
	  

 

  
 
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vårterminen 2018 

Examensarbete: Grundnivå, 15 hp 
Huvudområde: Arbetsterapi 

Arbetsterapeutprogrammet 
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Maria Yilmaz, Universitetsadjunkt, Örebro universitet   
Examinator: Marie Holmefur, Universitetslektor, Örebro universitet 
 

Arbetsterapeuters erfarenheter av strategier och 
kognitiva hjälpmedel för barn och ungdomar med 
ADHD 
En kvalitativ intervjustudie  
 
Occupational therapists´ experiences of strategies and 
cognitive aids for children and adolescents with ADHD 
A qualitative interview study  
 

Författare: Cecilia Bergström och Lovisa Göthenberg   



	  

Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi C  
Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi 

Svensk titel: Arbetsterapeuters erfarenheter av kognitiva hjälpmedel och strategier för barn 
och ungdomar med ADHD – En kvalitativ intervjustudie  

Engelsk titel: Occupational therapists´ experiences of cognitive aids and strategies for children 
and adolescents with ADHD – A qualitative interview study  

Författare: Cecilia Bergström och Lovisa Göthenberg 

Datum: 2018-04-26  

Antal ord: 7583 

Sammanfattning  

Bakgrund och syfte: Symtomen för Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) är 
ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet, vilket kan påverka barn och ungdomars 
aktivitetsutförande. Strategier och kognitiva hjälpmedel är något som arbetsterapeuter kan 
hjälpa till med vid diagnosen ADHD för att underlätta vid aktivitetsutförande. Syftet med 
studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av strategier och kognitiva hjälpmedel 
som åtgärd för att underlätta vid aktivitetsutförande för barn och ungdomar med ADHD. 
Metod: En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte. Semistrukturerad intervju 
genomfördes som datainsamling med åtta legitimerade arbetsterapeuter som har erfarenheter 
av att arbeta med barn och ungdomar som har ADHD. En kvalitativ innehållsanalys användes 
vid dataanalysen. Resultat: Resultatet i studien visade att arbetsterapeuter använder strategier 
och kognitiva hjälpmedel i kombination med varandra, men att strategier och enklare åtgärder 
är förstahandsvalet samt att strategier tar tid att öva in. Resultatet visar även på att 
omgivningen är en viktig del i behandlingen och underlättar barnets eller ungdomens 
aktivitetsutförande. Slutsats: Denna studie kan användas för att styrka arbetsterapeuternas 
arbete med strategier och kognitiva hjälpmedel inom denna patientgrupp och att fler barn 
samt ungdomar med ADHD får åtgärder som är mer klientcentrerade som underlättar vid 
aktivitetsutförande.  
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1. Inledning 
 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) (1) är en neuropsykiatrisk diagnos där de 
vanligaste symtomen är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Symtomen kan 
påverka koncentration, planering och beteende. Barn och ungdomar med ADHD har stor hjälp 
av kognitiva hjälpmedel och strategier för att underlätta vid aktivitetsutförande (2). 
Arbetsterapeuter som arbetar med barn och ungdomar med ADHD fokuserar på 
vardagsaktiviteter i hem, skola och fritid. Arbetsterapeuten kartlägger och bedömer 
funktionsnedsättningen samt hur den påverkar barnets eller ungdomens aktivitetsutförande. 
Arbetsterapeuten kan bidra med att förskriva kognitiva hjälpmedel, ge förslag på struktur i 
form av strategier för att öka självständighet i vardagliga aktiviteter samt vara ett stöd för 
föräldrar (3). Den tidigare forskningen (4–8) författarna tagit del av är baserat utifrån barn, 
föräldrar och lärares erfarenheter om åtgärder vid aktivitetsutförande för barn och ungdomar 
med ADHD. Det saknas forskning om arbetsterapeuters erfarenheter inom detta område. 

2. Bakgrund 

2.1 ADHD 
ADHD delas in i ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. För att ställa diagnosen 
ska symtomen påverka barnets aktivitetsutförande i minst två miljöer som skola och hem. 
Symtomen kan förekomma enskilt eller i en kombination (9). Alla personer med ADHD 
behöver inte ha symtomen hyperaktivitet eller impulsivitet (10). ADHD-symtomen 
uppkommer vanligtvis före tolv årsålder och diagnosen ställs oftast när personen haft 
inlärningsproblem under flera år (9).  
 
Ouppmärksamhet innebär att personen kan ha svårigheter med planering, arbetsminne, 
tidsuppfattning och att organisera sina uppgifter, detta benämns som svårigheter med 
exekutiva funktioner (11). Personen kan uppfattas som slarvig, missar detaljer och blandar 
ihop information. Ouppmärksamheten kan också leda till att personen distraheras av 
omgivningen, vilket påverkar uppmärksamheten och koncentrationen vid aktivitetsutförande. 
En person med ADHD kan ha svårigheter med att slutföra en uppgift på grund av att det krävs 
koncentration och uthållighet (1). Ouppmärksamhet kan även visa sig genom att personen har 
svårigheter med uthållighet och att organisera sina aktiviteter (9).  
 
Hyperaktivitet innebär att personen har svårigheter att sitta still, springer ofta omkring, pratar 
fort och mycket, vilket gör att personen ofta har ett konstant stresspåslag. Med åren övergår 
dessa symtom i en mer rastlöshet och inre oro (1). Hyperaktiviteten kan även visa sig genom 
att personer med ADHD ofta har svårigheter med att rätta sig efter aktivitetsnivån utifrån de 
krav som situationen ställer (10).  
 
Impulsivitet innebär att personen kan ha svårigheter med att vänta på sin tur och att ta 
instruktioner. Detta kan visa sig genom att personen ofta avbryter i samtal, svarar innan 
frågan eller instruktionen är klar vilket kan bero på bristande impulskontroll och att något i 
omgivningen distraherar (1). Personer med ADHD kan ha svårigheter med att kontrollera sina 
tankar och reaktioner som uppstår i situationer, det är även vanligt att de agerar innan de 
funderat igenom sitt agerande (10). Enligt Lundin och Mellgren (1) upplevs personer med 
ADHD intensiva och kreativa på grund utav att personerna lätt påverkas av nya idéer, tankar, 
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känslor samt intryck. Detta kan bero på deras bristande impulshämning. De kan också ha ett 
pendlande humör och uttrycker nästan aldrig sina känslor på en lämplig nivå, vilket kan leda 
till att personerna har svårigheter att hantera motgångar och att ta ett nej (1). 
  
Personer med ADHD kan ofta upplevas som tankspridda och långsamma för att sedan skifta 
till att bli mer stressade samt oroliga. Detta kan leda till varierande energinivå eller 
dygnsrytm, vilket kan bidra till att aktivitetsutförandet påverkas och utförs olika från dag till 
dag (1). Personer med ADHD har ofta svårigheter med kort uthållighet, vilket kan påverka 
motivationen, arbetet med långsiktiga mål och vid utförandet av aktiviteter som inte känns 
meningsfulla för personen. Detta på grund av att personer med ADHD ofta har ett svagt 
belöningssystem (1).  

2.1.1 Barn och ungdom med ADHD 
Inom barn- och ungdomspsykiatrin är ADHD en av de vanligaste diagnoserna hos barn och 
ungdomar (10). Enligt Socialstyrelsen (10) kan alla barn ha svårigheter med att sitta still, 
behålla uppmärksamheten under en längre tid och kontrollera impulser. Barn med ADHD har 
dock större svårigheter i olika situationer som sträcker sig över en längre tid jämfört med barn 
i allmänhet. Barn med ADHD behöver lägga mycket energi på vardagliga aktiviteter och har 
svårare med motivationen, vilket påverkar koncentrationen. Detta gör att barn med ADHD 
blir tröttare och kan uppfattas som stökiga. 
  
ADHD-symtomen kan skifta beroende på vilken ålder barnet eller ungdomen är i. Vanligaste 
symtomen hos förskolebarn med ADHD är hyperaktivitet och impulsivitet (2). Barnen kan ha 
svårigheter att interagera med andra barn och att slutföra en påbörjad aktivitet på grund av att 
barnet ofta hoppar mellan olika aktiviteter. Barnens överaktivitet och humörsvängningar är 
ofta påfrestande för föräldrarna då barnen kräver mycket tillsyn (10). I låg- och 
mellanstadieåldern ställs det högre krav från skolan på barnet att de ska sitta still, lyssna och 
koncentrera sig på uppgifter. Barn med ADHD har lätt för att påverkas av andra i 
omgivningen, svårigheter med att sitta still, påbörja och avsluta en uppgift samt växlar ofta 
mellan olika aktiviteter. Detta kan påverka barnets uppmärksamhet, vilket kan leda till 
inlärningssvårigheter (10). Barn med ADHD letar efter lösningar som ger snabba resultat då 
de har planeringssvårigheter (2). I högstadieåldern finns ADHD symtomen som 
koncentrationssvårigheter ofta kvar medan svårigheter att sitta still minskas. Att planera och 
ta ansvar för uppgifter i vardagen blir ofta en ökad svårighet, eftersom krav på självständighet 
ökar från omgivningen (10). Ungdomar med ADHD kan upplevas som trotsiga och 
aggressiva, vilket kan leda till att de hamnar i opassande sociala relationer (2).  
 
Barn med ADHD har ofta en låg självkänsla, blir ofta utsatta för mobbing, känner en känsla 
av misslyckande och har svårigheter att skaffa sig meningsfulla fritidsaktiviteter. 
Kombinationen inlärningssvårigheter, impulsivitet, konflikter med föräldrar, lärare och 
kamrater samt svårigheter med social interaktion kan leda till problem i vardagligaaktiviteter 
för barn och ungdomar med ADHD (11). Det är även viktigt att lyfta de starka sidorna hos 
barn och ungdomar med ADHD, för finns motivationen hos barnet eller ungdomen och känns 
aktiviteten meningsfull så underlättar det vid aktivitetsutförandet (11). Barn med ADHD har 
ofta svårigheter med krav och omställningar vilket gör att barnet behöver ha hjälp med 
struktur i vardagliga rutiner. Detta gör att det måste finnas en förståelse från familj och skola 
(2).  
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2.2 Arbetsterapi  
Aktivitet är ett verktyg och det centrala begreppet inom arbetsterapi (12). Kielhofner (13) 
beskriver att aktivitet är när människan utför något, på vilket sätt det utförs och vad resultatet 
blir. Aktiviteter i dagliga livet är exempelvis städa och sköta personlig hygien. Enligt Law 
(12) är aktivitetsutförande vilken förmåga personen har att utföra vissa aktiviteter och om 
utförandet känns meningsfullt. Aktivitetsutförandet kan beskrivas som ett resultat av 
samverkan mellan miljö, aktivitet och person. Erlandsson och Persson (14) nämner att 
aktivitetsbalans innebär att en person har en bra balans mellan aktivitet och vila samt att 
personen har balans mellan sina vardagliga aktiviteter.  
 
Arbetsterapi grundar sig på människans vardagliga aktiviteter och aktivitetens betydelse för 
människans välbefinnande (15). Arbetsterapeutens uppgift är att underlätta aktivitetsutförande 
och öka delaktigheten för att personen ska kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt (16). 
Arbetsterapeuter kan vara verksamma inom sjukvård, hjälpmedelscentral eller habilitering för 
barn, ungdomar samt vuxna (17).  
 
Model of Human Occupation (MOHO) (13) är en teoretisk arbetsterapi modell som fokuserar 
på aktivitetsutförande, klientcentrering och ett holistiskt synsätt i mötet med klienten. 
Kielhofner (13) nämner att klientcentrering är när behandling utgår från klientens önskemål 
och att arbetsterapeuten stöttar klienten i behandlingen.  
 
Vid aktivitetsutförande behöver människan viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet i 
samverkan med miljön. Viljekraften är den motivation, känslor och tankar som en person har 
vid aktivitetsutförande (13). Vanebildning är de vanor och rutiner som en person har i 
aktivitet exempelvis att ha samma schema samt liknande rutiner varje dag. Utförandekapacitet 
är vilka förmågor och begränsningar en person har för att kunna utföra en aktivitet. Kognitiva 
förmågor kan exempelvis vara minne och planering medan begränsningar kan vara nedsatta 
kognitiva förmågor som hindrar personen i aktivitetsutförande (13).  
 
Miljö är allt från personer till föremål runt en individ och de platser som individen befinner 
sig i. Miljön kan öka eller minska individens möjligheter att utföra aktivitet, vilket kan göra 
att miljön har en konstant inverkan på individens aktivitetsutförande (13). Arbetsterapeuters 
åtgärder och arbetssätt ska utgå från vetenskap samt beprövad erfarenhet. De ska även vara 
uppmärksamma på vilka hinder och möjligheter som finns i omgivningen vid personens 
aktivitetsutförande (16). Lundin och Mellgren (1) nämner att symtom och svårigheter kan 
yttra sig olika beroende på vilken miljö personen är i samt att symtomen kan se olika ut från 
individ till individ. Enligt Young (5) är miljö en viktig faktor då personer med ADHD har 
svårigheter att koncentrera sig när det blir för mycket stimuli i omgivningen. Socialstyrelsen 
(10) förklarar att lugna miljöer och stöd från omgivningen kan bidra till att ADHD-symtom 
minskas. 

2.3 Arbetsterapi för barn och ungdom  
Peny-Dahlstrand (18) nämner att arbetsterapi är att underlätta en varaktig aktivitetsutveckling 
för barn eller ungdom. Främja aktivitet är en viktig del i arbetet med barn och ungdom och 
därför kartlägger arbetsterapeuten vad som hindrar vid aktivitetsutförande. När barn och 
ungdomar utför vardagliga aktiviteter sker det i flera olika miljöer som skola, hem och andra 
allmänna platser i samhället (19). Peny-Dahlstrand (18) beskriver att alla barn oavsett 
förutsättningar, ålder och förmåga har rätt att vara delaktiga vid aktiviteter som känns 
meningsfulla och viktiga för barnet. Arbetsterapeuten fyller en viktig roll i sitt arbete med 
barn och ungdomar för att främja delaktighet vid aktivitetsutförande.  
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Jacobsson (3) beskriver att en arbetsterapeuts roll är att göra en bedömning på barnets 
aktivitetsförmåga, att bedöma lämplig åtgärd som bibehåller, förbättrar och kompenserar både 
fysiska samt kognitiva förmågor. Vid utredningen av barn och ungdomar med ADHD utgår 
arbetsterapeuten från symtom och begränsningar vid aktivitetsutförande istället för diagnosen. 
Arbetsterapeutens roll är även att träna upp barnets förmågor både med hjälpmedel och 
strategier. Wennberg et al. (20) beskriver att mängden kognitivt stöd ett barn behöver i 
vardagliga aktiviteter beror på barnets mognad och kognitiva förmåga. Kognitivt stöd är ett 
samlingsnamn för att beskriva åtgärder som kompenserar när barnet har nedsatt kognitiv 
förmåga oberoende på vilken diagnos barnet har. Kognitivt stöd kan exempelvis vara bildstöd, 
text eller ljud för att göra det osynliga synligt.  
  
Arbetsterapeuten förskriver ofta kognitiva hjälpmedel till personer med ADHD (3). Kognitiva 
hjälpmedel är allt från tidshjälpmedel som Time Timer till tyngdtäcken samt appar i 
mobiltelefonen som Handi. Ett kognitivt hjälpmedel förskrivs för att underlätta utförandet av 
aktivitet för personer. Ett kognitivt hjälpmedel tar tid att träna in i vardagliga aktiviteter (21). 
Arbetsterapeuter kan även bidra med stöd till att använda och anpassa teknik som finns i 
personens vardag. Även om det idag finns många nya tekniska produkter används dessa inte 
fullt ut av personer med kognitiva svårigheter (20).  
 
Arbetsterapeuten kan bidra med strategier som struktur, rutiner, handledning i aktivitet och 
information till föräldrar om barnets diagnos (3). Andra strategier kan vara att märka upp 
miljön i personens omgivning, lära sig att använda checklista och veckoschema. Strategier 
innebär ett tillvägagångssätt som en person kan använda för att klara av att utföra aktiviteter, 
olika uppgifter och vid inlärning av ny kunskap (22).  

2.4 Tidigare forskning  
Resultat från tidigare forskning (5) visade att lärare och föräldrar upplever att barn med 
ADHD är trötta och frustrerade både i hem och skola, vilket stör samarbetet mellan föräldrar, 
lärare och barn. Chu och Reynolds (6) nämner att arbetsterapeuter behöver ha kunskap och 
erfarenheter för att kunna hjälpa föräldrar och lärare att minska barnens svårigheter med 
ouppmärksamhet och beteende. Enligt Young (5) och Chu, Reynolds (6) samt Rosenberg et 
al. (7) behövs föräldrastöd som en strategi till barn med ADHD för att öka delaktighet vid 
aktivitetsutförande.  
 
Hahn-Markowitz et al. (4) nämner att utifrån lärare och föräldrars erfarenheter påvisade 
resultatet i studien att barnen hade förbättrat exekutiva funktioner med hjälp av åtgärder som 
kognitiva hjälpmedel och strategier. Även Hart et al. (8) beskriver att använda strategier ger 
ett bättre skolresultat för barn med ADHD utifrån lärares erfarenheter. Young (5) nämner att 
åtgärder för barn med ADHD kan vara enkla som att anpassa barnets miljö. Detta för att 
minska visuella stimuli med hjälp av hörlurar eller ändra miljön i klassrummet för att kunna 
fokusera och öka uppmärksamheten. Hahn-Markowitz et al. (4) resultat visar på förbättringar 
i skolan men inte lika mycket i hemmet för barn med ADHD medan Chu och Reynolds (6) 
resultat visade på att det hade blivit bättre i hemmet än i skolan för barnen när föräldrar och 
lärare utbildats inom miljöanpassning. Detta kan enligt Chu och Reynolds (6) bero på att 
lärarna hade svårigheter att göra förändringar i skolmiljön. Young (5) nämner att alla 
professioner i barnets omgivning bör ha erfarenheter av strategier för att underlätta vid 
aktivitetsutförande och för att aktiviteten ska kännas meningsfull för individen.   
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2.5 Problemområde 
Forskningen (4–8) beskriver att olika arbetsterapeutiska åtgärder som strategier och kognitiva 
hjälpmedel kan användas som stöd för barn med ADHD i skolan samt i hemmet. I 
forskningen (4–8) diskuteras att arbetsterapeutiska åtgärder som strategier och kognitiva 
hjälpmedel har visat positiva resultat och beteendeförbättringar hos barnen när föräldrar 
involveras i behandlingen för barn med ADHD. 
  
I forskningen (4–8) och litteraturen (1–3,10,13,16,18–21) nämns det vilken roll 
arbetsterapeuten har samt att arbetsterapi är viktigt för barn och ungdomar med ADHD. Det 
fokuseras på barn, föräldrars och lärares erfarenheter kring arbetsterapeutiska åtgärder. Något 
som inte nämns i arbetsterapeutisk litteratur och forskning är vilka erfarenheter 
arbetsterapeuter har av strategier samt kognitiva hjälpmedel vid aktivitetsutförande för barn 
och ungdomar med ADHD. Barn och ungdomar med ADHD behöver ofta ha hjälp med 
struktur samt redskap för att kunna hantera sina svårigheter (2). Young (5) beskriver att 
arbetsterapeuter har erfarenhet och kunskap kring åtgärder för barn med ADHD samt att 
erfarenheterna är viktiga att lyfta fram. Chu och Reynolds (6) nämner dock att 
arbetsterapeuter behöver ha mer kunskap och erfarenhet för att kunna hjälpa föräldrar och 
lärare att använda strategier och kognitiva hjälpmedel i vardagen, på så sätt kan barns 
problem och beteende minskas.  
 
Enligt författarna är arbetsterapeuter idag en profession som inte uppmärksammas inom 
behandling för barn och ungdomar med ADHD jämfört med andra professioner. Arbetsterapi 
är en viktig del i barnets behandling då arbetsterapeuter ser till aktivitetsutförande och 
aktivitetsbalans. Författarna med denna studie vill belysa vikten av arbetsterapeuters 
erfarenheter av strategier och kognitiva hjälpmedel som åtgärd för att hjälpa barn och 
ungdomar med ADHD vid aktivitetsutförande. Detta för att styrka arbetsterapeuters 
profession, kunskap och erfarenhet inom denna patientgrupp. 

3. Syfte 
  
Syftet är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av strategier och kognitiva hjälpmedel 
som åtgärd för att underlätta vid aktivitetsutförande för barn och ungdomar med ADHD. 

4. Metod 
  
En kvalitativ metod har använts eftersom syftet med studien var att få fram 
arbetsterapeuternas erfarenheter. Kvalitativa studier fokuserar på personens erfarenheter och 
tankar (23). Semistrukturerad intervju användes som datainsamling till studien, vilket innebär 
att deltagarna får frågor som de sedan får prata fritt kring inom syftets ramar (24). 
Semistrukturerad intervju använde författarna för att utforma frågor i intervjuguiden så att 
arbetsterapeuterna kunde prata fritt utifrån syftet.   

4.1 Urval 
Urvalskriterierna för deltagarna i studien är att arbetsterapeuterna ska ha legitimation och 
erfarenhet av att arbeta med strategier och kognitiva hjälpmedel för barn och ungdomar med 
ADHD för att underlätta vid aktivitetsutförande. Till studien användes ändamålsenligt urval 
för att få deltagare med erfarenheter inom området. Ändamålsenligt urval innebär att 
forskaren väljer deltagare utifrån studiens syfte (24).  
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Ett informationsbrev utformades kring studiens syfte. Informationsbrevet och förfrågan att 
delta i studien skickades via mail till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och 
ungdomshabilitering och verksamma arbetsterapeuter inom hjälpmedelscentral inom flera 
olika landsting i mellersta Sverige. Tio arbetsterapeuter tackade ja till att delta. Två deltagare 
tackade sedan nej på grund av tidsbrist. Deltagarna i studien är åtta legitimerade 
arbetsterapeuter verksamma inom BUP, barn- och ungdomshabilitering samt 
hjälpmedelscentral.  

4.2 Datainsamling 
En intervjuguide (se bilaga) utformades med bakgrundsfrågor, huvudfrågor och en avslutande 
fråga. Enligt Polit och Beck (24) förbereder sig forskaren inför en intervju med att skriva ned 
breda frågor i form av en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden formulerades med 
inspiration från studiens syfte och litteratur inom området. 
  
En pilotintervju utfördes med en legitimerad arbetsterapeut för att testa intervjuguiden inför 
de kommande intervjuerna. Pilotintervjun utfördes i en naturlig miljö för arbetsterapeuten och 
genomfördes på cirka 30 minuter. Intervjuguiden hade tydliga frågor som besvarade syftet, 
inga ändringar utfördes. Enligt Carlsson (25) är det viktigt att ställa frågorna på rätt sätt 
eftersom det kan påverka resultatet i studien. Därför bör forskaren göra en pilotintervju för att 
få fram rätt intervjuteknik och kontrollera frågorna.  
  
Två intervjuer genomfördes i en miljö som arbetsterapeuterna själva valde och resterande sex 
intervjuerna utfördes på telefon på grund av avstånd. Varje intervju tog cirka 30–40 minuter 
att genomföra. Inga nya följdfrågor tillkom under intervjuerna utan enbart de förbestämda 
frågorna i intervjuguiden ställdes. En MP3-spelare användes för att spela in samtliga 
intervjuer och användes sedan vid transkriberingen, som utfördes inom ett par dagar efter 
genomförd intervju.  

4.3 Dataanalys  
I studien användes en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta det material som samlats in. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (26) är det lämpligt att använda kvalitativ 
innehållsanalys när en stor mängd material ska bearbetas och att fokus ligger på tolkning av 
texter. Transkriberingen utfördes ordagrant, inget kroppsspråk noterades eftersom syftet var 
att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter och inte deras känslor.  
 
Lundman och Hällgren Graneheim (26) beskriver att i analysprocessen ska meningsbärande 
enheter hittas som svarar till studiens syfte. Meningsbärande enheter är sammanhängande ord, 
meningar och stycken som har samma betydelse. Därefter kondenserades de meningsbärande 
enheterna för att texten ska bli mer lätthanterlig men att det centrala innehållet finns kvar. 
Efter att meningsenheterna kondenserats sätts en kod det vill säga en etikett som kort 
beskriver innehållet av meningsenheten. Sedan sorteras de koder med liknande innehåll in i 
kategorier. Kategorierna ska användas som rubriker för att sammanfatta kodernas betydelse. 
En kategori kan även innehålla underkategorier. Kristensson (23) nämner att detta är ett sätt 
att flytta sig bland delarna och helheten i texten samt att textens innehåll styrks till en högre 
nivå. 
  
Författarna läste igenom de transkriberade intervjuerna var för sig och träffades sedan för att 
diskutera innehållet i intervjuerna. Meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte 
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plockades ut ur de transkriberade texterna. Ett exempel på en meningsbärande enhet som 
författarna plockade ut var en arbetsterapeut som använder kurs för föräldrar som en åtgärd, 
se exempel i tabell I. Efter att meningsbärande enheterna identifierats så kondenserades texten 
för att bli mer lätthanterlig. De kondenserade meningsenheterna fick sedan koder. De koder 
som framkommit lästes igenom, likheter och skillnader identifierades, koder med liknande 
innehåll sammanfördes och bildade en kategori. När koderna kategoriserats lästes texten i 
respektive kategori igenom för att identifiera textavsnitt med liknande innehåll men som 
skiljde sig från andra textavsnitt inom kategorin. Under en kategori framkom det i analysen 
underkategorier. Under de andra kategorierna framkom inga underkategorier. Resultatet av 
analysprocessen sammanfattades i en tabell (se tabell I). 
 
Tabell I: Analysmatris. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkatego

ri 
Kategori 

Att man börjar med 
enkla saker några få 
grejer och oftast 
positiva saker för att 
det ska fungera för 
man måste kunna 
associera det här 
hjälpmedlet med 
någonting positivt inte 
bara med saker man 
måste göra för då 
kommer det inte landa 
i något bra. 

Börja med det enkla 
och det positiva för att 
hjälpmedlet ska få en 
positiv innebörd.  

Enkla 
hjälpmede
l som 
främjar 
positivitet
. 

 Anpassning 
av åtgärd. 

Den vanligaste 
åtgärden som jag 
använder nu det är att 
jag håller kurs för 
föräldrar.  
 
Lära de att hitta bilder 
på nätet, bildstöd. 
Men väldigt mycket 
att föräldrarna ska 
förstå 
funktionsnedsättninge
n. 

En vanlig strategi är 
kurs för föräldrar för 
att de ska få en 
förståelse av 
funktionsnedsättninge
n. 

Kurs för 
föräldrar. 

Strategier Stöd i 
omgivninge
n.  

4.4 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (27) nämner att det finns fyra huvudkrav inom individskyddskravet. 
Informationskravet där forskaren ska informera deltagarna vad som är syftet med studien. 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien bestämmer själv om den vill delta eller inte i 
studien. Konfidentialitetskravet innebär att känslig information och personuppgifter ska 
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förvaras så ingen utomstående kommer åt uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att den 
information som samlas in i studien får endast användas till forskningen.      
 
Innan intervjun fick deltagarna skriva på ett samtycke och ta del av ett informationsbrev där 
det står om de rättigheter som deltagaren har. I samtycket och informationsbrevet beskrevs det 
att deltagandet är frivilligt, att de får avbryta sin medverkan när de vill, att personuppgifter 
avidentifieras, att intervjun kommer spelas in och förstöras vid godkänd studie och att det 
insamlade materialet inte kommer användas i något annat avseende. I informationsbrevet fick 
även deltagarna ta del av syftet med studien. 

5. Resultat  
 
Deltagarna i studien är tre män och fem kvinnor som är legitimerade arbetsterapeuter. Deras 
erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar som har ADHD varierade mellan fyra 
månader och 23 år. I analysen av intervjuerna framkom fyra kategorier som benämndes tid- 
och planeringshantering, stöd i omgivningen, vardagliga rutiner och anpassning av åtgärder. 
Under en kategori framkom även två underkategorier (se tabell II).  
 
Tabell II: Kategorier och underkategorier.  
Kategorier Tid- och 

planeringshantering  
Stöd i 
omgivningen 

Vardagliga 
rutiner  

Anpassning av 
åtgärder 

Underkategorier   
 

Strategier  
 
Kognitiva 
hjälpmedel 

  

 
Arbetsterapeuter i studien nämner att när de väljer åtgärder är strategier ofta ett förstahandsval 
och när ett kognitivt hjälpmedel används är det oftast i en kombination med strategier. 
Strategier och kognitiva hjälpmedel använder arbetsterapeuter i studien till barn och 
ungdomar med ADHD för att underlätta vid aktivitetsutförande. Strategier och kognitiva 
hjälpmedel används vid tid- och planeringshantering, för att underlätta vanor och rutiner, få 
en bättre dygnsrytm, minska koncentrationssvårigheter samt minska hyperaktivitet.  

5.1 Tid- och planeringshantering  
Arbetsterapeuterna i studien nämner att barn och ungdomar med ADHD ofta känner sig 
stressade, oroliga och har minskad motivation när de inte har kontroll över sin vardag. Detta 
beror ofta på att de har svårigheter med tid- och planeringshantering samt koncentration. Vid 
dessa svårigheter är arbetsterapeuternas erfarenheter att de använder veckoschema eller 
checklista till barnet eller ungdomen. Detta har enligt arbetsterapeuterna minskat barnets och 
ungdomens utbrott, oro, stressnivå och konflikter med lärare samt föräldrar på grund av att 
dagen samt veckan blir förutsägbar. Det har visat sig att om barnet får strategier för hur 
veckoschema eller checklista ska användas hjälper det barnen och ungdomarna att lägga 
energi på rätt saker. Det hjälper dem även att få en bättre tidshantering av dygnet på grund av 
att de enklare behåller eller får tillbaka koncentrationen när de blir distraherade vid 
aktivitetsutförande. Detta beskrivs av följande citat: 
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”hitta strategier för att orka en hel dag … personer med adhd lägger oftast energi på 
… fel saker … ofta behöver stöd i att ibland lägga energi på rätt saker så att dom inte 
gör slut på all energi, då handlar det om strategier som innebär att dom behöver 
tidsbegränsa sig” (Deltagare E) 

 
Arbetsterapeuterna i studien nämner att barn och ungdomar med ADHD kan klockan men har 
svårigheter med att hantera samt uppfatta tid. Arbetsterapeuterna använder tid- och 
planeringshjälpmedel som Timstock eller Time Timer för att hjälpa barnet eller ungdomen att 
hitta en strategi för att synliggöra tid, vid exempelvis läxläsning eller tidsbokning. Detta 
beskriver följande citat: 
 

“gör det svåra synligt … behöver ha synlig tid i form av olika tidshjälpmedel, 
tidsappar” (Deltagare B) 

 
Vid användning av tids- och planeringshjälpmedel samt att tydliggöra med strategier för hur 
hjälpmedlet ska användas mår barn och ungdomar med ADHD bättre. Detta genom att de 
lägger energi på rätt saker, kan förutse sin vardag genom att ha kontroll på tid och planering, 
får ökad självständighet samt lägre stressnivån vid aktivitetsutförande. Erfarenheter som 
framkommer är att när enklare kognitiva hjälpmedel som Timstock eller Time Timer inte 
fungerar så förskrivs mer avancerade kognitiva hjälpmedel som Handi eller Memoplanner.  

5.2 Stöd i omgivningen  

5.2.1 Strategier  
Arbetsterapeuterna i studien nämner att barn och ungdomar med ADHD ofta har svårigheter 
med att sitta still en längre tid och att upprätthålla koncentration vid aktivitetsutförande. Detta 
beskriver följande citat: 
 

“en person med ADHD kan inte sitta still och koncentrera sig i en timme utan behöver 
ta paus efter kanske tjugo minuter” (Deltagare E) 
 

Strategier som arbetsterapeuter i studien använder för att förbättra aktivitetsutförandet i dessa 
fall är att förändra i omgivningen som att använda hörlurar för att ljudisolera intryck, använda 
stressboll, skapa tydlighet i aktivitet, utöva fysisk aktivitet och ta pauser. Detta leder till att 
barnet eller ungdomen lättare kan behålla sin koncentration samt uppmärksamhet vid 
aktivitetsutförande. 
  
Arbetsterapeuterna i studien delar med sig av att barn eller ungdomar med ADHD ofta har 
svårigheter att hålla reda på sina saker och förstå samt komma ihåg information. 
Arbetsterapeuternas erfarenhet är att märka upp saker med text eller bildstöd i barnets eller 
ungdomens omgivning som exempelvis hyllor och garderober men även att använda bildstöd 
eller skriftlig information vid samtal. Detta gör att barnet eller ungdomen lättare kan ta till sig 
information, hitta och hålla reda på saker vid aktivitetsutförande.  
 
Barn och ungdomar med ADHD har enligt arbetsterapeuterna i studien svårigheter med att 
ändra vanor och rutiner utan stöd från omgivningen. Arbetsterapeuter i studien nämner att en 
vanlig strategi är att ha kurs för föräldrar, vilket följande citat beskriver:   
 

“den vanligaste åtgärden som jag använder nu de är att jag håller kurs för föräldrar” 
(Deltagare B) 
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Arbetsterapeuterna i studien använder kurs för föräldrar som en strategi för att öka förståelsen 
av funktionsnedsättningen och hjälpa föräldrarna så de kan stötta sitt barn eller ungdom vid 
aktivitetsutförande. Föräldrar ska vara med vid träning av strategier och kunna anpassa miljön 
vid aktivitetsutförande.  

5.2.2 Kognitiva hjälpmedel 
Arbetsterapeuterna i studien nämner att när kognitiva hjälpmedlet inte använts är det ibland 
på grund av att föräldrar har samma svårigheter som barnet eller ungdomen och brister därför 
i stöttningen. Det kan även bero på att föräldrar och barnet eller ungdomen är på olika nivåer 
när det gäller förståelsen för det kognitiva hjälpmedels funktion samt att de vill olika saker. 
Föräldrar ska vara delaktiga i barnets eller ungdomens behandling genom att stötta och plocka 
fram samt vara med vid träning av det kognitiva hjälpmedlet. 
 
Det är även viktigt att både föräldern och barnet har motivation till att använda det kognitiva 
hjälpmedlet. Om det inte finns tillräckligt med stöd i omgivningen är det stor risk att det 
kognitiva hjälpmedlet inte används och läggs i en låda eller lämnas tillbaka. Erfarenheter som 
arbetsterapeuterna nämner är att omgivningen är viktig för att det kognitiva hjälpmedlet ska 
fungera i skolan, på fritiden och i hemmet. Följande citat beskriver detta: 
 

“stödet … behöver ses som en röd tråd genom barnets alla miljöer” (Deltagare G) 
 
Personer i omgivningen ska anpassa sig, ha förståelse och ge stöd när barnet eller ungdomen 
börjar använda sitt kognitiva hjälpmedel. Detta beskriver följande citat: 
 

“stöd från omgivningen för att det ska fungera, för att man klarar inte och göra det här 
själv speciellt inte som ett barn och inte som en ungdom riktigt heller så man måste ha 
stöd för att komma igång” (Deltagare A) 

 
För äldre barn eller ungdomar ska omgivningen kunna ta ett steg tillbaka för att låta dem 
själva klara av det kognitiva hjälpmedlet, vilket leder till ökad självständighet vid 
aktivitetsutförande.  

5.3 Vardagliga rutiner 
 
Arbetsterapeuterna i studien beskriver att de flesta barn och ungdomar med ADHD har 
sömnsvårigheter, om inte sömnen fungerar påverkas barnets eller ungdomens dygnsrytm och 
koncentration vid utförandet av dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuterna i studien pratar ofta om 
kvällsrutiner med barnet eller ungdomen. Strategier som arbetsterapeuterna använder sig av 
till barn och ungdomar vid kvällsrutiner är sömnchecklistor, inte lyssna på musik eller något 
som triggar hjärnan vid läggdags för att minska hyperaktivitet.  
 
Arbetsterapeuterna i studien använder även olika tyngdprodukter som kedjefiltar, 
tyngdtäcken, bolldynor eller tyngdvästar som åtgärd för barn eller ungdomar som har 
sömnsvårigheter. Arbetsterapeuternas erfarenhet är att barn och ungdomar med ADHD 
slappnar av, blir lugnare och varvar ned bättre med någon form av tyngdprodukt eller strategi, 
vilket leder till bättre dygnsrytm, rutiner, struktur och sömn samt koncentration vid 
aktivitetsutförande under dagen. Följande citat beskriver detta: 
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“väldigt många barn som kommer till mig har ju sömnproblem då och barn med adhd 
och då är det ju tygndtäcken då som är väldigt väldigt vanligt …. därför att det hjälper 
dom att bli lugna, varva ner tidigare, slappna av” (Deltagare E) 

 
Enligt arbetsterapeuterna i studien har barn och ungdomar med ADHD svårigheter att ändra 
rutiner eller ett beteende samt att det är något som tar tid. Erfarenheter som arbetsterapeuter 
delar med sig av är att använda kognitiva hjälpmedel och strategier vid introducering av nya 
rutiner vid exempelvis duschning eller morgonrutiner. Det kan vara kognitiva hjälpmedel som 
Time Timer eller Timstock i kombination med strategier till en början för att sedan plocka 
bort det kognitiva hjälpmedlet och bara använda strategin vid aktivitetsutförande. Följande 
citat beskriver detta: 
 

”att man under en period använder ett kognitivt stöd för att få till dom här momenten i 
duschningen eller på morgonen … men att man ser det mer som en inträningsperiod 
under några veckor för och sen se funkar det bra utan att använda kognitiva stödet” 
(Deltagare F) 

 
Vanliga strategier som används vid nya rutiner är att lägga fram kläder kvällen innan, 
använda belöningssystem genom att förbereda frukost som barnet tycker om eller spela musik 
som barnet gillar. Använda strategier som sociala berättelser eller dela upp aktiviteten i 
mindre steg för att öka motivationen samt göra dagen förutsägbar för barnet eller ungdomen. 
Detta leder till bättre vardagsrutiner för barnet eller ungdomen. Arbetsterapeuterna nämner 
även att öka motivationen hos barnet eller ungdomen till att utföra vardagliga aktiviteter är en 
strategi att börja med det tråkiga för att sedan utföra det som är roligt.  
 
Det är också viktigt att föräldrarna har struktur på sina egna rutiner och kan barnets rutiner för 
att kunna hjälpa barnet eller ungdomen. Det är viktigt enligt arbetsterapeuterna att både barnet 
och föräldern har motivation till strategier för att vanor och rutiner ska kunna ändras vid 
aktivitetsutförande.  

5.4 Anpassning av åtgärd  
Arbetsterapeuterna i studien delar med sig av att det finns ett större behov av anpassade 
kognitiva hjälpmedel idag än tidigare för barn och ungdomar med ADHD. De menar att 
vardaglig teknik som finns idag inte är tillräckligt användarvänlig för denna patientgrupp på 
grund av deras svårigheter med fokus i aktivitetsutförande.  
 
Arbetsterapeuterna i studien har olika syn på om ålder har betydelse eller inte vid anpassning 
av åtgärd. Några arbetsterapeuter anser att ålder har betydelse vid anpassning av åtgärd då 
barnets kognitiva förmågor och mognadsgrad påverkar användandet av strategier och 
kognitiva hjälpmedel. Följande citat beskriver detta: 
 

“när vi pratar om yngre barn eller de har inte mognadsgraden då får man ju då se i sin 
bedömning är det här ett lämpligt hjälpmedel för barnet eller ska man gå med nått 
enklare kanske lågteknologiska hjälpmedel eller nån enklare strategi” (Deltagare 
D)               

 
Andra arbetsterapeuter menar att ålder inte har betydelse utan att det är mer hur patienten 
fungerar och vilken motivation samt stöd som barnet har när arbetsterapeuterna provar ut en 
strategi eller ett kognitivt hjälpmedel. Detta nämner följande citat: 
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“nej de har de inte de är mer hur patienten fungerar va den har för stöd runt omkring 
sig och vad den känner sig motiverad till framförallt” (Deltagare H) 

 
Ett resultat som framkom i studien var att arbetsterapeuterna använder strategier och 
kognitiva hjälpmedel i en kombination men att strategier ofta är förstahandsvalet. 
Arbetsterapeuterna i studien nämner att ett hjälpmedel inte kan lösa alla svårigheter som 
barnet eller ungdomen har. Kognitiva hjälpmedel kan inte förskrivas utan att prata strategier 
med barnet eller ungdomen men kan användas för att förtydliga en strategi. Följande citat 
beskriver detta: 
 

“att prata strategier är alltid ett förstahandsval i kombination med att man förskriver 
hjälpmedlet man kan inte eller jag tänker att man inte kan förskriva hjälpmedel och sen 
aldrig prata strategier” (Deltagare C)   

 
Erfarenheter som arbetsterapeuter i studien delar med sig av är att inte låta val av åtgärd 
påverkas av egna värderingar om vad som är lämpligt utifrån barnets eller ungdomens ålder. 
Barnet eller ungdomen ska själv få välja om de vill ha åtgärd som bildstöd eller inte oavsett 
ålder. Till yngre barn används enklare åtgärder som veckoschema, när sedan 
aktivitetsutförandet förbättras kan barnet eller ungdomen övergå till ett mer avancerat 
kognitivt hjälpmedel som Handi eller Memoplanner. Strategin eller det kognitiva hjälpmedlet 
bli svårt att använda för barnet eller ungdomen om arbetsterapeuten glömmer att arbeta in det 
och lämnar ut det för snabbt. Följande citat beskriver detta: 
 

“min erfarenhet är att jag är väldigt emot att man gör quickfix och tar in en person 
snabbt singlar ut lite hjälpmedel och sen ska personen komma igång och starta upp 
själv, speciellt dom här mer avancerade men även dom här enkla sakerna” (Deltagare 
F).  

 
Om strategin eller det kognitiva hjälpmedlet inte tränas in eller lämnas ut för snabbt kan det 
leda till att barnet eller ungdomen fort tappar motivationen eller fokus vid aktivitetsutförande. 
Enligt arbetsterapeuter i studien behövs oftast flera åtgärder prövas innan ett bra resultat 
uppnås.  

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av strategier och kognitiva 
hjälpmedel som åtgärd för att underlätta vid aktivitetsutförande för barn och ungdomar med 
ADHD. I resultatet framkom att arbetsterapeuterna har erfarenheter av att strategier är 
förstahandsvalet vid val av åtgärd men vid anpassning av kognitiva hjälpmedel används 
strategier och kognitiva hjälpmedel i en kombination. Vidare framkom erfarenheter av att 
föräldrastöd är en viktig strategi i arbetet med barn och ungdomar med ADHD. Andra 
erfarenheter som framkom var att det tar tid att ändra en rutin och att det är av vikt att träna in 
ett kognitivt hjälpmedel och strategier.  
 
En intressant erfarenhet som framkom i studien var att strategier är förstahandsvalet och att 
kognitiva hjälpmedel används i en kombination med strategier. Hahn-Markowitz et al. (4) 
nämner både strategier och kognitiva hjälpmedel som åtgärd i behandling för barn med 
ADHD, men nämner inget om att använda kognitiva hjälpmedel och strategier tillsammans 
eller att strategier används som förstahandsval. Detta kan enligt författarna till studien bero på 
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att de flesta artiklar utgår från barn, föräldrar och lärares erfarenheter. Detta visar på vikten av 
att lyfta fram arbetsterapeuters erfarenheter och kunskap om strategier och kognitiva 
hjälpmedel för barn och ungdomar med ADHD, vilket även Young (5) nämner i sin 
forskning. Chu och Reynolds (6) menar på att arbetsterapeuter behöver ha kunskap kring att 
arbeta med barn som har ADHD medan det i denna studie har visats att arbetsterapeuter har 
kunskap kring att arbeta med barn som har ADHD.  
 
Vidare framkom erfarenheter som att föräldrastöd och miljöanpassning är viktiga strategier att 
använda sig av vid åtgärder för barn och ungdomar med ADHD. Även Hahn-Markowitz et al. 
(28) visar med sin forskning goda resultat när föräldrar involveras, utbildas om strategier, stöd 
och anpassningar för barn samt ungdomar med ADHD. Kielhofner (13) nämner att miljön har 
en stor inverkan på individen och kan både stärka och hindra individens aktivitetsutförande. 
Det framkommer i studiens resultat att förändra i omgivningen ger positivt resultat och att det 
är viktigt att informera föräldrar om omgivningens inverkan samt hur den påverkar både 
positivt och negativt. Detta är ett intressant resultat som även styrks av tidigare forskning (4–
7,28).  
 
Personer med ADHD har ofta sömnsvårigheter vilket kan påverka dygnsrytmen och som kan 
ge stress, orolighet samt påverka aktivitetsbalans (1). Det var något som även framkom i 
denna studiens resultat. Vidare framkom i resultatet att arbetsterapeuterna använder 
tyngdtäcken och strategier vid läggdags för att barnet eller ungdomen ska få bättre sömn, 
vilket leder till bättre koncentration, tid- och planeringshantering samt självständighet vid 
aktivitetsutförande på dagen. Författarna till denna studie anser att ha en bra sömn och 
dygnsrytm är viktigt för att få balans i vardagen för att underlätta aktivitetsutförande på 
dagen, vilket även Erlandsson och Persson (14) nämner. 
 
Lundin och Mellgren (1) nämner att personer med ADHD ofta har svårigheter med 
motivation vilket beror på att de har ett bristande belöningssystem. Detta kan påverka arbetet 
med långsiktiga mål och utförande av aktiviteter som för personen inte känns meningsfulla. 
Resultatet i denna studie visar på att arbetsterapeuter använder belöningssystem som en 
strategi, vilket kan ses som ett sätt att stärka upp barnets och ungdomens eget 
belöningssystem för att underlätta och öka motivationen vid aktivitetsutförande. Det visar 
även att motivationen är en viktig del vid användandet av kognitiva hjälpmedel och strategier 
vid aktivitetsutförande. Enligt Kielhofner (13) är klientcentrering när behandling utgår från 
klientens önskemål och att arbetsterapeuten stöttar klienten i behandlingen samt att det är 
viktigt att lyfta fram individens motivation och egna önskemål. Författarna till denna studie 
anser att det är viktigt med klientcentrering för att få dessa strategier och kognitiva hjälpmedel 
att fungera för barnet och ungdomen, vilket kan leda till att aktivitetsutförande underlättas och 
skapar delaktighet.  
 
Studiens resultat visar att ändra en rutin eller ett beteende kan minska ADHD-symtom, vilket 
även tar tid. I tidigare forskning (4–8) nämns vikten av rutiner och struktur men inte att det tar 
tid att ändra en rutin. Det som nämns i litteraturen (21) är att ett kognitivt hjälpmedel tar tid 
att öva in. Denna studies resultat visar på vikten av att inte påskynda ändringen av rutin och 
beteende utan att det tar tid för barn och ungdomar med ADHD. Kielhofner (13) nämner att 
vid förändring av vanor och rutiner kommer våra gamla vanor göra motstånd till den nya 
förändringen eftersom vanor är ett resultat av ett upprepande beteendemönster. Detta visar 
även resultatet i denna studie att det tar tid att öva in nya vanor och rutiner. Hart et al. (8) 
beskriver i sin forskning att om beteendestöd tränas in i förskole- och lågstadieåldern för barn 
med ADHD har det visat att beteendestöd kan minskas vid mellan- och högstadieåldern. Detta 
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kan enligt författarna till studien styrka att rutiner och vanor behöver arbetas in under en 
längre tid. Författarna till studien anser att det är viktigt att arbetsterapeuterna tar sig tid att 
arbeta in en strategi och kognitivt hjälpmedel för att barnet och ungdomen ska få in det som 
en rutin samt vana i sin vardag. Det är även viktigt att arbetsterapeuten följer upp hur det 
fungerar med strategin och kognitiva hjälpmedlet för att behandlingen ska få ett positivt 
resultat.  
 
Resultatet i studien visar att några arbetsterapeuter menar att ålder, kognitiva förmågor och 
mognadsgrad har betydelse vid användandet av strategier och kognitiva hjälpmedel. Andra 
arbetsterapeuter i studien nämner att ålder inte har någon betydelse. Enligt Wennberg et al. 
(20) utvecklas kognitiva förmågan under uppväxten och en kognitiv förmåga kan påverka hur 
mycket kognitivt stöd en person behöver ha i sina vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuternas 
olika svar i studien gällande ålderns betydelse vid användandet av strategier och kognitiva 
hjälpmedel, skulle enligt författarna till studien kunna bero på att arbetsterapeuterna i studien 
har olika erfarenheter och yrkesverksamma år samt arbetar inom olika verksamhetsområden 
med denna patientgrupp.  
 
Resultatet i studien nämner att personer med ADHD har svårigheter att använda den teknik 
som finns idag exempelvis smarta telefoner eller surfplattor på grund av nedsatt fokus i 
aktivitetsutförande. Arbetsterapeuter i studien nämner att den teknik som finns tillgänglig idag 
inte används av personer med kognitiva nedsättningar på grund av att den inte är 
användarvänlig för denna patientgrupp. Detta överensstämmer med vad Wennberg et al. (20) 
beskriver. Författarna till studien anser att mer tid, resurser och utbildning i teknik behövs till 
arbetsterapeuter. Detta skulle kunna leda till att tekniken som finns idag skulle kunna 
användas mer av arbetsterapeuter inom denna patientgrupp.  

6.2 Metoddiskussion    
Att använda kvalitativ metod ansåg författarna var det bästa sättet för att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av strategier och kognitiva hjälpmedel som åtgärd vid 
aktivitetsutförande för barn och ungdomar med ADHD. Enligt Kristensson (23) fokuserar en 
kvalitativ studie på personers upplevelser, uppfattningar eller beskrivningar. Till studien 
användes ett ändamålsenligt urval (24) för att få deltagare med god kunskap inom området 
och som därmed antogs kunna besvara syftet med studien. Författarna till studien ansåg att 
ändamålsenligt urval var relevant för studien då det gav en variation av arbetsterapeuter från 
olika städer i mellersta Sverige. Deltagarna var verksamma vid hjälpmedelscentral, BUP, 
barn- och ungdomshabilitering samt att det blev bra spridning på kön och ålder till studien. 
Detta anser författarna kan ha påverkat studiens resultat då de olika städerna kan ha 
varierande arbetssätt och erfarenheter av kognitiva hjälpmedel samt strategier.  
 
För att besvara studiens syfte så utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga) med 
förutbestämda följdfrågor och inga nya följdfrågor ställdes vid de olika intervjuerna. Eftersom 
författarna till studien hade liten erfarenhet av att utforma intervjufrågor användes en 
semistrukturerad intervjuguide. Kristensson (23) nämner att en bra första metod är att 
använda semistrukturerad intervjuguide som nybörjare vid intervjustudier. I denna studie 
utfördes en pilotintervju för att testa frågorna i intervjuguiden och för att öva in rätt 
intervjuteknik, vilket är viktigt enligt Carlsson (25). Inga ändringar i intervjuguiden utfördes 
efter pilotintervjun och intervjuguiden användes som den var. Deltagarna i studien uttryckte 
även att frågorna som intervjuguiden bestod av var väl genomtänkta. 
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Författarna tog beslut om att de deltagare som frågar efter intervjuguiden innan intervjun får 
ta del av frågorna i förväg. Intervjuguiden skickades ut till en av deltagarna innan intervjun. 
Detta kan ha medfört att deltagaren kan ha bearbetat frågorna och tänkt ut samt tittat upp svar 
i förväg som personen annars inte hade berört. Författarna till studien valde även att inte ställa 
nya följdfrågor på grund av att intervjuerna skulle baseras på samma frågor men att deltagarna 
gavs möjlighet att prata fritt. Att inga nya följdfrågor ställdes under intervjun kan ha påverkat 
resultatet genom att författarna anser att erfarenheter kan ha missats. Däremot fanns en 
avslutande fråga i intervjuguiden där deltagarna tillfrågades om det fanns något de ville 
tillägga eller förtydliga. Enligt Kristensson (23) uppnås datamättnad när det inte framkommer 
någon ny information till studien. Författarna till studien upplevde datamättnad då ingen ny 
information tillkom med den avslutande frågan. 
 
Sex intervjuer utfördes via telefon på grund av avstånd och två intervjuer gjordes på 
arbetsterapeutens arbetsplats. Författarna till studien anser inte att det har påverkat resultatet 
eftersom studien inte utgår från känslor utan från erfarenheter och därför behövde inte 
författarna till studien se mimik och kroppsspråk vid intervjuerna. De intervjuer som utfördes 
via telefon och de som genomfördes hos arbetsterapeuten blev likvärdiga i längd och innehåll, 
vilket visar på att det inte behöver ha påverkat resultatet. 
 
Kristensson (23) nämner att tillförlitligheten till studien ökar om analysen av intervjuerna 
utförs av flera personer för att innehållet i intervjuerna inte ska påverkas av en persons 
förförståelse. För att öka trovärdigheten gick båda författarna igenom alla intervjuer var för 
sig för att sedan ta ut meningsbärande enheter, kondensera texten och sätta koder samt 
kategorier tillsammans. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (26) kan trovärdigheten 
styrkas med hjälp av citat genom att ge läsaren möjlighet att bedöma resultatet och att det 
överensstämmer med vad som framkommit i intervjuerna. I denna studiens resultat använder 
sig författarna av citat från intervjuerna vilket stärker och ger trovärdighet till resultatet i 
studien. För att öka tillförlitligheten till studien spelades samtliga intervjuer in för att 
författarna skulle kunna få med all information som deltagarna delgav. Författarna till studien 
gjorde en pilotintervju och valde ut deltagare som kunde besvara syftet.   
 
Lundman och Hällgren Graneheim (26) nämner att författaren till studien ska ge förslag och 
beskriva noggrant hur urvalet har utförts, vilka deltagarna är, hur datainsamlingen och 
analysen har gått till för att underlätta för läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till 
andra verksamheter. Författarna i studien har tydligt beskrivit hur datainsamlingen, analysen, 
urvalet har utförts och de ger en tydlig beskrivning av deltagarna. Det finns möjlighet att 
resultatet i studien kan överföras till andra arbetsterapeuter som arbetar med barn och 
ungdomar samt vuxna som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  
 
Författarna i studien tog ställning till de forskningsetiska principerna genom att använda 
individskyddskravet som enligt Vetenskapsrådet (27) är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Deltagarna i studien fick ta del 
av ett informationsbrev där det fanns information om syftet med studien. De fick även skriva 
under ett samtycke om att de har tagit del av syftet med studien och att det är frivilligt att 
delta samt att personen när som helst kan avbryta sitt deltagande. Författarna till studien 
frågade inför varje intervjudeltagare om medgivande till att spela in även om det stod med i 
informationsbrevet. En deltagare i studien hade frågor kring hur den inspelade intervjun 
skulle användas och hanteras. Författarna informerade igen om att inspelningen och den 
transkriberade texten förstörs när studien är klar och godkänd samt att det insamlade 
materialet endast får användas till denna studie och som även stod i informationsbrevet.  



	   16 

7. Slutsats 
 
Resultatet i studien visar på att arbetsterapeuter har många erfarenheter att dela med sig av när 
det gäller strategier och kognitiva hjälpmedel för barn och ungdomar med ADHD för att 
underlätta vid aktivitetsutförande. En slutsats som kan dras är att strategier och kognitiva 
hjälpmedel används i en kombination med varandra, men att strategier och enklare åtgärder 
oftast är förstahandsvalet. Vidare slutsatser som kan dras är att arbetsterapeuter behöver ha 
mer tid och resurser för att träna in nya strategier och kognitiva hjälpmedel för att det ska bli 
en del av barnets vardag. För att öka barnets motivation och lyfta individens önskemål samt 
aktivitetsbalans är klientcentrerad behandling av betydelse. En ytterligare slutsats som kan 
dras är att omgivningen har en stor betydelse för att en åtgärd ska ge bra resultat i 
behandlingen och för att underlätta vid aktivitetsutförande. Denna studie kan användas för att 
styrka arbetsterapeuternas arbete med strategier och kognitiva hjälpmedel inom denna 
patientgrupp och att fler barn samt ungdomar med ADHD får åtgärder som är mer 
klientcentrerade som underlättar vid aktivitetsutförande. 
 
Förslag på vidare kvalitativa intervjustudier skulle kunna vara att beskriva arbetsterapeuters 
erfarenheter av vikten att träna in strategier och kognitiva hjälpmedel i vardagliga aktiviteter 
för personer med ADHD. Detta kan leda till att öka arbetsterapeuters förståelse kring att det 
tar tid att träna in strategier och kognitiva hjälpmedel för att behandlingen ska ge resultat. 
Andra kvalitativa intervjustudier skulle kunna vara att intervjua arbetsterapeuter om deras syn 
och erfarenheter av klientcentrerade åtgärder som strategier och kognitiva hjälpmedel för 
personer med ADHD. Detta skulle kunna bidra till att fler barn, ungdomar samt vuxna inom 
denna patientgrupp får mer klientcentrerade åtgärder för att underlätta vid aktivitetsutförande.   
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9. Bilaga – Intervjuguide  
 
Intervjuguide 
 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda strategier och 
kognitiva hjälpmedel som åtgärd vid aktivitetsutförande för barn och ungdom med ADHD.  
 
Bakgrundsfrågor: 

1.   Berätta hur länge du har arbetat som arbetsterapeut?  
2.   Berätta hur länge du har arbetat med barn och ungdomar som har ADHD? 
3.   Berätta om er verksamhet?  
-   Barnens och ungdomarnas åldrar? 
4.   Under vilka aktivitetsområden hamnar insatserna? 
-   Vilka är de vanligaste svårigheterna i aktivitet hos barnen och ungdomarna som 

insatserna riktar sig mot? 
 
Huvudfrågor:  

5.   Hur kommer du fram till val av rätt åtgärd?  
6.    Kan du ge några exempel på de vanligaste åtgärderna som du/ni använder?  
7.   Vilka strategier och kognitiva hjälpmedel används? 
-   Vilka svårigheter finns vid val av åtgärd?  
-   Har ålder någon betydelse vid val av åtgärd?  
8.   Berätta om dina erfarenheter om strategier i aktivitet för barn och ungdomar med 

ADHD? 
-   När är strategier valet? 
9.   Berätta om dina erfarenheter om kognitiva hjälpmedel i aktivitet för barn och ungdom 

med ADHD?  
-   När är kognitiva hjälpmedel valet?  

      10. Berätta om vikten av föräldrarnas delaktighet i barnets/ungdomens behandling?  
-   Hur jobbar du för att få föräldrarna delaktiga?  

      11. Vad har du sett för resultat av strategier och kognitiva hjälpmedel som åtgärd? 
 
Avslutande fråga: 
Är det något du vill tillägga eller förtydliga?  
 


