
Föräldrars upplevelser av att ha barn 

med psykiska och/eller kognitiva 

svårigheter i 

skolan

Elin Lundqvist

Charlotte Svensson

Arbetsterapeut 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



  

Innehållsförteckning 

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

Bakgrund ............................................................................................................... 2 

Miljöns påverkan på hälsa och aktivitetsliv. .......................................................................... 2 

Delaktighet i familj ................................................................................................................. 2 

Stödinsatser i skolan ............................................................................................................... 3 

Arbetsterapeutens roll i skolan .............................................................................................. 4 

Föräldrars upplevelser av arbetsterapi. ................................................................................ 5 

Problemformulering och Syfte .............................................................................. 6 

Metod .................................................................................................................... 7 

Urval ....................................................................................................................................... 7 

Procedur ................................................................................................................................. 7 

Datainsamling ........................................................................................................................ 8 

Dataanalys ............................................................................................................................. 9 

Etiska riktlinjer ..................................................................................................................... 10 

Resultat ................................................................................................................ 10 

Föräldrars behov av att vara spindeln i nätet ...................................................................... 11 

Frustrationen över att inte få tillräckligt med stöd. ............................................................. 11 

Skolmiljöns påverkan på barnen. ......................................................................................... 13 

Känslan av att inte veta vad som händer. ............................................................................ 14 

Positiva upplevelser av skolan ............................................................................................. 15 

Slutsats ................................................................................................................ 22 

Referenser ........................................................................................................... 24 

Bilaga 1. .............................................................................................................. 30 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt ...................................................................... 30 

Bilaga 2. .............................................................................................................. 31 

Frågor utifrån BAS och COSA. ............................................................................................ 31 
 

  



Lundqvist, E. & Svensson, C.	
Föräldrars upplevelser av att ha barn med svårigheter i skolan.	
Examensarbete i arbetsterapi 15 hp. Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, 
Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2019.	
 

 

Abstract 

The purpose of the study was to describe parent´s experiences of having children with mental 

and/or cognitive difficulties in school. The authors made semi-structured interviews by 

telephone with 10 parents who have children with difficulties in school. Data was analyzed 

according to a qualitative content analysis. The analysis resulted in the following categories  

parents need to be the spider in the network, the frustration of not getting enough support, the 

school environment's impact on the children, the feeling of not knowing what is happening 

and positive experiences of the school. The result of the study showed that parents find that 

there are deficiencies in the school environment that affect the children in their activity 

performance. The parents feel that there is no important knowledge among the educators, 

which gives them the opportunity to support their children in the right way so that the children 

have the same opportunities as the other children at the school. The authors of the study 

discuss the results based on what occupational therapists can contribute for knowledge to the 

pedagogues and support the children in achieving the best possible results in schoolwork. 

Continued research on this subject could be about the experience of fathers and the school's 

experience of having children with difficulties in school. 

experiences of the school.	
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med psykiska 

och/eller kognitiva svårigheter i skolan. Författarna gjorde semistrukturerade intervjuer via 

telefon med 10 föräldrar som har barn med svårigheter i skolan. Data analyserades enligt en 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i följande kategorier föräldrars behov av att 

vara spindeln i nätet, frustrationen över att inte få tillräckligt med stöd, skolmiljöns påverkan 

på barnen, känslan av att inte veta vad som händer samt positiva upplevelser av skolan.	
Resultatet av studien visade att föräldrar upplever att det finns brister i skolmiljön som 

påverkar barnen i deras aktivitetsutförande. Föräldrarna upplever att det saknas viktig 

kunskap hos pedagogerna som ger dem möjlighet att stötta deras barn på rätt sätt så barnen får 

samma möjligheter som de övriga barnen på skolan. Författarna i studien diskuterar resultatet 

utifrån vad arbetsterapeuter kan bidra med för kunskap till pedagogerna samt stödja barnen 

till att uppnå bästa möjliga resultat i skolarbetet. Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna 

handla om fäders upplevelse samt skolans upplevelse av att ha barn med svårigheter inom 

skolan. 	
	
Nyckelord: arbetsterapi, aktivitetsutförande, föräldrars uppfattning, skolan	
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Inledning  
 

Skolinspektionens granskning (2017) visar att 34% av grundskolorna i Sverige har brister 

inom områden extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverket (2015) visar en nedåtgående 

trend i antalet elever i grundskolan som har behörighet till gymnasieutbildning. Resultatet av 

granskningen bidrog till att författarna önskade fördjupa sig i ämnet för att ta reda på om 

arbetsterapeuten kan bidra till att fler barn klarar av målen med grundskolan. 

Arbetsterapeuten har en tvärvetenskaplig utbildning om samspelet mellan person, aktivitet 

och miljö vilket bidrar till att arbetsterapeuten har ett holistiskt synsätt. Vidare har 

arbetsterapeuten kunskap om hjälpmedel som kan underlätta skolgången för barn med både 

psykiska, kognitiva och fysiska svårigheter. Arbetsterapeutens kompetenser är i dagsläget inte 

så vanligt inom elevhälsan i Sverige vilket kan riskera att skolan förlorar helhetsperspektivet. 

Den nuvarande problematiken i skolan är att vissa barn och ungdomar med extra behov inte 

får möjligheter till rätt insatser vilket kan leda till att de inte klarar av att delta i 

undervisningen på skolan och istället hamnar i hemmet utan utbildning. Detta blir mycket 

kostsamt för personen, familjen och hela samhället. Att komma efter i utbildning kan bidra till 

stress samt dåliga vanor för personen och hela familjen, vilket kan bidra till att personen 

hamnar efter med utbildning och inte upplever sig delaktig i samhället, vilket i sin tur kan 

leda till ohälsa och utanförskap.	
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Bakgrund 

Miljöns påverkan på hälsa och aktivitetsliv. 

Enligt Egilson och Traustadottirs (2009) är miljön av stor betydelse för att barn med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att prestera i skolan och en trygg miljö kan bidra till att 

personen blir mer delaktighet i aktiviteter (Skubik-Peplaski, Howell & Hunter, 2016). I 

arbetsterapeutisk litteratur (Kielhofner, 2012; Fisher, 2009) beskrivs aktivitet som en 

interaktion mellan person och miljön vilket innebär att beroende på vilken 

funktionsnedsättning barnet har påverkas det sociala sammanhanget och delaktigheten på 

olika sätt (Hemmingsson, 2002). Enligt en studie (Coster et al., 2013) begränsar den fysiska 

samt sociala miljön barns deltagande i skolan. Aktiviteter som kräver motoriska färdigheter är 

svårare för barn med fysisk funktionsnedsättning medan det under lektionstid ställs högre 

krav på barns kognitiva, sociala samt beteendefärdigheter (Egilson & Coster, 2004; Egilson & 

Traustadottir, 2009). Hinder i den fysiska miljön kan innebära svårigheter att ta sig fram på 

grund av långa avstånd samt stökiga korridorer och klassrum (Egilson & Traustadottir 2009). 

Vanliga hinder inom den sociala miljön beskrivs som negativa attityder, andra personers krav 

och förväntningar samt brist på socialt stöd från omgivningen (Anaby et al., 2013; 

Hemmingsson & Borell, 2002; Kielhofner, 2012). Kielhofner (2012) beskriver att den sociala 

miljön kan begränsa drivkraft och handling hos personen och enligt Chu och Reynolds (2007) 

studie kan en missgynnsam miljö bidra till att barnet får avbryta sin aktivitet i förtid. 

Miljöbegränsningar kan leda till att personen väljer bort aktiviteter alternativt införlivar fler 

aktiviteter vilket kan ha en negativ påverkan på personens aktivitetsliv (Anaby et al. 2013; 

Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012). 

Delaktighet i familj	
Enligt Kielhofner (2012) kan delaktighet i aktivitet beskrivas som att personen engagerar sig i 

en meningsfull aktivitet såsom skolundervisning, lek, yrkesliv samt fritidsaktiviteter. Att vara 

delaktighet i meningsfulla aktiviteter är av stor vikt för personens välbefinnande. Faktorer 

som påverkar om personen känner sig delaktig i aktivitet kan beskrivas som personens 

viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö vilket i sin tur kan beskrivas som 

motivation, vanor och rutiner samt kognitiva och fysiska förmågor. Enligt Heiman (2002) och 

Socialstyrelsen (2017a) kan föräldrar ha flera bekymmer inom familjen som kan medföra 

utmaningar och påfrestningar. Barns funktionsnedsättningar kan vara påfrestande för 

parrelationen och föräldrar kan behöva prioritera bort nöjesaktiviteter och ge upp vanor och 

roller för att kunna lägga mer tid och energi på sådant som upplevs nödvändigt för att 
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upprätthålla viktiga livs- och yrkesroller. Det är inte ovanligt att en av föräldrarna går ner i 

arbetstid för att kunna ta hand om sitt barn vilket kan bidra till att den andra föräldern jobbar 

mer än heltid för att kompensera för minskad inkomst för den andra förälder (Berg & Hjern, 

2016; Handisam, 2014; Kielhofner, 2012; Lundström, 2007; Steele, 2014). Enligt Erlandsson 

och Persson (2014) är det av stor vikt att ha balans i sitt aktivitetsmönster för att främja 

välbefinnande. Bekymmer inom familj samt förlust av roller och vanor kan bidra till obalans i 

aktivitetsmönstret vilket kan leda till isolering och minskad delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter. Minskad delaktighet i meningsfulla aktiviteter kan i sin tur leda till nedstämdhet 

och depression hos personer (Erlandsson & Persson, 2014; Heiman, 2002; Kielhofner, 2012).  

För att skolan ska få en ökad förståelse kring barnets behov och familjesituation är det enligt 

Socialstyrelsen (2017b) nödvändigt att föräldrar blir delaktiga i planeringen på skolan. Vidare 

är det viktigt att låta barnen vara delaktiga i beslut och ha inflytande över skolan för att bidra 

till motivation och viljan att lära hos barnet (Socialstyrelsen, 2014). Dock uppger föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning och Skolinspektionens granskning (2009) att delaktigheten i 

skolan inte fungerar optimalt då barn med någon form av funktionsnedsättning inte blir lika 

delaktiga i skolan och skolaktiviteter som andra barn (Coster et al., 2013). Enligt 

Hebblethwaite (2013) är ett klientcentrerat förhållningssätt av stor vikt för att skapa en 

relation till personen, vilket bidrar till delaktighet i beslutsfattande och en positiv upplevelse 

hos personen (Hebblethwaite, 2013; Socialstyrelsen, 2017b). Dock förekommer det att 

legitimerad personal glömmer bort att inkludera personen i beslutsfattande och behandlingen 

(Hebblethwaite, 2013). Inom arbetsterapi är klientcentrering ett centralt koncept vilket 

innebär att arbetsterapeuten samarbetar med personen och har personens behov och önskemål 

i fokus under processens gång (Fisher, 2009). 

Stödinsatser i skolan 

I den amerikanska lagen Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) ingår 

arbetsterapeutiska insatser. Enligt Causton och Tracy-Bronson (2014) har arbetsterapeuten en 

grundläggande roll inom den amerikanska skolan och arbetsterapeuten inkluderas i skolans 

utbildningsteam där teamet tillsammans arbetar fram en individuell utbildningsplan (IEP). I 

IEP framgår hur undervisningen bör anpassas och vilka hjälpmedel som anses nödvändiga för 

att barnet ska nå utbildningens mål. IEP-teamet är de som utformar barnets IEP och där ingår 

barnets föräldrar och professioner såsom lärare, specialpedagoger och arbetsterapeuter som 

tillsammans samarbetar för att tillgodose barnets behov och anpassar undervisningen för att 

barnet ska nå upp till uppsatta mål. IEP-teamet beslutar om barnet är i behov av relaterade 
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tjänster såsom arbetsterapeutiska interventioner för att nå upp till undervisningens mål (Bazyk 

& Cahill, 2015; U.S. Department of Education, 2006).	

I Sverige är det Skolverkets (2014) allmänna råd som stödjer skolans arbete och ska bidra till 

att elever klarar av utbildningsmålen. Det finns två olika stödinsatser, extra anpassningar och 

särskilt stöd. Särskilt stöd är av mer omfattande karaktär och sätts in när eleven är i behov av 

fler och varaktiga insatser och då extra anpassningar inte bedöms som tillräckligt. Pedagoger 

och annan skolpersonal gör bedömningen om en elev är i behov av särskilt stöd och 

vidarebefordrar informationen till rektorn som då ska starta en utredning kring eleven och 

elevhälsan har en viktig roll i utredningen (Skolverket, 2014). Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska det finnas elevhälsa för barn i förskoleklass och grundskolan och vanliga 

professioner inom elevhälsan är sjuksköterska, kurator, psykolog och specialpedagog. Syftet 

med elevhälsan är att främja hälsa och stötta barn till att uppnå skolans mål (Skollag, SFS 

2010:800). Ett tiotal kommuner i Sverige har arbetsterapeuter inom elevhälsan men i 

dagsläget är det ovanligt att arbetsterapeuter arbetar i skolor i Sverige (Norén, 2017).	

Arbetsterapeutens roll i skolan 

Enligt forskning (Benson, Elkin, Wechsler & Byrd, 2015; Smith, Bissel, & Frolek, 2015) kan 

arbetsterapeuter göra skillnad för att barn med funktionsnedsättningar ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen i skolan på ett tillfredsställande sätt. Enligt Causton och Tracy-Bronson 

(2014) har arbetsterapeuten kunskaper om personens kognitiva, psykiska och fysiska aspekter 

och kan stödja barn genom att bidra med att skapa miljöer som kan öka förutsättningarna till 

att personer blir mer delaktiga i aktivitet. Förändringar i miljön gör det möjligt för barn att 

vara delaktiga och Kielhofner (2012) beskriver att när personer är delaktiga i önskvärda 

aktiviteter kan det bidra till att personer upplever välbefinnande. När barns förmågor är väl 

matchade med miljön där barnet utför aktiviteter, både i hemmet, på skolan och på lekplatsen, 

kan barnet lättare klara av utmaningar och lyckas i flera olika skolaktiviteter (Christiansen, 

1999; Sveriges Arbetsterapeuter, 2016).  

Arbetsterapeuten bör arbeta utifrån ett evidensbaserat arbetssätt vilket har som avsikt att bidra 

till ett ökat utbildningsresultat (Causton & Tracy-Bronson, 2014). Enligt arbetsterapeutisk 

litteratur (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012) ska arbetsterapeuten genomföra en utredning 

bestående av bland annat en intervju och observation och kan vid bedömningstillfället 

använda sig av olika bedömningsinstrument. Bedömningar av Anpassningar i Skolmiljön 

(BAS) är ett av instrumenten som arbetsterapeuten kan använda sig av (Hemmingsson, 



 

  5 

Egilson, Lindström & Kielhofner, 2014). Den teoretiska grunden i BAS är Model of Human 

Occupation (MOHO) och fokuserar på hur faktorer i miljön inverkar på barnets aktivitet och 

delaktighet i skolan (Hemmingsson et al., 2014; Kielhofner, 2012). Ett annat instrument som 

kan användas är Child Occupational Self-Assessment (COSA) som ger barnet möjlighet att 

själv bedöma sin känsla av kompetens inför utförandet av aktiviteter (Kielhofner, 2012). 

Bedömningen tillsammans med arbetsterapeutens grundläggande färdigheter bidrar till att 

arbetsterapeuten kan identifiera personens styrkor samt problemområden och ge förslag på 

förändringar som är nödvändiga för att anpassa skolmiljön utefter barnets behov. Barnet blir 

mer delaktig i undervisningen vilket kan underlätta inlärning (Christner, 2015; Kielhofner, 

2012; Liu, & Fong, 2010; Missiuna, Pollock, Levac, Campbell, Whalen, Bennet & Russel, 

2012). Enligt Sveriges Arbetsterapeuter (2016) kan arbetsterapeuten även stödja barn med 

sina skolaktiviteter vilket innebär att skriva och delta i grupparbeten samt underlätta social 

interaktion med andra barn. Vidare har arbetsterapeuten kunskaper om tekniska hjälpmedel 

(Causton & Tracy-Bronson, 2014; Sveriges Arbetsterapeuter, 2016), som enligt Egilson och 

Traustadottirs (2009) studie bidrog till ökad prestation, koncentration samt uthållighet för 

barnen i klassrummet. Arbetsterapeuten kan ha en konsulterande roll gentemot föräldrar och 

pedagoger genom att informera och rekommendera strategier och åtgärder för barn i skolan. 

(Christner, 2015; Reeder, Arnold, Jeffries, & McEwen, 2011; Smith, Bissel & Frolek, 2015; 

Sonday et al., 2012). Enligt Rosenberg, Bart, Ratzon och Jarus (2013) studie är ett nära 

samarbete med föräldrar av stor vikt för att arbetsterapeuten ska kunna ta del av föräldrars 

kunskaper gällande barnet. 	

Föräldrars upplevelser av arbetsterapi. 

Samarbetet mellan arbetsterapeut och föräldrar bör vara baserat på respekt och 

kommunikation (Blue-Banning, Summers, Frankland, Nelsson & Beegle, 2004), då det kan 

bidra till en hälsosam relation mellan de båda parterna (Kolehmainen, Duncan, McKee & 

Francis, 2010). 	

Ett flertal studier (King, Cathers, King & Rosenbaum, 2001; King, King, Rosenbaum & 

Goffin, 1999; Rosenbaum, King, Law, King & Evans, 1998) visar att föräldrarnas 

tillfredsställelse med arbetsterapi är förknippat med en familjecentrerad och respektfull vård 

där yrkesutövaren har kompetens inom området. Familjecentrerad vård innebär att 

professionerna arbetar respektfullt gentemot familjen genom att ge stöd och information samt 

medger att det är vårdnadshavarna som är experterna på deras barn (Egilson, 2011; 

Rosenbaum et al. 1998). Föräldrar är ofta oroliga över att bristfälliga insatser kan bidra till en 
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negativ erfarenhet för barnet och påverka barnets självförtroende och framtid. Viljan av att 

stödja samt göra saker tillsammans med sina barn påverkas av föräldrarnas upplevda känsla 

av att de har en skyldighet att bidra till barnens lycka. Föräldrar vill skydda barn från skada 

såsom negativa sociala och känslomässiga upplevelser som kan uppkomma vid svårigheter 

hos en person (Kolehmainen et al. 2010). 	

Enligt Kolehmainen et al. (2010) kan arbetsterapeuter underlätta tillgången på lämpliga 

insatser genom deras samarbete med föräldrar, barnet och skolan. Forskning (Benson, Elkin, 

Wechsler & Byrd, 2015; Kolehmainen et al., 2010) visar att arbetsterapeutens förändringar i 

skolsammanhang är betydelsefullt för föräldrar. Enligt en studie av Benson et al. (2015) 

upplevde föräldrar att arbetsterapeuten gjorde en påtaglig skillnad inom bland annat sensorisk 

integration såsom uppmärksamhet samt inom vardagsaktiviteter såsom på- och avklädning. 

Vidare bidrog arbetsterapeuten med strategier som föräldrar kunde använda i hemmet vilket 

upplevdes som positivt. I en studie (Benson et al., 2015) rapporterade några av föräldrarna 

missnöje av att barnen fått begränsat eller inget stöd i sociala färdigheter samt att de uppsatta 

målen inte upplevdes som individualiserade för deras barn. Dock rapporterade majoriteten av 

föräldrarna i studien förtroende för arbetsterapeuten när arbetsterapeuten var engagerad samt 

förtroende för implementeringen av mål och planering. Vidare uttryckte föräldrarna positiva 

upplevelser relaterat till interventionens resultat. Kolehmainen et al. (2010) beskriver även att 

föräldrar uppskattar arbetsterapeutens samarbete med personal på skolan och att det finns en 

utomstående profession som kan stötta dem i deras diskussion kring barnens svårigheter med 

skolpersonal.	

Problemformulering och Syfte 
 
Det finns forskning som visar att miljön kan ha en negativ påverkan på barn med 

funktionsnedsättningar möjlighet att prestera och delta i aktiviteter i skolan. Tidigare 

forskning visar även att barns funktionsnedsättningar kan leda till minskad upplevd 

delaktighet och ohälsa hos föräldrar. Dock upplever författarna att det saknas forskning kring 

hur barns svårigheter i skolan påverkar familjen. Vidare anser författarna att det finns 

bristande kunskap och stöd inom skolan till familjer med barn som har psykiska och kognitiva 

svårigheter och vill undersöka detta genom att beskriva föräldrarnas upplevelse. Detta leder 

till vårt syfte med studien att beskriva föräldrars upplevelser av att ha barn med psykiska 

och/eller kognitiva svårigheter i skolan. 	
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Metod 

Författarna har valt en kvalitativ ansats bestående av semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor. En kvalitativ ansats valdes då metoden enligt Olsson och Sörensen (2011) ger en 

djupare förståelse om respondenternas upplevelse. Intervjuer med öppna frågor som 

insamlingsmetod valdes för att ge möjlighet till respondenterna att berätta om det som var 

fokus för studien, vilket också möjliggjorde för författarna att ställa följdfrågor. Enligt 

Norberg och Fagerberg (2017) är intervjuer en bra insamlingsmetod för att få fram 

respondenternas egna reflektioner, tankar och åsikter. 

 

Urval 

Målgruppen för studien var föräldrar till barn med psykiska och/eller kognitiva svårigheter i 

skolan och som upplever att de inte erhållit tillräckligt med stöd i skolan. Urvalet av 

respondenter fullbordades genom bekvämlighetsurval enligt definierade kriterier. Enligt Polit 

och Beck (2008) innebär bekvämlighetsurval att författaren använder de respondenter som 

finns tillgängliga. Inklusionskriterierna för studien var att respondenterna skulle vara föräldrar 

till elever med eller utan diagnos som påtalat psykiska och/eller kognitiva svårigheter i skolan 

och som upplever att de inte erhållit tillräckligt med stöd. Eleverna skulle gå i grundskolan 

alternativt nyss avslutat grundskolan. Exklusionskriterierna var föräldrar till elever med en 

fysisk funktionsnedsättning samt som är föräldrar till elever som erhållit tillfredsställande stöd 

i skolan. 

Procedur 

Författarna använde det sociala nätverket Facebook för att på ett etiskt lämpligt sätt hitta 

respondenter till studien. Författarna inspirerades av Kalla faktas granskning De osynliga 

barnen och hittade i dokumentären sökorden hemmasittare och barn med behov av stöd i 

skolan. För att lokalisera stödgrupper sökte författarna på hemmasittare och barn med behov 

och hittade sex grupper på Facebook där föräldrarna påtalar att de är i behov av stöd från 

skolan. Författarna valde nedanstående grupper; 

 

-Hemmasittare. 

-Barn och unga i behov av särskilt stöd. 

-Barn i behov - Göteborg. 
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-Låg affektivt bemötande. 

-Barn i behov- hemmasittare. 

-Hemmasittare Låg och mellanstadiet. 

Vidare formulerade författarna ett informationsbrev som två studiekamrater och deras 

handledare fick läsa igenom och ge feedback på då studien skulle följa riktlinjerna för 

forskning. Författarna publicerade informationsbrevet, se bilaga 1, i de relevanta grupper som 

hittats via Facebooks sökmotor utefter på förhand bestämda urvalskriterier. Respondenterna 

som önskade att medverka i studien fick maila sina intresseanmälningar till författarna då 

medverkan var anonym. En intervjuguide, se bilaga 2, skapades som stöd under intervjuerna 

och guiden innefattade frågor som grundade sig på studiens syfte. Intervjuguiden baserades på 

arbetsterapeutisk teorigrund. Frågorna inspirerades av bedömningsinstrumenten Bedömning 

av anpassningar i skolmiljön ([BAS], Hemmingsson et al., 2014) samt Child Occupational 

Self-Assessment ([COSA], Kielhofner, 2012). Intervjuerna startade fortlöpande vid första 

anmälan om intresse. Författarna antog att två veckor var en lämplig tidsperiod för att ett 

tillfredsställande antal respondenter skulle ha haft möjlighet att uppmärksamma 

informationsbrevet och anmäla sitt intresse att deltaga i studien. Efter två veckor beslutade sig 

författarna för att skicka ut en påminnelse då antalet respondenter som medverkat var sju och 

fortfarande inte upplevdes som tillräckligt för studien. Efter fyra veckor var antalet 

respondenter tillfredställande och av de 10 respondenter som deltog var nio mödrar och en 

far. 

Datainsamling 

Under intervjuerna ställdes frågorna inte i en bestämd följd utan allteftersom det naturligt togs 

upp under samtalets gång och utifrån dessa frågor ställdes följdfrågor. För att bidra till att 

skapa ett gott samarbete under intervjun var det betydelsefullt för författarna att visa 

förståelse och respekt för respondenterna och deras uttalanden genom att vara lyhörda och ha 

ett öppet förhållningsätt. Enligt Olsson och Sörensen (2011) behöver ett samarbetsklimat 

skapas under intervjun för att intervjupersonen ska vilja dela med sig av sina erfarenheter. Tid 

för intervjuerna bokades med respondenterna och intervjuerna genomfördes på önskad plats 

av respondenterna eller via telefon. Enligt Polit och Beck (2008) är telefonintervju ett 

bekvämt sätt att samla in information på. Alla respondenter valde telefonintervju vilket 

underlättade för författarna då den geografiska spridningen i landet var stor. Vid intervjun 

deltog en av författarna och ställde frågor utifrån frågeguiden. Författarna intervjuade fem 

respondenter var och intervjuerna tog ca 30–60 minuter att genomföra.  
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Den av författarna som hade ansvaret för intervjun beaktade autonomiprincipen och principen 

att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011) genom att författaren innan intervjun förklarade 

studiens syfte och informerade respondenten om dennes rättigheter att kunna avbryta 

medverkandet. Författaren informerade att intervjun kommer att spelas in för att inte missa 

viktig information men att ingen identitet kommer att finnas i det färdiga materialet och att 

inspelningen kommer att förstöras när studien är färdig.  

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant samt av författarna enskilt. Textmaterialet 

lästes igenom upprepade gånger för att granskas samt diskuteras tillsammans av författarna.  

Materialet bearbetades samt analyserades efter en kvalitativ innehållsanalys på manifestnivå, 

vilket innebär att analysen håller sig nära den ursprungliga texten med en lägre tolknings-och 

abstraktionsnivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Ett manifestinnehåll kräver en viss 

grad av tolkning för att resultatet ska bli meningsfullt samt för att forskaren inte ska riskera att 

helheten går förlorad (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) ska en kvalitativ innehållsanalys innehålla vissa centrala delar såsom 

meningsenhet, kod och kategori. Författarna började med att dela in texten i meningsenheter 

som kondenserades till korta meningar där innehållet fortfarande bevarades. Därpå benämnde 

författarna de korta meningarna med koder som beskrev meningarnas innehåll och likande 

koder med gemensamt innehåll samt med relation till syftet blev sorterade till en kategori. 

Kategorierna som bildades var; föräldrars behov av att vara spindeln i nätet, frustrationen 

över att inte få tillräckligt med stöd, skolmiljöns påverkan på barnen, känslan av att inte veta 

vad som händer samt positiva upplevelser av skolan. 

Exempel på analys.  

 

  

Mening Meningsenhet Kod Kategori 

Det är som att jag 
inte vet någonting. 
Jag har ingen aning 
om jag kommer att 
få se några betyg till 
våren eller om det är 
ett tomt kuvert. 

Vet ingenting, vet 
inte om han får 
betyg. 

Vet inte om han får 
betyg. 

Känslan av att inte 
veta vad som händer. 
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Etiska riktlinjer  

Författarna har tagit hänsyn till de övergripande etiska principerna enligt Olsson och Sörensen 

(2011). Vid insamlandet av data användes autonomiprincipen, godhetsprincipen samt 

principen att inte skada och studien utarbetades utifrån samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Författarna publicerade ett informationsbrev om studien med förfrågan om deltagande via 

Facebook. I brevet beskrevs studiens syfte och upplägg, att intervjun skulle ske vid ett tillfälle 

och på av respondenterna önskad plats. Vidare innehöll brevet en förfrågan om deltagande 

samt information gällande önskemål om att få spela in samtalet vid intervjun samt att 

materialet i studien skulle behandlas konfidentiellt och enbart användas i den här studien. På 

så vis tillgodosågs konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationsbrevet framkom 

att deltagandet var frivilligt samt att ingen orsak behövde anges för att avstå alternativt 

avbryta medverkan i studien. Genom detta beaktade författarna autonomiprincipen, principen 

att inte skada och samtyckeskravet. 

Enligt Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet, 2017) ska forskningen kunna motiveras av 

fördelaktiga vinster genom att bidra med ny kunskap och vinsterna ska överstiga risker som 

kan innebära lidande för respondenterna. Nyttan med studien ansåg författarna vara i enlighet 

med godhetsprincipen då författarna vill bidra till utökad kunskap om arbetsterapeutiska 

interventionerna betydelse i skolan som förhoppningsvis ska leda till att fler arbetsterapeuter 

etableras i skolor. Risken ansåg författarna kan vara att samtalen blir känslosamma då det 

eventuellt kan bli djupgående samtal om respondenternas barn.  

 

Resultat	
Analysen av föräldrars upplevelser av att ha barn med psykiska och/eller kognitiva 

svårigheter i skolan beskrivs utifrån fem kategorier; ” föräldrars behov av att vara spindeln i 

nätet”, “frustrationen över att inte få tillräckligt med stöd”, “skolmiljöns påverkan på 

barnen”, “känslan av att inte veta vad som händer” “positiva upplevelser av skolan”. 

Resultatet av analysen redovisas i löpande text med citat från intervjuerna för att illustrera 

föräldrarnas beskrivningar och upplevelser. 
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Föräldrars behov av att vara spindeln i nätet	

Denna kategori beskriver hur föräldrarna upplevde hur de blivit påverkade av omständigheter 

som gav känslan av att vara spindeln i nätet. Föräldrarna beskriver upplevelsen av att ha för 

mycket ansvar och uppgifter som förälder till ett barn med svårigheter i skolan. 	
	
Flera av barnen går idag inte i skolan vilket bidragit till föräldrarnas upplevelse av att behöva 

vara spindeln i nätet och agera som flera professioner. Föräldrarna upplever rädsla, ångest och 

konstant oro för barnen och för hur det kommer att bli i framtiden. Alla föräldrar berättar att 

de får kämpa för att barnen ska få det stöd de är i behov av och beskriver upplevelsen av att 

bristen på stöttning från skolans håll har haft en stor negativ påverkan på familjens 

livssituation. 	
 

Föräldrarna upplever att skolan inte tar sitt ansvar gällande anpassningar och extra stöd i 

skolan vilket bidragit till att föräldrar själva får kämpa och agera flera professioner för att få 

de att fungera. En av föräldrarna berättar att hon fått agera både kurator och speciallärare för 

sitt barn. Samtliga föräldrar beskriver att det varit en stor påfrestning för hela familjen vilket 

bidragit till långa sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom. De beskriver upplevelsen 

av att skolan lägger ansvaret hos dem som förälder och ger dem skulden för att deras barn inte 

presterar i skolan. Flera av föräldrarna beskriver att de upplever sig som världens sämsta 

förälder och att de upplever sig som hjälplösa. Föräldrarna upplever att det är jobbigt att 

skolan alltid förutsätter att problemen finns inom familjen. 	
	
”.. det är mina barns liv som står på spel och det är klart att jag kämpar för dem för hela mitt 

liv... det finns ju ingen annan som kämpar för dem ... jag måste ju orka... det finns inget 
annat...”	

	

Frustrationen över att inte få tillräckligt med stöd. 

Denna kategori beskriver hur föräldrar upplever att stödet varit från skolans håll och 

föräldrarnas önskan om hur det ska bli i framtiden. Den beskriver upplevda konsekvenser hos 

barnen på grund av bristande stöd samt föräldrarnas upplevelse av att det finns stora 

kunskapsluckor i skolan samt brist på kunskap hos pedagoger.	
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De beskriver att barnens svårigheter har ökat med åldern på grund av ökade krav och betyg. 

Föräldrarna berättar att barnen får otillräckliga insatser och några av föräldrarna beskriver att 

pedagogerna inte ser vilka svårigheter barnen har och att de inte ser till helheten då insatserna 

är kortsiktiga och tidsbestämda. Föräldrar berättar att deras barn inte fick behålla sina 

hjälpmedel i skolan, vilket beskrivs som olyckligt eftersom hjälpmedlen bidrog till mer trivsel 

och högre prestation för barnet i skolan. 	
	
Vidare beskrivs upplevelsen som en frustration över att inget händer och att planeringar inte 

följs eller flyttas fram. Föräldrarna uppger att de behövt införskaffa hjälpmedel till barnen på 

egen hand för att de ska klara av skolan. Tyngdväst är ett av hjälpmedlen som flera av 

föräldrarna uppger att de köpt på egen hand och att den hjälpt barnen vid stressade 

situationer.  Föräldrar beskriver att barnen fått hjälpmedel från skolan såsom hörselkåpor och 

ipads men att informationen hur hjälpmedlet ska användas inte förmedlats till varken barnet 

eller föräldern. Föräldrar beskriver att de blivit lovade att det skulle inrättas någon plan för att 

öka närvaron i skolan men ett år senare så är det fortfarande inte gjort.	
	
Vidare beskriver föräldrarna vilka upplevda konsekvenser som uppstått hos barnen på grund 

av otillräckligt stöd från skolan. Några föräldrar beskriver att deras barn uttrycker självhat och 

att de blivit mer utåtagerande både i skolan och utanför skolan medan några föräldrar berättar 

att deras barn blivit mer tillbakadragna och deprimerade. Föräldrarna beskriver att den största 

påfrestningen är att se när barnet mår dåligt och tappat lusten att leva. Återkommande hos 

flera av föräldrarna är beskrivningar av att det är jobbigt för barnen att aldrig få känna 

framgång och att misslyckande i skolan bryter ner barnens självförtroende. Alla föräldrar 

påtalar vikten av att skolan måste se varje individ och lyfta fram barnens positiva sidor. 	
	
Bristen på stöd upplever föräldrarna beror på bristfällig kunskap hos pedagoger på skolan. 

Föräldrarna uttrycker att skolan saknar kunskap inom neuropsykiatriska sjukdomar. De förstår 

inte barnens problematik vilket påverkar barnen och deras prestation negativt då de inte får 

den hjälp de är i behov av. Vidare upplever föräldrarna att skolan brister i anpassningar då 

alla barn ska behandlas lika vilket föräldrarna uttrycker är orättvist då barn är olika och i 

behov av olika stöttning. Vilket illustreras av citatet nedan:	
	
“… då bad jag att hon skulle få vara inne på rasten för att hon skulle våga gå till skolan utan 
att behöva ha ont i magen för att det skulle bli rast liksom... men då fick hon inte det för det 



 

  13 

blev orättvist mot de andra barnen som inte fick vara inne så det slutade med att när hon var 
9 år så slutade hon gå dit…”	

	
De bristande kunskaper beskrivs av några föräldrar som brist på pedagogiska kunskaper och 

förståelse i skolan då pedagogerna inte upplevs lyssna på hur barnet känner och vad barnet 

vill. En förälder berättar att hennes son har fått stöd av skolan i form av anpassningar i 

klassrummet, men att hon upplever att sonen känner sig utpekad och mår dåligt när han får 

sitta ensam bakom en skärm och inte tillsammans med de andra klasskamraterna. En annan 

förälder berättar att barnet inte vill gå till skolan på grund av rädslan att sticka ut från de andra 

barnen. 	
	
Föräldrarna påtalar att skolan är i behov av flera professioner, mer kunskap hos pedagogerna, 

mer struktur och tydlighet samt anpassade uppgifter. Vidare uppger föräldrarna att barnet har 

för många olika pedagoger kring sig vilket påverkar tryggheten hos barnet. 	
	

Skolmiljöns påverkan på barnen.	

Den här kategorien beskriver hur föräldrarna upplever miljön på skolan och hur miljön 

påverkar barnens prestation samt trivsel i skolan. Den beskriver att nya skolor inte upplevs 

vara gjorda för verksamheten eftersom de byggs som öppna landskap utan plats för 

avskildhet. Föräldrar berättar om de många sinnesintryck i skolan såsom färgglada 

lektionssalar med öppna ytor och med fönster från golv till tak vilket bidrar till 

koncentrationssvårigheter för barnen. Vilket illustreras nedan: 

 
“...han får inte det lugn som han behöver för att kunna fokusera pga. de stora öppna 

fönstren.... elever som springer utanför...  och då spinner han igång och så fort han spinner 
igång så drar han med sig någon och så blir det kaos i klassrummet…”	

	
Föräldrar upplever att flera av barnens svårigheter i skolan beror på alla sinnesintryck som de 

möts av. Föräldrarna berättar att barn kan vara känsliga för olika sorters höga samt plötsliga 

ljud och ljus och i skolor med öppna ytor och stora fönster från golv till tak upplevs ljud som 

högre. De beskriver att barnen får svårigheter att koncentrera sig på skolarbetet när de hör och 

ser andra barn leka utanför fönstren. De flertalet färgerna på väggarna bidrar till mycket 

sinnesintryck och försvårar prestationen. Enligt några föräldrar upplevs färgglada väggar fint i 

en miljö för barn, men om barnet har svårigheter att hantera alla sinnesintryck kan det leda till 

kaos hos barnet. Föräldrarna upplever att alla sinnesintryck i skolan skapar svårigheter för 
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deras barn att ta in och sortera information om vad som händer samt att det kan ha en negativ 

påverkan på barnens dag. Matsituationen upplevs som stimmig och bullrig vilket föräldrarna 

menar leder till att barnen inte äter tillräckligt mycket och har svårigheter att orka med hela 

skoldagen vilket återspeglar sig i hemmiljön efter skoldagen. Illustreras av följande citat:	
	
“...Hon hade ångest för lunchen och rasterna för hon visste inte riktigt vad hon skulle göra... 

det var ostrukturerat och hon hade svårigheter med det sociala samspelet…”	
	
Vidare beskriver föräldrarna miljön på skolorna som rörig och otydlig. En del skolor upplevs 

som svåra att orientera sig i då det kan vara långt mellan klassrummen och svårt att hitta till 

rätt klassrum vilket bidrar till osäkerhet och stress hos barnen vart de ska gå samt vilket 

material de ska ha med sig till lektionen. Vidare upplever föräldrarna även att det behövs mer 

struktur i miljön med tydliga markeringar på lektionssalar för att underlätta orienteringen på 

skolan men även att det behövs åtgärder som minskar den sensoriska stimuli som föräldrarna 

upplever som en stor påverkande faktor på deras barns mående.  

	

Känslan av att inte veta vad som händer.	

Den här kategorin beskriver föräldrars upplevelse av att skolan inte vill samarbeta samt göra 

föräldrar delaktiga i deras barns skolgång. 	
 

Återkommande beskrivningar hos föräldrarna är upplevelsen om att pedagoger är stressade 

och inte tar sig tid till att samarbeta med föräldrarna för att hitta lösningar för barnens 

svårigheter. Föräldrar beskriver hur de tidigare gett förslag på lösningar i miljön som kan 

underlätta skoldagen men får upplevelsen att skolan inte lyssnar då ingen förändring sker. 		
	
Vidare beskriver föräldrar upplevelsen av att inte veta vad som händer i skolan, kommer 

barnen att nå målen eller kommer de inte få några betyg. Föräldrar uttrycker att de försökt 

vara delaktiga i planeringen gällande deras barn men att de upplever att skolan uteslutit dem. 

Vilket illustreras nedan:	
	
“...det är som att jag inte vet någonting! Jag har ingen som helst aning om jag kommer att få 

se några betyg till våren eller om det kommer vara ett tomt kuvert typ…”	
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Föräldrarna i studien upplever att den bristfälliga kommunikationen mellan skolan till 

föräldrar bidrar till stress för familjen samt att de förlorat förtroendet för skolan. De upplever 

att skolan är duktiga på att anordna möten där de diskuterar bemötande samt olika åtgärder. 

Dock beskriver föräldrarna att de aldrig får någon uppföljning kring hur de planerade 

åtgärderna har fungerat för deras barn. 	
	
Föräldrar vars barn som har tillgång till andra professioner inom sjukvården upplever att 

skolan inte förmår sig att ta emot hjälp från utomstående verksamhet, vilket föräldrarna 

uttrycker som olyckligt. De upplever att information och samarbete med utomstående 

professioner kan bidra till att barnet får rätt insatser i ett tidigare skede. Föräldrarna i studien 

upplever även att samarbetet mellan professionerna på skolan brister vilket bidrar till att 

föräldrar får ett stort ansvar att delge samma information till flera personer. 	

Positiva upplevelser av skolan 

Kategorin beskriver föräldrars positiva upplevelser av skolan och skolans engagemang. Den 

beskriver föräldrarnas positiva upplevelse av elevhälsan samt vikten av resurser och 

assistenter för att bidra till trygghet för barnen. 	
	
Elevhälsan har verkat för ett bra samarbete med några föräldrar i studien vilket bidragit till en 

positiv upplevelse hos föräldrarna. De berättar att personer inom elevhälsan visat engagemang 

samt förståelse för föräldrarnas oro samt försökt bidra med lösningar för barnen. Upplevelsen 

av att det finns någon inom skolan som engagerar sig upplevs tryggt, vilket sin tur leder till att 

relationer skapas vilket upplevs som väldigt viktigt hos föräldrarna. Föräldrarna i studien 

påtalar vikten av bra relationer mellan pedagoger till elev och föräldrar. En förälder berättar 

att hon är har stor respekt för barnets mentor som visat stort engagemang under barnets 

skolgång och slitit för att försöka få det att fungera. Vidare beskriver föräldrarna att arbetet 

kan underlättas för pedagoger om de tillsätter en resurs eller assistent till barnen. Föräldrar 

vars barn som har erfarenhet av att ha resurs på skolan upplever att resursen skapar en bra 

struktur för barnen vilket i sin tur leder till att barnen kan vara delaktig i skolarbeten samt på 

raster. Barnens trygghet på skolan har varit tillgången till resurspersoner samt assistenter, då 

barnen vågar anförtro sig till dem. Det problematiska med en assistent eller resurs i skolan är 

enligt några föräldrar att pedagogerna inte blir lika delaktiga i barnens lärande då resursen 

upplevs ta över ansvaret, vilket kan leda till att barnet inte erbjuds samma lärande som 

resterande barn. 	
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Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes en kvalitativ metod för att skapa en djupare förståelse om hur 

föräldrar till barn med psykiska och/eller kognitiva svårigheter i skolan upplever situationen 

(Friberg, 2006). Kvalitativa studier grundar sig i hur trovärdig insamlingen av data är och hur 

författarna tolkat materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vidare beskriver 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) att det finns en risk för att författarnas förförståelse 

kan påverka utfallet av intervjun. Författarna har haft detta i åtanke under intervjuerna och har 

försökt att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Dock är en viss förförståelse av värde då 

det minskar risken för att underliggande budskap ska gå förlorad (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Författarna anser att lite förförståelse av ämnet varit av betydelse vid 

intervjuerna då det har underlättat för författarna att ställa följdfrågor till föräldrarna och få en 

djupare förståelse av föräldrarnas upplevelser. Enligt författarna kan förförståelsen också 

bidra till att personen som intervjuar utvecklar mer förståelse för föräldrarnas känslor genom 

att ha ett empatiskt förhållningssätt, vilket kan upplevas som en trygghet för föräldrarna och 

bidra till att de vill dela med sig om deras upplevelser.  

  

Författarna valde av etiska skäl att intervjua föräldrar till barn istället för barnen själva och 

därför blev föräldrarna målgruppen i studien. Föräldrarna är de som står barnen närmast och 

kan förklara deras upplevelser av barnets svårigheter och skolan och var därav en relevant 

grupp. Dock anser författarna att intervjuer med barn gällande deras upplevelser hade varit 

intressant. Författarna valde att använda sig av semistrukturerade intervjuer och har valt att 

illustrera citat ur intervjuerna i resultatet i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) för att ge läsaren en möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet. Föräldrarna i studien 

var medlemmar i stödgrupper på sociala medieplattformen Facebook. Detta bidrog till att den 

geografiska spridningen blev stor vilket föranledde till att telefonintervjuer valdes vilket kan 

upplevas som en trygghet för föräldrarna då de själva fick välja i vilken miljö de vill befinna 

sig i under intervjun. Intervjuerna varade i 30–60 minuter och enligt Polit och Beck (2008) är 

telefonintervjuer en bra metod vid kortare intervjuer. Resultatet i studien grundar sig på tio 

intervjuer och nio av intervjuerna var mödrar. Enligt Kielhofner (2012) kan kulturen påverka 

vilka vanor och roller en person införlivar och Socialstyrelsen (2017a) beskriver att vid 

funktionsnedsättning i familj kan personer riskera att anta gamla könsroller vilket innebär att 

mödrar tar hand om barnen och fäder arbetar. Vilket kan vara en anledning till att fler mödrar 
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deltog. Då studien innehåller fler mödrar så kan inte slutsatsen dras att fäder har samma 

upplevelser som mödrarna gällande barnen och skolan. Författarna anser att det hade varit 

intressant att belysa fäders upplevelse vid vidare forskning. 

  

Författarna valde att dela upp intervjuerna och intervjua fem föräldrar var. Under 

intervjutillfället blev samtliga intervjuer känslosamma och djupgående. Författarna använde 

sig inte alltid av följdfrågor utan föräldrarna fick samtala fritt om deras känslor och 

upplevelser kring barnet och skolan vilket bidrog till ny värdefull information utöver svaren 

på intervjufrågorna. Vilket bidrog till att författarna fick ändra syfte från föräldrar som 

upplever att deras barn med eller utan diagnos inte får/fått tillräckligt med stöd i skolan till 

föräldrars upplevelser av att ha barn med psykiska och/eller kognitiva svårigheter i skolan. 

Vid analysen av materialet valde författarna att läsa igenom varandras intervjuer för att 

möjliggöra att alla variationer och likheter i intervjuerna uppmärksammades. Den slutgiltiga 

analysen av datainsamlingen gjorde författarna tillsammans vilket enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) ökar tillförlitligheten i studien. Då föräldrarnas upplevelser är 

återkommande fastän barnens olika bakgrund till svårigheterna anser författarna att 

överförbarheten med studien är stor i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2017). 

 

Resultatdiskussion  	
Resultatet från studien visar att föräldrar till barn med psykiska och/eller kognitiva svårigheter 

i skolan upplever att stödet i skolan brister vilket bidragit till upplevelsen att de behöver agera 

flera professioner för att hjälpa barnet att klara av skolan. I en studie (Hodgetts, McConnel, 

Zwaigenbaum & Nicholas, 2014) framkom att mödrar prioriterade bort sitt eget deltagande i 

meningsfulla yrkes-och fritidsaktiviteter för att istället ha tiden till att undersöka och vara 

delaktig i aktiviteter relaterat till barnet. Enligt Model Of Human Occupation ([MOHO], 

Kielhofner, 2012) är familjen starkt påverkad av en familjemedlem med funktionshinder och 

när politiska och ekonomiska system begränsar tillgången på stöd kan det bli betungande för 

familjen och påverka livskvaliteten. Vilket kan innebära att sociala kontakter, fritid, rutiner, 

ansvar och spontanitet kan bli påverkade men också att familjen kan dela lidande och sorg 

gällande personens funktionsnedsättning. Erlandsson och Persson (2014) beskriver hur 

aktiviteters upplevda värde genererar mening i livet. Detta innebär att aktiviteter som 

genererar mening för personen är av stor vikt för hälsa och välbefinnande och enligt Craig et 
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al. (2016) ska föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tillhandahållas 

resurser såsom kunskap och strategier för att förbättra livskvaliteten.	
 

Av analysen framkom att alla krav och orosmoment över barnet och barnets framtid är en 

bidragande orsak till att föräldrarna upplever en inre oro och stress vilket kan vara en av 

anledningarna till att föräldrarna i studien är sjukskrivna. Liknande resultat har framkommit i 

studier av Craig et al. (2016) och Golfenshtein, Srulovici och Medoff-Cooper (2016) som 

beskriver att föräldrar till barn med någon form av neuropsykiatrisk diagnos upplever ökade 

stressnivåer på grund av oro inför hur det ska gå för barnet i framtiden. I arbetsterapeutisk 

litteratur (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012) beskrivs att överbelastning samt 

ohälsa kan utvecklas hos personer vid brist på stöd i den sociala och fysiska miljön och om 

aktiviteter innebär för höga krav och för mycket att göra samt tar tid från andra meningsfulla 

aktiviteter. Enligt Hodgetts et al. (2014) kan arbetsterapeutens helhetsperspektiv åstadkomma 

förändringar inom familjen genom att bidra med information och strategier inom 

aktivitetsbalans.	
 

Denna studie indikerar att skolan är i behov av mer resurser för barn med kognitiva samt 

psykiska svårigheter. Resultatet i studien tyder på att miljön, framförallt sensoriska 

sinnesintryck, har en negativ påverkan på barnens prestationer i skolan. Liknande studie 

(Bolic Baric, Kjellberg, Hemmingsson, & Hellberg, 2016) visar att sensorisk överbelastning 

är ett konstant bekymmer för barn i skolan och leder till koncentrationssvårigheter och 

svårigheter att lära. Tidigare studier (Prellwitz, 2001; Hemmingsson & Borell, 2002) 

beskriver att det finns brister i den sociala skolmiljön framförallt vid organisering och 

genomförandet av aktiviteter. Något som även framkom i denna studie. Enligt Kielhofner 

(2012) är miljön viktig vid utförande av aktiviteter och kan innebära både begränsningar och 

möjligheter i den fysiska och sociala miljön. Graden av tillgänglighet och integration i den 

fysiska och sociala miljön spelar en stor roll för personens upplevelser och handlingar samt 

hur funktionshindret upplevs. På grund av brister i attityder i den sociala miljön kan personen 

välja bort deltagandet i vissa aktiviteter i skolan. Kielhofner (2012) beskriver hur förändringar 

i miljön samt hjälpmedel kan påverka aktivitetsutförandet. Gol och Jarus (2005) beskriver att 

träning med strategier möjliggör för barn att klara av aktiviteter trots eventuella hinder i 

miljön. Enligt Kielhofner (2012) kan arbetsterapeuten ge råd och informera personen om 

strategier och hjälpmedel för att bemästra svårigheter i miljön.	
 



 

  19 

Resultatet av studien tyder på att barn inte får det stödet de är i behov av för att kunna klara av 

utbildningsmålen. Analysen av resultatet visar att barns svårigheter i skolan ökar med åldern 

vilket föräldrarna relaterade till de ökade kraven, betyg och självständighet. Vilket 

överensstämmer med resultatet av Bolic Baric et al. (2016) studie som visade att ökade krav 

bidrog till att barn upplevde olustkänslor mot skolan samt att barn mer frekvent slutade gå till 

skolan eller hoppade av. 	
	
Av resultatet framgår att brist på stöd och struktur i skolan har bidragit till att barn blivit 

missnöjda med sin prestation vilket uttryckt sig i att barnen uttrycker självhat, blivit 

utåtagerande och ångestfyllda samt att flera av barnen idag är hemma på heltid. Detta kan 

vara en anledning till att skolverket (2015) visar en nedåtgående trend av barn som går ut 

grundskolan med betyg. I en studie av Bolic Baric et al. (2016) beskrivs att stödet i skolan 

enbart är tillfälligt och nästintill obefintligt. Stöd för sociala relationer och välbefinnandet i 

skolan förbisågs av både skolan och skolhälsovården vilket påverkade barns lärande negativ. 

Kielhofner (2012) beskriver att en funktionsnedsättning kan innebära att personen får 

svårigheter med att utföra roller, såsom rollen som elev, på ett sätt som stämmer överens med 

personens egna och andras förväntningar på rollen. Vilket kan bidra till att personen 

nedvärderar sig själv samt förlust av identitet och delaktighet i aktivitet vilket i sin tur kan 

bidra till en negativ påverkan på personens välbefinnande. I en studie av Bonnard och Anaby 

(2015) beskrivs hur delaktighet kan påverka prestationen i skolan vilket kan öka 

förutsättningarna för att eleven fullföljer sin skolgång och i dagens samhälle är det viktigt att 

ha en utbildning för att komma ut i arbetslivet. Barn som inte fullföljer sin utbildning kan ha 

svårare att få ett yrkesarbete vilket kan leda till utanförskap i samhället och ohälsa (Hamilton, 

Hoffman, Broman, & Rauma,1993; Morrell, Taylor, & Kerr, 1998; Muller, Hicks, & 

Winocur,1993). 	
	
Resultatet i studien visar att föräldrar kämpar för att hjälpa barnen i skolan på bästa möjliga 

sätt. I en studie av Bolic Baric et al. (2016) framkommer vikten av emotionellt och praktiskt 

stöd från föräldrar, vänner och skolhälsovården för att upprätthålla självkänslan och 

ansträngningarna för att klara av skolan. Vidare beskriver Bolic Baric et al. (2016) att det är 

av vikt att underlätta skolgången för barn och skapa lärandemiljöer som anpassar en elevs 

emotionella, sociala och akademiska behov. En arbetsterapeut skulle kunna bidra med 

anpassade lärandemiljöer, då arbetsterapeuten enligt Kielhofner (2012) kan bidra med struktur 
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i vardagen för att personen lättare ska kunna upprätthålla roller och vanor och vara delaktig i 

aktivitet. 	
 

Vidare visar resultatet ett generellt missnöje över de kunskapsluckor som finns i skolan. Brist 

på pedagogisk kunskap och förståelse för hur pedagogerna ska bemöta och tillgodose barn 

med funktionsnedsättning. Resultatet i studien visar att pedagogerna försöker anpassa 

undervisningen i skolan men att de kan förbise barnets perspektiv då barn enligt föräldrar 

känner sig utpekade och särbehandlade. Föräldrar berättar att barn fick sitta avskilt i 

klassrummet och fick därmed inte göra uppgifter tillsammans med de andra klasskamraterna. 

Kielhofner (2012) beskriver att miljön kan bidra till att stärka rollen som funktionshindrad. 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har som ändamål att motverka diskriminering och 

främja möjligheter inom utbildning vilket innebär att alla elever har rätt till utbildning på lika 

villkor. I en studie av Hemmingsson et al. (2003) föredrog ofta barn att utföra aktiviteter på 

egen hand utan hjälp från en assistent, vilket enligt Quinn (1998) kan bero på att barn vill 

undvika att sticka ut. Vilket även framkom i denna studie.	
 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att elevhälsan omfattar barnets medicinska, psykologiska 

samt specialpedagogiska insatser som har avsikten att främja barnets utveckling mot 

utbildning och lärande. Trots det visar resultatet att det finns brist på kunskap om barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vilket även framkom i en studie av Egilson och 

Traustadottir (2009) som beskriver att föräldrar upplever att det finns bristande kunskaper om 

hjälpmedel samt professionella kunskaper i skolan. Studien visade också att pedagoger har 

svårigheter att anpassa aktiviteter för barn med funktionsnedsättning (Egilson & Traustadottir, 

2009). Föräldrarna i studien efterfrågar kunskap hos pedagogerna som möjliggör stöd med 

individuella lösningar vilka kan få barnen att lyckas med studierna på ett tillfredsställande 

sätt. Ovanstående resultat visar på att det finns bristande kunskap och därför skulle ytterligare 

forskning kring förhållande i svenska skolor behövas.	
 

Av resultatet framgår att det finns delade åsikter hos föräldrarna om elevhälsan på skolorna. 

Analysen av resultatet tyder på att några av föräldrarna blivit mer delaktiga i planeringen än 

andra vilket är anledningen till de delade upplevelserna. Majoriteten av föräldrar i studien 

upplever att de inte blivit delaktiga och att samarbetet från skolan till förälder brister vilket 

har bidragit till föräldrarnas upplevda känsla av att inte veta vad som händer. För att skapa ett 

bra samarbete och relationer är ett klientcentrerat arbetssätt att rekommendera 
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(Hebblethwaite, 2013). Enligt Occupational therapy intervention process model ([OTIPM], 

Fisher, 2009) är det av vikt att veta vem som är klienten för att kunna arbeta klientcentrerat. 

Ibland kan klienten i sammanhanget vara både personen samt nära familjemedlemmar. Då 

resultatet gällande elevhälsan skiljer sig åt mellan föräldrarna, kanske en möjlighet är att 

skolor varit osäkra på vem som är klient och vilka som ska inkluderas, och därför uteslutit 

föräldrarna. I en studie av Hodgetts et al. (2014) framkom att det kan uppstå missförstånd om 

vem som blir klienten vid familjecentrerade sammanhang. Enligt en studie (Blok, Peetsma & 

Roede, 2007) framkommer det att flera föräldrar är missnöjda med sitt engagemang i IEP och 

i en annan studie av Lindsay och Dockrell (2004) beskrivs föräldrars upplevelser som att 

skolan inte lyssnar på dem samt inte informerar föräldrarna om vilka åtgärder som 

implementeras. Hoover-Dempsey och Sandler (1995;1997) beskriver tre faktorer som 

påverkar om föräldrar blir delaktiga i skolan. Den första faktorn som påverkar är föräldrarnas 

strävan efter att leva upp till föräldrarollen och de ansvar som följer. Andra faktorn som 

beskrivs som viktigt är föräldrarnas förhoppning för att deras handlingar kan bidra till 

framgång för barnet i skolan och den tredje faktorn som påverkar är föräldrarnas upplevelse 

av uppmuntran till att engagera sig från barn och skolan. Resultatet i studien tyder på att 

skolan inte uppmuntrat föräldrarna till att vara delaktiga i barnens skolgång. I studier 

(Hodgetts et al., 2014; Rosenberg et al., 2013) framkommer att det kan vara av vikt att få med 

föräldrar i deltagandet då det kan vara av betydelse för att ta del av föräldrars kunskaper om 

barnet och främja barnets prestation och trivsel. Arbetsterapeutens arbete inbegriper ett 

klientcentrerat förhållningssätt vilket innebär att klienten, i det här fallet barnet tillsammans 

med familjen, är delaktig under hela processen såsom vid målsättning, planeringen och 

implementering av åtgärder (Fisher, 2009).	
 

Resultatet visar att det finns både för och nackdelar med assistenter och resurspersoner i 

skolan. Av resultatet framgår att assistenter och resurspersoner har varit av stor vikt för 

föräldrar och barns trygghet i skolan, vilket överensstämmer med resultatet i en tidigare studie 

gällande skolan (Hemmingsson et al., 2003). Dock visade resultatet i denna studie också att 

föräldrar är oroliga över att assistenten tar över ansvaret för barnets lärande från pedagogen 

vilket kan bidra till att barnet inte får samma kunskaper som resterande barn. En studie av 

Hemmingsson et al. (2003) visar att assistenten närvaro kan blockera interaktionen mellan 

barn, pedagog och klasskamrater samt bidra till att lärarna har svårigheter att anpassa prov 

och uppgifter om de inte vet vad barnet lärt sig och kan. I Skollagen (SFS 2010) beskrivs att 

utbildningen ska ta hänsyn till barns olika behov samt att barn ska få stöd och stimulans till 
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utveckling. Trots lagens riktlinjer så tyder resultatet på att det är svårt för barn att få det stöd 

de är i behov av och önskar.	
	
Författarna anser att det behövs fler studier om hur situationen ser ut i skolan samt fler studier 

om vilken påverkan arbetsterapeutiska hjälpmedel har på barn med psykiska-, kognitiva- och 

beteendesvårigheter. Vidare anser författarna att det hade varit intressant att studera föräldrar 

till barn med psykiska och/eller kognitiva svårigheter som erhållit tillräckligt med stöd för att 

undersöka vad som fungerar i skolan och vad det beror på.	
 

Slutsats 
 
Resultatet i studien visar att det finns en betydande kunskapslucka inom neuropsykiatriska 

diagnoser i skolan i dagsläget. Föräldrar upplever att de behöver vara spindeln i nätet och 

agera flera professioner för att stödja deras barn till att få en fungerande skolgång. Vilket i sin 

tur bidrar till ångest och oro hos föräldrarna. Barnen upplevs ha svårare att möjliggöra sig 

skolgången på grund av hinder i miljön som påverkar barnen negativt. Vilket på sikt skapar 

beteendeförändringar hos barnen som i sin tur påverkar hela familjen negativt. Skollagen 

beskriver att elevhälsan har hand om de medicinska, psykologiska samt specialpedagogiska 

insatserna. Dock visar resultatet i studien att mycket av kunskapen som beskrivs i skollagen 

saknas och efterfrågas av föräldrar i skolan vilket innebär att helhetstänket kring barnet går 

förlorat. Bristen på stöd inom skolan bidrar till att barn får ökad frånvaro vilket kan skapa 

förödande konsekvenser då barnen har svårare att interagera med samhället. 

Skolinspektionens granskning visar att grundskolorna brister inom området om anpassningar 

och stöd vilket resulterat i att färre barn har behörighet till vidareutbildning. Utifrån 

forskning, teorier, skollagen samt föräldrarnas upplevelser så anser författarna att 

arbetsterapeuten har en betydande roll inom skolan för att skolor ska kunna fullfölja skollagen 

och främja elevers utbildning och lärande.	
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Bilaga 1. 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

Till föräldrar som upplever att deras barn inte får/fått tillräckligt med stöd i skolan.	
Forskning visar att det idag finns behov av förändring i skolan gällande särskilt stöd och 
anpassningar för många elever även de som inte har en diagnos. I ett flertal länder har 
arbetsterapeuten en viktig roll i att erbjuda detta stöd, detta är dock inte så vanligt i Sverige.	
Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser sista terminen vid Luleå tekniska universitet som 
önskar med vårt examensarbete få veta mer om föräldrarnas upplevelser av eller avsaknad av 
stödinsatser i skolan. Förhoppningen med examensarbetet är att öka kunskapen om behovet 
av stöd som kan behövas i skolan.	
Inklusionskriterierna för studien är att deltagarna ska vara föräldrar som upplever att deras 
barn, med eller utan diagnos, inte erhållit tillräckligt med stöd i skolan. Barnen ska gå i 
grundskolan alternativt nyss avslutat grundskolan. Exklusionskriterierna är föräldrar till barn 
med en fysisk funktionsnedsättning samt föräldrar till barn som erhållit tillfredsställande stöd 
i skolan.  
	
Att medverka i studien är frivilligt och ni som väljer att deltaga kan avsluta er medverkan när 
ni vill under processens gång utan att ange skäl. Medverkandet innebär en intervju 
tillsammans med en av författarna via telefon eller på önskad plats av er. Tid för intervjun 
bestämmer ni och intervjun uppskattas ta cirka 30 minuter. Vid samtycke från er önskar vi 
också att spela in intervjun och inspelningen kommer enbart finnas tillgängligt för författarna 
och kommer endast att användas i syfte till att kunna bearbeta materialet till studien. Ingen 
identitet kommer att finnas på inspelningarna, de utskrivna intervjuerna eller i det färdiga 
materialet. Resultaten kommer att presenteras så ingen av er som medverkar skall kunna 
identifieras. Under processen kommer allt material att finnas i författarnas lösenordskyddade 
datorer samt att mappen med materialet lösenordskyddas så endast författarna har tillgång till 
den.	
	
Vid önskemål kan ni som respondenter ta del av den färdiga studien i juni. Studien kommer 
att finnas tillgänglig via Universitetsbibliotekets hemsida 
https://www.ltu.se/centres/Svenskt-forgasningscentrum-SFC/Publikationer .	
	

För mer information och/eller anmälan om medverkan.	
Charlotte Svensson          
Arbetsterapeutstudent                         
Adress: Norrstrandsvägen 70 
91932 Åsele 
Tel: 070-3377380 
E-post: chasve-6@student.ltu.se 

Elin Lundqvist 
Arbetsterapeutstudent 
 
Adress: Penselgatan 10 
41723 Göteborg. 
Tel: 070–5680971 
E-post: elnlun-6@student.ltu.se 

	
Maria Prellwitz	
Biträdande professor och handledare	
Luleå tekniska universitet	
971 87 LULEÅ	
Telefon växel: 0920-49 10 00	
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Bilaga 2.  

Frågor utifrån BAS och COSA. 

1. Vill ni berätta om skolan? 

2. Vad tycker barnet är roligaste i skolan?  

3. Hur upplever du att barnet trivs i..? (raster, klassrummet, matsal, aktiviteter, 

kompisar)  

4. Hur upplever du att samarbetet med skolan fungerar? (Skolan till föräldrar, föräldrar 

till skolan samt skolans personal mellan varandra?) 

5. Hur upplever du att du som föräldrar blir bemötta av skolan vid ev. oro? (kunskap 

osv) 

6. Hur upplever du att tiden och stöttning i assistans är från skolans sida? (Anpassad 

undervisning? möjlighet till alternativa uppgifter? Passande bänk och stol? 

Framkomlighet - lätt att orientera sig till klassrum?)  

7.  Vad tror du ditt barn tycker är svårast i skolan? Hur uttrycker sig det? (Vad gjorde ni 

för uppmärksamma barnets svårigheter?)  

→ vid svårigheter vad satte skolan in för stöd? 

8. Hur upplever du miljön på skolan? (Klassrummet, grupprum, korridorer...) 

9. Hur upplever du att barnet kan koncentrera sig på skoluppgifterna? (Läsa långa 

texter?) 

10. Hur upplever du att det fungerar med läxor? Var görs läxorna? (Planering, komma 

ihåg, struktur) 

11. Har barnet något hjälpmedel på skolan? (tekniska hjälpmedel, personligt - kalender, 

tid & rums hjälpmedel) 

12. Hur upplever du barnets ork till skolarbete? (efter skolan, på skolan, innan skolan) 

13. Hur upplever du att barnet känner kring sin prestation på skolan? 

14. Hur känner du som förälder kring skolan? (oro, ångest, hopp, glädje, ork till att 

jobba?) 

15. Vart får eleven stöttning från? (lärare, kurator, rektor) Hur fungerade det?  

 




