arbetsterapeutiska interventioner utveckla klientens aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt 

aktivitetsförmåga och i förekommande fall kompensera den, så att klienten upplever 

tillfredsställelse i sin dagliga livsföring (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, [FSA], 2004). I 

USA har arbetsterapeuter redan en självklar roll i skolan (Case Smith, 2001; Mu & Royeen, 

2004). Arbetsterapeuten är medlem i utbildningsteamet i ett skoldistrikt och arbetsterapeutens 

roll i skolan är att hjälpa barn och ungdomar att förbereda sig inför, och utföra inlärnings- och 

skolrelaterade aktiviteter för att leva upp till rollen som elev. I USA anses arbetsterapeutens 

särskilda färdigheter kunna främja undervisningsplanens aktiviteter för alla elever, 

funktionshindrad eller ej (AOTA, 2006). Enligt Lagerkvist (1995) arbetar arbetsterapeuter i 

Sverige, till skillnad från i USA, i skolan endast då ett barn eller ungdom med funktionshinder 

är i behov av hjälpmedel, behandling eller då miljön erfordrar anpassning. Arbetsterapeuten 

kan även ha en rådgivande funktion gällande vilken praktikplats som kan vara lämplig för 

barnet eller ungdomen samt ge råd vid funderingar kring framtida yrke. Palisano, Snider och 

Orlin (2004) menar att en önskvärd effekt av arbetsterapeutiska interventioner är att återställa 

överensstämmelse mellan personen och miljön. Fokus på att optimera samspelet mellan 

barnets förmågor och kraven från miljön kräver att arbetsterapeuter noggrant tar hänsyn till 

kontexten barnet verkar i för att kunna förstå hans/hennes utförande (eller beteende) och för 

att kunna designa meningsfulla interventioner. 

 

Enligt Kielhofner (2002) vävs fysisk- och social miljö samman till aktivitetsmiljön som är en 

sammansättning av plats, utrymme, föremål, aktivitetsform, sociala grupper samt 

meningsfullhet i aktivitetsutförandet. Enligt det Svenska obligatoriska skolsystemet definieras 

grundskolan som den obligatoriska skola som omfattar nio årskurser. Specialskola är en 

skolform som omfattar tio årskurser och som, så långt det är möjligt, motsvarar 

undervisningen i grundskolan. Specialskolan riktar sig till barn som är döva, blinda eller 

rörelsehindrade medan särskola är en skolform för barn med utvecklingsstörning. Gymnasiet 

är en icke obligatorisk skolform och riksgymnasium finns för ungdomar under 21 år med 

funktionshinder. Vid riksgymnasium ges möjlighet till individuell studieplan och förlängd 

studietid (Skolverket, 2007). I denna studie utgörs aktivitetsmiljön av; grundskola; särskola; 

specialskola samt riksgymnasium. I flertalet nationer görs ansträngningar för att i större 

utsträckning integrera barn med funktionshinder i ordinära skolmiljöer. Mancini och Coster 

(2004) menar att om denna process skall lyckas krävs kunskaper om de faktorer som påverkar 
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det sociala deltagandet för barn och ungdomar med funktionshinder och det krävs att 

interventioner för att upprätthålla och stödja dessa faktorer insätts. Vidare måste de faktorer 

som begränsar det sociala deltagandet förändras. Enligt Teveborg (2004) måste skolan 

anpassas för att alla elevers behov ska kunna tillgodoses. Alla yrkesverksamma inom skolan 

måste införskaffa kunskap om olika funktionshinder och vilka krav detta ställer på den fysiska 

och sociala miljön samt på hur undervisningen bedrivs. Enligt Hemmingsson (2002) skulle 

det gynna utvecklingen för barn med funktionshinder att maximera möjligheterna att delta i en 

skolmiljö där de känner sig trygga, har utbredda sociala interaktioner och kan fungera 

optimalt.  

 

I Canadian Occupational Performance Model (CAOT, 2002) beskrivs utöver den fysiska och 

sociala miljön även den institutionella miljön. Denna innefattar exempelvis lagar, politiska 

beslut, beslutsprocesser och ekonomiska komponenter. För att öka barn och ungdomars 

rättigheter har en ny lag tillkommit i Sverige år 2006, ”Lagen om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och ungdomar” (SFS, 2006:67). Lagens ändamål är 

att främja barns och ungdomars rättigheter, motverka diskriminering och motverka annan 

kränkande behandling. Genom denna lag blir skolan skyldig att främja lika behandling samt 

förebygga och förhindra skillnader. En skillnad som nämns är funktionshinder. Skolan 

ansvarar för att alla barn och ungdomar skall få en fullgod utbildning utifrån sina specifika 

förutsättningar. 

 

Den tredje komponenten i aktivitetsutförandet är aktivitet. Aktivitet definieras som utförande 

av arbete, lek och dagliga aktiviteter i en temporal, fysisk och sociokulturell kontext. Med 

arbete avses betalda och obetalda aktiviteter som erbjuder service till andra, så som kunskap, 

idéer, hjälp, information och skydd. Människan utför även aktiviteter endast för aktiviteternas 

egen skull, för att denne finner nöje i att utföra dessa. För denna typ av aktiviteter används 

begreppet lek. Med dagliga aktiviteter avses de typiska livsuppgifter som krävs för egenvård 

så som att äta, tvätta sig, städa och tvätta kläder (Kielhofner, 2002). Att deltagande i 

aktiviteter är viktigt för att må bra och för att uppnå välbefinnande är en uppfattning som 

arbetsterapeuter sedan länge varit innehavare av (Desha & Ziviani, 2006). För barn och 

ungdomar med funktionshinder fokuseras de arbetsterapeutiska interventionerna på att öka 

delaktigheten i skolaktiviteter. Interventionerna varierar från klientinriktade interventioner till 

en mer konsultativ inriktning där arbetsterapeuten ger information till övrig personal om hur 

delaktigheten i klassrummet kan främjas (Neal, Bigby & Nicholson, 2004). I en studie av 
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Nylén (2004) framkom att barn med funktionshinder ofta blir utestängda från aktiviteter i 

skolan så som gymnastik, slöjd och utflykter. Barnen kunde inte vara delaktiga i viss 

undervisning på grund av att lokalerna var otillgängliga. Barnet blev därför utestängt från 

aktiviteter där kamratrelationer och gemenskap utvecklas. Den bristande delaktigheten får 

konsekvenser på många områden och kan vara ett hinder för lärandet. 

 

I Litteraturgenomgången framkom att barn och ungdomar med funktionshinder har problem 

att delta i skolaktiviteter på lika villkor på grund av hinder i miljön som begränsar 

aktivitetsutförande. I litteraturgenomgången har det även framkommit att arbetsterapeuten har 

en viktig roll för att barn och ungdomar med funktionshinder skall få en bra skolgång med 

samma förutsättningar till delaktighet i skolaktiviteter som andra barn och ungdomar. 

Författarna ansåg därför att ytterliggare kunskap behövs angående vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som främjar delaktighet i skolaktiviteter. Syftet med denna studie var därför att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i 

skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. 

METOD 

Design 

För att kunna beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att främja 

delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder har författarna utfört 

kvalitativa forskningsintervjuer. Kvalitativa metoder används för att erhålla förståelse för 

informantens erfarenheter och upplevelser (Kvale, 1997). Forskare som arbetar inom en 

kvalitativ referensram använder först och främst induktivt tänkande vilket innebär intresse för 

att undersöka informantens livserfarenheter (Kvale, 1997; DePoy & Gitlin, 1999).  

Undersökningsgrupp 

Ett ändamålsenligt urval har tillämpats vilket innebär att urvalet av arbetsterapeuter skedde 

utifrån kriterier för att möta studiens syfte (Kvale, 1997). Inklusionskriterierna var att 

arbetsterapeuten är verksam inom Barn- och Ungdomshabiliteringen i landstingen inom något 

av de två geografiska områden i landet vilka studien omfattade. Arbetsterapeuten skulle även 

ha erfarenhet av att arbeta mot skolan. Enligt Kvale (1997) brukar antalet intervjuer ligga 

mellan 5 och 25, antalet kan skifta beroende på tid och resurser. Undersökningsgruppen kom 

att bestå av fem arbetsterapeuter som uppfyllde inklusionskriterierna för deltagande i studien.  
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Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade intervjuer. Enligt Kvale (1997) 

omfattar den halvstrukturerade intervjun en rad teman och förslag till relevanta frågor. Den 

halvstrukturerade intervjun ger också möjlighet att göra förändringar gällande frågornas form 

och ordningsföljd om detta är nödvändigt för att följa upp svaren och skildringarna från den 

intervjuade.  

Under intervjuerna utgick författarna från följande tre frågeställningar:  

1. Vad i skolan påverkar delaktigheten för barn och ungdomar med funktionshinder 

enligt din erfarenhet som arbetsterapeut på Barn- och Ungdomshabiliteringen? 

2. Vilka interventioner har du genomfört för barn och ungdomar med funktionshinder i 

skolan? 

3. Kan du berätta om dina erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i 

skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder? 

 

Innan den egentliga intervjustudien genomförde författarna en pilotintervju med en 

arbetsterapeut som uppfyllde inklusionskriterierna. Pilotintervjun exkluderades ur studien. 

Syftet med pilotintervjun var att kontrollera att frågorna i intervjuguiden var begripliga och 

användbara för att besvara studiens syfte. Enligt Kvale (1997) är pilotintervjuer lämpliga då 

de leder till att intervjuaren vinner självförtroende och ökar sin förmåga att genomföra en 

intervju. För att ge arbetsterapeuterna möjlighet att förbereda sig inför intervjun fick de 

möjlighet att ta del av de tre frågeställningarna innan intervjun genom missivbrevet (bilaga 1). 

Intervjuerna utfördes sedan med hjälp av en intervjuguide (bilaga 2) innehållande de tre 

frågeställningarna samt förslag på följdfrågor för att täcka studiens syfte. Enligt Holloway och 

Wheeler (2004) säkrar intervjuguiden att liknande typ av data samlas in från alla informanter. 

 

Procedur 

För att komma i kontakt med enhetscheferna för Barn- och Ungdomshabilitering i landstingen 

inom de två geografiska områdena i landet inhämtades kontaktuppgifter från telefonkatalog 

och Internet. En lista över enhetschefer på barnhabiliteringar upprättades. För de Barn- och 

Ungdomshabiliteringar där enhetschefens kontaktuppgifter inte kunde hittas upprättades en 

lista på de arbetsterapeuter som arbetar på den aktuella Barn- och Ungdomshabiliteringen. 

Enhetscheferna och arbetsterapeuterna kontaktades därefter via telefon eller e-post för att 
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presentera studien och dess syfte. Alla kontaktade gav sitt medgivande till att missivbrevet 

(bilaga 1) kunde skickas ut. Kontaktuppgifter till arbetsterapeuter som motsvarade 

inklusionskriterierna erhölls av enhetscheferna i de fall enhetscheferna var de som kontaktats. 

I två fall ville enhetschefen själv distribuera missivbrevet till arbetsterapeuterna för att de 

sedan själva skulle kontakta författarna vid eventuellt intresse av att delta i studien. Totalt 

skickades 17 missivbrev ut.  I missivbrevet framgick syftet med studien, huvudfrågor, 

inklusionskriterier för deltagande, förklaring av studiens genomförande, hur databearbetning 

skulle utföras samt kontaktuppgifter till författare och handledare. En vecka efter att 

missivbrevet skickats etablerades kontakt med arbetsterapeuterna via telefon. Under 

telefonsamtalet fanns möjlighet för arbetsterapeuterna att få mer detaljerad information om 

studien och dess syfte. Det fanns även möjlighet för arbetsterapeuterna att ställa frågor om 

studien. Vid detta samtal tillfrågades arbetsterapeuterna om de var intresserade av att delta i 

studien. Nio arbetsterapeuter tackade nej till deltagande i studien och tre arbetsterapeuter bad 

författarna återkomma då deras arbetsbelastning för tillfället var hög. Vid upprepad förfrågan 

uppgav dessa tre arbetsterapeuter att de ej kunde delta i närtid. Fem arbetsterapeuter var 

positiva till deltagande i studien och med dessa bestämde författarna tid och plats för intervju. 

Intervjuerna utfördes i tre fall på arbetsterapeuternas arbetsplats och i två fall via 

högtalartelefon. Skriftligt informerat samtycke inhämtades från arbetsterapeuterna i samband 

med intervjuerna. I de fall intervjun genomfördes via högtalartelefon skickade författarna en 

blankett för skriftligt informerat samtycke samt ett frankerat svarskuvert till arbetsterapeuten. 

Författarna bandade intervjuerna för att därefter skriva ut dessa ordagrant. Intervjuerna 

utfördes var för sig av författarna på grund av stort geografiskt avstånd. Varje intervju tog 

cirka 60 minuter att genomföra. Vid intervjutillfällena tillfrågades arbetsterapeuten om 

ytterliggare kontakt fick upprättas vid eventuella oklarheter, eller om författarna fann behov 

av att ställa kompletterande frågor. Samtliga arbetsterapeuter samtyckte till detta.  

Analys av data 

Enligt Patton (2002) används kvalitativ innehållsanalys för att sortera data för att besvara 

syftet med studien. Insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004).  Analysen inleddes med att författarna läste igenom 

intervjuerna var för sig noggrant, flera gånger, för att erhålla ett helhetsperspektiv. Därefter 

markerade författarna, var för sig, meningsbärande textenheter som svarade mot studiens 

syfte. De meningsbärande textenheterna kondenserades därefter för att sedan abstraheras till 

koder. Författarnas koder sammanfördes och jämfördes därefter för att se om 
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samstämmigheten var god. Det visade sig att samstämmigheten mellan författarnas kodning 

var god. Författarnas handledare ombads läsa och koda två av intervjuerna. Författarnas 

handledare bekräftade att det fanns en överensstämmelse mellan de erfarenheter 

arbetsterapeuterna beskrivit och de koder som författarna skapat. Enligt Patton (2002) ökar 

studiens trovärdighet om någon utomstående kodar intervjutexter. 

Exempel på dataanalys processen i tre steg. 

Bärande meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 
”Har alla andra barn i 
klassrummet höga bänkar 
och han vill också sitta så 
måste man ordna fram en 
stol som är höj och sänkbar 
så att han kan sitta vid de 
höga borden tillsammans 
med de andra. Han ska inte 
behöva sitta vid ett eget bord 
vid sidan av. Utan skall 
kunna vara en i gruppen” 

Stolar i rätt höjd främjar 
social samvaro 

Utformning av den fysiska 
miljön 

 

Koderna fördes sedan samman till 13 subteman. 

Efter gemensam jämförelse och diskussion författarna emellan reducerades dessa subteman 

tills totalt tre teman återstod. Exempel på dataanalys processen med subteman och teman 

redovisas i nedanstående tabell. 

 

Subteman Tema 
Anpassningar i miljön Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till 

delaktighet i fysisk miljö 
Konsult & Rådgivare  
Struktur för att orka och hinna  
Hjälpmedel  
 

Dessa tre teman rubriceras som; Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till delaktighet i fysisk 

miljö, Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till delaktighet i social miljö samt Det finns mer 

att uträtta i skolan. Dessa teman presenteras vidare i studiens resultat. 

ETISKT ÖVERVÄGANDE  
Enligt Kvale (1997) ska etiska aspekter uppmärksammas inför en intervju. Författarna 

informerade arbetsterapeuterna om att deltagande i studien var frivilligt och att 

arbetsterapeuten hade rätt att avbryta sin medverkan närhelst denne själv önskade utan att 
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behöva uppge anledning till detta. Arbetsterapeuterna tillfrågades även om de önskade ställa 

frågor till författarna angående studien. Denna information erhöll arbetsterapeuterna via 

missivbrevet vid förfrågan om deltagande i studien samt vid intervju tillfället. Författarna bad 

om muntligt samt skriftligt informerat samtycke till att intervju kunde utföras. 

Arbetsterapeuterna informerades om att ingen enskild arbetsterapeut skulle kunna identifieras 

i studien då namn och ort avidentifieras. Information lämnades även om att enbart författarna, 

samt handledare kunde ta del av rådata, samt att det färdiga arbetet kommer att publiceras via 

Luleå Tekniska Universitets hemsida.  

 

En eventuell risk som förelåg med studien var att då studien bygger på beskrivna erfarenheter 

kunde innehållet vara känsligt för den enskilde arbetsterapeuten. Vid intervjun försökte därför 

författarna att sammanfatta den information arbetsterapeuten delgivit. Detta förfarande 

motverkade risken för missförstånd och feltolkningar av författarna. Ytterligare en risk som 

förelåg med studien var att arbetsterapeuterna kunde känna att de inte kunde tala obehindrat 

då intervjun bandades (Patel & Davidson, 2003). Information lämnades därför om att det som 

sades vid intervjun inte skulle komma att användas för något annat syfte än för just denna 

studie och att uppgifterna skulle komma att behandlas konfidentiellt. Detta har skett genom att 

materialet avidentifierats samt förvarats i ett låst skåp. Materialet kommer att förstöras efter 

att studien avslutats. En vinst studien kan bidra med är att tydliggöra hur och vilka 

arbetsterapeutiska interventioner som främjar ökad delaktighet i skolaktiviteter för barn och 

ungdomar med funktionshinder. En annan vinst med studien är att arbetsterapeuterna kan 

tillföra den egna, men även andra professioner sina erfarenheter. Efter övervägande av vinster 

och risker med studien ansåg författarna att vinsterna övervägde. Författarna ansåg därför att 

studien var genomförbar ur en etisk synvinkel. 

RESULTAT 
Resultatet beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet 

i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. För att resultatet ska vara tydligt 

presenteras det i tre teman; Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till delaktighet i fysisk miljö, 

Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till delaktighet i social miljö samt Det finns mer att 

uträtta i skolan.  
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Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till delaktighet i fysisk miljö  

I detta tema beskriver arbetsterapeuterna att de interventioner som främjar delaktighet för 

barn och ungdomar med funktionshinder i den fysiska skolmiljön är; anpassningar av den 

fysiska miljön samt förskrivning av hjälpmedel. Arbetsterapeuterna har även en rådgivande 

roll vid utformning av aktiviteter. 

 

Enligt samtliga arbetsterapeuter i studien är översyn och anpassning av skolmiljön vanligt 

förekommande interventioner i skolan. Arbetsterapeuterna uppgav att de brukade genomföra 

översyn av skolgården, lekplatsen samt av lokalernas tillgänglighet och framkomlighet. 

Arbetsterapeuterna brukade påtala behov av installation av dörröppnare, ramper samt eluttag. 

Vidare påtalade de behov av, och rekommenderade anpassningar av, framförallt toalett, 

omklädningsrum samt lokaler där praktiska ämnen utförs så som hemkunskap, slöjd, bild, 

idrott och musik. I utomhusmiljön bestod de arbetsterapeutiska interventionerna av att 

möjliggöra god tillgänglighet på skolgården. Att avlägsna en kant på sandlådan för att 

möjliggöra för barn och ungdomar med funktionshinder att komma in i sandlådan var en 

vanligt förekommande intervention för att främja delaktighet i utomhusmiljön. Att byta 

sanden under gungan mot en plastmatta var en annan vanligt förekommande intervention 

enligt arbetsterapeuternas erfarenheter. Arbetsterapeuterna i studien uppgav att de ofta hade 

en rådgivande funktion gentemot skolans personal kring hur skolaktiviteterna skulle utformas 

för att vara tillgängliga för att barn och ungdomar med funktionshinder skall kunna vara 

delaktiga. Arbetsterapeuterna uppgav att miljö och skolaktiviteter i särskolan är individ 

anpassade i större utsträckning än i ordinär skola. Samtliga arbetsterapeuter i studien uppgav 

att tillgänglighet i skolmiljön är en faktor som påverkar barn och ungdomar med 

funktionshinders delaktighet i skolaktivitet. En tillgänglig skolmiljö har signifikant betydelse 

för det sociala samspelet. Om barn och ungdomar med funktionshinder inte har möjlighet att 

använda samma transportväg som klasskamraterna kan det innebära en negativ påverkan på 

delaktigheten. Detta då klasskamraterna hinner göra upp överenskommelser samt starta upp 

aktiviteter innan barnet eller ungdomen med funktionshinder hunnit ansluta sig till gruppen. 

Följande citat illustrerar tillgänglighetens betydelse för social delaktighet: 

 

”De kanske inte ens kommer ner, kommer fram till sandlådan innan rollerna är fördelade och 
alla har sin givna plats. Så det är ingen som frågar vad han vill göra. Det är ingen som 

bjuder in henne heller för de andra barnen är ju redan igång”. 
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Flertalet arbetsterapeuter beskriver att barn och ungdomar med funktionshinder ofta glöms 

bort vid planering av skolaktiviteter. Vid friluftsdagar är det vanligt förekommande att de får 

utöva andra aktiviteter än övriga barn och ungdomar för att den fysiska miljön ej är 

tillgänglig. Det förekommer även att barn och ungdomar med funktionshinder därför får 

stanna kvar i skolan vid friluftsdagar. Detta belyses av följande citat: 

 

”I skolan är det ofta lätt att man väljer bort, de kan inte vara med. Istället för att försöka 
tänka i andra banor. Vad kan den här gruppen göra på platsen X så att Stina kan vara med”? 
 

Några av arbetsterapeuterna beskrev att tillgänglighet och därmed delaktighet minskar på 

högstadiet. Detta beroende på att avståndet mellan platser där aktiviteter sker ökar, skåpet kan 

vara på ett våningsplan, den anpassade toaletten på ett annat och lektionssalar på ett tredje. 

Böcker och annat material skall transporteras lång väg. Detta innebar att tid för rastaktivitet 

och social samvaro minskade för barn och ungdomar med funktionshinder. 

 

Arbetsterapeuterna i studien uppgav att anpassningar av objekt som används i skolaktiviteter 

var en vanligt förekommande intervention. Det rörde sig framförallt om att utforma olika 

special anpassade grepp av objekt som användes i framförallt skapande skolaktiviteter.  

Enligt arbetsterapeuterna i studien var anpassning av objekt för att möjliggöra för barn och 

ungdomar med funktionshinder att vara delaktiga och kunna utföra aktiviteten självständigt.  

Att förskriva hjälpmedel var en annan vanligt förekommande intervention. Det kunde röra sig 

om förskrivning av stå rullstol, höj och sänkbara stolar samt tidshjälpmedel.  

Flertalet arbetsterapeuter berättade att en stå rullstol ökar självständigheten och delaktigheten 

då barnet eller ungdomen erhåller bättre räckvidd samt hamnar i samma höjd som sina 

kamrater vid exempelvis redovisningar. Höj och sänkbara stolar för att barn och ungdomar 

med funktionshinder skulle kunna sitta vid samma bord som sina kamrater var en viktig 

intervention för att främja social delaktighet enligt arbetsterapeuternas erfarenheter. 

Tidshjälpmedel kan främja delaktigheten och självständigheten i de fall då barn och 

ungdomar med funktionshinder har svårt att komma ihåg och/eller att passa tider. 

Arbetsterapeuterna beskrev att förskrivning av hjälpmedel ofta är en förutsättning för att barn 

och ungdomar med funktionshinder skall kunna vara delaktig i skolaktiviteter. Enligt 

arbetsterapeuternas erfarenheter kan hjälpmedel bidra till att delaktighet, oberoende, 

självständighet samt kontroll över den egna aktiviteten ökar. 
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Ökad tillgänglighet skapar möjlighet till delaktighet i social miljö  

I detta tema beskriver arbetsterapeuterna att de interventioner som främjar delaktighet för 

barn och ungdomar med funktionshinder i den sociala skolmiljön är; att ge råd vid anpassning 

av aktiviteter, planering av skolgång och schemaläggning samt att informera om barnets eller 

ungdomens funktionshinder. Arbetsterapeuterna förskriver även hjälpmedel som stöd för 

kommunikation. 

 

Att informera elever och personal i skolan samt att agera som konsult och rådgivare gentemot 

skolans personal samt personliga assistenter är viktiga interventioner enligt samtliga 

arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna uppgav att de ger praktiska och konkreta tips kring hur 

olika aktiviteter kan anpassas så att barn och ungdomar med funktionshinder kan vara 

delaktiga. Det kunde även innebära att ge råd till assistenten hur förflyttningar bör utföras, 

eller att informera om habiliteringen, och i samråd med föräldrarna, om funktionshindret till 

övriga elever och personal i skolan. Arbetsterapeuterna fungerade även som stöd och 

rådgivare för skolans personal vid initial planering av skolgången samt vid schemaläggning 

för att möjliggöra att olika behandlingar läggs in i skoldagen utan att störa det sociala 

samspelet och delaktigheten. Följande citat illustrerar detta: 

 

”På högstadiet där idrottslektionen är mitt emellan två andra lektioner får man då gott om tid 
att hinna med och byta om innan och efteråt” 

 

Att kunna samspela med gruppen är en viktig faktor som påverkar delaktighet i skolaktiviteter 

och som beskrivs av samtliga arbetsterapeuter. Hög ljudnivå samt högt tempo har negativ 

påverkan på delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

diagnoser enligt samtliga arbetsterapeuters erfarenhet. Med neuropsykiatriska diagnoser 

åsyftar arbetsterapeuterna i studien barn och ungdomar med funktionshinder som ADH, 

DAMP, Autism, Aspergers syndrom. För barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

diagnoser har vuxna därför en extra viktig roll när det gäller att tillrättalägga, starta upp och 

styra aktiviteter samt att hjälpa barnet eller ungdomen att leka. Detta då det kan föreligga 

svårigheter med det sociala samspelet för barn och ungdomar med denna typ av diagnos. 

Omgivningens attityder påverkar delaktighet i skolaktiviteter enligt flertalet av 

arbetsterapeuterna. Att barn och ungdomar med funktionshinder känner sig accepterade och 

välkomma samt att omgivningen visar förståelse har positiv betydelse för delaktighet i 

skolaktiviteter. Inom Särskolan och i specialskolorna kan tonvikten direkt läggas på 
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individuell träning och på anpassningar av den sociala miljön enligt arbetsterapeuternas 

erfarenheter. Inom dessa skolformer är miljö- och skolaktiviteter anpassade efter individen i 

större utsträckning än i ordinär skola. Där finns även flera vuxna, fler styrda aktiviteter och 

grupperna är mindre. Detta har enligt flertalet arbetsterapeuter en positiv inverkan på 

delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Enligt 

arbetsterapeuternas erfarenhet var ett gott samarbete med skolans personal av högsta vikt för 

att arbetsterapeutiska interventioner som främjar delaktighet i skolaktiviteter skulle kunna 

genomföras. 

 

Det är av stor betydelse för delaktighet att hitta alternativa kommunikationsvägar i de fall då 

barn och ungdomar inte har förmågan att kommunicera verbalt. Enligt arbetsterapeuternas 

erfarenhet bestod interventioner för att hitta alternativa kommunikationssätt av; bedömning 

och utprovning/förskrivning av kommunikationshjälpmedel eller introduktion av bildstöd. 

Arbetsterapeuterna informerade även skolans personal och elever om hur det alternativa 

kommunikationssättet används för att kommunicera med barnet eller ungdomen med 

funktionshinder. Svårighet med kommunikation kan leda till utanförskap i en kamratgrupp, 

men gör även att det blir svårare att uppnå delaktighet i skolaktiviteter enligt samtliga 

arbetsterapeuter i studien. Att vara innehavare av flera funktionshinder bidrog ytterliggare till 

utanförskapet och begränsad delaktighet enligt samtliga arbetsterapeuter. Detta illustreras med 

följande citat: 

 

”Har du ett rörelsehinder och ett kommunikationsproblem så är du ju utesluten redan i tidig 
ålder så att säga.” 

 

Kommunikation är en viktig del i det sociala samspelet mellan barn och ungdomar enligt 

flertalet arbetsterapeuter i studien. 

Det finns mer att uträtta i skolan 

I detta tema beskriver arbetsterapeuterna de förändringar i skolan som skulle möjliggöra 

interventioner för att främja delaktighet för barn och ungdomar med funktionshinder. Dessa 

förändringar är; att utöka antal timmar till utförande av interventioner i skolan, anpassning av 

miljö istället för införande av assistent, ökade ekonomiska resurser, samt ökat antal 

arbetsterapeuter verksamma i skolan.  
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Enligt flertalet av arbetsterapeuterna behövs utökade arbetsterapeutiska interventioner 

framförallt för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt för elever som idag 

inte är inskrivna inom habiliteringen. Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev att det existerar 

en stor okunskap inom skolan kring vad arbetsterapeuter kan bidra med för att främja 

delaktighet för barn och ungdomar med funktionshinder. Enligt arbetsterapeuterna i studien 

besitter arbetsterapeuter unik kunskap kring hur aktiviteter kan anpassas för att på så vis öka 

delaktigheten. Ofta får barn och ungdomar med funktionshinder en personlig assistent i 

skolan, istället för att aktiviteten anpassas, eller att miljön görs tillgänglig. Detta illustreras av 

följande citat: 

 

”Sätter ofta in en resurs i praktiska ämnen. Men de får inte samma chans. Skulle kunna 
 utvecklat sina förmågor ännu mera om man anpassat miljön.” 
 

Att minska beroende av andra samt att öka självständigheten är viktigt för att barn och 

ungdomar med funktionshinder skall ges möjlighet att utvecklas på ett gynnsamt vis. De 

insatser som skolan gör för att främja självständigheten hos barn och ungdomar med 

funktionshinder har stor betydelse för barnens och ungdomarnas välbefinnande enligt 

samtliga arbetsterapeuter. Samtliga arbetsterapeuter uttryckte frustration kring att de idag kan 

ge råd angående anpassningar och utrustning som skulle främja barn och ungdomars 

delaktighet i skolan, samtidigt som det inte genomförs på grund av skolans ekonomi. Enligt 

reglerna får inte arbetsterapeuten förskriva utrustning istället ska skolan köpa in denna samt 

ansvara för att anpassningar utförs. Arbetsterapeuterna har stora områden med många skolor 

och därmed många barn och ungdomar de ansvarar för. Detta innebär i praktiken att 

arbetsterapeuten inte har möjlighet att se alla behov av arbetsterapeutiska interventioner som 

föreligger. Om arbetsterapeuter fanns i skolan på daglig basis skulle barnen och ungdomarna 

ges möjlighet till utökad individuell träning och behoven av arbetsterapeutiska interventioner 

skulle tillgodoses i högre grad enligt några av arbetsterapeuterna. Flertalet arbetsterapeuter 

beskrev en tro på att arbetsterapeuter som profession kommer att förekomma i skolan i större 

utsträckning i framtiden. Detta belyses av följande citat: 

 

”I USA arbetar de flesta arbetsterapeuter inom skolan. Där ligger vi långt efter i Sverige. Jag 
tror vi är dåliga på att sälja oss och visa vad vi kan. Tror inte kunskapen finns inom skolan 

vad vi skulle kunna hjälpa till med. Det handlar om marknadsföring av oss som 
arbetsterapeuter helt enkelt.” 
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Arbetsterapeuterna beskrev även att arbetsterapeutiska interventioner för att främja 

delaktighet i den sociala miljön troligtvis kommer att utföras mer frekvent i skolan i 

framtiden. En av arbetsterapeuterna beskrev att behov av arbetsterapeuter i skolan ser olika ut 

i olika delar av Sverige. Detta då det i storstäderna finns fler valmöjligheter för barn och 

ungdomar med funktionshinder så som specialskolor med egna behandlingsavdelningar och 

riksgymnasium.  

DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att 

främja delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Nedan följer 

en diskussion om resultatets huvuddrag.  

 

I resultatet av den aktuella studien framkom att anpassning samt översyn av den fysiska 

miljön är vanligt förekommande arbetsterapeutiska interventioner i skolan. Detta styrks av ett 

flertal andra studier i vilka det framkommer att vanligt förekommande interventioner är 

rekommendationer av anpassningar i skolmiljön för att optimera aktivitetsutförande och 

delaktighet för barn och ungdomar med funktionshinder (Bayona, McDougall, Tucker, 

Nichols och Mandich, 2006; Koontz Lowman, Simons, Shepherd, Fiocca, Ernouf och 

Hundley, 1999; Neal et al., 2004). Arbetsterapeuterna i studien beskrev att en tillgänglig 

inom- och utomhusmiljö verkade främjande på barn och ungdomar med funktionshinders 

delaktighet i skolaktiviteter då det möjliggör deltagande i aktiviteter. Detta belyses även i en 

studie av Prellwitz och Tamm (2000) där det beskrivs att den fysiska miljön i skolan kan 

hindra barn med funktionshinder genom att de inte kan delta i alla aktiviteter då de inte tar sig 

fram med sina hjälpmedel. Arbetsterapeuterna i studien beskrev att sociala överenskommelser 

mellan barn och ungdomar, samt initiering av aktiviteter, ofta utförs på vägen ut till rasten. Då 

barnet eller ungdomen med funktionshinder inte kunde ta samma väg ut på rasten, på grund 

av begränsningar i den fysiska miljön, uteslöts barnet eller ungdomen. Det är därför, enligt 

författarna, viktigt att alltid beakta vilka eventuella konsekvenser en anpassning i den fysiska 

miljön kan innebär för delaktighet i den sociala miljön. Enligt författarna kan anpassningar i 

den fysiska miljön leda till ökad delaktighet i den sociala miljön. 

 

I studien framkom att arbetsterapeuternas erfarenhet var att personalen i skolan inte tar hänsyn 

till barn och ungdomar med funktionshinders behov, vid planering av utflykter och resor. 

Detta leder till inskränkningar på delaktigheten. I studien framkom även att det är vanligt att 
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barn och ungdomar med funktionshinder får utöva andra aktiviteter än övriga elever, eller får 

stanna kvar i skolan vid friluftsdagar. Detta styrks av Prellwitz och Tamm (2000) som anger 

att somliga barn med rörelsehinder fick utföra andra uppgifter än övriga barn, antingen 

ensamma eller tillsammans med sin assistent. Bayona et al. (2006) menar att rutinstrategier 

som riktar sig mot klassen som helhet ofta används i skolan och att få anpassningar av 

aktiviteter görs som baserar sig på barn och ungdomar med funktionshinders speciella behov.  

 

I den aktuella studien framkom att barn och ungdomar med funktionshinders delaktighet kan 

förändras med åldern då förutsättningarna i skolmiljön ändras. Kamratrelationer påverkas då 

rastaktiviteterna förändras med åldern. I en studie av Law, Finkelman, Hurley, Rosenbaum, 

King, och Hanna (2004) framkom att åldern på ett barn med funktionshinder var av 

signifikant betydelse för dess delaktighet. Författarna anser därför att det är viktigt att beakta 

ålder samt vilket utvecklingsstadium barnet eller ungdomen med funktionshinder befinner sig 

i och hur rastaktiviteterna ser ut för denna ålderskategori, så att interventioner som bäst 

främjar delaktigheten för den unika individen utförs. 

 

Interventioner för att hjälpa eleven att nå sina mål i skolan består enligt Koontz Lowman et al. 

(1999) i att finna strategier för positionering, miljöanpassningar, val av hjälpmedel/utrustning 

och underhåll, funktionell förflyttning inom skolans miljö samt instruering av skolans 

personal. En vanligt förekommande intervention enligt samtliga arbetsterapeuter var att pröva 

ut och förskriva personliga hjälpmedel för att öka delaktighet i skolaktiviteter samt öka 

självbestämmandet hos barn och ungdomar med funktionshinder. Detta ger vissa 

implikationer av att ett mål med arbetsterapeutiska interventioner i skolan är att öka 

delaktighet i skolaktiviteter samt att möjliggöra självbestämmande och känsla av kontroll för 

barn och ungdomar med funktionshinder. 

 

Det framkom av resultatet i den aktuella studien att om problem med tillgänglighet i den 

fysiska miljön föreligger kan det leda till att barn och ungdomar mister chanser att skapa 

kontakt med skolkamrater. Nelson (2004) beskriver att en exkludering skapas då barnet inte 

har möjlighet att delta i själva initieringen av en aktivitet. Det krävs sedan en social 

ansträngning av barnet för att ta sig in i den redan pågående aktiviteten och känslan av att inte 

vara delaktig befästs. Författarnas antagande är, att om barn och ungdomar med 

funktionshinder inte känner sig naturligt välkomna att delta i leken har detta stor inverkan på 

den personliga upplevelsen av delaktighet. Arbetsterapeuternas erfarenhet var att de hade en 
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rådgivande roll vid schemaläggning. Enligt författarna har tiden en viktig roll för hur delaktig 

barnet/ungdomen kan vara. I studien framkom att barn och ungdomar med funktionshinder 

kan behöva längre tid på sig att ta på sig ytterkläder samt att exempelvis förflytta sig. Detta 

styrks av en studie av Arhammar Tjernström (2000) i vilken det framkom att barn med 

funktionshinder ofta väljer att inte delta i rastverksamheten som sker utomhus eftersom på- 

och avklädning av ytterkläder är för tidskrävande. Författarna menar att en anpassning av 

schemat därför kan främja delaktighet i skolaktiviteter.  

 

Enligt arbetsterapeuternas erfarenheter är miljön och aktiviteterna i särskolan 

individanpassade i större utsträckning än i den ordinära obligatoriska skolan. Almqvist och 

Granlund (2005) menar att elever med funktionshinder i särskola och specialskola hade en 

positivare bild av sin upplevda skolmiljö än motsvarande elever i ordinär obligatorisk skola. 

Författarnas tolkning är att delaktighet i skolaktiviteter därmed kan vara större inom 

särskolan. Författarna funderar om en bidragande faktor är de mindre grupperna och att det 

finns flera vuxna per elev inom särskola och specialskola. En fråga som uppstod hos 

författarna var att om en ytterligare orsak kan vara att det finns en större förståelse bland 

personalen inom särskolan gentemot barn och ungdomar med funktionshinder jämfört med 

hos personalen inom ordinär obligatorisk skola. Inom särskolan träffar barn och ungdomar 

med funktionshinder fler i liknande situation. En tanke som väcktes hos författarna var om 

detta faktum kan stärka barn och ungdomar med funktionshinders självförtroende och känsla 

av gemenskap och därmed öka deras upplevelse av delaktighet och tillfredställelse. Enligt 

Neal et al. (2004) samt Prigg (2002) är målet med arbetsterapi i skolan att bedöma elevens 

förmåga samt att designa interventioner som ska tillåta varje barn att nå maximal frihet och 

högsta möjliga livskvalitet.  

 

Arbetsterapeuterna i den aktuella studien beskrev att de ofta arbetar med rådgivning och 

konsultation där målet är att utveckla kunskap och förståelse hos personal och övriga elever 

för barn och ungdomar med funktionshinders situation. Detta överensstämmer väl med 

studien av Bayona et al. (2006) som visar att konsultation är ett vanligt förkommande 

arbetssätt i skolan för arbetsterapeuter. Enligt författarna ger studien vissa implikationer på att 

arbetsterapeuter kan vara en viktig resurs, genom att utföra informativa och utbildande 

interventioner för personal samt andra elever, för att främja delaktighet i skolaktiviteter för 

barn och ungdomar med funktionshinder. Prigg (2002) menar att huruvida barnet accepteras 

och inkluderas av skolpersonalen är avgörande för hur framgångsrika utförda interventioner 
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blir, samt för hur delaktig barnet blir. Neal et al. (2004) beskriver att arbetsterapeuter har en 

viktig roll i att hjälpa skolans personal att förstå den verkan ett funktionshinder kan ha på 

aktivitetsutförandet. Liknande resultat framkom även i denna studie där arbetsterapeuterna 

uppgav att en intervention kunde vara att informera om habilitering och hur funktionshindret 

kan påverka skolgången. I studien framkom även att arbetsterapeuten ofta var delaktig i 

planeringen av skolgången. Detta styrks av studien av Neal et al. (2004) där det framkom att 

arbetsterapeuter kan vara en del i den initiala processen vid beslutande om huruvida ett barn 

med funktionshinder är i behov av specialundervisning.  

 

I studien framkom att delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionshinder påverkades av i vilken utsträckning skolan hade möjlighet att göra de 

anpassningar i skolmiljön som rekommenderades av arbetsterapeuten. Detta belyses även i 

studien av Egilson och Coster (2004). Skolan brister i kunskap gällande barn med 

funktionshinders behov, vilket påverkar delaktigheten i skolaktiviteter negativt (Blom och 

Sjöberg, 1999). Författarna konstaterar att arbetsterapeuternas erfarenhet är att behovet av 

arbetsterapeutiska interventioner i skolan för att främja delaktighet för barn och ungdomar 

med funktionshinder är större än vad skolans resurser idag medger. I en studie av Nylén 

(2004) framkom att elevers syn på delaktighet i skolan omfattar både sociala aspekter, som att 

känna sig accepterad och tillhöra klassen, samt att besitta möjlighet att vara delaktig i vad som 

sker på lektionen. Det är därför viktigt med åtgärder som ökar förutsättningarna för en bättre 

gemenskap och större delaktighet. Egilson och Coster (2004) påpekar att skolaktiviteter har en 

positiv inverkan på barns sociala och kognitiva utveckling och generella välbefinnande. Detta 

kan enligt författarna tolkas som att arbetsterapeuter har en viktig roll att fylla i skolan då 

arbetsterapeuter genom sin profession har kunskaper i att eliminera hinder i den fysiska och 

sociala miljön och därmed främja delaktighet i skolaktiviteter. Resultatet ger även vissa 

implikationer på att utökning av arbetsterapeutiska interventioner för att öka delaktighet 

behövs i skolan för att kunna möta barnen och ungdomarna med funktionshinders behov. 

Enligt Koontz Lowman et al. (1999) är arbetsterapeuter viktiga medlemmar jämte skolans 

personal för att hjälpa barn med komplexa behov. I studien framkom att arbetsterapeuterna 

ansåg att barnen och ungdomarna skulle kunna få mer individuell träning, och därigenom öka 

delaktigheten i skolaktiviteter, om arbetsterapeuter fanns i skolan på daglig basis. Detta styrks 

av studien utförd av Bayona et al. (2006) i vilken det framgår att det största hindret för lyckat 

stöd av arbetsterapeuter var otillräckligt antal besök på skolan. Studiens resultat styrks även 
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av Prigg (2002) där samtliga intervjuade arbetsterapeuter uppgav att de ej hade tillräckligt 

med tid på varje skola och per elev vid för att kunna erbjuda bästa möjliga arbetsterapi. 

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att de arbetsterapeutiska interventioner som 

utförs för att främja delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder, 

enligt arbetsterapeuternas erfarenheter, är anpassning av fysisk och social miljö, samt 

förskrivning av hjälpmedel. Författarna konstaterar att en tillgänglig skolmiljö främjar 

delaktighet i skolaktiviteter. Barn och ungdomar med funktionshinders delaktighet i skolan är 

ett komplext fenomen. Det är därför av största vikt att öka förståelsen för hur faktorer som 

miljö, ålder och skolform influerar barn och ungdomar med funktionshinders delaktighet i 

skolaktiviteter. För att detta skall vara möjligt anser författarna att arbetsterapeuter måste ges 

mer tid att vistas i skolan. Denna studie kan tillföra kunskaper för arbetsterapeuter och andra 

professioner som arbetar gentemot och i skolan om vilka arbetsterapeutiska interventioner 

som främjar delaktighet i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Den 

aktuella studien kan även tillföra kunskaper för politiker och beslutsfattare som förfogar över 

skolans ekonomi.  

METODDISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att 

främja delaktighet i skolan för barn och ungdomar med funktionshinder. En kvalitativ metod 

användes vilket författarna anser var lämpligt eftersom kvalitativa metoder är särskilt 

lämpliga att använda vid studier av en människas erfarenhet, upplevelse och uppfattning 

(Kvale,1997).  

 

Författarna valde att använda sig av en halvstrukturerad intervju, då denna form av intervju 

omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Detta gav även möjlighet att göra 

förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd (Kvale, 1997) när så krävdes för att 

följa upp arbetsterapeuternas berättelser. Författarnas val att fördjupa sig i litteratur rörande 

intervjumetodik innan intervjuernas genomförande, samt att använda en intervjuguide vid 

intervjuerna visade sig vara lämpligt då det gav författarna stöd vid intervjutillfällena samt en 

översikt över vad som borde täckas in i intervjuerna för att besvara forskningsfrågan. Utan 

intervjuguide är det enligt Lantz (1993) lätt att ”glida iväg” och skifta fokus. Intervjuguiden 

ger stöd och vägledning så att konkreta frågor ställs och rätt begrepp belyses. Enligt Kvale 

(1997) förenklas analys av data då intervjun är strukturerad. Detta var viktigt att beakta enligt 
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författarna då det var första gången författarna genomförde en kvalitativ analys. Författarna 

genomförde även en pilotintervju för att kontrollera att intervjufrågorna var begripliga och 

användbara. Det visade sig att inga justeringar av intervjuguidens frågor var nödvändiga. 

Pilotintervjun exkluderades från studien. Kvale (1997) rekommenderar att 5-25 respondenter 

intervjuas. Författarna kom att genomföra intervjuer med 5 arbetsterapeuter. Samtliga 5 

arbetsterapeuter beskrev liknande erfarenheter och mönster kunde urskiljas. Citat från en 

intervju var typiskt för intervjumaterialet i sin helhet så reliabiliteten bör vara god (Kvale, 

1997; Merriam, 1994). De tillfrågade arbetsterapeuter som var positiva till att delta i studien 

fick även huvudfrågorna skickade till sig via missivbrevet (bilaga 1) innan intervjutillfället. 

Detta anser författarna var positivt då arbetsterapeuterna gavs tid att reflektera över 

frågeställningarna och förbereda sig inför intervjutillfället.  

 

En svaghet med studien är att varje intervju endast utfördes av en av författarna vilket kan ha 

påverkat internbedömar reliabiliteten negativt. Vid avlyssnandet av de inspelade intervjuerna 

fann författarna att de inte ställde tillräckligt många följdfrågor och vid något tillfälle fick 

respondenterna inte tillräckligt med tid för att reflektera under intervjun. Författarna anser 

dock att då detta endast inträffade vid ett fåtal tillfällen bör det inte ha påverkat resultatet i 

någon större utsträckning. Enligt Kvale (1997) ökar internbedömar reliabiliteten om två 

personer är med vid undersökningstillfället. Att författarna utgick från en intervjuguide, vilket 

möjliggjorde att likvärdig information inhämtades från arbetsterapeuterna under intervjun, 

påverkade internbedömar reliabiliteten positivt. En ytterligare svaghet med studien är att 

några av intervjuerna genomfördes via högtalartelefon vilket medförde att författarna inte 

kunde läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk, detta är faktorer som enligt Kvale (1997) kan 

påverka studiens kvalité då det via telefon är omöjligt att läsa av ansiktsuttryck och 

kroppsspråk som exempelvis kan tyda på att arbetsterapeuten inte förstått något eller känner 

sig obekväm i situationen. Författarna spelade in intervjuerna på MP3-spelare. En fördel med 

detta förfarande är enligt Kvale (1997) att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Ord, tonfall, pauser och annan viktig information registreras vilket kan 

vara användbart för författarna. Författarna skrev sedan ut intervjuerna ordagrant och läste 

utskriften flera gånger. På så sätt ökade författarna sin förståelse för materialet. Författarna 

upplevde att vissa arbetsterapeuter gav mindre utförliga svar än andra. Detta kan enligt 

författarna ha orsakats av att arbetsterapeuterna känt sig nervösa vid intervjutillfället. En 

nackdel med att spela in intervjuer är att informanternas svar kan påverkas (Patel & Davidson, 

2003; Lantz, 1993). Nervositeten kan även ha berott på att författarna och arbetsterapeuterna 
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inte träffats förr och att arbetsterapeuterna kan ha känt osäkerhet inför intervjufrågorna. 

Därefter tog varje författare ut meningsbärande citat som kondenserades. Kondensering av 

mening innebär att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. 

Därefter kodades dessa, preliminära subteman bildades och till sist återstod 3 huvudteman. 

Den internsubjektiva enigheten som uppnåddes vid analysen tyder enligt Kvale (1997) på att 

andra kodare som använder sig av samma kodningsförfarande troligen borde komma fram till 

samma tematisering av intervjun. Enligt Kvale (1997) gör tematisering det även möjligt att i 

viss mån kontrollera arbetsterapeuternas reliabilitet. Ingen signifikant skillnad upptäcktes. Att 

författarna oberoende av varandra gjort samma analys (kodning) av rådata anser författarna 

ökar studiens trovärdighet. En ytterliggare kontroll gjordes genom att låta handledaren koda 

två av intervjuerna. Det visade sig att handledaren kommit fram till liknande tematisering. Att 

författarna har inkluderat ett flertal citat i resultat delen anser författarna stärker studiens 

trovärdighet (DePoy & Gitlin, 1999).  

 

Resultatet i studien kan enligt författarna inte generaliseras eftersom antalet arbetsterapeuter 

som deltog i studien var begränsat. Enligt Kvale (1997) är inte syftet med kvalitativa studier 

att dra generella slutsatser. Det var inte heller författarnas syfte med denna studie. Då studien 

bygger på erfarenheter hos fem arbetsterapeuter är det möjligt att andra arbetsterapeuter som 

är verksamma inom Barn- och ungdoms habilitering har erfarenheter som är vitt skilda från 

dessa fem arbetsterapeuters erfarenheter. Författarna överlåter därför till läsaren att bedöma 

huruvida erfarenheterna från studien kan appliceras till personer i en liknande situation och 

därmed bidra med ökad förståelse för vilka arbetsterapeutiska interventioner som främjar 

delaktighet i skolaktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder. 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Då studien beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet 

i skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder skulle det vara av intresse med 

vidare forskning angående hur barn och ungdomar med funktionshinder upplever sin 

delaktighet i skolaktiviteter. Samt vilka erfarenheter de har av arbetsterapeutiska 

interventioner i skolan. Då det framkommit i studien att arbetsterapeuternas erfarenheter är att 

fler interventioner för att främja delaktighet skulle kunna utföras om resurser till detta fanns, 

skulle det, enligt författarna, vara intressant med vidare forskning angående resursfördelning 

inom skolan. Att vidare undersöka skillnad i delaktighet mellan särskola och ordinär 

obligatorisk skola för barn och ungdomar med funktionshinder skulle också vara av intresse. 
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Även att göra en studie som använder ett instrument så som School Function Assessement 

(SFA) (Egilson & Coster, 2004) för att mäta elever med funktionshinders delaktighet skulle 

vara av intresse. 
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Författarna vill tacka de arbetsterapeuter som deltagit i studien och därmed gjort den möjlig 

att genomföra. Tack för att ni har delat med er av era erfarenheter. Författarna vill även rikta 

ett tack till de enhetschefer som gett sitt medgivande till att studien kunde genomföras på de 
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Bilaga 1: Brev till arbetsterapeuterna 

Förfrågan om medverkan i studie 
Barn med funktionshinder kan inte delta i skolaktiviteter på samma villkor som andra barn på 

grund av hinder i miljön som begränsar aktivitet. En önskvärd effekt av arbetsterapeutiska 

interventioner i skolan är att återställa överensstämmelse mellan personen och miljön. 

Arbetsterapeuten har genom sin profession en unik kunskap om aktivitet och hur miljön kan 

begränsa eller möjliggöra aktivitet. Det är därför av intresse att belysa arbetsterapeuters 

erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i skolaktiviteter för barn och 

ungdomar med funktionshinder. Vi vänder oss därför till arbetsterapeuter inom barn- och 

ungdomshabiliteringen som har erfarenhet av att arbeta med barn med funktionshinder och 

som även har erfarenhet av att arbeta mot skolan. Frågeställningarna är: 

1. Vad i skolan påverkar delaktigheten för barn och ungdomar med funktionshinder 

enligt din erfarenhet som arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen? 

2. Vilka interventioner har du genomfört för barn och ungdomar med funktionshinder i 

skolan? 

3. Kan du berätta om dina erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i 

skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder? 

 

Vår förfrågan till dig är om du vill delta i intervjustudien. Intervjun kommer att bandas och tar 

cirka 60 minuter att genomföra. Om det är möjligt kommer intervjun att ske på din 

arbetsplats. Annars finns även alternativet att göra intervjun via högtalartelefon. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när helst du önskar utan 

att behöva uppge anledningen till detta. Vi garanterar att ditt deltagande kommer att vara 

konfidentiellt, alla data som kan identifiera dig eller de klienter du beskriver kommer att tas 

bort. Cirka en vecka efter att du mottagit detta brev kommer vi att höra av oss till dig, du har 

då möjlighet att ställa frågor och om du vill, ge ditt medgivande för att delta i studien. Vidare 

kommer tid och plats för genomförandet av intervjun att bestämmas. 

 

Vi som genomför studien är 2 arbetsterapeutstudenter på Institutionen för Hälsovetenskap vid 

Luleå Tekniska Universitet. Denna studie utgör vårt examensarbete och kommer att finnas 

tillgänglig för läsning från juni 2007 via institutionens hemsida www.ltu.se under länken 

”Examensarbete”. 
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Vid frågor är du välkommen att kontakta oss: 
Susanne Eklund 
Mobil: XXX-XXX XX XX  
 

Viktoria Nilsson  
Mobil: XXX-XXX XX XX 

 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Eklund  Viktoria Nilsson 

Handledare 

Ulrica Lundström, universitetsadjunkt 

Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
Tel: 0920 - 491000 
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                                                                                              Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 
1. Vad i skolan påverkar delaktigheten för barn och ungdomar med funktionshinder enligt 

din erfarenhet som arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen? 

a) I fysiska miljön? 

b) I den sociala miljön? 

c) Ålder? 

d) Kön? 

e) Etniskt ursprung? 

f) Attityder? 

g) Interaktionen mellan lärare och elev? 

h) Hur aktiviteterna är organiserade? 

i) Hur skoldagen är organiserad? 

j) Typ av funktionshinder? 

k) Typ av skola ordinär/särskola? 

l) Elevers autonomi? Känsla av kontroll? 

 

2. Vilka interventioner har du genomfört för barn och ungdomar med funktionshinder i 

skolan? 

 

3. Kan du berätta om dina erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i 

skolaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder? 

a) I fysiska miljön? 

b) I sociala miljön? 

c) Hjälpmedel? 

 


