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Inledning

I början av 2000-talet antog världshäl-
soorganisationen WHO International 
Classification of Functioning, Disabi-
lity and Health (ICF) (World Health 
Organisation, 2001). Snart två decen-
nier har gått sedan ICF antogs. Något 
år senare diskuterades ICF av flera 
forskare i Sverige och diskussionen 
uppmärksammades i ett temanummer 
i Socialmedicinsk tidskrift (Socialme-
dicinsk tidskrift, 2002). I numret pu-
blicerades 13 artiklar som behandlade 
ICF. Sedan dess har antalet veten-
skapliga artiklar som publicerats i in-
ternationella och nationella tidskrifter 
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Den här artikeln handlar om International Classification of Functioning, 
 Disability and Health (ICF) och förekomsten av ICF i den högre  utbildningen 
vid högskolor och universitet i olika vetenskapliga discipliner, särskilt  socialt 
arbete. Artikeln diskuterar även vilka pedagogiska utmaningar som finns för 
att använda ICF i den högre utbildningen i framtiden. I  översikten  beskrivs 
förekomsten av ICF inom den högre utbildningen i olika länder  sedan 
 lanseringen av ICF fram till år 2013. Det torde också finnas betydande 
 utmaningar i ett utbyte mellan forskare och praktiker att dela erfarenheterna 
med varandra. De samlade erfarenheterna av ICF är idag betydande.

This article is about the International Classification of Functioning,  Disability 
and Health (ICF) and the diffusion of educational experiences. The  article 
also describe the educational challenges including the classification in  higher 
education. There will also be significant challenges in a social exchange 
between researchers and practitioners and sharing experiences with each 
other. 

ökat lavinartat. Sedan år 2003 finns 
en svensk översättning av ICF (Soci-
alstyrelsen, 2015). Tidigare har även 
litteraturöversikter genomförts med 
olika fokus (Cerniauskaite et al, 2011). 
Publiceringspanoramat om ICF är 
brett och omfattar många skilda om-
råden av forskare inom flera olika fält. 
Syftet med rubricerad undersökning 
är att studera hur ICF är represente-
rad i högre utbildning (universitet och 
högskolor) och hur ICF har kommit 
att användas i högre utbildning. Syf-
tet med föreliggande studie är att göra 
en kunskapsöversikt specifikt vad 
forskningen säger om högre utbild-
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ning (universitet och högskola) om 
ICF. Syftet preciseras till att gälla hö-
gre utbildning för professionsutövare 
inom vård och omsorg som ska arbeta 
med ICF. En avgränsning i studien är 
att fokus riktas på den högre utbild-
ningen i socialt arbete. De preciserade 
frågeställningarna är: (1) Vad vet man 
idag om hur ICF används i högre ut-
bildning inom professionsgruppen 
socionomer? (2) Hur kan forskningen 
om högre utbildning om ICF för pro-
fessionsgruppen socionomer beskri-
vas? (3) Vilka perspektiv av högskole-
utbildning behandlas i de publicerade 
artiklarna? Artikeln avslutas med en 
diskussion om vilka utmaningar och 
förslag på frågor för vidare forskning 
inom området.

Klassifikationen har beskrivits uti-
från möjligheter, utveckling, gemen-
samt språk och en viktig utgångs-
punkt för rehabilitering. ICF har 
också beskrivits som ett socialpoli-
tiskt verktyg, hjälpmedel för brukare, 
aktivitet, delaktighet o.s.v. (Socialme-
dicinsk tidskrift, 2002; Smart, 2005). 
ICF används också i olika läromedel 
där olika användningsområden exem-
plifieras (Pless och Granlund, 2012; 
Carlsson et al, 2016). Socialstyrelsen 
har även under senare tid utarbetat 
rapporter i ämnet (Socialstyrelsen, 
2015; Socialstyrelsen, 2016a; Social-
styrelsen, 2016b).

Litteraturgenomgången i rubrice-
rad studie ägde rum inom ramen för 
en högskolepedagogisk utbildning vid 
PIL-enheten (Enheten för pedago-
gisk utveckling och interaktivt läran-
de), Göteborgs universitet (Lundälv, 
2014).

 

Multidisciplinär kontext

I föreliggande artikel består den teo-
retiska kontexten av ICF (World 
Health Organisation, 2001). ICF har 
fått ett genomslag och spridning av 
forskare och det multidisciplinära 
perspektivet har betonats (Wiegand 
et al, 2012; Sunnerhagen Stibrant och 
Lundälv, 2013). Andra studier har vi-
sat på osäkerhet och rädslor över klas-
sifikationens användning (Lundälv 
et al, 2015). Betydelsen av utbildning 
och utbildningsinsatser inom området 
har lyfts fram i olika studier (Peter-
son och Rosenthal, 2005a; Peterson 
och Rosenthal, 2005b; Peterson och 
Kosciulek, 2005; Pless och Granlund, 
2012; Adolfsson och Simmeborn Flei-
scher, 2015; Bornbaum et al, 2015; 
Snyman et al, 2015; Nguyen et al, 
2016). Forskarna Bechard et al (2010) 
konstaterar följande: ”Increased use of 
the ICF in health professional educa-
tion and training could significantly 
contribute to increased interdiscipli-
nary success”. Uttalandet framgår 
även i en annan studie av Escorpizo 
& Bemis-Dougherty (2013) som kon-
staterar att utbildning om ICF främst 
fokuserat på klassrumssituationer och 
klinisk undervisning. En amerikansk 
studie av Dijkers et al (2014) fokuserar 
ICF i ett bredare sammanhang med 
särskild uppmärksamhet på rehabi-
litering. Tidigare studier om högre 
utbildning i ICF för arbetsterapeuter 
konstaterar att de flesta erhållit utbild-
ning på universitetsnivå (Allan et al, 
2006; Pettersson et al, 2012). Malcolm 
Tight menar i boken Researching Hig-
her Education (2012) att en angelägen 
fråga är att fokusera ”teaching or lear-
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ning initiatives that didn t́ work, and 
why” (s.63 Tight, 2012). 

Metod och material

Studiens metodologiska utgångspunkt 
är litteraturstudier och metodik för 
systematiska litteraturöversikter inom 
forskningen (Forsberg och Weng-
ström, 2008; Lundman och Hällgren-
Graneheim, 2008; Bearman et al, 
2012; Tight, 2012; Walsh et al, 2014).
En databassökning i de vetenskapliga 
databaserna Mediearkivet, PubMed 
och Web of Science har skett utifrån 
sökorden ICF, utbildning respek-
tive högre utbildning. För litteratur-
genomgången av publiceringar om 
ICF inom den högre utbildningen 
utgör sökperioden åren 2004-2013. 
Totalt 29 vetenskapliga artiklar ingår 
i materialet (se Bilaga 1). 

Resultat

En litteraturöversikt som genomförts 
fokuserade på utbildning i ICF på 
alla nivåer och behandlade även vilka 
utmaningar som den står inför i ut-
bildningssammanhang (Moretti et al, 
2012). Forskarna studerade totalt 67 
artiklar som uppmärksammade utbild-

ning i ICF. En begränsning var dock 
att högre utbildning inte närmare pre-
ciserades eller definierades. En slutsats 
var att ICF användes som ett verktyg 
för teorianvändning, forskning och ut-
bildningsprocess (Moretti et al, 2012). 

Rubricerad studie visar att det un-
der åren 2004-2013 har publicerats 
totalt 1458 internationella vetenskap-
liga publikationer som behandlar ICF 
ur olika perspektiv (Källa: databasen 
PubMed). Totalt 29 artiklar under pe-
rioden handlar om ICF och dess an-
vändning i högre utbildning. Resul-
tatet visar att det varit företrädesvis 
medicinska discipliner särskilt inom 
ämnet rehabiliteringsmedicin som ICF 
tagits emot och blivit föremål för såväl 
kliniska tillämpningar, utbildningsin-
slag och forskning. Kunskapsöversik-
ten visar att socialt arbete och social 
omsorg är ett professionsområde som 
inte behandlats i någon större grad när 
det handlar om högre utbildning. Ett 
resultat av undersökningen visade att 
de studerade artiklarna behandlat fyra 
olika teman gällande högre utbildning 
om ICF:

Tema 1: Högskoleutbildning om ICF 
(inkluderar såväl grundutbildning 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier

Vetenskapliga artiklar om högre utbildning 
om ICF

Artiklar inom området som inte fanns åt-
komliga i fulltext genom databaserna

Artiklar som är publicerade på engelska Artiklar som rör patienter, företrädare från 
patient- och brukarorganisationer ingår inte 
i studien

Peer-review-bedömda
Publiceringsperiod 1 januari 2004 - 1 septem-
ber 2013

Tabell 1. Kriterier vid databassökning; inklusionskriterier och exklusionskriterier
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som forskarutbildning på högskole-
nivå). 
Tema 2: Teoretiska perspektiv om ICF 
och funktionshinder.
Tema 3: Etik och etiska problem/
dilemman, mänskliga rättigheter vid 
ICF-användning.
Tema 4: ICF och användning i sam-
hället (klinisk praktik).

Tema 2, 3 och 4 kan tillsammans ut-
göra sådant innehåll som har att göra 
med olika aspekter av ICF som kurs-
innehåll i den högre utbildningen det 
vill säga i högskoleutbildningen.

Det första temat handlar om högre 
utbildning om ICF som klassifikation. 
Ett exempel på temat beskrivs i en 
artikel av Ajovalasit et al, 2012. Stu-
dien som fokuserade på kurser inom 
ICF-området under åren 2007-2009 
riktades till forskare och forskarstu-
derande. Utbildningen omfattade 
kunskaper i ICF, etik och mänskliga 
rättigheter. I detta tema behandlades 
olika motiv till varför högskoleutbild-
ning om ICF är viktig. Den högre 
utbildningen genomfördes med va-
rierande didaktiska instrument som 
innehöll föreläsningar, fallstudier 
o.s.v. Flera andra artiklar demonstre-
rade också att den högre utbildningen 
i ICF innehöll olika högskolepedago-
giska moment (Allan et al, 2006; Reed 
et al, 2008; Skarakis-Doyle och Doyle, 
2008; Gutenbrunner et al, 2010; Jo-
nes, 2011).

Det andra temat som framträder i 
materialet utgörs av olika teoretiska 
perspektiv på funktionshinder och 
ICF. Detta är delar av kursinnehåll i 
den högre utbildningen (högskole-
utbildningen). Bland annat har ICF 

betraktats som en vidareutveckling 
av en medicinsk modell och en social 
modell av funktionshinder (Maxwell 
et al 2012). ICF har i en annan stu-
die betraktats som en biopsykosocial 
modell och varit en utgångspunkt för 
forskarutbildning (Skarakis-Doyle 
och Doyle, 2008). Det biopsykosoci-
ala perspektivet är det som dominerar 
när det handlar om synen på ICF. Ett 
annat teoretiskt perspektiv som har 
behandlats i litteraturen utifrån ICF 
handlar om individens kapacitet den 
så kallade capabilities-modellen som 
behandlats av den amerikanske fors-
karen Saleeby (2007). I de studerade 
artiklarna har såväl delaktighetsper-
spektivet som kapacitetsperspektiv 
även belysts i flera studier (Reed et al, 
2008). 

Ett tredje tema som framträder vid 
en genomgång av artiklarna handlar 
om etik och etiska problem/dilem-
man och mänskliga rättigheter. Två 
artiklar har behandlat etiken och 
implikationer på ICF (Peterson och 
Threats, 2005; Ajovalasit et al, 2012). 
I en artikel av Ajovalasit et al (2012) 
redogörs för en kurs i högre utbild-
ning som var fokuserad på ICF, etik 
och mänskliga rättigheter. 

Slutligen, ett fjärde tema som åter-
fanns i artiklarna utgjordes av en be-
skrivning av ICF inom den kliniska 
praktiken (Reed et al, 2008). I en an-
nan amerikansk studie av Howard et 
al (2008) beskrivs ICF utifrån att det 
är viktigt att medborgare får informa-
tion och utbildning om klassifikatio-
nen och dess betydelse i samhället. En 
rekommendation som forskarna gör i 
denna artikel är att man vill att den 
vidare forskningen fokuserar på att 
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personer med funktionsnedsättningar 
är delaktiga i utvecklingen och använ-
dandet av ICF i framtiden.

De utbildningsvetenskapliga kän-
nemärken som framkommer i genom-
gången av artiklarna är att det främst 
handlar om utbildningsbeskrivningar 
om högre utbildning och av ICF på 
en högre samhällsnivå det vill säga 
utifrån en makronivå. De olika ut-
bildningsprocesser som beskrivs i ar-
tiklarna handlar främst om vilken be-
tydelse som ICF har och hur man kan 
utbilda om ICF i högre utbildning.

Diskussion och slutsats

Undersökningen har visat att det 
finns ett stort antal vetenskapliga stu-
dier som använt ICF samtidigt som 
utbildningsmässiga insatser varit be-
gränsade. Ett huvudresultat i under-
sökningen är att ämnet socialt arbete 
har varit sparsamt skildrat i artiklarna 
som behandlat specifikt den högre 
utbildningens betydelse och roll för 
ICF och användningen i praktiken. 
Utbildningen i socialt arbete nämns 
inte i någon större utsträckning då 
utbildning om ICF diskuteras. Att 
professionsområdet socialt arbete är 
belyst sparsamt skulle kunna motivera 
exempelvis socionomer (socialarbeta-
re) att i framtiden efterfråga kunskap 
och kännedom om klassifikationen. 
Med tanke på att ICF även är ett mul-
tidisciplinärt ”språk” är det anmärk-
ningsvärt att uppmärksamheten inte 
har ägnats mer åt socialt arbete och 
användningen inom detta professi-
onsområde. I en artikel publicerad år 
2013 (Fresk et al, 2013) påpekas att 
ICF som verktyg i arbetet med att be-

skriva aktivitetsbegränsning vid sjuk-
skrivning upplevs som positivt hos 
läkare och handläggare vid Försäk-
ringskassan. Vid Försäkringskassan 
arbetar flera olika professionsutövare 
däribland socionomer. Emellertid har 
deras utbildningsbehov i ICF inte be-
skrivits i litteraturen. Inom ämnet re-
habilitering och rehabiliteringsmedi-
cin har högre utbildning om ICF haft 
en stor betydelse. Under senare år har 
ICF också använts i den högre utbild-
ningen även i andra ämnen. 

Rubricerad undersökning visar på 
flera intressanta resultat bland annat 
att det framträder fyra teman som 
använts i utbildningen i ICF och som 
framträder i de studerade artiklarna. 
Ett första tema handlade om betydel-
sen av högskoleutbildning om klassifi-
kationen och dess innehåll. Ett andra 
tema bestod av teoretiska perspektiv 
om ICF och funktionshinder. Ett 
tredje tema behandlade etiska frågor 
och mänskliga rättigheter medan det 
sista och fjärde temat handlade om 
användningen av ICF i samhället (kli-
nisk praktik). Dessa fyra teman skulle 
kunna användas också i den högre 
utbildningen i socialt arbete när ICF 
införs som moment.

En slutsats från en annan studie vi-
sar att det är viktigt att yrkesverksam-
ma ges möjlighet till högre utbildning 
om ICF inom alla discipliner (Ajova-
lasit et al, 2012). Kunskapsbidraget 
med föreliggande översikt är att kun-
na diskutera några likheter och skill-
nader i den högre utbildningen om 
ICF. Artiklarna har publicerats främst 
i medicinska tidskrifter med inrikt-
ning på rehabilitering. Detta resultat 
sammanfaller med en systematisk lit-
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teraturstudie som genomförts under 
senare år av Moretti et al, 2012.

En högskolepedagogisk utmaning 
i framtiden vore att ifrågasätta och 
ompröva de utbildningsinsatser som 
görs och kommer att göras i den hö-
gre utbildningen om ICF. Hur kom-
mer exempelvis utbildningen om ICF 
att kunna inkluderas i Socionompro-
grammen i Sverige men också inter-
nationellt i ämnet socialt arbete? I 
Sverige men också i andra länder har 
de multidisciplinära inslagen och erfa-
renheterna i ämnet rehabiliteringsme-
dicin visat på möjligheter och fram-
gång. Vad kan ämnet socialt arbete 
lära sig av rehabiliteringsmedicin när 
det handlar om användning av ICF i 
praktiken och inom den högre utbild-
ningen? 
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