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Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi  

Svensk titel: Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för att barn med 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska uppnå en fungerande vardag. 

- En kvalitativ intervjustudie. 

Engelsk titel: Occupational therapists´ experiences of interventions to help children with 

neurodevelopmental disorders to achieve a functioning everyday life. 

- A qualitative interview study 

Författare: Andrea Eriksson och Emma Lindström 

Datum: 2019-12-11 

Antal ord: 8 404 

Sammanfattning

Bakgrund: Idag finns ett ökat antal barn som diagnostiseras med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Barn med en NPF har nedsättningar som leder till svårigheter i 

vardagliga aktiviteter. Med hjälp av arbetsterapeutiskt stöd kan barnen och ungdomarna 

utveckla sin aktivitetsförmåga och uppnå en mer självständig vardag. Barnen kan få 

arbetsterapeutiskt stöd via kontakt med barn och ungdomshabiliteringar och/eller barn och 

ungdomspsykiatri mottagningar. Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Metoden var en kvalitativ intervjustudie med tio verksamma 

arbetsterapeuter inom Barn-och Ungdomshabiliteringen samt Barn-och Ungdomspsykiatrin. 

Arbetsterapeuterna kom från fyra olika län i mellersta Sverige. Intervjuerna analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det finns en brist i kunskap och 

förståelse för barn med NPF i hemmet och skolan. Viktiga förutsättningar under 

genomförande av interventioner är att kartläggningen är samarbete med föräldrarna, 

motivation och insikt hos barnet. Erfarenheter var att anpassning av miljö, strategier och 

hjälpmedel är interventioner som ökar barnens delaktighet och självständighet i 

vardagsaktiviteter. Slutsats är att utbildning av den sociala miljön, exempelvis föräldrar och 

skolpersonal, om barn med NPF är viktigt. Det finns ett behov av arbetsterapeutiska 

interventioner i skolan då skolsvårigheter kan leda till att barn med NPF får problematik i 

andra områden. 
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1. Inledning 

I Sverige har det under senaste decenniet skett en ökning av antalet barn som diagnostiserats 

med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) (1). Två tillstånd som tillhör NPF är 

bland annat Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd 

(AST). Barn som har en neuropsykiatrisk diagnos kan ha svårt att uppnå kraven i olika 

vardagsaktiviteter på grund av nedsättning i den sociala och psykiska utvecklingen (2). 

 

Habilitering- och psykiatrimottagning för barn och ungdomar är två centrum där barn med en 

NP-diagnos kan få stöd (3,4). En av kontakterna på mottagningen är arbetsterapeuter som 

genom olika insatser hjälper barnen att få det stöd dom behöver för att uppnå en fungerande 

vardag (5). 

 

En studie kring arbetsterapi för barn förklarar att tidig arbetsterapeutisk insats ger positiv 

effekt på utveckling och lärande. Studien påvisar att arbetsterapi ger möjlighet för barn med 

exempelvis autism att uppnå en förbättrad förmåga i aktiviteter i dagliga livet (ADL) samt 

förbättrat deltagande i skola, fritid och sociala aktiviteter (6). En annan studie visar att 

arbetsterapeuter har rätt kunskap och stöd för barn med en NP-diagnos, trots detta är det 

många barn som inte får det stöd dom behöver (7). 

 

Författarna vill med denna studie lyfta arbetsterapeutiska interventioner som i utsträckningen 

skulle kunna ge hjälp och stöd för att barn med NPF ska kunna få en fungerande vardag. 

Studien innehåller intervjuer med arbetsterapeuter från habiliteringar samt 

psykiatrimottagningar och har erfarenheter av barn med en NPF-diagnos. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi 

Arbetsterapi syftar till att möjliggöra eller förbättra utförande i olika aktiviteter i vardagen 

(8). Enligt Kielhofner syftar begreppet aktivitet till det en människa gör i det vardagliga livet, 

som exempelvis leka, duscha, äta och borsta tänderna (9). Lek anses som en primär aktivitet 

för barns utveckling. Barn som utför lek under barndomen utvecklar kompetensen att anpassa 

sig mot den miljö den befinner sig i. Barn med en funktionsnedsättning kan dock uppvisa 

mindre lekfullhet, behov av mer stöd i lekaktiviteter samt ligga på en lägre nivå av lek än sina 

jämngamla på grund av olika svårigheter, vilket då kan påverka deras utveckling (10). 

Kielhofner förklarar att en individs förmåga att utföra aktivitet påverkas av fyra olika 

faktorer; viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet i samverkan med miljön. 

Viljekraften handlar om personens tankar, känslor och motivation vid utförandet av en 

aktivitet. Vanebildning handlar om vanor och roller individer har i olika aktiviteter. 

Utförandekapacitet är de begränsningar och förmågor den specifika individen har gällande 

fysiska och kognitiva förutsättningar (9). Den fjärde faktorn, miljön, innefattar den fysiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella miljö ett barn har runt omkring sig. Den fysiska miljön är 

exempelvis möbler och objekt som är tillgängliga för barnet, medan den sociala miljön kan 

vara föräldrar, lärare eller klasskompisar. Kulturell miljö kan vara religioner, tro eller 

mönster som barnet är uppväxt med och den ekonomiska kan exempelvis vara familjens 

ekonomiska situation. Inom alla dessa olika typer av miljöer kan både begränsningar/hinder 

och möjligheter/resurser uppstå för barn med en funktionsnedsättning (11). 
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Arbetsterapeuter kan använda sig av en arbetsterapiprocess som stöd för att få struktur under 

behandling med barn, exempelvis Occupational Therapy Intervention Process Modell 

(OTIPM) (12). Under processen kartlägger arbetsterapeuter barns vardag för att ta reda på 

förutsättningar vid aktivitetsutförande. Kartläggningen kan vara i form av intervjuer och 

observationer tillsammans med barnet och närstående (8). Syftet med kartläggning är att den 

ska ge grund till vilka mål och interventioner som barnet är i behov av. För att möta barnets 

behov kan arbetsterapeuten använda sig av ett barn- och familjecentrerat förhållningssätt. 

Förhållningssättet ser på varje människa som unik och tar hänsyn till att familjer prioriterar 

olika samt har olika förutsättningar (8).  

Arbetsterapeutiska interventioner är insatser som har till syfte att förbättra aktivitetsförmågan 

samt öka barnets delaktighet. Valet av interventioner för ett barn ska baseras på barnens 

individuella beteenden, utförandekapacitet, meningsfulla aktiviteter och kontexter. Strategier, 

hjälpmedel och anpassning är exempel på tre olika interventioner en arbetsterapeut kan 

implementera i ett barns vardag (8). En anpassning kan ske i den fysiska miljön genom att 

minska störande stimuli. En anpassning kan även ske i den sociala miljön genom att ge 

information till hur närstående kan ge barnet stöd. En strategi kan förklaras som en taktik, 

metod eller procedur som barnet använder vid en aktivitet för att underlätta utförandet. 

Hjälpmedel syftar till att kompensera ett barns nedsatta förmågor och kan vara i form av låg 

eller högteknologiska lösningar (8). 

2.1.1 Arbetsterapeuten på barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrin 

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är två 

verksamheter som erbjuder arbetsterapeutiskt stöd för barn med funktionsnedsättning. Båda 

verksamheterna bedriver vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (13). HSL innehåller 

mål och riktlinjer för hälso- och sjukvård som syftar till att medicinskt förebygga, utreda och 

behandlar olika sjukdomar och skador (14). 

BUH är en verksamhet som implementerar olika typer av stöd för barn med en medfödd eller 

tidig förvärvad funktionsnedsättning, exempelvis autismspektrumtillstånd. Stödet baseras på 

personens egna förutsättningar och har syftet att antingen förbättra eller bibehålla barns 

fungerande i vardagen (5, 15). 

Till skillnad från BUH ansvarar BUP för att utreda och behandla barn som är i behov av 

psykiatriskt stöd eller vård (16). Inom BUP förekommer oftast barn med attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) samt olika psykiatriska diagnoser som stress, oro, ångest, 

depression och lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF) (5).  

Inom både BUH och BUP är arbetsterapeuter en del av teamet och arbetar för att barn ska 

kunna fungera i sin vardag utifrån individuella förutsättningar och behov. För att uppnå en 

fungerande vardag fokuserar arbetsterapeuterna på att barns delaktighet och självständighet 

ska öka i vardagliga aktiviteter. Under hela behandlingen arbetar arbetsterapeuterna både med 

barnet och anhöriga för att utveckla olika stöd som kan implementeras i hemmet (5, 15). När 

det gäller anpassningar i skolan har inte arbetsterapeuten på BUP och BUH det uppdraget 

utan detta är elevhälsans ansvar (17).  
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2.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är samlingsnamn för diagnoserna Tourettes 

syndrom, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd 

(AST). Gemensamt för barn med en NPF-diagnos är att funktionsnedsättningen grundar sig i 

att hjärnan bearbetar information annorlunda. vilket påverkar den psykiska och sociala 

utvecklingen (2,18). Barn med NPF kan även ha samtidiga psykiska sjukdomar som 

intellektuella funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa, exempelvis depression, ångest och 

stress (19). 

Enligt de internationella statistiska klassifikationerna och koderna (20) kännetecknas 

Tourettes syndrom av motoriska och vokala tics, vilket visar sig i uttryck genom ofrivilliga, 

plötsliga och återkommande rörelser eller läten. ADHD är en hyperaktivitetsstörning som 

vanligtvis uppstår under barnets fem första levnadsår. Symtomen kan utspela sig som 

bristande uthållighet i aktiviteter som kräver kognitiva funktioner (20). 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för diagnoserna autism, aspergers 

syndrom och atypisk autism (21). AST visar sig vanligtvis före tre års ålder och kännetecknas 

av att barnet har begränsning i social interaktion, kommunikation och intressen samt har 

repetitiva beteenden (20). Barn med AST kan ha nedsättning i fem olika områden; theory of 

mind, joint attention, central coherens, perceptionsförmåga och exekutiva förmågor. Theory 

of mind betyder mentalisering och innebär förståelsen kring att människors tankar och känslor 

skiljer sig ifrån varandra. Joint attention innebär förmågan att fördela sin uppmärksamhet och 

ta initiativ. Central coherens innebär förmågan att kunna se en helhet och sammanhang. 

Perceptionsförmågan respektive exekutiva förmågorna innebär förmågan att tolka 

sinnesintryck samt förmågan att reglera kognitiva processer (2). 

2.2.1 Svårigheter i vardagsaktiviteter 

Hyperaktiviteten hos barn med ADHD innebär att de har svårt att sitta stilla och 

impulsiviteten kan leda till brist på försiktighet. Barnen kan ständigt springa, hoppa eller 

klättra runt utan att vara medveten om de eventuella konsekvenser och faror som finns. 

Hyperaktiviteten leder oftast till svårigheter att integrera och leka med andra barn, vilket i sin 

tur kan leda till att barn med ADHD blir isolerade (20,22). En studie jämförde hur barn med 

ADHD och barn utan ADHD reagerade på sensoriska händelser samt undersökte sambandet 

mellan hyperaktivitet och sensoriska brister. Studiens resultat visar på att barn med ADHD 

reagerar betydligt starkare i deras sensoriska bearbetning och att det visas genom brister i 

beteendemässiga och emotionella handlingar (23). 

I takt med att barn blir äldre ökar även kraven i vardagliga aktiviteter. Den ökade åldern och 

kraven innebär mer ansvar inom planering och ökad självständighet i aktiviteter som rör 

hemmet, skolan och fritiden. Barn med ADHD kan i och med detta känna att det blir svårt att 

hantera och behärska sin vardag (21). En studie som jämförde hur barn med ADHD och barn 

utan ADHD deltar i hushållsuppgifter visar på att barn med ADHD behöver mer stöttning i 

hemmets uppgifter. Resultatet visar på att familjerna i båda grupperna anser att barnets 

deltagande i hushållsuppgifter är lika viktigt, dock visar barn med ADHD lägre resultat i 

självständighet och tillfredsställelse av utförandet av uppgiften (24).   

En studie som undersökte familjers erfarenheter kring vardagliga aktiviteter för barn med 

AST visade att familjerna upplever svårigheter att få barnen delaktiga i olika 

vardagsaktiviteter. Erfarenheterna visar att barn med AST har nedsatt självständighet i 

vardagliga aktiviteter på grund av att de har svårt att uppnå kraven inom aktiviteterna. 
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Studien visade även att barn med AST har nedsatt förmåga att delta i sociala och 

känslomässiga familjeupplevelser (25). En annan studie som undersökte förmågan i 

vardagsaktiviteter hos barn med AST i åldrarna 2–21 visade en signifikant skillnad i 

aktivitetsförmåga hos barnen med AST jämfört med barn utan AST. Studien visade att barn 

med AST bland annat har en nedsatt planeringsförmåga jämfört med andra barn utan någon 

diagnos, vilket påverkar olika vardagsaktiviteter som kräver planering (26). 

2.3 Arbetsterapi för barn med NPF 

Arbetsterapeuter som arbetar med barn som har NPF fokuserar på de begränsningar och 

möjligheter barnet har till aktivitet och delaktighet, inte på diagnosen. Utgångspunkten vid 

kartläggning och bedömning av aktivitetsförmåga är det barnet förväntas klara av utifrån sin 

ålder. Målet arbetsterapeuter har med kartläggningen är att utveckla rätt stöd som ska leda till 

ökad delaktighet och självständighet i barnet eller ungdomens vardag (27). Det vanligaste 

stödet som arbetsterapeuter implementerar för barn med NPF är kognitivt stöd. Det kan vara i 

form av bildstöd, strategier, planeringsprogram, högteknologiska hjälpmedel i form av 

surfplattor eller mobiltelefoner, anpassat förhållningssätt i barnets sociala miljö eller 

anpassning av den fysiska miljön (28). 

Anpassningar i den sociala miljön för barn med NPF innebär att arbetsterapeuten utbildar och 

informerar den närmaste omgivning. Att utbilda omgivningen är ett sätt att öka förståelsen 

kring svårigheter barn med NPF kan ha i olika aktiviteter med syftet till en tryggare miljö för 

barn med en diagnos inom NPF (2, 29). 

En kvalitativ studie som utvärderat arbetsterapeutisk coaching av mödrar till barn med AST 

visar att arbetsterapeutiskt stöd är betydelsefullt. Resultatet visade att mödrarna fick 

förbättrad förståelse kring effekten av dagliga rutiner samt hur familjerna kunde stödja 

barnets deltagande i vardagliga aktiviteter (30). I en litteraturstudie studerades effekten av 

olika arbetsterapeutiska interventioner som hade till syfte att förbättra nedsatta förmågor hos 

barn med AST. Resultatet visade på att arbetsterapeutiskt stöd förbättrade den sociala 

interaktionen, lek, fritid, repetitivt och begränsat beteende hos barnen med AST (26). 

Fyra olika studier som undersökt effekten av olika arbetsterapeutiska interventioner för barn 

med ADHD har visat att arbetsterapeutiskt stöd resulterat i förbättrad aktivitetsförmåga hos 

barnen. Insatserna som arbetsterapeuterna infört för barnen har enligt studierna spelat en 

viktig roll för att barnen ska uppnå självständighet i vardagliga aktiviteter (31–34). En av 

studierna undersökte effekten efter att arbetsterapeuter infört lek-baserade interventioner för 

barn med ADHD. Resultatet av undersökningen visade en förbättring i både barnets förmåga 

att leka samt den sociala förmågan att interagera med andra barn (31). En annan gemensam 

nämnare och enighet i de fyra studierna var att författarna förklarade att det finns en stor 

kunskapslucka och att mer forskning behövs kring barn med ADHD (31–34). 

Sammanfattningsvis har det skett en ökning av antalet barn som diagnostiseras med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (1). Arbetsterapeuten på BUP och BUH vill främja 

utvecklingen av delaktighet och självständighet i vardagliga aktiviteter för barn med NPF. 

Resultaten i sex olika studier (26,30–34) påvisar god och positiv effekt av arbetsterapeutiska 

interventioner för barn med NPF. Studierna visar förbättrad aktivitetsförmåga, delaktighet 

och självständighet i bland annat lek, social interaktion och ADL. Samtliga studier är även 

eniga om att det finns en stor kunskapslucka kring arbetsterapi kopplat till barn med ADHD 

och AST (26,30–34). Det saknas dock forskning om arbetsterapeuters erfarenheter kring 

interventioner för barn med NPF, och det är därför intressant att undersöka detta. Att utföra 
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en studie kring arbetsterapeuters erfarenheter kan leda till ökad kunskap hos föräldrar, lärare 

och andra arbetsterapeuter om arbetsterapeutiska interventioner för barn med NPF. Den 

ökade kunskapen kan leda till att barn med NPF får större möjlighet till rätt stöd i aktiviteter 

de har svårt med, vilket i sin tur kan leda till att barnen uppnår en fungerande vardag.   

3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

4. Metod 

En kvalitativ design (35) användes för att få relevant data och djup information. Kvalitativa 

studier har ett fokus på att få fram människors erfarenheter och upplevelser (35). Författarna 

använde individuella semistrukturerade intervjuer med tio arbetsterapeuter yrkesverksamma 

inom BUP och BUH för att få fram erfarenheter och djupare information kring ämnet. 

  

4.1 Urval 

Deltagare rekryterades till studien genom ändamålsenligt urval (36), vilket innebar att 

författarna kontaktade deltagare som hade erfarenheter kring det berörda området. 

Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna skulle vara yrkesverksamma arbetsterapeuter 

inom barn- och ungdomshabiliteringen eller barn- och ungdomspsykiatrin samt skulle ha 

erfarenhet av arbetsterapeutiska interventioner för barn med NPF.  

 

Tjugo olika verksamhetschefer inom BUP och BUH i mellersta Sverige kontaktades via mejl 

med en beskrivning av studiens syfte. Tre verksamhetschefer tackade nej och resterande 

skickade vidare förfrågan om deltagande till arbetsterapeuterna på mottagningarna. De 

arbetsterapeuter som var intresserade av att delta fick ett informationsbrev med information 

kring studien samt en samtyckesblankett mejlat till sig. Totalt tio arbetsterapeuter deltog i 

studien, varav fem verksamma inom BUP och fem inom BUH. Arbetsterapeuterna befann sig 

runt om i mellersta Sverige i fyra olika län. Arbetsterapeuternas erfarenheter varierade mellan 

tio månader till tjugosex år. 

 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade individuella intervjuer (36). De 

semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) (37) som innehöll 

frågor i en viss ordning av öppen karaktär. Följdfrågor anpassades utifrån det deltagarna 

berättade för att få möjlighet till djupare förståelse kring området. Intervjuguiden (bilaga 1) 

bestod utav tre bakgrundsfrågor samt elva frågor som formulerades utifrån syftet. Enligt Polit 

och Beck används en intervjuguide för att skapa en röd tråd under hela intervjun genom att 

alla frågor ställs i samma ordning till deltagarna (37). 

 

Två provintervjuer utfördes med studenter från arbetsterapeutprogrammet för att 

säkerhetsställa att frågorna i intervjuguiden var relevanta och rätt formulerade. Feedbacken 

från studenterna resulterade i att tre frågor omformulerades för att få dem mer förståeliga. 

Under provintervjuerna fick författarna träna på intervjutekniken vilket enligt Polit och Beck 

är grundläggande. En av de viktigaste egenskaperna i intervjutekniken är att vara en god 

lyssnare för att kunna ställa rätt följdfrågor samt att låta deltagarna berätta sin historia utan att 

bli avbrutna (37).   

 

Tid och plats valdes av deltagarna. Av de tio deltagande arbetsterapeuterna valde tre 

telefonintervju och resterande sju valde att ha intervjun på deras verksamhet. Författarna höll 
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i två intervjuer tillsammans och resterande åtta intervjuer delades upp och utfördes enskilt. 

Respektive intervju tog mellan 30–45 minuter. Intervjuerna spelades in på författarnas 

mobiltelefon och fördes sedan över till en lösenordskyddad dator. 

 

4.3 Dataanalys 

Data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys (38). Analysprocessen följde en induktiv 

ansats (38, s.219) där materialet analyserades förutsättningslöst. 

 

Den första intervjun transkriberade och analyserade författarna tillsammans för att 

säkerhetsställa att båda författarna hade samma tillvägagångssätt vid alla analyser. 

Resterande intervjuer delades upp mellan författarna som transkriberade på olika håll i ett 

gemensamt dokument varav författarna transkriberade de intervjuer de inte deltog på. 

Därefter plockade författarna enskilt ut meningsenheter från materialet i form av meningar 

som innehöll information om arbetsterapeuters erfarenhet av interventioner för barn med 

NPF. Meningsenheterna kondenserades sedan för att göra materialet mer lätthanterligt. 

Kondenseringen innebar att författarna kortade ner meningsenheterna och behöll de mest 

centrala samt viktigaste delarna (se tabell 1). Efter att meningsenheterna kondenserades 

skapade författarna tillsammans koder som beskrev meningsenheternas innehåll. Koderna 

jämfördes sedan med varandra för att hitta likheter och skillnader. Koder med liknande 

innehåll sammanfördes och bildade lämpliga kategorier. Analysen utfördes textnära med låg 

grad av tolkning och resulterade i tre kategorier (tabell 1). Vid otydligheter vid analysen av 

data diskuterades det direkt.  Deltagarna presenteras i resultatet med en siffra efter citatet för 

att avidentifiera deltagarna.  

 

Tabell 1, Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Vi brottas mycket med att 

de behöver stöd i skolor. 

Brist på kompetens och 

där skulle vi ju kunna göra 

massor då vi ser ett behov. 

Skolan ska ha den 

kompetensen. 

Brist på kompetens fast 

att skolan ska ha 

kompetensen att ge 

stöd i skolan. 

Brist på kompetens i 

skolan 

Kunskapsbrist 

om barn med 

NPF 

Skolan behöver anpassa 

mer utifrån vad 

svårigheterna är vilket 

skolpersonalen ofta 

missar. 

Skolan missar att 

anpassa utifrån vad 

svårigheterna är 

Okunskap om 

anpassning för 

svårigheterna 

 

Även om kunskapen om 

autism ökat jättemycket så 

finns det ändå en sådan 

okunskap kring det 

Även om kunskapen 

ökar finns ändå en 

okunskap  

Okunskap om 

svårigheterna 

 

Föräldrarna kan ha mycket 

okunskap om hur 

svårigheterna kan påverka 

barnens vardag 

Föräldrarna har 

okunskap kring 

barnens svårigheter 

Föräldrar saknar 

kunskap  
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5. Etiska överväganden 

Utgångspunkten för de forskningsetiska övervägandena i denna studie är de fyra 

individskyddskraven; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (39). Informationskravet uppnås genom att ett informationsbrev skickades ut 

till deltagarna innehållande information kring syftet, metod och bakgrund. Brevet innehöll 

även att intervjun kommer att spelas in, hur lång tid intervjun kommer ta, att deltagande är 

frivilligt samt kontaktuppgifter till personerna med huvudansvaret för studien. 

Konfidentialitetskravet följdes genom att inspelat material från deltagarna förvarades i 

författarnas låsta datorer, utom räckhåll för obehöriga. För att data inte ska kunna kopplas till 

en specifik arbetsplats eller person avidentifieras allt material. Vid avslutad studie raderas allt 

inspelat material samt den transkriberade data. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

deltagarna gav informerat samtycke, både muntligt och skriftligt, genom en underskriven 

samtyckesblankett och muntligt innan respektive intervju. Samtyckesblanketten skickades ut 

till deltagare, som efter att ha läst informationsbrevet, valde att delta och skrev under 

blanketten. I samtyckesblanketten och informationsbrevet stod information om vilken studie 

deltagarna samtycker till att delta i, att samtycket är frivilligt samt information att deltagandet 

får dras tillbaka när som helst under studiens gång. Innan varje intervju informerades 

deltagarna igen att deltagandet är frivilligt och att samtycket får dras tillbaka när som helst. 

Nyttjandekravet uppnåddes genom att all data som samlades in under studiens gång enbart 

användes för examensarbetet ändamål. 

Innan studiens start övervägdes risker och nyttan mot varandra. Risker var att deltagarnas 

svar skulle kunna identifieras och kopplas till specifika verksamheter eller personer trots att 

allt material i studien avidentifieras och kodas. Författarna ansåg att risken var mindre 

jämfört med nyttan av studien då kunskapen om arbetsterapeuters erfarenheter är av vikt. 

Studiens resultat kan belysa vikten av arbetsterapeutiska interventioner för barn med NPF och 

hur det kan förbättra deras fungerande i vardagen.  

6. Resultat 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Efter bearbetning av 

materialet ledde analysen till tre kategorier; Kunskapsbrist om barn med NPF, 

Förutsättningar vid genomförande av interventioner och Arbetsterapeutiska interventioner. 

Kategorier med tillhörande underkategorier redovisas i tabellen (tabell 2). 

Tabell 2, Översikt över underkategori och kategori. 

Underkategori Kategori 

-Hemmet 

-Skolan 

Kunskapsbrist om barn med NPF 

-Kartläggning av svårigheter 

-Föräldrarna 

-Barnet 

Förutsättningar vid 

genomförande av interventioner 

-Hjälpmedel 

-Strategier 

-Anpassning i miljön 

-Effekt av interventioner 

Arbetsterapeutiska interventioner 
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6.1 Kunskapsbrist om barn med NPF 

I den här kategorin presenteras två underkategorier som beskriver arbetsterapeuternas 

erfarenheter kring bristande kunskap i hemmet och skolan om barn med NPF.  

6.1.1 Hemmet 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att föräldrar oftast saknar förståelse kring varför barn 

med NPF har svårt att utföra vardagsaktiviteter. En arbetsterapeut gav exempel på att det kan 

vara något som skett i aktiviteten för länge sedan som gjort att barnet inte utför den.   

Så det är att försöka få föräldrar och tänka till lite mer vad kan det bero på. Det kan kanske 

vara så att barnet inte vill duscha för att man har sätt en spindel i duschen vid ett tillfälle. (5) 

Arbetsterapeuterna beskrev brister i kunskap hos föräldrarna när det gäller barnens 

utförandekapacitet i aktiviteter inom hemmet. Arbetsterapeuterna nämner att föräldrarna inte 

involverar barnen i aktiviteter på grund av NPF-diagnosen. En av arbetsterapeuterna tog upp 

ett exempel om en förälder som inte involverade sitt barn i aktiviteter hemma på grund av att 

barnet var diagnostiserat med ADHD. 

varför involverar du inte ditt barn som också vill veta om köket?? “aah men han klarar inte 

det för han har ADHD”. det är såna konstiga resonemang dem har. “nej men det är så 

mycket intryck dem har så det går inte” och “han kommer aldrig komma ihåg det iallafall”. 

Ja men om det finns intresse i matlagning så kommer han komma ihåg att makaronerna står 

på hylla två i skafferi nummer tre. (1) 

Några av arbetsterapeuterna nämner att en del föräldrar ställer för höga krav på barnen med 

NPF. Det kan handla om att föräldrarna bara antar att barnet kan utföra en aktivitet i hemmet 

eller att föräldrarna ser att barnen är duktiga på en aktivitet och ställer lika höga krav på 

barnet i andra aktiviteter där barnet kanske har det svårt. En av arbetsterapeuterna gav ett 

exempel angående detta. 

Att barnet kan vara jätteduktig inom vissa områden, exempelvis matte, men har jättesvårt att 

göra sin morgonrutin… Föräldrarna kanske ställer lika höga krav överallt och då blir barnet 

stressat och mår dåligt. (7) 

6.1.2 Skolan 

Arbetsterapeuterna förklarar att skolorna idag har bristande kunskap kring vilka 

miljöanpassningar barn med NPF kan ha behov av under sin skolgång. De nämner att 

skolorna ska ha kunskapen och kompetensen för barnens behov, dock är det inte så i 

verkligheten. Ett exempel är en av arbetsterapeuterna som tar upp att många barn med NPF 

säger att det inte fungerar i skolan, trots att skolan har försökt anpassat. 

Jag vet inte hur många barn jag har som säger ``det funkar inte i skolan, ingenting funkar för 

mig, specialpedagog är inkopplad, vi har gjort anpassningar men det funkar ändå inte´´. (1) 

Arbetsterapeuterna tar upp att skolorna idag har ökat kraven på alla barn, vilket har lett till att 

kraven på barn med NPF också ökat. Erfarenheter är att ökningen av kraven har lett till att 

barn lägger större mängd energi på skolan, vilket gör att barn som redan har svårigheter i 

skolan får kämpa ännu mer. Ett exempel från en av arbetsterapeuterna var att skolpersonal 
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har kunskapsbrist då de inte ser att barnen med NPF kämpar jättemycket i skolan och att det 

påverkar andra områden utanför skolan. 

 Även om kunskapen om autism har ökat jättemycket och gör det hela tiden så finns det en 

sådan okunskap och det syns inte. Och många barn kämpar jättemycket när dom väl är i 

skolan sen är dom helt slut när dom kommer hem. (5) 

6.2 Förutsättningar vid genomförande av arbetsterapeutiska interventioner 

I denna kategori presenteras tre underkategorier som beskriver arbetsterapeuternas 

erfarenheter av förutsättningar i Kartläggning av svårigheter samt hos barnet och föräldrar 

vid genomförande av arbetsterapeutiska interventioner för barn med NPF.  

6.2.1 Kartläggning av svårigheter 

Erfarenheterna visade att arbetsterapeuterna använde sig av olika kartläggningsmetoder och 

att svårigheterna som uppkom under kartläggningen varierade mellan barnen. Under det 

första mötet med familjerna skiljde det sig mellan arbetsterapeuterna hur de gick tillväga. En 

del av arbetsterapeuterna träffade endast föräldrarna första gången, medan andra träffade 

barnet tillsammans med föräldrarna och i vissa fall endast barnet/tonåringen. De som träffade 

enbart föräldrarna första gången gjorde det för att kunna få föräldrarnas sida av historien 

kring barnets svårigheter. Utifrån föräldrarnas beskrivningar bedömde de om barnet var i 

behov av arbetsterapeutiskt stöd. Två exempel kring förutsättningen att ha ett första 

kartläggningssamtal med endast föräldrarna är att bespara barnet tiden samt att föräldrarna 

kan prata fritt om barnets svårigheter. 

det brukar vara väldigt bra att föräldrarna är själva för att dels så träffar ju dom här barnen 

en massa olika personer hela tiden och om barnen inte ska in i ärendet så vill jag bespara 

dom de. Och sen så kan föräldrarna få prata ganska fritt om hur dom upplever barnets 

vardag. Det gör att dom inte behöver tänka på att dom ska kränka barnet i rummet när dom 

berättar kring exempel personlig vård som kan vara jobbigt. (10) 

Arbetsterapeuterna förklarade att det är viktigt att kartlägga barnens svårigheter för att veta 

vilka interventioner barnet är i behov utav. Erfarenheterna visade på att vanligt 

förekommande svårigheter för barn med NPF är kring sömn, rutiner, tidsuppfattning och 

skolan. Utifrån dessa svårigheter kartlägger sedan arbetsterapeuterna varför en aktivitet är 

svår, vilket de gör genom att undersöka vad som sker innan, under eller efter aktiviteten 

barnet har svårt med. En av arbetsterapeuterna tog upp ett exempel på vad de kan kartlägga 

om ett barn har svårt med sömnen. 

väldigt vanligt är kvällen, aktiviteter på kvällen, själva sömnen, aktiviteter på morgonen. Men 

även vissa aktiviteter i skolan, därför att problem med sömnen handlar väldigt ofta om 

skolsvårigheter. (2) 

 

 

6.2.2 Barnet 

Alla arbetsterapeuter berättade om motivationen och hur det kan påverka införande och 

utveckling av interventionerna. Erfarenheterna visade på om barn med NPF inte har 
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motivation blir det svårt att införa insatser på grund av att barnet kanske inte vill få stöd av en 

arbetsterapeut. Några av arbetsterapeuterna tog upp att brist på motivation kring insatserna är 

på grund av att de inte vill sticka ut från det ``normala´´. Arbetsterapeuterna förklarade även 

att barn kan ha stor motivation till att få hjälp, vilket gör det enklare att införa och utveckla 

insatser för att barnen vill vara där. Ett exempel från en arbetsterapeut var att alltid se vad 

barnet vill och om motivation till insatser fanns på grund av att viljan är en stor del för 

behandlingen. 

Motivation, alltså vilja är ju en jättestor del när man planerar för insatser och sätter mål. 

Vad vill barnet själv? Är det andra som vill eller är det barnet själv? (2) 

Arbetsterapeuternas erfarenheter kring insikten hos barn är att det kan vara en utmaning om 

barnet inte har insikt i sina svårigheter. En del av arbetsterapeuterna nämner att många barn 

med NPF inte har insikt kring sina svårigheter medan en del av arbetsterapeuterna nämner att 

de flesta har insikt. Beroende på om insikt finns eller inte kan det påverka behandlingen på 

olika sätt. Erfarenheter kring barn utan insikt är att de vägrar få stöd och inte förstår varför 

dom behöver insatserna vilket leder till att barnen inte tar till sig hjälpen. När barnet har 

insikt förstår de varför insatserna behövs och tar då mer än gärna emot hjälpen. Exempelvis 

från en arbetsterapeut som förklarade hur det kan vara för ett barn utan insikt. 

Som bara vägrar och har inte insikt, som inte förstår sin funktionsnedsättning, som inte 

förstår sina svårigheter. Den kan inte reflektera över varför den behöver ett hjälpmedel, utan 

``jag klarar det här själv jag behöver inte hjälpmedel´´. (3) 

Samtliga arbetsterapeuterna förklarade att det var viktigt att få barnen delaktiga i 

behandlingen. Erfarenheterna visade på att barn som är delaktiga i sin egen behandling har 

större chans till positiv effekt av insatserna. En annan förutsättning i att få barnet delaktig är 

att få reda på vad barnet vill uppnå med interventionerna. Erfarenheter hos arbetsterapeuterna 

var att det är barnet som i slutändan väljer om en insats ska införas eller inte, även om 

arbetsterapeuterna eller föräldrarna vill införa insatsen. Ett exempel från en arbetsterapeut var 

om ett barn som inte fick vara delaktig i en intervention som pappan infört, vilket ledde till att 

barnet inte använde sig av insatsen. 

Barn har väldigt starka viljor så de kan bli väldigt svårt för arbetsterapeuten om barnet inte 

får vara delaktiga. Detta märks då föräldrarna säger “jag har provat det här grejerna 

hemma och ingenting funkar” och det framkommer då att barnet inte har varit delaktig utan 

föräldern bara har tänkt att det här ska fungera, ett exempel ``Jag tycker det var bra när min 

pappa gjorde ett veckoschema på whiteboard men jag fick inte vara delaktig och då är det 

svårt att följa det. (1) 

6.2.3 Föräldrarna 

Arbetsterapeuterna förklarade att föräldrar som har motivationen att hjälpa sitt barn få det 

stöd barnet är i behov av ökar chanserna för en god och positiv behandling. Föräldrar som 

saknade motivation till barnens behandling hade oftast inte tiden eller orken att hjälpa till. 

Några av arbetsterapeuterna förklarade att tiden och orken påverkade om familjen kom till 

mottagningen eller inte. Erfarenheter är att föräldrar avbokar tider som barnet med NPF fått 

hos arbetsterapeuten för att tiden inte passar in i deras schema. Andra erfarenheter är att 

föräldrarna är med under behandlingen dock att de inte genomför insatserna med barnet när 

de väl är hemma. Ett exempel på detta är föräldrarna som ska hjälpa barnet att implementera 

insatserna i hemmet, arbetsterapeuten ger bara förutsättningarna och ramar för det. 
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Som arbetsterapeut ger vi bara förutsättningarna att dom ska få en fungerande vardag och 

ramarna, men sen är det ju hemma som rutinerna eller mjukvaran sker, så det är ju upp till 

dom. (7) 

Några av arbetsterapeuterna förklarar att en del av föräldrarna till barnen har själva en NPF-

diagnos. Erfarenheter kring detta är att det både finns nackdelar och fördelar. Nackdelar är 

om föräldrarna har svårigheter inom exempel struktur och planering vilket blir en utmaning 

om en intervention innebär att barnet ska öka sin planeringsförmåga. Erfarenheter kring 

fördelar är att föräldrarna har egna erfarenheter och förståelse kring svårigheterna som deras 

barn har, vilket kan göra att de är till stor hjälp och kan stötta sina barn genom behandlingen. 

Samtliga arbetsterapeuter förklarade att samarbetet med föräldrarna är viktigt vid införande 

och utveckling av interventioner för barn med NPF. Erfarenheterna visade på att samarbetet 

med föräldrarna är avgörande för hur insatserna kommer att fungera för barnen senare. För att 

få ett bra samarbete med föräldrarna förklarade arbetsterapeuterna att de tog hänsyn till 

föräldrarnas åsikter och upplevelser av barnets vardag. Arbetsterapeuterna var eniga om att 

föräldrarna måste vara med på ``tåget´´ för att behandlingen ska kunna gå framåt, vilket 

arbetsterapeuterna gjorde genom att exempelvis informera föräldrarna om insatserna. 

Exempelvis var det två arbetsterapeuter som tog upp att det inte är lönt att fortsätta en 

behandling med barn som har NPF om samarbetet med föräldrarna inte fungerar; ``Har man 

inte ens föräldrarna med sig på tåget är det inte ens lönt att köra iväg´´ (4).  

...man jobbar med familjer här. Det går inte annars. Så att ha med sig dem på tåget är 

oerhört viktigt. Det är en helhetsbehandling. (9) 

6.3 Arbetsterapeutiska interventioner 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att hjälpmedel och strategier samt anpassning i 

miljön var olika interventioner som de utvecklade och införde tillsammans med familjerna. 

Erfarenheterna var även att effekten av interventionerna ökade både aktivitetsförmåga, 

delaktighet och självständighet för barnen med NPF. 

6.3.1 Hjälpmedel 

Samtliga arbetsterapeuter berättade om olika hjälpmedel som barnen med NPF oftast är i 

behov av. Erfarenheterna visade att de vanligaste hjälpmedel som barnen fick var olika 

kognitiva hjälpmedel i form av tidshjälpmedel, kalendrar och bildstöd. Ett annat hjälpmedel 

som arbetsterapeuterna också förskrev till barn med NPF var tyngdtäcken. 

Arbetsterapeuterna förklarade att många av barnen med NPF är i behov av någon typ av 

tidshjälpmedel för att de oftast har svårigheter med antingen minnet eller tidsuppfattning. 

Barn med NPF kan exempelvis ha svårt med att veta när en aktivitet ska utföras eller hur 

länge. De vanligaste tidshjälpmedel var timstock eller timetimer som visade när en aktivitet 

skulle utföras samt hur länge den ska utföras. En av arbetsterapeuterna gav en beskrivning av 

hur timetimer kan hjälpa ett barn med NPF; ``...en timetimer kan göra att barnet skapar 

grepp om tiden och kan göra den lugn´´ (9) 

Ett annat kognitivt hjälpmedel som arbetsterapeuterna berättade om var olika kalendrar. 

Dessa är till för att barnen med NPF ska få en överblick på vad som sker under dagen samt 

framöver i veckan. Kalendrarna hjälper barnens planeringsförmåga och kan vara både i form 

av en kalender som hänger på väggen hemma eller som app i mobiltelefonen. Ett exempel är 
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en arbetsterapeut som nämner ett barn som vill komma ihåg en aktivitet utan att föräldrarna 

ska behöva tjata varje dag. Arbetsterapeuten nämnde två olika typer av kalendrar, 

memoplanner och handikalender, som är en kalender man kan hänga på väggen respektive ha 

i mobiltelefonen. 

Om barnet vill kunna ta sin medicin själv varje dag eller vill komma ihåg att duscha själv 

utan att mamma och pappa tjatar. Då kanske det är så att dem får ett hjälpmedel i form utav 

en handikalender eller memoplanner. (1) 

Arbetsterapeuterna nämner även bilder som ett stöd för att barnen ska veta hur de kan utföra 

en aktivitet eller var olika saker i hemmet ligger. Bilderna kan illustrera en steg för steg rutin, 

exempelvis vad som ska packas ned i väskan till skolan. Det kan även vara i form av bilder 

som sitter på byrån för att illustrera vad som finns i respektive låda. Ett exempel från en av 

arbetsterapeuterna var ett bildstöd som en familj fick för att barnet med NPF skulle komma 

ihåg de olika stegen i toabesöket. 

Där fick pappan med sig hem ett bildstöd, att bara påminna barnet; Dra ner byxorna, sätta 

sig på toaletten, torka sig, spola och dra upp byxorna. (8) 

  

Många av arbetsterapeuterna nämner tyngdtäcke som ett vanligt hjälpmedel för barn med 

NPF. Erfarenheterna visar att tyngdtäcket kan hjälpa barnen kring sömnen och få dom att 

varva ner för att kunna somna. Arbetsterapeuterna som nämnde tyngdtäcke förklarar 

hjälpmedlet som en bra och enkel lösning till bättre sömn för barn med NPF. Exempelvis 

beskriver en av deltagarna att tyngdtäcke kan hjälpa barn med ADHD att komma till ro. 

 

Utprovning av tyngdtäcke är aktuellt i många fall särskilt för barn med ADHD, där det ofta 

beskrivs att man är väldigt motoriskt orolig i kroppen, både under dagen och under natten. 

Och att de många gånger jättehjälpsamt med tyngdtäcke. (2) 

6.3.2 Strategier 

Samtliga arbetsterapeuter nämnde olika strategier som infördes till både barnen med NPF och 

föräldrarna. Majoriteten av strategierna som nämndes var kring föräldrarnas 

kommunikationssätt med barnen samt strategier för hur barnet ska använda sig av ett 

hjälpmedel. 

Strategier kring föräldrarnas kommunikationssätt handlade om utbildning av föräldrar som 

har ett barn med NPF. Arbetsterapeuterna nämner bland annat ritprat som en strategi som 

föräldrarna kan använda sig av vid kommunikation med barnen. Genom att använda ritprat 

inför utförande av en aktivitet blir det enklare för barnen med NPF att förstå information då 

det blir visuellt och inte endast verbalt. Ett annat exempel på en strategi kring föräldrarnas 

kommunikation är att inte tjata på barnet att utföra en aktivitet. Samtliga arbetsterapeuter 

nämnde att föräldrar oftast påminner sina barn verbalt om en aktivitet flera gånger om dagen, 

vilket barnen kan se som tjatigt och negativt. Erfarenheterna visade att kommunikation från 

föräldrar till barnen är en viktig del och något arbetsterapeuterna jobbar mycket med. 

Exempelvis styrker en av arbetsterapeuterna kommunikationens betydelse i vardagen på 

följande sätt; “Samma med kommunikation. om man får till kommunikationen underlättar det 

andra moment i vardagen´´ (8) 

Strategier kring hjälpmedel handlade om att lära barnen hur de ska använda sig av ett 

hjälpmedel. Erfarenheterna visade att det inte bara är att ge barnen ett hjälpmedel och sen 
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kommer det att fungera hemma, utan det krävs strategier. Dessa strategier är hur och när 

hjälpmedlet ska användas. En av arbetsterapeuterna nämnde ett exempel kring betydelsen av 

att utveckla strategier kring ett veckoschema för ett barn med NPF. 

Att bara få hjälpmedlet i handen kommer inte lösa något problem alls…om vi tar ett 

veckoschema som exempel. Då måste man ha en tid varje vecka då man går igenom nästa 

vecka hur det kommer se ut, man går och kollar flera gånger per dag, man måste veta hur 

man ska planera in utefter stress och energi. Så det blir ju sällan bara ett specifikt 

hjälpmedel utan det blir mycket runt omkring också. (10) 

6.3.3 Anpassning i miljön 

Arbetsterapeuterna tar upp att många anpassningar i skolans fysiska miljö utförs för barn med 

NPF. Anpassningar är dels att minska yttre stimuli, då det finns många störningsmoment och 

buller i skolan, samt placering i klassrummet. Erfarenheterna visar att placering av barn med 

NPF, om det är längst fram eller bak i klassrummet, kan ha betydelse för inlärningen. 

Arbetsterapeuterna beskrev olika anpassningar som kan göras inom hemmets fysiska miljö. 

Ett exempel för att underlätta för barnet i en aktivitet är att organisera och sortera hemma. Att 

sortera och organisera kan exempelvis vara att ta bort onödiga föremål och endast ha 

relevanta saker framme inför en aktivitet. Sömnen var en aktivitet som arbetsterapeuterna 

nämnde att de ofta anpassade kring.  

Hur ser sovmiljön ut? Kan man ändra någonting? Är det nåt som skulle kunna vara 

tryggande i miljön? Att man alltid har någon vuxen utanför eller att man har en nattlampa 

tänd eller att man somnar till en saga eller till musik eller störs man av ljud/ljus? Behöver 

man köpa mörkläggningsgardiner? (2) 

Arbetsterapeuterna förklarade att anpassning i miljön kan även vara i relation till den sociala 

miljön och då handlar det om utbildning av exempelvis föräldrar eller skolpersonal. 

Arbetsterapeuterna förklarade att utbildningen kan ge den sociala miljö en ökad kunskap om 

diagnosen och vilka svårigheter barnen med NPF kan uppleva i aktiviteter. Utbildning av den 

sociala miljön innehöll exempelvis strategier för hur föräldrarna kan kommunicera med barn 

som har NPF. 

6.3.5 Effekt av interventionerna 

Arbetsterapeuterna beskrev en ökad delaktighet i vardagsaktiviteter efter interventioner kring 

sömnen. De vanligaste interventionerna som arbetsterapeuterna nämnde var tyngdtäcke och 

anpassning av sovmiljö. Interventionerna gjorde att sömnen blev förbättrad vilket ledde till 

att barnen orkade engagera sig i aktiviteter under dagarna. Ett exempel från en av 

arbetsterapeuterna var att barn som får interventioner kring sömnen blir piggare och gladare, 

vilket i sin tur leder till att barnen hänger med i vardagsaktiviteter och orkar engagera sig. 

Om vi tänker utifrån sömnen så är det ju att dom dels blir piggare och gladare, då man kan 

se på skolbiten att dom orkar engagera sig lite mer och att dom hänger med bättre. (6) 

Arbetsterapeuterna förklarade att insatserna ökat delaktigheten och självständigheten i olika 

aktiviteter i hemmet. Erfarenheter visade bland annat en förbättring i barnens 

planeringsförmåga på grund av en kalender. Kalendern gjorde att barnen såg vilka aktiviteter 
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som var dagen efter vilket hjälpte barnen att veta vad dem skulle packa väska inför utan att 

föräldrarna behövde säga till. Ett exempel från en av arbetsterapeuterna: 

Om vi säger att dem har fått ett planeringshjälpmedel, så har dem kunnat varit med och sett 

“Jag ska ju till Gustavsvik imorgon med skolan, vad roligt nu ska jag packa ihop inför de”, 

utan att mamma och pappa har koll på det. (1) 

Arbetsterapeuternas upplevelse kring interventionerna som utfördes i skolmiljön visade att 

barn med NPF ökade sin delaktighet i klassrummet. Exempelvis genom att ta bort störande 

yttre stimuli kan barnet koncentrera sig mer på det läraren lär ut och på så sätt öka 

delaktigheten under lektioner.  

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att arbetsterapeutiska interventioner för barn med NPF 

oftast leder till ökad delaktighet och självständighet i vardagsaktiviteter. Det finns dock en 

kunskapsbrist i både hemmet och skolans sociala miljö om hur barn med NPF kan uppnå en 

fungerande vardag. Det tyder därmed på att arbetsterapeutiska interventioner kan vara till 

fördel för att barnen med NPF ska uppnå en fungerande vardag samt att det finns ett behov av 

arbetsterapeuters kompetens i skolan och hemmet. Resultatet visar även att förutsättningar 

hos barnet och föräldrarna samt i kartläggningen är viktigt för att interventionerna ska bli så 

lyckade som möjligt. 

Erfarenheterna tyder på att barnens sociala miljö har bristande kunskap om NPF, vilket kan 

leda till att barnen inte får de stöd och anpassningar i vardagen som de behöver. 

Kunskapsluckan innebar en brist i förståelse för och kunskap om barnens svårigheter av att 

planera och genomföra aktiviteter samt vilka anpassningar barnen behöver för att klara av 

vardagen. Resultatet visar att bristen på kunskap kan leda till att föräldrar och lärare inte 

uppfattar att de ställer för höga krav på barnen i aktiviteter i skolan och hemmet. Enligt 

Eliasson (2) har barn med NPF svårt att uppfylla kraven i vardagsaktiviteter på grund av 

nedsättning i den psykiska och sociala utvecklingen.  

Olika studier (23–26) visar att den nedsatta funktionsnivån hos barn med NPF kan vara 

brister i emotionella handlingar, självständighet samt nedsatt planeringsförmåga vilket kan ge 

barnen svårigheter i olika aktiviteter. Arbetsterapeuternas erfarenheter i vår studie visade att 

bristen i kunskap och förståelse kan leda till att föräldrar inte involverar barnen i aktiviteter 

hemma på grund av barnens nedsatta funktionsnivå. Case-Smith et al (8,10) nämner att 

utförande av aktivitet är viktigt för barns utveckling. Arbetsterapeuterna i föreliggande studie 

förklarade att det är viktigt att barn får utföra aktiviteter de har svårt med, vilket resultatet i 

vår studie visade att vissa föräldrar inte har kunskap om. Om föräldrar får mer kunskap och 

barnen får arbetsterapeutiska interventioner kan det leda till att barnen klarar av aktiviteter de 

har svårt med, vilket olika studier styrker (30–34, 40).  

Resultatet i vår studie visar att arbetsterapeuterna utbildar den sociala miljön för att ge ökad 

förståelse och kunskap om barn med NPF. Den ökade kunskapen kan sedan leda till att 

föräldrarna får förståelse för vilka behov deras barn har och kan utefter de införa 

interventioner efter familjens resurser. Enligt både Eliasson och Lagerkvist (2,29) är 

utbildning av den sociala omgivningen ett sätt att öka förståelsen om de olika svårigheter 

barn med NPF kan uppleva vid utförande av olika aktiviteter. Eliasson och Lagerkvist 

förklarar att ökad förståelse kan leda till en tryggare miljö för barn och ungdomar med en 
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diagnos inom NPF. En studie (30) som utvärderade arbetsterapeutisk coaching till föräldrar 

med barn inom NPF visade att arbetsterapeuter som coachar föräldrar kan leda till ökad 

förståelse kring vilka stöd barnen är i behov av för att få en fungerande vardag. Enligt 

Kielhofner (9) är den sociala miljön betydelsefull för en individs aktivitetsförmåga, vilket 

vårt resultat också visar att utbildning av barns omgivning är av stor vikt. Resultatet visar på 

att det är viktigt att arbetsterapeuter lägger tid på att utbilda den sociala miljön och tar reda på 

om det är kunskapsbrist som gör att barn med NPF får svårigheter att uppnå en fungerande 

vardag. 

Arbetsterapeuterna i studien arbetar med hela familjen när de ska utveckla interventioner för 

barn med NPF. Erfarenheterna visar att både barnens och föräldrarnas uppfattning kring hur 

vardagen för barnet fungerar är viktig. Under kartläggningen vill arbetsterapeuterna i studien 

ta reda på barnets svårigheter i vardagsaktiviteter för att kunna utveckla rätt insatser utifrån 

barnets behov. I enlighet med Case-Smith (8) kan arbetsterapeuter jobba utifrån en barn- och 

familjecentrerad tillämpning för att möta barnens behov. Tillämpningen tar hänsyn till 

familjens förutsättningar då alla prioriterar olika (8). Arbetsterapeuterna i vår studie hade 

erfarenheter kring hur viktigt det är att få med sig hela familjen samt att ta hänsyn till de 

förutsättningar som varje specifik familj hade. Arbetsterapeuterna i studien förklarade även 

att det finns olika förutsättningar hos barnet och föräldrarna som kan påverka införande och 

utveckling av interventioner. Enligt Kielhofner (9) påverkas en individs aktivitetsförmåga av 

bland annat viljekraften, som syftar på en persons motivation, tankar och känslor, vilket kan 

kopplas till vårt resultat som visade att motivationen hos både barnet och föräldrarna var 

betydelsefullt för interventionens effekt. Kielhofner (9) förklarar även att en individ har olika 

begränsningar och möjligheter som påverkar aktivitetsförmåga, benämnt utförandekapacitet. 

Resultatet i vår studie visade att interventionernas utveckling och effekt på barnens 

aktivitetsförmåga påverkas av olika begränsningar och möjligheter familjerna har. Exempel 

på begränsningar och möjligheter arbetsterapeuterna i studien beskrev var barnens insikt i 

sina svårigheter eller om föräldrarna också har en NPF-diagnos. Resultatet från vår studie 

visar att det är viktigt att arbetsterapeuter förstår hur betydelsefullt det är att ta reda på 

familjens specifika behov.  

I resultatet framkom det att arbetsterapeuter kan hjälpa barn med NPF att uppnå ökad 

självständighet och delaktighet i vardagsaktiviteter genom olika typer av interventioner. 

Arbetsterapeuterna i studien hade erfarenheter av interventioner i form av hjälpmedel, 

strategier och anpassning av miljön. Enligt Case-Smith (8) är syftet med arbetsterapeutiska 

interventioner att öka delaktighet och aktivitetsförmåga hos barn, vilket stämmer överens 

med resultatet i denna studie. Flera studier (30-34, 40) kring olika arbetsterapeutiska 

interventioner styrker att anpassning i miljön, strategier och hjälpmedel kan öka 

aktivitetsförmågan, självständigheten och delaktigheten hos barn med NPF. Exempelvis 

undersökte en av studierna (31) effekten av lek-baserade strategier för barn med ADHD som 

visade en förbättring i både barnets förmåga att leka samt barnets förmåga att integrera med 

andra barn. En annan av studierna (40) undersökte effekten på koncentration, impuls och 

beteende för barn med ADHD vid användning av tyngdväst. Studien visade en signifikant 

förbättring i koncentration och beteende hos barnen med ADHD. Resultaten av de tidigare 

nämnda forskningarna (30–34, 40) tillsammans med vår studie styrker arbetsterapeutens 

betydelse för att barn med NPF ska kunna uppnå en fungerande vardag. 

En gemensam erfarenhet som uppmärksammades utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter var 

att samtliga beskrev att skolan inte anpassar utifrån barnens behov och att skolan är i behov 

av arbetsterapeutisk kompetens. Enligt Skolverket (17) är det elevhälsans ansvar att anpassa 
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för barn i skolan, dock berättade en del av arbetsterapeuterna att de anpassar i skolan trots att 

det inte är deras uppdrag. Enligt en studie (41) som undersökte lärarnas uppfattning efter en 

arbetsterapeutisk intervention i skolan för barn med AST visade att lärarna inte hade 

tillräckligt med kunskap eller resurser att hjälpa barnen på den nivån som arbetsterapeuterna 

kunde. Studien visade även att det var betydelsefullt för lärarna att samarbeta med 

arbetsterapeuter i skolan för att kunna identifiera och stödja barn som har svårigheter i 

sensorisk bearbetning (41). Arbetsterapeuterna i vår studie nämnde även att barn med NPF 

behöver kämpa mer för att hänga med i skolan, vilket Yurdagül (42) styrker. Ett annat 

område som också uppmärksammades och som arbetsterapeuterna enades om var sömnens 

betydelse och att samtliga barn med NPF har svårt med sömnen. Enligt Attention (43) är 

sömn viktigt för återhämtningen och förklarar att bristande sömnhygien förstärker symtomen 

hos barn med en NPF-diagnos.  

7.2 Metoddisskussion   

En kvalitativ design syftar till att belysa deltagarnas erfarenheter och upplevelser (38), vilket 

ansågs vara en relevant metod till studien då syftet var att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter. All data som svarade mot syftet inkluderades vid kodning och utveckling av 

kategorier för att göra resultatet tillförlitligt (44). Författarna ökade tillförlitligheten av 

resultatet genom att ge noggrann information om arbetsterapeuternas erfarenheter, 

exempelvis att meningsenheternas innebörd inte försvann under kondenseringen. Författarna 

har bifogat exempel från hur analysprocessen gick till i tabell 1 och 2. De flesta intervjuerna 

utfördes enskilt, vilket kan vara en nackdel då författarna aldrig genomfört kvalitativa 

intervjuer tidigare. Författarna anser dock att detta inte påverkat tillförlitligheten då 

författarna transkriberade varandras intervjuer samt diskuterade och reflekterade över 

materialet under hela analysen. Enligt Lundman och Graneheim ökar tillförlitligheten när 

författarna reflekterar och diskuterar analysen tillsammans (38). Lundman och Graneheim 

förklarar att överförbarheten i en studie handlar om i vilken utsträckning resultatet i en studie 

kan appliceras i praktiken till andra grupper (38). Betydelsen av att öka kunskap och 

förståelse om en diagnos i den sociala miljön skulle kunna överföras på barn med andra 

funktionsnedsättningar. Enligt Lundman och Graneheim stärks även giltigheten (38) i en 

studie om det finns en bred variation av erfarenheterna hos deltagarna. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter i vår studie varierade mellan 10 månader och 26 år, vilket ger ökad giltighet. 

Exempel kan arbetsterapeuterna med längre erfarenhet ha en annorlunda syn på att arbeta 

med interventioner för barn med NPF jämfört med de som nyligen kommit in i yrket. 

 

Tillvägagångssättet vid urvalet är viktigt att diskutera ur ett etiskt perspektiv (45) därför att 

detta kan ha påverkat deltagarnas beslut om att delta i studien. Verksamhetschefer inom BUP 

och BUH kontaktades först som i sin tur skickade vidare förfrågan till arbetsterapeuter på de 

olika mottagningarna. En nackdel med att göra på detta vis var att några verksamhetschefer 

svarade att deras anställda inte hade tid att delta, vilket gjorde att en del arbetsterapeuter inte 

fick förfrågan om deltagande. En annan nackdel är att de arbetsterapeuter som fick en 

förfrågan från sin verksamhetschef kan ha känt en beroendeställning gentemot chefen, vilket 

kan ha påverkat deras deltagande i studien. Trots detta anser författarna att tillvägagångssättet 

inte påverkat deltagarnas beslut om deltagande i studien då de som deltog i studien hade fått 

informationen om att deltagande var helt frivilligt samt att deltagarna hade ett genuint 

intresse av att delge sina upplevelser och erfarenheter. Samtidigt lades stor vikt att bevara 

arbetsterapeuternas konfidentialitet genom att avidentifiera text som berörde dem (45). 

Användandet av semistrukturerade intervjuer och intervjuguide hade fördelarna att frågorna 

utformades utifrån syftet, vilket gjorde att relevant information kunde inhämtas från 

deltagarna. Andra fördelar av att använda en intervjuguide var att alla deltagare fick samma 
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frågor i samma ordning, vilket gjorde att alla deltagare fick samma chans att svara utifrån 

egna erfarenheter. Författarna utförde två provintervjuer, vilket var fördelaktigt för att ta reda 

på om frågorna var rätt formulerade och förståeliga. Nackdel med provintervjuerna var att de 

utfördes med två studenter från arbetsterapeutprogrammet utan yrkeserfarenhet kring 

interventioner för barn med NPF. Författarna utförde de flesta av intervjuer enskilt, vilket kan 

anses som en nackdel då författarna inte utfört en kvalitativ studie med intervjuer tidigare. En 

annan nackdel under intervjuerna var att följdfrågor ställdes utifrån det deltagarna svarade, 

vilket kan ha bidragit till att följdfrågorna var styrande och påverkat resultatet. Författarna 

anser dock inte att de två tidigare nämnda nackdelarna styrde deltagarnas svar i den mån att 

det skulle ha påverkat resultatet. Efter analysen insåg även författarna att vissa frågor i 

intervjuguiden var onödiga att ha med då de inte besvarade syftet, exempelvis fråga fyra, sex 

och sju (se bilaga 1). 

 

Under dataanalysen var det stort fokus på att finna skillnader och likheter i den insamlade 

data. Författarna valde att följa en induktiv ansats för att förutsättningslöst finna mönster i 

deltagarnas erfarenheter. Med induktiv ansats blir kategorier format utifrån det deltagarna 

berättar. Nackdelar med detta var att författarna ibland hade svårt att se tydliga skillnader och 

likheter vid kodning då många delar i materialet var sammankopplade med varandra. Det 

lades därför ner mycket tid på att skilja på materialet så att innehållet i kategorierna inte gick 

in i varandra. Om författarna använt en deduktiv ansats (38) genom att ha färdiga kategorier 

under analysen kunde det ha blivit enklare att skilja på materialet. I sin helhet anser 

författarna att studiens metod gjorde att djup information om arbetsterapeuternas erfarenheter 

kom fram och att ett relevant resultat kunde utformas mot syftet. 

 

8. Slutsats 

Utifrån vår studie är utbildning av den sociala miljön en viktig intervention som 

arbetsterapeuter kan jobba med för att öka barnens delaktighet i vardagsaktiviteter. 

Arbetsterapeuter kan utbilda den sociala miljön runt barn med NPF för att skapa en mer 

förståelig och tryggare miljö. Om kunskapen ökar i den sociala miljön kan det även leda till 

att föräldrar och skolpersonal får förståelse varför barnen behöver vissa specifika 

interventioner.  

 

Utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter i vår studie lägger barn med NPF en stor del av sin 

energi i skolan, vilket kan påverka andra aktiviteter då energin inte räcker till. I och med detta 

kan svårigheterna i skolan leda till en negativ spiral där svårigheter i ett område påverkar ett 

annat. Detta var något författarna tyckte var intressant att ta upp och kan styrka att 

arbetsterapeutiska interventioner i skolan kan vara värt att satsa på. Det krävs dock vidare 

forskning kring behovet av arbetsterapeutiska interventioner i skolan för att styrka slutsatsen. 

Förslag till framtida forskning kring skolans påverkan på barnens sömn är en studie med 

kvalitativ design där man undersöker erfarenheter hos barn med NPF och föräldrar. Annan 

forskning för att styrka vårt resultat är vidare studier om arbetsterapeuters erfarenheter av 

interventioner för barn med NPF, då det inte fanns någon tidigare forskning kring området. 
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Bilaga 1-Intervjuguide.  

Bakgrundsfrågor: 

-Hur länge har du varit yrkesverksam som arbetsterapeut?  

-Hur länge har du jobbat inom Barn och ungdomshabiliteringen/ Barn och 

ungdomspsykiatrin? 

-Har du arbetat med barn innan du blev yrkesverksam arbetsterapeut?  

Huvudfrågor 

1. Vilka erfarenheter har du av arbete med barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

2. Vilka områden riktar du vanligtvis insatserna emot för barnen med NPF? (Ex. sömn, 

fritid, skola, hemmet etc..) 

3. Vad gör du för typ av insatser för barn med NPF? (miljöanpassning i aktivitet, 

anpassning av aktivitet, strategi, hjälpmedel) 

4. Hur använder du dig av modeller eller referensramar vid arbete med insatser för barn 

med NPF? Beskriv gärna.  

5. Kan du beskriva en insats som du genomfört med ett barn som har NPF från första 

kontakt till avslutad kontakt? 

6. I vilken miljö utför du bedömningarna på barnen när det gäller insatser som rör deras 

vardag? 

7. Hur följs insatserna upp? 

8. Hur har insatserna påverkat barnets delaktighet i aktiviteter? 

9. Hur ser samarbetet ut mellan dig och barnens föräldrar vid en insats? 

10. Vilka möjligheter och hinder finns det för dig som arbetsterapeut när du ska införa 

insatser för barn med NPF? 

11. Hur uppfattar du behovet av arbetsterapeutiska insatser i skolan? 

 

 

 

 


