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Sammanfattning 

  
Syfte: Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan. 

Metod: Vid datainsamlingen genomfördes semistrukturerade intervjuer via telefonsamtal eller 

videosamtal med fem arbetsterapeuter som hade erfarenhet av att stödja elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan.  

Resultat: Av resultatet framkom arbetsterapeuternas erfarenheter i form av kategorierna: 

Elevernas svårigheter och utmaningar i skolan, fokus på eleven i skolan, kontextuella 

förutsättningar, samverkan med pedagoger, bedömning av elevers funktioner och skolans miljö, 

åtgärder för ökad delaktighet och aktivitetsbalans. 

Slutsats: Studien visade att arbetsterapeuterna uppfyller en viktig roll i grundskolan för att stödja 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då de uppmärksammar de utmaningar som 

kan uppstå för eleverna och vilka specifika behov elever har utifrån deras svårigheter. Det 

möjliggör för eleven att få förutsättningar för en fungerande skolgång. 

  

Nyckelord: Occupational therapy, elementary school, neuropsychiatric disability  
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Abstract 

  
Purpose: The aim of the study was to investigate the experiences of occupational therapists’ in 

supporting students with neuropsychiatric disabilities in elementary school. 

Method: During the data collection the authors used semi-structured interviews over the phone or 

video calls with five occupational therapists’ who had experience of supporting students with 

neuropsychiatric disabilities in elementary school. 

Results: From the results, the occupational therapists’ experiences was described in categories: 

The students difficulties and challenges in school, focus on the student in school, contextual 

conditions, collaboration with teachers, assessment of students functions and school environment, 

measures for increased participation and activity balance. 

Conclusion: The study showed that the occupational therapists’ fulfill an important role in 

elementary school to support students with neuropsychiatric disabilities, as they pay attention to 

the challenges that can arise for the students and what specific needs the students have on the basis 

of their difficulties. It enables the student to get conditions to complete school assignments.  

  

Keywords: Occupational therapy, elementary school, neuropsychiatric disability 
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Inledning 

Alla barn i Sverige bör ha samma förutsättningar i skolan för att klara sin utbildning. Om en elevs 

funktionsnedsättning medför svårigheter att uppnå de kunskapskrav som finns ska eleven få stöd 

för att det inte ska påverka lärandet i skolan (SFS 2010:800). Riksförbundet Attention (u.å) 

förklarar att en vanlig neuropsykiatrisk diagnos bland barn i Sverige är Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder [ADHD] och omfattar ca 5 % av alla barn. Cornell, Lin och Anderson 

(2018) beskriver att barn med ADHD har en ökad risk att uppleva utmaningar i skolan då bland 

annat svårigheter med social interaktion har en påverkan på elevens funktion.  Under arbetet med 

studien uppmärksammade författarna att forskningen gällande arbetsterapi i grundskolan för elever 

med NPF är begränsad. Intresset för studien väcktes genom det faktum att det i Sverige finns barn 

i skolor som har neuropsykiatriska diagnoser och som behöver stöd i skolan för att klara sin 

skolgång. 

 

Bakgrund 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar [NPF] 

NPF är ett samlingsnamn för diagnoserna ADHD, Tourettes syndrom, språkstörningar samt 

Autismspektrumtillstånd [ASD] (Riksförbundet Attention, u.å.). I en studie av Ulleb, Breivik, 

Gillberg, Lundervold och Posserud (2012) beskrivs hyperaktivitet, impulsivitet och 

uppmärksamhetsstörning som tre symtom vilka vanligtvis uppträder vid diagnosen ADHD. 

Eliasson (2016) förklarar att symtomen vid ADHD kan variera mellan olika individer då en 

kombination av flera symtom kan uppkomma. Andra svårigheter personer med ADHD kan ha är 

anpassning till hur interaktionen sker med andra människor samt nedsatt arbetsminne, förmåga för 

inlärning, förmåga att läsa och skriva och att strukturera vardagen. Cornell et al. (2018) menar att 

elever med ADHD ofta upplever utmaningar i skolan, vilket kan medföra svårigheter att klara sina 

studier. Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos som enligt Fernell och Lagerkvist 

(2012) innebär att någon form av tics kan uppkomma via muskelryckningar och ofrivilliga ljud 

eller ord, för personer med diagnosen. Tourettes syndrom kan även medföra nedsatt självkänsla 

och kan därmed leda till att personen har svårt eller saknar motivation till att delta i sociala 

sammanhang. Personer med ASD kan ha svårigheter såsom att interagera socialt och förstå andra 
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människor, frångå mönster och rutiner i vardagen samt tal- och språksvårigheter. De kan ha 

svårigheter att se ett sammanhang och är ofta detaljfokuserad samt kan vara ljudkänsliga på grund 

av sensoriska störningar (Fernell & Lagerkvist, 2012). Hart Barnett och O’shaughnessy (2015) 

förklarar att elever med ASD har behov av stöd i skolan på grund av de svårigheter som kan uppstå, 

exempelvis gällande socialt samspel och deltagande i skolans aktiviteter. 

Aktivitet och delaktighet i skolan 

Inom arbetsterapi är personens aktivitet och delaktighet något som arbetsterapeuterna lägger stort 

fokus på (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). I en studie av Kadar, Razaob, Hany Nazhia Mohd 

Saibani, Chai Siaw Chui och Samin (2017) beskrivs det att en del föräldrar till barn med ASD i 

Malaysia upplever brister på kunskap hos lärarna att kunna stödja dem till att vara delaktiga i 

skolan. Brodin och Lindstrand (2010) beskriver att elever med behov av stöd i skolan tidigare 

placerades i specifika grupper för elever med svårigheter, vilket medförde att de blev annorlunda 

behandlade av personer i omgivningen. Elever med behov av stöd fick därmed en känsla av att 

inte vara tillräckligt bra. I hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) står det att personer med 

funktionsnedsättning ska erbjudas habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. HSL och 

socialtjänstlagen [SOL] beskriver att personer med behov av stöd ska få en individuell planering, 

som dels ska innefatta vilket behov av stöd personen har och vilken åtgärd som planeras utföras 

(SFS 2017:30; SFS 2001:453). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges möjlighet och 

stöd i lärandet för att kunna få kunskap och utvecklas, hänsyn ska tas till att alla elever har olika 

behov. Spencer, Turkett, Vaughan och Koenig (2006) förklarar att en elev kan lyckas med 

utbildningen på grund av eleven får hjälp med att minska effekterna av funktionsnedsättningen. 

Elever ska få möjlighet att delta i aktiviteter för att skapa tillfredsställelse och en känsla av 

meningsfullhet, med förutsättning att eleven är motiverad till att delta i aktiviteter (Fisher, 2009; 

Kielhofner, 2012). Elever vars funktionsnedsättning försvårar att uppnå kunskapskraven ska få 

stöd för att i så stor utsträckning som möjligt hindra att funktionsnedsättningens konsekvenser 

påverkar lärandet. Eleverna ska få den hjälp och de insatser som behövs för att utvecklas som 

person och i sitt lärande, med utgångspunkt av sina egna förutsättningar (SFS 2010:800).  
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Arbetsterapi i skolan 

Arbetsterapeuter som är verksamma inom skolan har en passande roll att stödja elever med ADHD, 

vilket Young (2007) understryker eftersom arbetsterapeuten strävar mot att öka elevens 

förutsättningar för deltagande i dagliga aktiviteter. Fisher (2009) och Kielhofner (2012) menar att 

arbetsterapeuten ska arbeta klientcentrerat genom att ta hänsyn till den specifika personens 

perspektiv på sin situation. Arbetsterapeuten fokuserar på att förstå elevens motivation, livsstil och 

miljö. I en studie av Spencer et al. (2006) framkommer det att elevens deltagande och lärande i 

skolan är en central del i arbetsterapeutens arbete i skolan. Arbetsterapeuten gör det möjligt genom 

att bland annat konsultera och utbilda pedagoger och skolpersonal så de får förståelse för de elever 

som har svårigheter i skolan.  

 

Den process som arbetsterapeuter använder i sin yrkesroll innefattar att utföra en bedömning av 

en persons färdigheter, genomföra en lämplig intervention och sedan göra en uppföljning för att 

undersöka om klienten är hjälpt av interventionen (Fischer, 2009; Kielhofner, 2012). I en fallstudie 

av Young (2007) beskrivs arbetsterapeutens tillvägagångssätt för att stödja elever med ADHD i 

skolan. Arbetsterapeuten börjar med att göra en bedömning som innefattar en strukturerad eller 

ostrukturerad intervju samt gör en observation av eleven i klassrummet för att undersöka hur 

ADHD-diagnosen påverkar den specifika eleven. Sedan summeras bedömningen för att utföra en 

formulering av resultatet. Därefter utförs interventionen, vilken kan se olika ut då elevens behov 

ofta varierar från dag till dag. För att kunna uppnå målet med interventionen har det visat sig vara 

effektivt att kombinera olika metoder i planeringen av interventioner. Interventionerna omfattar 

insatser gällande sensoriska svårigheter, problemlösning gällande svårigheter för den specifika 

eleven samt att främja ett positivt beteende hos eleven (Young, 2007). Arbetsterapeuter utför 

interventioner för att öka elevers motoriska, sensoriska och intellektuella funktioner. Ett exempel 

på ett sensoriskt hjälpmedel är tyngdväst, vilket Nielsen, Miller och Kelsch (2017) beskriver i 

deras studie. Enligt American Occupational Therapy Association [AOTA] (2011) genomför 

arbetsterapeuterna observationer inom skolan där elevens svårigheter framträder, det kan till 

exempel vara i klassrummet, på lekplatsen och i matsalen. Vid observationerna bedömer 

arbetsterapeuten elevens delaktighet i aktivitet, utförandekapacitet och beteende. 
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Vidare beskriver Cornell et al. (2018) att en intervention som kan stödja elever med ADHD i 

skolan är att ge möjlighet till pauser under utförandet av skoluppgifter, samt få längre tid på sig att 

genomföra dem. Det i sin tur möjliggör för elever att uppnå aktivitetsbalans i skolans aktiviteter. 

Kadar et al. (2017) förklarar att arbetsterapeuten har god kunskap att stödja elever med ASD, bland 

annat genom att anpassa och förändra skolans miljö samt ha ett nära samarbete mellan 

pedagogerna, för att öka elevernas förutsättningar att lyckas i skolan. Samverkan mellan pedagog 

och arbetsterapeut kan leda till förbättring av pedagogens kunskap om ASD och en möjlighet att 

lära sig hantera elevernas svårigheter.  I en studie av Christner (2015) framkom det att det finns en 

kunskapslucka hos pedagogerna i grundskolan om vad en arbetsterapeut kan tillföra för elever med 

svårigheter. När pedagogerna fick vetskap om arbetsterapeuternas roll och hur de kunde stödja 

elever, ökade intresset till samarbete för att ta hänsyn till elevernas olika inlärningsbehov. 

Skolans kontext 

Miljön där undervisningen sker och där barn vistas under långa perioder är av betydelse. I en studie 

av Anaby, Law, Teplicky och Turner (2015) beskriver de att miljön har en stor betydelse när det 

gäller barns möjlighet till delaktighet i aktiviteter. Interventioner av miljön, exempelvis 

anpassningar i den fysiska miljön, har visat sig vara framgångsrikt för barn och ungdomar med 

olika funktionsnedsättningar. Kadar et al. (2017) beskriver att en intervention som kan vara aktuell 

för elever med ASD är anpassning av skolans miljö eftersom den i synnerhet inte anses vara 

stödjande för eleverna. Spencer et al. (2006) beskriver att arbetsmiljön runt eleverna har stor 

inverkan på inlärningen samt på deltagande och välmående. Vidare beskriver desamma att 

arbetsterapeuter som arbetar inom skolan i USA har fått positiv respons på hur de arbetar med 

elever i grundskolan. Genom adaption i inlärningsmiljön med fysiska anpassningar i klassrummet 

höjer det elevernas prestationer, studien visade även att arbetsterapeutens insatser inom skolan 

hade en positiv inverkan för både elever och lärare. 

Problemformulering 

Under arbetet med studien fann författarna några artiklar rörande arbetsterapi i skolan exempelvis 

Cornell et al. (2018) och Spencer et al. (2006), men antalet artiklar med inriktning mot elever med 

NPF visade sig vara begränsad. Det fanns även få artiklar om hur arbetsterapeuter kan stödja elever 

med NPF i skolan. På grund av den begränsade forskningen såg författarna ett behov av att 
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undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i grundskolan.  

Syfte 

Syftet med studien var att utforska och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan.  

Metod 

Design 

Författarna valde en deskriptiv kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer till studien, med 

utgångspunkt från Olsson och Sörensen (2011) för att få en djupare uppfattning om 

arbetsterapeuters erfarenheter av valt ämnesområde. 

Urval 

Urvalet av deltagare inleddes med att författarna skrev ett inlägg på sociala medier, med inriktning 

mot arbetsterapeuter i skolan, för att rekrytera deltagare till studien. Kontaktuppgifter till 

författarna lämnades ut i inlägget på sociala medier. Författarna blev därefter kontaktade via mail 

eller sociala medier av de arbetsterapeuter som var intresserade att delta i studien. Urvalet 

resulterade i att 4 arbetsterapeuter var intresserade av att delta. För att rekrytera fler deltagare till 

studien sökte författarna på Internet efter arbetsterapeuter inom skola och elevhälsa. De 

arbetsterapeuter som återfanns kontaktades av författarna via mail. Det resulterade i att ytterligare 

en arbetsterapeut valde att delta i studien. Totalt 5 arbetsterapeuter deltog i studien. När 

arbetsterapeuterna meddelat intresse att delta i studien skickade författarna informationsbrev (se 

bilaga 1) om studien till dem. I informationsbrevet fanns även forskningsetiska aspekter med, där 

bland annat deltagarna garanterades att allt material skulle behandlas konfident, att inspelningarna 

skulle raderas efter studiens avslut och att det fanns möjlighet att avsluta sitt deltagande i studien, 

närhelst under studiens genomförande. Chekol (2012) skriver att urvalet av deltagare till en studie 

kan göras efter det att inklusionskriterier utformats. Studiens inklusionskriterier innefattade att 

deltagarna skulle ha minst ett års erfarenhet av att stödja elever med NPF i grundskolan med en 

yrkestitel som legitimerad arbetsterapeut.  
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Datainsamling 

Inför insamling av data skapade författarna semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga 2) med 

utgångspunkt från studiens syfte, att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter att stödja elever med 

NPF i grundskolan. Författarna använde också egna följdfrågor vid intervjuerna, utifrån vad 

arbetsterapeuterna svarade på de semistrukturerade intervjufrågorna. Exempel på följdfrågor var: 

“Hur ser en vanlig dag ut på ditt arbete?” och “Arbetar ni mycket i grupp eller mer enskilt med 

eleverna?”. Innan intervjuerna genomfördes informerades arbetsterapeuterna om den uppskattade 

längden på intervjun, därefter fick de själva möjlighet att välja vilken dag och tid som passade var 

och en. Intervjuerna utfördes mellan Februari - April 2019 och intervjutillfällena varade mellan 

20-60 minuter. De deltagande arbetsterapeuterna var kvinnor och befann sig i olika kommuner i 

Sverige, samt hade alla minst ett års erfarenhet av att stödja elever med NPF inom grundskolan 

som legitimerad arbetsterapeut. Författarna intervjuade de 5 deltagande arbetsterapeuterna, enskilt 

utifrån en uppdelning där de intervjuade två respektive tre arbetsterapeuter vardera. Vid 

intervjutillfällena med de deltagande arbetsterapeuterna användes telefonsamtal eller videosamtal 

som spelades in på mobil eller surfplatta. Inspelningarna transkriberades sedan. När de fem 

intervjuerna var genomförda och då liknande berättelser återkom, bedömdes det att mättnad i data 

uppnåtts, vilket Olsson och Sörensen (2011) kan styrka.  

Analys av data 

De intervjuer som spelats in och transkriberats lästes igenom flertalet gånger av författarna både 

enskilt och tillsammans. Utifrån de transkriberade intervjuerna skapade författarna 

meningsbärande enheter. Tillsammans kondenserade författarna de meningsbärande enheterna 

samt kodade dem och skapade olika kategorier (se exempel i tabell 1). Utifrån de olika kategorierna 

utformade författarna rubriker till resultatdelen. Författarna valde att analysera data enligt 

Hällgren-Granheim och Lundman’s (2012) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys, för att utläsa 

skillnader och likheter i resultatet. Författarna valde att använda citat i resultatet för att stärka 

tillförlitligheten till arbetsterapeuternas erfarenheter, vilket kan stödjas av Chekol’s (2012) 

beskrivning av användning av citat.  
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Tabell 1. Exempel på kategorisering 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Man kan väl säga att skolan inte är så 

anpassad i det stora hela för barn och 
ungdomar med NPF, skolan sätter ju 

ganska stora krav. Sen är det ju 

självklart, kan det ju vara den fysiska 
miljön också som inte är anpassad. I 

många klassrum kan man ju se att det att 

en del är övermöblerade och att man 

kanske sätter upp alldeles för mycket 
saker på väggar och ah det finns för 
mycket i yttre stimuli som stör 

Skolan är inte 

anpassad för alla 
elever, den fysiska 

miljön är utmanande 

  

Skolans kontext 

är inte anpassad 

Kontextuella 

förutsättningar 

Det blir ju mycket jobb gentemot 

pedagogen i klassen, har man inte med 
sig pedagogen får man heller tyvärr inte 

med sig insatserna som man 

rekommenderar för barnet. Så att många 
gånger så blir de ju att kanske 

rekommendationer till pedagogen och 

stöd, sen är det dem som gör själva 
liksom insatserna 

Jobb mot pedagoger 

genom stöd och 
rekommendationer 

Konsult till 

pedagogerna 

Samverkan med 

pedagoger 

Vi jobbar med “Tillgängliga lärmiljöer” 

kallar vi det i vår kommun. Vi jobbar 
med tydliggörande och struktur över 

dagen, schema, bildstöd i 

undervisningen, schema-bilder för 
dagens struktur 

Tillgängliga 

lärmiljöer: 
Tydliggörande 

struktur över 

vardagen med 
schema och bildstöd 

Struktur och 

tydlighet för 
eleverna i skolan 

Åtgärder för ökad 

delaktighet och 
aktivitetsbalans 

 
Forskningsetiska aspekter 

I informationsbrevet utlovade författarna konfidentialitet till de deltagande arbetsterapeuterna och 

informerade att deltagandet i studien var frivilligt, samt att det fanns möjlighet att avsluta sitt 

deltagande i studien när än de ville.  Om någon arbetsterapeut hade valt att avbryta sin medverkan 

hade det kunnat medföra att resultatet påverkats. Arbetsterapeuterna blev också informerade om 

att datainsamlingen till studien skulle ske via intervju och att den skulle spelas in. Risken med att 

göra en semistrukturerad intervjustudie var att deltagarna skulle kunnat känna sig obekväma med 
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att lämna ut information via en inspelning. Därför informerade författarna att inspelningen endast 

kommer användas inför sammanställningen av resultatet och sedan kommer att raderas. Fördelen 

med att använda semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, var att författarna fick 

möjlighet att utveckla frågan om arbetsterapeuterna inte förstod, och på så sätt kunde risken för 

missförstånd minimeras. Studien kan skapa ett perspektiv på arbetsterapeutens roll i skolan, en 

ökad förståelse kan möjliggöra att fler elever med NPF får stöd och lyckas i skolan. Det 

forskningsetiska resonemanget i studien kan styrkas av Olsson och Sörensen (2011) som beskriver 

att de som forskar ska värna om sina deltagare i studien och att deras välmående ska prioriteras 

före vinster med studien. Eftersom det fanns få vetenskapliga artiklar som innefattar 

arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med NPF i grundskolan, valde författarna att 

genomföra studien för att samla mer information om ämnet. Det kan styrkas av Sveriges 

arbetsterapeuter (2018) som beskriver att arbetsterapeuten har skyldighet att bidra med kunskap 

om arbetsterapi till samhället. 

Resultat 

Resultatet visar på de olika erfarenheter som de fem deltagande arbetsterapeuterna har av att stödja 

elever med NPF i grundskolan. De unika delar som framkommit i resultatet var erfarenheter av att 

möta elevers svårigheter och utmaningar, vikten av att bedöma eleven i den reella miljön, samt 

skapa delaktighet och förutsättningar för elever med NPF i skolan.  

Elevernas svårigheter och utmaningar i skolan 

Arbetsterapeuterna beskrev de svårigheter som kan uppstå för elever med NPF i skolan, utifrån 

sina egna erfarenheter. De menade att eleverna ofta har svårt att påbörja aktiviteter samt har 

svårigheter att bibehålla koncentration och uppmärksamhet. Eleverna möter ofta utmaningar 

rörande de exekutiva funktionerna, vad gäller att planera och organisera. Arbetsterapeuterna 

berättade att svårigheter gällande uppförande i skolan är vanligt förekommande för elever med 

NPF, där det handlar om att eleverna har svårt att sitta still och har ett impulsivt beteende. Andra 

svårigheter som framkom var att läsa och skriva, anpassa sig till miljön, interagera med andra 

människor och stänga av perceptionsintryck. Låg självkänsla, ovisshet samt nedsatt förmåga att ta 

till sig kunskap och genomföra förändringar var också något som arbetsterapeuterna iakttog hos 

elever med NPF. 
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Fokus på eleven i skolan 

I studien framkom det att arbetsterapeuterna utför olika interventioner för att öka elevers 

delaktighet i skolans aktiviteter. De flesta av arbetsterapeuterna beskrev att de arbetar 

individanpassat med utgångspunkt från samtal med eleven. Det möjliggör att få en uppfattning om 

elevens perspektiv av sina svårigheter, behov och styrkor för att kunna genomföra 

individanpassade åtgärder.  En arbetsterapeut understryker även att det är viktigt att fokus ligger 

på individen och inte diagnosen, då svårigheter och behov inte alltid är lika för elever med samma 

diagnos utan är unika för varje elev. Några arbetsterapeuter ansåg att det är gynnsamt för elever 

med NPF att arbetsterapeuten finns på plats i skolan eftersom de kan jobba mer konkret kring 

eleverna. Det medför att eleverna får en upplevelse att någon tror på deras förmåga att lyckas i 

skolan och uppnå ett bättre resultat. Det möjliggör även för arbetsterapeuten att följa elevernas 

vardag på skolan för att kunna erbjuda lämpliga insatser, samt ger eleverna möjlighet att på ett 

enkelt sätt komma i kontakt med arbetsterapeuten vid behov.  

Kontextuella förutsättningar  

Skolan är enligt arbetsterapeuterna i dagsläget inte anpassad för elever med NPF. 

Arbetsterapeuterna berättade att det är stora klasser vilket gör det svårare för elever med NPF att 

koncentrera sig på lektionerna samt att lärarna inte hinner med att hjälpa alla elever. De menade 

att skolan är utmanande och har höga krav samt att den fysiska miljön kan utgöra hinder för 

eleverna i skolan. En arbetsterapeut beskriver det närmare: 

  

“I många klassrum kan man ju se att det att en del är övermöblerade och att man kanske sätter 

upp alldeles för mycket saker på väggar och, ah det finns för mycket i yttre stimulit som stör.” 

 

Det framkom i studien att arbetsterapeuterna skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna vara 

delaktiga i skolans aktiviteter. Majoriteten av arbetsterapeuterna menade på att de svårigheter som 

kan uppstå för elever med NPF kan ha sin grund i en icke anpassad skolmiljö. Något som framkom 

var att det finns få platser för rekreation på skolan. Arbetsterapeuterna analyserar hela skolans 

miljö för att se över hur den kan anpassas på bästa sätt utifrån elevernas behov, vilket kan ske 

exempelvis i klassrummet genom möblering eller möjlighet att ändra kroppsställning. De ansåg 

att det är bättre att variera kroppsposition under lektionstid i klassrummet än att endast sitta ned, 

då en stående position gör att eleven är mer mottaglig för att lära sig. 
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“Tillgängliga lärmiljöer” var något som några av arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att arbeta 

med. Det innebar att skapa en tydlig struktur i skolan för att främja möjligheten till aktivitet och 

delaktighet för alla elever i skolan, oavsett om eleverna har en NPF-diagnos eller inte. 

Nedanstående citat beskriver en av arbetsterapeuternas erfarenhet gällande “tillgängliga 

lärmiljöer”: 

  

“Vi jobbar med tillgängliga lärmiljöer, kallar vi det i vår kommun, där man på en del skolor kallar 

det för NPF-säkring. Men vi har valt att kalla det tillgängliga lärmiljöer för att vi tänker att det 

ska rymma fler elever än just de som har neuropsykiatriska svårigheter.” 

 

Det framkom att förutsättningarna i skolans miljö inte ser lika ut för alla elever då elever med NPF 

ofta är i behov av kontextuella interventioner för att klara sina skoluppgifter. Arbetsterapeuterna 

menade att deras goda förmåga att uppfatta elevens behov är en viktig del för att möjliggöra att 

elever med NPF lyckas i skolan. 

Samverkan med pedagoger 

Majoriteten av arbetsterapeuterna berättade att de ger stöd till både elever och skolpersonal, då de 

menade att pedagogerna ibland har svårt att veta vilka svårigheter och behov som finns hos elever 

med NPF. Arbetsterapeuterna stödjer därför pedagogerna genom att förmedla kunskap om vad den 

specifika eleven har för svårigheter och vilket behov av insatser eleven har i skolan. En 

arbetsterapeut uppgav att det fanns behov av ökad kunskap för pedagogerna om vilka svårigheter 

och behov som fanns för elever med NPF för att lättare nå ut till hela klassen, vilket illustreras av 

citatet: 

 

“I vissa klasser kan pedagoger vara väldigt duktiga på att individanpassa, men ofta glömmer de. 

Alltså mycket kan man göra på gruppnivå istället, så att man når hela gruppen. NPF 

överhuvudtaget är någonting som man har varierad kunskap om i skolan.” 

  

Arbetsterapeuterna ansåg att samarbetet med pedagogerna i skolan hade en betydande roll för att 

stödja eleverna, kopplat till deras goda kunskap om NPF. De menade att deras kompetens 

möjliggjorde att de kunde utbilda pedagogerna, så att pedagogerna på egen hand kunde stödja 

eleverna eftersom arbetsterapeuten inte alltid kunde närvara. 
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Bedömning av elevers funktioner och skolans miljö 

Majoriteten av arbetsterapeuterna beskrev att de har erfarenhet av att göra bedömningar av elevers 

färdigheter inom skolan och att det är en av huvuddelarna i professionen. Det visade sig vara 

vanligast att använda sig av intervjuer utifrån bedömningsinstrumentet BAS [Bedömning av 

Anpassningar i Skolmiljön] och klassrumsobservationer. Andra instrument som genomfördes via 

intervju med eleven var SPM [Sensory Processing Measure], KaTid [Kartläggning av 

Tidsuppfattning] och COSA [Child Occupational Self Assessment]. Arbetsterapeuterna hade 

också erfarenhet av att utföra intervjuer som är mindre strukturerade. Klassrumsobservationer utan 

instrument gjordes för att undersöka hur eleven fungerar i klassen och i klassrummets miljö och 

Skol-AMPS [The Assessment of Motor and Process Skills] var ett instrument som användes vid 

observation. De flesta arbetsterapeuterna beskrev att en av deras arbetsuppgifter är att göra 

bedömningar av elever. En annan uppfattning var att bedömningar inte är nödvändiga att 

genomföra, då arbetsterapeuten inte sätter någon diagnos och förklaras så här:  

 

“Jag har inte ett verktyg som jag följer till punkt och pricka, utan jag följer mer eleven och vad 

den behöver… Så jag gör inga bedömningar alls, utan mitt fokus är egentligen att se till att varje 

elev får den hjälp de behöver, oavsett NPF eller inte.” 

 

Erfarenheten av att inte utföra några bedömningar av elevers funktioner visade sig hos en av 

arbetsterapeuterna. Övriga arbetsterapeuter menade på att bedömningen, genom observation eller 

bedömningsinstrument, är en del av arbetsuppgifterna och anses vara en viktig del för att kunna 

stödja elever med NPF. 

Åtgärder för ökad delaktighet och aktivitetsbalans 

Arbetsterapeuterna stödjer eleverna att hitta sina egna strategier för aktiviteter och studier under 

dagen, vilket är viktigt att börja med tidigt i livet för att få ett strukturerat vardagsmönster. De 

åtgärder som arbetsterapeuterna ansåg som mest vanligt förekommande var att organisera och 

planera elevens vardag i skolan och i hemmet. Planering handlar dels om att eleverna kan använda 

scheman som kartlägger dagen och veckans innehåll, så att elever kan vara förberedda och får en 

struktur som är lätt att följa. Andra aspekter som visade sig vara hinder för eleverna var långa 

skoldagar och att schemat ibland var mer anpassat utifrån pedagogerna. Det kan medföra långa 

lektionspass eller en heldag med teoretiska ämnen. Därför menade arbetsterapeuterna att det är 



15 
 

viktigt att organisera schemat så att eleverna får bra förutsättningar att klara av de krav som ställs. 

En av arbetsterapeuterna beskrev ett förslag på hur en dag bör vara upplagd för att möjliggöra 

delaktighet och aktivitetsbalans i skolan för elever: 

  

“Kanske i början av dagen eller efter rasten att man lägger tyngre ämnen. Inför lunchen kanske 

man inte ska lägga ett mattepass, för då är det många som är trötta och slitna eller sent på 

eftermiddagen.” 

 

Digitala hjälpmedel var något som de flesta arbetsterapeuterna använde sig av, det vanligaste var 

Ipad, Handi och mobiltelefon. Det ger möjlighet till att fotografera tavlan istället för att skriva det 

läraren säger, möjlighet finns också till att använda dem som tidshjälpmedel. Digitala hjälpmedel 

kan även innehålla program som rättstavningsprogram, talsyntes samt ljudböcker. Majoriteten av 

arbetsterapeuterna berättade om andra typer av hjälpmedel som de använder vid interventioner, 

exempelvis bildstöd, bollväst och tyngdväst. Andra åtgärder som utfördes av arbetsterapeuterna 

var hjälpmedel som stödjer eleven att bibehålla fokus, exempelvis sittdynor, stressboll och 

övningar med munnen. Vissa åtgärder kan även ske på gruppnivå, då insatser genomförs i helklass. 

En arbetsterapeut berättade om “Alert Program”, en gruppaktivitet som genomförs av alla elever i 

klassen och beskriver det så här: 

  

“Då jobbar man just med att se hur reglerar barnen sin aktivitetsnivå, vad använder man för 

strategier. Då går man igenom kroppens olika sinnen, man lär barnen att kroppen är som en 

bilmotor. Ibland är den jättetrött, ibland är den jättesnabb och ibland är den i redoläge.” 

 

“Alert Program” innefattar att eleverna får testa att lyssna på olika ljud och känna på olika saker 

för att se vad som händer med ”den egna motorn” vid dessa moment. Det är en stor tillgång för 

elever med NPF att få lära känna sig själv mer och förstå vad som behövs för att ”den egna motorn” 

ska fungera. Anledningen till att använda “Alert Program” som en gruppaktivitet var för att minska 

upplevelsen av särbehandling, samt för att det kan finnas fler elever i klassen som har behov av 

interventionen. 

Sammanfattning av resultatet  

Arbetsterapeuterna beskrev att de hade erfarenhet av att möta elever med NPF där olika svårigheter 

visade sig, främst i form av uppmärksamhetsstörning och koncentrationssvårigheter. De belyste 
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att de arbetar klientcentrerat, där de tar hänsyn till den enskilda elevens behov av stöd. Miljön i 

skolan var enligt arbetsterapeuterna inte anpassad för elever med NPF. De ansåg att deras kunskap 

om att främja delaktighet i aktivitet genom interventioner i miljön var en viktig del för eleverna att 

uppnå skolans krav. Arbetsterapeuterna samverkade med specialpedagoger för att få fler 

infallsvinklar på elevens svårigheter och behov i skolan. Det framkom även att samarbete med 

pedagogen hade betydelse för att kunna stödja elever med NPF i skolan. Majoriteten av 

arbetsterapeuterna utförde bedömningar utifrån strukturerade eller ostrukturerade metoder i form 

av observationer och intervjuer, men en arbetsterapeut menade att hon inte utförde några 

bedömningar. Utifrån arbetsterapeuternas perspektiv av elevernas behov genomfördes åtgärder i 

form av hjälpmedel och strukturering i vardagen, för att öka elevernas delaktighet och 

aktivitetsbalans. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studien har resulterat i kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med NPF i 

skolan och beskrivs utifrån olika kategorier. Kategorierna innefattar svårigheter och utmaningar 

för elever med NPF i skolan, förutsättningar i skolans kontext samt arbetsterapeuternas fokus på 

eleven. Även arbetsterapeuternas erfarenheter av att göra bedömningar och åtgärder för att öka 

elevernas delaktighet i skolan, bland annat genom samarbete med pedagoger, kunde utläsas i 

resultatet. Resultatet i studien visade på att arbetsterapeuterna har en god förmåga att stödja elever 

med NPF i skolan vilket kan liknas med resultatet i en studie av Young (2007), som menar att 

arbetsterapeuten har en betydande roll i skolan för elever med ADHD. 

 

I studien framkom det att arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att elever med NPF ofta upplever 

utmaningar att klara av de krav som ställs i skolan, vilket även Cornell et al. (2018) samt Hart 

Barnett och O’shaughnessy (2015) beskriver i deras studier. De vanligaste svårigheterna för elever 

med NPF i skolan som framkom i resultatet var koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsstörning vilket kan stödjas av Ulleb et al. (2012) samt Fernell och Lagerkvist 

(2012), som beskriver svårigheterna som vanligt förekommande hos elever med ADHD. 

Svårigheter med det sociala samspelet var också något som arbetsterapeuterna i studien 
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uppmärksammade hos elever med NPF, något som Eliasson (2016), Fernell och Lagerkvist (2012) 

samt Hart Barnett och O’shaughnessy (2015) kan styrka. Elever med NPF kan enligt 

arbetsterapeuterna ha svårigheter med inlärning och struktur i vardagen, såsom Eliasson (2016) 

förklarar är vanligt för diagnosgruppen ADHD. 

 

Elevens delaktighet i skolan var något arbetsterapeuterna betonade som en viktig del i arbetet, 

vilket även Spencer et al. (2006) menar är en av huvuddelarna i arbetsterapeutens yrkesroll. 

Arbetsterapeuterna förklarade vikten av att inte glömma bort den enskilda elevens behov och 

menar att åtgärderna med fördel kan individanpassas, för att ge eleven bra förutsättningar att lyckas 

i skolan. Det visade sig att arbetsterapeuterna tyckte det var viktigt att vara lyhörd för att fånga 

elevens egna uppfattningar om sina svårigheter, behov och styrkor. Av resultatet framkom att 

fokus ska vara på eleven och inte diagnosen eftersom svårigheterna kan skilja sig mellan olika 

elever. Arbetsterapeuterna menade att de arbetar klientcentrerat då de fokuserar på det unika med 

varje elev och att eleverna får vara delaktiga i sin behandling. Resultatet som innefattar 

arbetsterapeuternas fokus på eleven går att jämföra med Kielhofner 2012 och Fischer (2009) 

beskrivningar av klientcentrering. I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna ansåg sig ha en 

viktig roll i skolan för att stödja elever med NPF, vilket även Young (2007) understryker. 

 

I studien framkom det att arbetsterapeuterna ansåg att skolmiljön inte var anpassad för elever med 

NPF, som även Kadar et al. (2017) beskriver. Arbetsterapeuterna menade att en anpassad skolmiljö 

skapar förutsättningar för elever att vara delaktiga i skolans aktiviteter, vilket Anaby et al. (2015) 

och Spencer et al. (2006) kan styrka. Studien visade att arbetsterapeuterna genomför interventioner 

i skolans miljö genom bland annat anpassningar i klassrummen. Det har god effekt för elever med 

NPF för att möjliggöra deras delaktighet i skolan så att de kan uppnå skolans krav. Genomförandet 

av interventioner i miljön kan stödjas av Anaby et al. (2015), Kadar et al. (2017) och Spencer et 

al. (2006) som beskriver att interventioner i miljön är gynnsamt för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

Arbetsterapeuterna ansåg att det fanns brist på kunskap om NPF hos pedagogerna i skolan, vilket 

även Christner (2015) och Kadar et al. (2017) poängterar i deras studier. I studien berättade 

arbetsterapeuterna att de handleder och stödjer pedagogerna genom att bland annat informera om 
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elevers svårigheter och deras behov av stöd. Arbetsterapeuterna menade att det leder till att 

pedagogerna får möjlighet att på egen hand nå ut till hela klassen för att stödja eleverna på bästa 

möjliga sätt, eftersom arbetsterapeuten inte alltid kan närvara. Liknande resultat visas i studier av 

Barnes och Turner (2001), Kadar et al. (2017) och Spencer et al. (2006), där arbetsterapeuter och 

pedagoger samarbetar för att möjliggöra för elever med särskilda behov att klara de krav som ställs 

i skolan. Barnes och Turner (2001) beskriver även att skriftliga instruktioner till pedagogerna leder 

till att pedagogerna kan fortsätta med vägledningen till eleverna även när arbetsterapeuten inte är 

tillgänglig i klassrummet. Utifrån resultatet framgick det att arbetsterapeuterna i studien ansåg att 

konsultation var en viktig del i deras arbete på skolan och i deras arbete med att stödja elever med 

NPF. Vilket kan kopplas till AOTA:n (2008) som förklarar att en arbetsterapeutisk intervention 

kan vara att konsultera klient, närstående och personal runt klienten för att öka klientens 

delaktighet i utförandet av vardagliga aktiviteter.  

 

Av resultatet framkom det att majoriteten av arbetsterapeuterna arbetade med bedömning och 

anpassning av miljön för att stödja eleverna i skolan och därmed öka deras delaktighet i skolans 

aktiviteter. Det kan styrkas av AOTA:n (2008), Kielhofner (2012) och Fisher (2009) som menar 

att anpassning av miljön är en av de interventioner som arbetsterapeuter har som uppgift att utföra 

i sin yrkesroll, för att öka delaktigheten i dagliga aktiviteter. Den vanligaste bedömningen som 

framkom i resultatet var klassrumsobservation, där arbetsterapeuterna bedömde elevens utförande 

av aktiviteter i klassrummet samt miljöns påverkan på elevens aktivitetsutförande.  Fischer (2009) 

skriver att ett observationstillfälle av en klients aktivitetsutförande innefattar att arbetsterapeuten 

uppmärksammar klientens sätt att utföra en aktivitet, dennes kroppsfunktioner och miljöns 

inflytande. Arbetsterapeuterna i studien ansåg att klassrumsbedömning var en bra metod att 

använda för att få en uppfattning av elevens svårigheter och behov av stöd. Deras erfarenhet av 

klassrumsobservationer kan styrkas av Young (2007) som beskriver att denna typ av observation 

är viktig att utföra, för att se hur en elev fungerar i klassen samt för att kunna se elevens styrkor 

och svårigheter. Även Brown (2009) menar att observation inte får underskattas, då det kan ge 

mycket information gällande personens sätt att utföra aktiviteter på och miljöns inverkan på 

aktivitetsutförandet. De flesta av arbetsterapeuterna beskrev att de utförde både strukturerade och 

ostrukturerade bedömningar, utifrån intervjuer och observationer. Det kan styrkas av Brown 

(2009) som menar att arbetsterapeuter inte nödvändigtvis måste använda sig av strukturerad 
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intervju vid bedömningar, utan att även ostrukturerad intervju kan vara bra som 

bedömningsunderlag. Av resultatet framkom det att en arbetsterapeut inte gör några bedömningar 

utan istället uppmärksammar elevens behov genom att följa eleven i skolan. Det skiljer sig från de 

andra arbetsterapeuterna i studien som beskrev att bedömning är en viktig del för att kunna hjälpa 

elever med NPF. Även AOTA:n (2011), Fisher (2009) och Kielhofner (2012) understryker att 

bedömning är en av huvuddelarna i arbetsterapiprocessen och är viktig för att utreda klientens 

behov. 

 

I studien framkom det att arbetsterapeuterna ser att elevers behov av interventioner kan förändras 

över tid. Därför menar arbetsterapeuterna att interventionerna bör anpassas individuellt för den 

specifika eleven, vilket även Young (2007) beskriver är en viktig del för att kunna stödja eleven 

på bästa sätt. En vanligt förekommande intervention som arbetsterapeuterna beskrev att de utför i 

skolan för att stödja eleven var planering, strukturering och organisering av vardagen och 

skoluppgifter. Det kan styrkas av Brown (2009) som förklarar att kognitiva interventioner används 

för att öka prestationerna som riktar sig mot uppmärksamhet, minne och problemlösning. I studien 

framkom det att arbetsterapeuterna använde olika typer av hjälpmedel, tyngdväst var ett av dem 

som bidrog till att bibehålla fokus för elever, såsom även Nielsen et al. (2017) förklarar i deras 

studie. Det framkom i resultatet att det fanns få platser för rekrytering i skolan samt att skolans 

aktiviteter inte var anpassat utifrån eleverna, vilket resulterade i långa och tunga skoldagar. De 

menade att anpassning av skolans aktiviteter kan leda till en bättre aktivitetsbalans för eleverna, 

vilket även Brown (2009) och Cornell et al. (2018) förklarar i sina studier kan genomföras genom 

att kunna ta pauser och få anpassade skoluppgifterna. I studien beskrevs ett interventionsprogram 

benämnt “Alert Program” som en gruppaktivitet vilken inkluderade hela klassen, istället för att 

enbart fokusera på en enskild elev. Att alla elever deltog i gruppaktiviteten gav elever med NPF 

en känsla av att inte vara annorlunda, något som Brodin och Lindstrand (2010) beskriver är 

fördelen med att inte skilja på olika elever. I resultatet beskrevs det att Alert Program innebär att 

eleverna får prova på olika aktiviteter för att hitta strategier som fungerar för den enskilda eleven. 

Det kan styrkas av Young (2007) som beskriver att Alert Program hjälper barn med ADHD att 

känna igen sina impulsnivåer när de framträder, för att kunna hantera dem på bästa sätt. 
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Metoddiskussion 

Författarna valde en kvalitativ metod med datainsamling i form av fem semistrukturerade 

intervjuer, utifrån Olsson och Sörensens (2011) beskrivning av kvalitativa metoder. Valet av 

metod grundade sig i att få information som är mer specifik och djupgående, genom möjligheten 

att kunna ställa ostrukturerade frågor utöver de semistrukturerade frågorna. Den valda metoden 

resulterade i att mer information om arbetsterapeuternas erfarenheter av att stödja elever med NPF 

i grundskolan kunde samlas in. 

 

Rekryteringen av arbetsterapeuterna gjordes via sociala medier och mail. Fördelen med rekrytering 

via sociala medier var att nå ut till flera personer samtidigt och att det fanns en valfrihet gällande 

deltagande i studien. Nackdelen var att kontakten inte fick en personlig riktning, vilket kan ha 

orsakat att få initierat att ta kontakt med författarna. Fördelen med att rekrytera via mail var att 

kontakten blev mer personlig och möjligheten till svar från mottagaren ökade. Kontakten via mail 

kan ha orsakat att det kändes påtvingat för arbetsterapeuterna att delta i studien, även fast en 

valfrihet att delta fanns. Rekryteringen av arbetsterapeuter till studien avslutades då författarna 

bedömde att mättnad av data uppnåtts. Det kan styrkas av Olsson och Sörensen (2011) som 

beskriver att en kvalitativ studie inte är beroende av ett stort antal deltagare samt att författaren 

avgör mättnaden i studien, när tillräckligt med information samlats. Inklusionskriterierna för att 

delta i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter och ha minst ett års 

erfarenhet av att stödja elever med NPF i grundskolan. Uppgifter om arbetsterapeuternas ålder, tid 

i yrket och arbetsgivare exkluderades då författarna ansåg att det inte hade någon relevans i 

studiens syfte. Om arbetsterapeuterna hade haft mer eller mindre erfarenhet av att stödja elever 

med NPF i grundskolan skulle det kunnat påverka resultatet, det skulle även ha kunnat påverka 

antalet aktuella deltagare i studien. Resultatet i studien hade kunnat få mer information med fler 

likheter/skillnader eller annan data om det funnits fler deltagare i studien.  

 

Studiens metod grundade sig i en beskrivning av Hällgren-Granheim och Lundman (2012) 

gällande kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna genomfördes via telefonsamtal och videosamtal 

eftersom de deltagande arbetsterapeuterna befann sig i olika kommuner i Sverige och det fanns 

ingen möjlighet att mötas personligen. Då intervjuer över telefon gör att kroppsspråk inte kan 

framträda, kan det hända att all information inte når fram eller misstolkas, vilket i sin tur kan ha 



21 
 

påverkan på resultatet. Författarna delade upp intervjuerna så att de fick två respektive tre deltagare 

var att intervjua enskilt. Fördelen med att dela upp intervjuerna var att det underlättade för alla 

parter att hitta en dag och tid som passade. Nackdelen med uppdelade intervjuer författarna 

emellan var att följdfrågorna kunde variera vilket gjorde att materialet till viss del skilde sig åt, 

samt kan ha minskat möjligheten till mer information. Intervjuerna transkriberades för att sedan 

bearbetas. För att kunna arbeta fram ett resultat utifrån intervjuerna analyserade författarna 

materialet både på egen hand och tillsammans. Därefter skrev författarna tillsammans det resultat 

som studien bygger på, citaten i resultatet bidrog till en ökad tillförlitlighet till insamlad data. Vid 

intervjutillfällena ställdes fyra strukturerade frågor, samt några ostrukturerade frågor. Om fler 

strukturerade intervjufrågor skapats innan intervjutillfällena hade arbetsterapeuterna fått fler 

likadana frågor. Informationen hade då blivit lättare för författarna att bearbeta utifrån olika 

kategorier. 

Slutsats 

Studiens resultat visar på att arbetsterapeuternas erfarenhet av att ge stöd till elever med NPF inom 

grundskolan. Det framkom att arbetsterapeuterna möjliggör delaktighet och skapar förutsättningar 

för eleverna att lyckas med sina studier. Av bedömningarna som arbetsterapeuterna utförde kunde 

de utläsa den specifika elevens behov av stöd i skolan. Därefter kunde arbetsterapeuterna utföra 

interventioner till eleverna exempelvis genom att planera, strukturera och organisera skolans 

aktiviteter. En annan typ av intervention som visade sig vara vanligt förekommande bland 

arbetsterapeuterna var att göra anpassningar i skolans miljö. Det framkom även i studien att en 

viktig del var arbetsterapeuternas samverkan med pedagogerna, för att eleverna skulle få bättre 

stöd i skolan. Slutsatsen i studien visar på att arbetsterapeuterna uppfyller en viktig roll för elever 

med NPF, där arbetsterapeuten har en stor kunskap kring elevers svårigheter och behov. 

Arbetsterapeuten möjliggör därför ett bättre lärande för elever med NPF. 

Fortsatt forskning 

Författarna bedömer att ytterligare studier inom området bör genomföras för att samla fler 

arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med NPF inom skolan. För vidare studier kan 

det vara av intresse att undersöka och jämföra arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever 

med NPF både inom grundskola och gymnasieskola, eftersom det kan finnas vissa skillnader. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Informationsbrev       
datum: 190206 

  

I dagsläget finns det få studier skrivna om hur arbetsterapeuter arbetar inom skolan i Sverige. Vi 

vill därför undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i grundskolan, vilket även är vårt syfte med arbetet. Vi kontaktar dig 

eftersom du har en anställning som legitimerad arbetsterapeut och minst ett årserfarenhet av att 

möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

  

Vi har valt att genomföra en intervju via telefonsamtal som kommer att spelas in. Intervjutillfället 

kommer att pågå 45-60 minuter. Endast författarna kommer att ha tillgång till all data och när 

studien är färdig kommer allt material att raderas. Vi utlovar anonymitet till dig som deltagare i 

studien. Det är frivilligt att delta i studien och när som helst har deltagaren rätt att avsluta sin 

medverkan i studien, utan att ange skäl. Studien kommer att finnas på Universitetsbibliotekets 

hemsida http://epubl.ltu.se under länken ”Universitetets publikationer” i slutet av Juni månad 

2019. 

  

Om du vill medverka i studien vill vi att du kontaktar oss via telefon eller mail, se nedan. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 

  

Vänliga hälsningar  

  

Student                                                                         Student 

Linda Holmquist                                                           Ninni Burvall 

Luleå tekniska universitet                           Luleå tekniska universitet 

Tel: 070-6197622                                                          Tel: 076-8421518 

Mail: ilaohu-6@student.ltu.se                                      Mail: burnin-4@student.ltu.se 

  

Handledare 

Alexandra olofsson, fil.dr. 

Luleå tekniska universitet 

Tel. växel: 0920-491000 

Mail: alexandra.olofsson@ltu.se                                                                 

http://epubl.ltu.se/
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 Bilaga 2: Intervjufrågor 

  

  

Intervjufrågor 

  

Intervjufrågor med utgångspunkt från studiens syfte: “Arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan.” 

  

Vilka svårigheter hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har du sett är vanligt 

förekommande i grundskolan? 

 

Vilken erfarenhet har du av att göra bedömningar av elevers funktioner? 

 

Vilken erfarenhet har du av att stödja elever med hjälp av interventioner? 

 

Hur kan du stödja elever, utifrån deras svårigheter, så de får en fungerande skolgång? 

  

 

 


