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Sammanfattning 
Bakgrund: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters uppfattning om betydelsen av 
arbetsterapi för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för deras aktivitet och 
delaktighet i skolan. 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta 
arbetsterapeuter och materialet bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet bygger på arbetsterapeuters berättelser och presenteras utifrån fyra 
underteman; barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, arbetsterapeutiska insatser i 
skolan, arbetsterapi i skolan och vision av arbetsterapi i skolan. Arbetsterapeuter berättar vilka 
barn de arbetar med, vad och vilka insatser de utför i skolan samt deras uppfattning om 
betydelsen av arbetsterapin i skolan. I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna ansåg att 
arbetsterapi har betydelse i skolan men inte bara för barn med neurospsykiatrisk 
funktionsnedsättning utan även för alla de andra eleverna och för att detta ska ske krävs 
samarbete mellan professioner samt öka kunskapen och förståelsen i skolan för barn med 
funktionsnedsättningar. 
Slutsats: Efter arbetet med denna studie anser författarna att en arbetsterapeut bör vara en 
naturlig del av elevhälsan och det styrks av studier som gjorts i Sverige (Carlbom & 
Nordström, 2010; Munkholm, 2010; Dahlin & Lagerkrans, 2013). Slutsatsen är att det finns 
behov av arbetsterapi i skolan och att arbetsterapi har betydelse för barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning för deras aktivitet och delaktighet. 
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1 Inledning 
 
Barn och ungdomar tillbringar största delen av sin vardag i skolan. En skola som ska vara 
tillgänglig för alla barn oavsett social bakgrund eller individuella förutsättningar. Begreppet 
”en skola för alla” har varit en av grundpelarna för den svenska skolan sedan första läroplanen 
antogs år 1962. Grundtanken med ”en skola för alla” är att alla elever ska ha lika möjligheter 
till lärande. Trots alla lagar och läroplaner har man inte riktigt nått ända fram. Under alla år 
har det diskuterats om de barn och ungdomar som inte klarar att leva upp till förväntningar 
som ställs. Det är barn med psykiska, fysiska och sociala begränsningar och det talas om 
elever i behov av särskilt stöd. De senaste åren har skolverket noterat en ökning av antalet 
elever i behov av särskilt stöd och det gäller främst elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. För att bemöta dessa elevers svårigheter krävs det inte bara 
pedagogiska insatser utan man bör se till helheten. Individuella insatser bör ges till eleverna 
utifrån deras problem och behov för att de ska kunna delta i skolarbetet samt uppnå de mål 
som finns i skolan.  Arbetsterapeutens kompetens skulle här kunna bidra och ge bättre 
förutsättningar för barnen. I länder som USA, Kanada och Australien finns arbetsterapeuter i 
skolan som en del i elevhälsan, i Sverige är det en ny arena. Idag finns inga arbetsterapeuter 
anställda i skolan utan de insatser som ges i skolan kommer bl.a. från Barn och 
Ungdomshabiliteringens arbetsterapeuter. Författarna ställer sig frågan om det finns behov av 
arbetsterapi i skolan som kan bemöta behovet av stöd hos barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, en grupp som ökat allt mer de senare åren. Intresset för frågan växte 
fram efter att författarna läst artiklar som handlade om ett projekt inom arbetsterapi som 
utförts i skolmiljö, ATiS- arbetsterapi i skolan (Carlbom & Nordström, 2010). 
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2 Bakgrund 

2.1. ATiS- arbetsterapi i skolan 
 
I Umeå kommun har ett projekt bedrivits som innebar att man kompletterade elevhälsan med 
en arbetsterapeut (Carlbom & Nordström, 2010). Elevhälsan (Hjörne & Säljö, 2013) har enligt 
skollagen till uppgift att stärka elevens lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår olika 
professioner som exempelvis skolsköterska, rektor och skolpsykolog och det kan se olika ut 
från skola till skola. I länder som Kanada och USA har arbetsterapeuter funnits med som en 
del i skolverksamheten under många år. Projektet ATiS (Carlbom & Nordström, 2010) är 
unikt i Sverige och startades i Umeå år 2006. I början av projektet arbetade två 
arbetsterapeuter på var sin halvtid med målgruppen, elever i åldrarna 4-9 år. År 2009 utökade 
man halvtidstjänsterna till två heltidstjänster och målgruppen utökades till att gälla elever i 
åldrarna 4-16 år.  
 
Arbetsterapeutens uppgifter bestod huvudsakligen av interventioner på individnivå, men 
under tidens gång handlade det även om interventioner på grupp- och organisationsnivå. 
Arbetsterapeutens interventioner var inom områden som:  
•Process. Lära elever att hålla ordning samt planera sitt arbete. 
•Motivation. Öka motivation för att delta i de olika aktiviteterna.  
•Övergång. Minska uppkomst av problem vid övergångar mellan uppgifter samt vid 
miljöbyten. 
•Övrigt. Samtal med andra berörda parter och stödjande samtal med elever.   
 
Sammanställningen av projektet visade att föräldrar och barn hade haft nytta av insatserna 
arbetsterapeuten gjort. Arbetsterapeuten hade fungerat som en länk mellan föräldrar och 
skolan. Föräldrarna upplever att deras problem och behov blev tagna på allvar. Däremot 
tyckte de att interventionerna inte påverkat eller hjälpt till vad gäller hemuppgifter och läxor. 
De flesta föräldrar skulle rekommendera ett liknande projekt till andra. De vuxna, både 
föräldrar samt rektorer uppgav att de fick större förståelse och bättre tålamod med barnen. 
Rektorerna uppgav att arbetsterapeuten gjorde skillnad för elever med särskilda behov och 
skapade en stöttande miljö för inlärning.  
 
Rektorerna ansåg att en arbetsterapeut med sin kompetens skulle kunna komplettera de övriga 
yrkesgrupperna som redan finns inom skolan som t ex specialpedagog och sjuksköterska och 
bli en del i elevhälsan (Carlbom & Nordström, 2010).  

2.2. Arbetsterapi för barn i skolåldern 
 
Arbetsterapi är en vetenskap som fokuserar på betydelsen av aktivitet för människan och 
delaktighet i ett sammanhang och har som mål är att främja människors förmåga till aktivitet 
(Blesedell Crepeau, Boyt Schell & Cohn, 2009) Inom arbetsterapin arbetar man efter teorier 
som påvisar samspelet mellan aktivitet, människan och miljön. En av dessa teorier är Model 
of Human Occupation, MOHO (Kielhofner, 2012) som ger en förståelse för människan i 
aktivitet utifrån tre komponenter som vana, vilja och utförande där fokus finns på den 
omgivande miljön i vilken aktiviteten utförs. Aktivitet delas in i tre områden, aktivitet i det 
dagliga livet, lek och produktivitet. En annan viktig grund i MOHO är det klientcentrerade 
arbetet som utgår från det unika i varje individ, dennes situation och perspektiv för att 
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människan ska få känna sig delaktig (Kielhofner, 2012). En människas aktivitetsförmåga kan 
vara nedsatt på grund av sjukdom, skada eller någon form av funktionsnedsättning.  
Arbetsterapeutens uppgift är att utreda aktivitetsförmåga för att kunna anpassa insatser 
individuellt med fokus på motivation och vilja. Arbetsterapeuten vill ta tillvara på de 
förmågor som finns hos människan och utifrån det anpassa miljön samt träna på att utföra 
olika aktiviteter eller hitta alternativa tillvägagångssätt (Kielhofner, 2012). En miljö som barn 
och ungdomar tillbringar sin största del av vardagen i är skolan. En arbetsterapeut med sin 
kunskap om betydelsen av aktivitet och delaktighet kan bidra till att en elev har möjlighet att 
uppnå målen i skolan (Fischer & Duran, 2004; Sahagigan Whalen, 2002). För att kunna 
kartlägga elevers möjligheter och behov har arbetsterapeuten till sin hjälp olika 
bedömningsinstrument (Hemmingsson & Penman, 2010; Munkholm, 2010; Sahagigan 
Whalen, 2002) för att sedan sätta upp mål och insatser. De arbetsterapeutiska insatserna i 
skolan ska inte vara en ersättning för de specialpedagogiska insatserna utan ett komplement 
och vara i form av individuellt utprovade hjälpmedel, anpassning av aktivitet och miljö 
(Fischer & Duran, 2004; Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012; Munkholm, 2010; 
Sahagigan Whalen, 2002 ). 
 

2.3 En skola för alla 
 
Ända sedan första läroplanen antogs år 1962 har ambitionen funnits om ”en skola för alla”. 
Grundtanken är att alla elever ska ha lika möjligheter till lärande utifrån sina förutsättningar, 
behov och begränsningar (Hjörne & Säljö, 2013). I alla tider har skolan för att skydda de 
”normala” barnen från de så kallade ”avvikande” barnen (Brodin & Lindstrand, 2004) använt 
sig av olika former av särskiljande och hävdat att det är för allas bästa både på individnivå, 
gruppnivå och likaså ur samhällssynpunkt (Hjörne & Säljö, 2013; Skolverket, 1998). För att 
tillgodose elevers individuella behov har man tidigare använt sig av specialklasser exempel på 
detta är observationsklass, hjälpklass, läsklass med mera (Hjörne & Säljö, 2013). 
Särskiljandet av elever har två syften varav det ena är att bevara stabilitet och ordning i 
ordinarie klassrum. Det andra för att kunna ge stöd till barn med svårigheter. Diskussionerna 
har varit många och långa vad gäller lösningar för elever med behov av särskilt stöd.  
 
I ytterligare försök att närma sig begreppet ”en skola för alla”, antogs en ny skollag och 
läroplan år 2011. Här betonas en helhetssyn på eleven och dennes behov samt vikten av att 
behandla alla elever lika och ge likvärdig utbildning. I skollagen (SFS 2010:800, 3 kap 
paragraf 11) går det att läsa att ”särskilt stöd skall ges inom den elevgrupp eleven tillhör” 
(Hjörne & Säljö, 2013). Om en elev av någon anledning inte når upp till de kunskapsmål som 
finns och det beror på någon form av funktionsnedsättning så finns särskola. En utredning 
krävs för att gå i särskola och det är vårdnadshavarna som väljer om de vill placera sitt barn 
där. Men de kan välja att eleven undervisas i vanlig grundskoleklass så kallat integrerad. 
Särskolan arbetar efter samma läroplaner som grundskolan men utifrån egna kursplaner och 
mål (Skolverket, 2001). 
 

2.4 Elever i behov av särskilt stöd 
  
Begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” har använts sedan 1968, då Barnstugeutredningen 
kom. De elever som innefattas i begreppet har någon form av funktionsnedsättning 
(Skolverket, 1998). Det gäller framförallt fysiskt funktionshindrade barn men även barn med 
psykiska, emotionella, sociala eller språkliga svårigheter. Från flera håll noteras en ökning av 
elever med behov av särskilt stöd. Det gäller främst elever med inlärningssvårigheter samt 
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olika former av beteendestörningar och hit räknas barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (Skolverket, 1998).  

2.5 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är svårigheter med hur hjärnan fungerar och 
arbetar. NPF innefattar diagnoserna ADHD, Tourettes syndrom, autismspektrumtillstånd 
(Aspergers syndrom och autism). Aspergers syndrom kommer försvinna och ingå i autism 
spektrum när den nya psykiatriska diagnoshandboken DSM-5 släpps (Fernell & Lagerkvist, 
2012; Lagerkvist & Lindgren, 2012). Det som är gemensamt för dessa diagnoser är 
svårigheter med inlärningsproblem, uppmärksamhet och koncentration samt svårigheter med 
det sociala samspelet, i olika grader och nivåer.  
 
Svårigheterna syns heller inte utanpå eftersom det har med hjärnans funktion att göra. 
Lagerkvist beskriver (Lagerkvist & Lindgren, 2012) hur funktionsnedsättning ger upphov till 
funktionshinder samt påverkar aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. Diagnoser som det 
pratas mest om är ADHD och Autism.  

2.5.1 ADHD 
 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och innefattar även diagnoserna 
Attention Deficit Disorder, ADD och Developmental Coordination Disorder, DCD (Fernell & 
Lagerkvist, 2012). I dagsläget är ADHD den diagnos som det forskats mest på. Barn med 
ADHD uppges enligt flertal studier (Fernell & Lagerkvist, 2012) vara ca fem procent av alla 
barn i skolåldern och vanligast hos pojkar. Problem med uppmärksamhet, impulsivitet och 
överaktivitet är de vanligaste symptomen.  ADHD har stor påverkan på barnets 
vardagssituationer både i hemmet och i skolan (Socialstyrelsen, 2004). 

2.5.2 Autism 
 
Autism är ett samlingsnamn för olika diagnoser som innebär svårigheter och begränsningar i 
det sociala samspelet (Fernell & Lagerkvist, 2012). Svårigheterna ligger i förmåga till 
kommunikation med andra. Det betyder att det är svårt att sätta sig in i andras tankar och 
känslor samt att förstå kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge, vilket begränsar umgänge med 
andra. Dessa barn har en problematik med att hantera sinnesintryck, motorik och 
stresskänslighet. De har även en begränsning i flexibilitet och variation i intressen. Många har 
svårigheter med koncentration, ökad aktivitetsgrad samt impulsivitet. Autism är vanligare hos 
pojkar än flickor och ca en procent av alla barn får diagnosen. Det ställs höga krav på 
omgivningen för att ge dessa barn en trygg och utvecklande miljö (Fernell & Lagerkvist, 
2012; Socialstyrelsen, 2010). 

2.6 Barn och ungdomshabilitering  
 
Barn och ungdomshabiliteringen, BUH, arbetar med barn och ungdomar med medfödda eller 
förvärvade funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen (Lagerkvist, 2012). 
Habiliteringen har som mål att hjälpa till med olika aktiviteter i det dagliga livet för sina 
patienter samt ge föräldrar verktyg att stödja sitt barn. För att bli inskriven i habiliteringen 
krävs remiss med läkarutlåtande eller i vissa fall psykolog samt en fastställd diagnos. Inom 
habiliteringen arbetar man i team som består av läkare, psykolog, kurator, logoped, 
sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog och arbetsterapeut. Utöver detta så samarbetar 
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habiliteringspersonal med andra verksamheter som förskola, socialtjänst och skolor 
(Lagerkvist, 2012; Västra Götalandsregionen, 2012). 
 

2.7 Arbetsterapins betydelse för elevers delaktighet i skolan 
 
För att kunna delta i skolans aktiviteter för barn med funktionsnedsättningar krävs det 
varierande former av anpassningar och insatser. De arbetsterapeutiska insatserna styrs av den 
enskilda elevens problem och behov samt utifrån miljön och aktivitet. För att identifiera och 
kartlägga elevens behov har arbetsterapeuten tillgång till strukturerade bedömningsinstrument 
som exempelvis School Version of the Assessment of Motor and Process Skills, Skol-AMPS 
(Fischer, Bryze, Hume & Hume 2007) och Behov av Anpassning i Skolan, BAS 
(Hemmingsson, Egilson & Hoffman 2005). Tanken är inte att utesluta eller förringa de 
specialpedagogiska insatserna utan att arbetsterapeuterna tillsammans med lärare och 
specialpedagog ska bemöta elevers behov samt ge förutsättningar för eleverna att klara av sina 
skoluppgifter och vara delaktiga i skolans alla aktiviteter (Dahlin & Lagerkrans, 2013; Fischer 
& Duran, 2004; Hemmingsson & Egilson, 2009; Hemmingsson & Penman, 2010; Munkholm, 
2010). Studier (Dahlin & Lagerkrans, 2013;Munkholm, 2010; Sahagigan Whalen, 2002) visar 
att arbetsterapeutiska insatser har gjort skillnad samt att ju tidigare insatser desto bättre 
(Sahagigan Whalen, 2002). I en studie som gjorts för att jämföra skillnaden i delaktighet i 
skolan av barn med funktionsnedsättningar framkom det att rörelsehindrade barn i större 
utsträckning fick insatser i skolan än de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(Hemmingsson & Egilson, 2009). Den arbetsterapeutiska litteratur och forskning inom 
området skola och arbetsterapi för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ringa 
i jämförelse med litteratur och forskning för barn med fysiska funktionsnedsättningar 
(Hemmingsson & Egilson, 2009; Munkholm, 2010).  
 
I den nya skollagen (2011) står det att det ska finnas personal med sådan kompetens att 
elevernas behov tillgodoses utifrån både medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. 
Kompetensen en arbetsterapeut har i form av beteendevetenskap, medicin och pedagogik ger 
ett bra inslag till skolutveckling som en del av elevhälsan. Detta för alla elever ska ha lika 
möjligheter till lärande utifrån sina förutsättningar, behov och begränsningar (Hjörne & Säljö, 
2013). Projektet ATiS (Carlbom & Nordström, 2010) visar att arbetsterapi har betydelse och 
bör vara en självklarhet i skolan för att elever ska bli mer delaktiga och ge förutsättningar för 
att nå kunskapsmålen i skolan. Fischer och Duran (2004) skriver att elever i behov av särskilt 
stöd behöver arbetsterapeutiska insatser för att klara av kraven i skolan. De senaste åren har 
elever med neuropsykiatriska diagnoser ökat (Hemmingsson & Egilson, 2009; Hjörne & 
Säljö, 2013; Skolverket, 1998) och mer forskning efterfrågas om hur man ska gå tillväga för 
att tillgodose deras behov. Författarna vill med denna studie undersöka om arbetsterapeutiska 
insatser i skolan är tillräckliga och om de har effekt för dessa barn samt visionen om 
arbetsterapi som en naturlig del i skolan. 

3 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters uppfattning om betydelsen av arbetsterapi 
för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för deras aktivitet och delaktighet i 
skolan. 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 
 
Studien har en kvalitativ ansats (Olsson & Sörensen, 2011) utifrån arbetsterapeuters 
perspektiv om arbetsterapi i skolan baserat på erfarenheter och uppfattningar. 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 
(Polit & Tatano Beck, 2012). Frågorna finns presenterade i en studiespecifik intervjuguide, se 
bilaga1. Materialet bearbetades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012).  

4.2 Urval 
 
Deltagarna i studien valdes ut enligt ändamålsenligt urval (Polit & Tatano Beck, 2012). 
Inklusionskriterier för deltagande var legitimerade arbetsterapeuter verksamma vid BUH 
inom Västra Götalandsregionen. Under studiens gång tillfrågades och inkluderades även två 
arbetsterapeuter som arbetar vid annan verksamhet och de kontaktas vid behov av föräldrar 
eller Barn och Ungdomspsykiatrin, BUP.  

4.3 Urvalsprocessen 
 
Via Västra Götalandsregionens hemsida hittades de uppgifter som behövdes för att etablera 
kontakt med enhetschefer och arbetsterapeuter. Habiliteringen i regionen består av tolv 
enheter, utav dessa valdes sex enheter ut. Dessa låg geografiskt närmast författarna. 
Enhetschefer kontaktades via e- post med förfrågan om godkännande för utskick av 
informationsbrev till berörd personal på arbetsplatsen. Därefter gjordes ett första utskick via 
e-post till 16 arbetsterapeuter vid de utvalda enheterna som innehöll ett informationsbrev som 
beskrev syftet och metoden med studien. Det resulterade i att två tackade ja, sju som tackade 
nej samt sju som inte svarade.  
 
En påminnelse skickades till de sju som inte svarat. Av dessa svarade två och båda tackade ja 
till medverkan. Då svarsfrekvensen var låg togs kontakt med ytterligare två enhetschefer i 
regionen. En av dessa enhetschefer ville inte att kontakt skulle tas med arbetsterapeuter vid 
dennes enhet pga. tidsbrist hos arbetsterapeuterna. Ett andra utskick skickades till åtta 
arbetsterapeuter vid den andra enheten. Av dessa svarade fyra nej och två tackade ja till att 
medverka. De två arbetsterapeuter som kontaktades per telefon tackade ja till att medverka i 
studien. Totalt har det gått ut 26 förfrågningar till arbetsterapeuter varav åtta tackade ja att 
medverka i studien, elva stycken tackade nej och sju stycken svarade inte på förfrågan (se 
figur 1). Deltagarna var alla kvinnor i blandad åldersgrupp och varierade i yrkesverksamma 
år. 
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8 arbetsterapeuter tackar 
ja till medverkan 

• 2 tackar JA till medverkan 
• 7 tackar NEJ till medverkan                2 tackar ja 
• 7 Svarar inte alls 

16 arbetsterapeuter 
vid BUH kontaktas 

• 2 tackar JA till medverkan 
• 5 svarar inte alls                                  2 tackar ja 

Påminnelse skickas 
till de som inte 

svarat 

• 2 tackar JA till medverkan 
• 4 tackar nej till medverkan                  2 tackar ja 
• 2 svarar inte alls 

 Kontakt tas med 8 
nya BUH 

arbetsterapeuter  

• Båda tackar JA till medverkan            2 tackar ja Två arbetsterapeuter 
vid BUP kontaktas 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Figur 1. Figur över urvalsprocessen 

 

4.4  Datainsamling  

4.4.1 Intervjuguide 
 
En intervjuguide, se bilaga 1, utformades för att ge stöd till författarna vid intervjuerna och 
frågorna grundar sig på studiens syfte. Frågorna skapades ur en förförståelse som hämtats från 
erfarenhet, utbildning och litteratur, såsom projektbeskrivning av ATiS och vetenskapliga 
artiklar. Intervjuguiden delades in i grundfrågor, 1a och 1b, för att få in väsentlig 
bakgrundsinformation samt öppna frågor, 2a- 4, för att fånga deras uppfattningar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Frågorna avsåg att ge en bild av arbetsterapeuternas uppfattningar om sina 
insatser i skolan och betydelsen av arbetsterapi i skolan samt deras vision om framtida arbete i 
skolan. 

4.4.2 Genomförande av intervjuer 
 
Tid för intervju bokades med arbetsterapeuterna och intervjuguiden skickades via e-post i god 
tid innan för att ge dem möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna genomfördes på 
arbetsterapeuternas arbetsplats. Vid intervjuerna deltog båda författarna varav en ställde 
frågorna utifrån guiden och den andra ställde kompletterande följdfrågor. Rollerna byttes och 
fördelades jämnt över de åtta intervjuerna. Den av författarna som hade huvudansvaret för 
intervjun inledde med att förklara syftet med studien samt informerade om att intervjuerna 
skulle spelas in för att inte missa någon information. Alla arbetsterapeuter godkände detta. 
Intervjuerna tog ca 30-40 minuter att genomföra förutom den första intervjun som tog en 
timma. 

4.5 Dataanalys 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant samt enskilt av författarna. Textmaterialet 
lästes igenom upprepade gånger, granskades och diskuterades gemensamt av författarna. 
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Detta för att reflektera över innehållet i textmaterialet och inte missa någon väsentlig 
information. Bearbetning och analysen gjordes utefter kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012) på manifest nivå vilket betyder att man utgår ifrån det som står 
och inte letar efter underliggande budskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Tabell 1. Exempel från dataanalys. 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
Idag arbetar vi mer än 
tidigare med barn som 
har neuropsykiatriska 
diagnoser... 

Mer barn med 
neuropsykiatriska 
diagnoser. 

Fler 
neuropsykiatriska 
diagnoser 

Diagnos 
krävs 

När vi gör 
arbetsterapeutiska 
insatser i skolan sker 
det på föräldrars 
uppdrag, skolan får 
kontakta föräldrarna 
vid problem 

Arbetsterapeutiska 
insatser sker på 
uppdrag av föräldrar 

Insatser på uppdrag 
av föräldrar 

Insatser på 
uppdrag av 
föräldrar 

Missar helheten och 
får ärendet när det är 
ett problem. Kunde 
kanske ligga steget 
före om man vore på 
plats och mer insyn. 

Missar helheten, kan 
ligga steget före om 
man är på plats och 
mer insyn. 

Ligga steget före och 
mer insyn om man är 
på plats. 

Finnas på 
plats i rätt 
miljö  

 
 
Analysprocessen fortsatte därefter med identifiering av meningsenheter. En meningsenhet ska 
innehålla relevant information för studien och i sitt sammanhang. Den ska varken vara för 
lång eller för kort för att kunna analyseras på ett adekvat sätt (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Text som inte motsvarade syftet uteslöts. För att göra texten kortare och 
mer överskådlig kondenserades meningsenheterna. Kondensering innebär att minska ner 
meningsenheten men utan att ändra det centrala innehållet. Dessa sorterades efter 
sammanhang och innebörd samt kodades. Slutligen sorteras de in i kategorier utifrån likheter 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
För att inte tappa den röda tråden i analysinnehållet skapades underteman utifrån kategorierna. 
Dessa underteman svarar på de övergripande områdena som finns i intervjuguiden. 
Underteman skapades för att på ett mer beskrivande sätt få fram de viktigaste delarna av 
texten utifrån studiens syfte, vilket enligt Lundman och Graneheim (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012) är ett sätt att presentera resultat. Slutligen formulerades ett övergripande 
tema som svarar på frågan Vad handlar det här om? (se exempel tabell 2) 
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Tabell 2. Redovisning av analys 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Etiska riktlinjer 
 
Författarna utarbetade studien enligt de etiska riktlinjerna; informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Codex, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009). Innan 
informationsbrevet om studien skickades till arbetsterapeuterna gjordes förfrågan hos 
enhetscheferna vid de olika habiliteringarna om detta utskick där informationsbrevet 
bifogades. Detta gjordes för att ge enhetscheferna möjlighet att samtycka eller avböja 
medverkan för deras arbetsterapeuter. Därefter skickades informationsbrevet ut till 
arbetsterapeuterna. I informationsbrevet framgick studiens syfte och metod samt att 
intervjuerna skulle spelas in för att inte missa väsentlig information och att de skulle raderas 
efter studiens slut. Vidare informerades att allt material ska behandlas konfidentiellt, vilket 

Kategorier Undertema Tema 

 
Barn med 

funktionsnedsättning 
 

NP- diagnoser ökar 
 

Diagnos krävs 
*** 

Insatser på uppdrag av 
föräldrar 

 
Ej stöd för skolan, enbart 

råd och rekommendationer 
 

Olika former av insatser 
 

Se problem och behov för 
insatser 

*** 
Finnas på plats i rätt miljö 

 
Samarbete mellan 

professioner  
 

Se problem och behov i 
tidigt skede 

*** 
Tydliga riktlinjer och mer 

resurser 
 

Öka kunskap hos 
beslutsfattare 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Arbetsterapi i skolan 
för barn med 

neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

Barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

Arbetsterapeutiska insatser i 
skolan 

 Arbetsterapi i skolan 

Vision av arbetsterapi i skolan 
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innebär att all text avidentifieras så att inget ska kunna spåras tillbaka till informanten. 
Frivilligheten att delta var även det en viktig del i informationsbrevet och att ingen orsak 
behöver anges för att avstå eller eventuellt avbryta sitt deltagande. 

5 Resultat 
 
Resultatet grundar sig på en sammanställning utifrån de åtta intervjuer som gjorts. Resultat 
redovisas i löpande text utifrån de fyra underteman (se tabell 2) som analyserats fram och 
texten förstärks med citat från intervjuerna. 

5.1 Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
 
Enligt arbetsterapeuterna vid BUH arbetar de endast med barn som är diagnosticerade och har 
en funktionsnedsättning. Alla arbetsterapeuter uppger att de arbetar allt mer med barn som har 
neuropsykiatriska diagnoser än tidigare. 
 
”NP diagnoserna har ökat … det märker vi på inflödet av patienter…” 
 
För att bli inskriven på BUH krävs det en utredd diagnos samt remiss. Barn med 
neuropsykiatriska diagnoser som Autism, Aspergers, och ADHD får olika möjligheter till 
hjälp beroende på diagnos. Barn med enbart diagnosen ADHD kommer inte till BUH.  
 
“... ej ren ADHD dessa barn faller mellan stolarna ... kan tycka att även dessa barn ska falla 
under habiliteringen” 
 
Några arbetsterapeuter uppger att de tror att en del av barnen med enbart ADHD är inskrivna 
vid BUP eller Barnmedicin. Vid dessa verksamheter finns ingen arbetsterapeut direkt knuten 
utan då konsulteras arbetsterapeuter vid primärvården eller arbetsterapienheten på sjukhus vid 
behov och detta bekräftas av arbetsterapeuterna som är anställda vid arbetsterapienheten. Det 
ligger på föräldrarnas ansvar att ta kontakt med dessa arbetsterapeuter. Detta är enligt 
arbetsterapeuterna på arbetsterapienheten ett problem då föräldrar oftast inte har fått 
information om den hjälp de kan få. 

5.2 Arbetsterapeutiska insatser i skolan 
 
De arbetsterapeutiska insatser i skolan som görs idag för barn med NP-diagnoser sker på 
föräldrars uppdrag. I de fall skolan ser problem får de vända sig till föräldrarna som i sin tur 
kontaktar arbetsterapeuten. Insatser sker oftast på direkt förfrågan av föräldrarna, som 
exempelvis ett specifikt hjälpmedel, timstock eller schema. Ibland är problemet eller behovet 
inte alltid tydligt utan då behöver arbetsterapeuten göra en observation i skolan. 
Arbetsterapeuterna som intervjuades betonade att de inte arbetar gentemot skolan utan får 
endast ge råd och rekommendationer.  
 
“... skolan blir en plats att observera barnet i, men vi är INTE ett stöd för skolan” 
 
I skolan är det först och främst specialpedagogen som ska identifiera elevens svårigheter i 
lärandet och har kunskaperna men någon av arbetsterapeuterna uttrycker att ibland kan 
arbetsterapeutiska insatser behövas innan de pedagogiska.  
 
”..för runtomkring saker kan en AT hjälpa till…” 
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Problem som en del arbetsterapeuter tar upp är att skolan ibland har svårt att ta till sig de 
insatser som förespråkas av en arbetsterapeut. Det händer ibland att läraren inte accepterar 
vissa hjälpmedel eller anpassningar i sitt klassrum. 
 
“Lärare kan även ha svårt att tänka på den enskildes behov gentemot de övriga i klassen och 
säger att en regel är en regel och ska gälla för alla.” 
 
Den förklaringen används enligt arbetsterapeuterna ofta när en elev behöver sin mobiltelefon 
som tidshjälpmedel. Just olika former av tidshjälpmedel är de vanligaste insatserna i skolan 
tillsammans med schema, bildstöd, tidshjälpmedel samt tekniska hjälpmedel som surfplatta 
och diverse appar. 
 
”Behovet av kognitiva hjälpmedel har ökat …” 
 
Arbetsterapeuten uppger att de får förskriva hjälpmedel men endast om de är anpassade för 
den enskilde eleven annars får skolan införskaffa hjälpmedlet. Uppföljning av insatser sker 
inte alltid av arbetsterapeuten utan det kan vara någon annan i habiliteringsteamet som träffar 
barnet i fråga eller föräldrarna. Samtliga arbetsterapeuter beskriver att de tillsammans med 
andra berörda professioner har nätverksmöten där de kartlägger de behov och åtgärder som 
behövs för att hjälpa barnet.  
 

5.3  Arbetsterapi i skolan 
 
För att kunna hjälpa barnen handlar det om att finnas med i den aktuella miljön för deras 
vardagliga aktiviteter och där problemen uppstår, i hemmet eller i skolan. För att finna olika 
lösningar på de behov och svårigheter barnen har i skolan innebär det att arbetsterapeuten 
ibland behöver vara i skolan trots att det inte är tänkt att vara arbetsterapeutiskt område 
 
“Det handlar om att finna kärnan i barnets behov, vilket blir som ett detektivarbete” 
 
Att finnas på plats i rätt miljö och observera barnen redan i tidigt skede är något de flesta 
arbetsterapeuter talar om, men i dagsläget kommer de in i bilden först när det blivit problem. 
Det beror oftast på att om skolan ser ett problem så får de först vända sig till föräldrarna som 
sen i sin tur kontaktar arbetsterapeuten. Det tar lång tid innan någon insats sätts in eller så 
kanske inte föräldrarna vill se problemet. Insatsernas betydelse på barnens aktivitetsförmåga 
och delaktighet beror helt på mottagandet hos barnet, föräldrar och skolan.  
 
Arbetsterapeuterna berättar att skolan är ett område där arbetsterapeuten inte har en självklar 
plats utan det handlar om samarbete för att ge eleven bästa möjliga förutsättningar. Samarbete 
mellan de olika professionerna är en förutsättning för att det ska fungera.  
 
“Viktigt att ha i åtanke är att vi inte är de enda behandlarna för dessa barn…” 
 
Alla arbetsterapeuter som intervjuas är eniga om att det vore en fördel med tidiga 
interventioner och finnas för barnet innan problemet blivit för stort. 
 
“... Vi kommer och ser bara små korta ögonblick, så visst skulle det vara bra om man kunde 
finnas på plats och se barnet under en längre tid, då hade man kunnat göra förändringar 
innan det blivit ett problem.”  
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En annan aspekt några arbetsterapeuter tar upp är att kraven på barnen i skolan ökar när de 
kommer upp i högre årskurser samtidigt som barnet utvecklas med allt vad det innebär som 
till exempel pubertet. Detta tillsammans gör att problem och behov kan komma att ändras 
under tidens gång. Om man inte finns i den aktuella miljön är det lätt att missa helheten.  
 
”kunde kanske ligga steget före om man vore på plats… och mer insyn…” 
 
Något som alla arbetsterapeuter specifikt uttryckt är: 
 
”…vi kan alltid göra mer … tidiga insatser absolut” 
 

5.4 Vision av arbetsterapi i skolan  
 
Arbetsterapeuterna anser att en tydlighet och klara riktlinjer i vad de kan eller ska göra i 
skolan behövs. De flesta arbetsterapeuter beskriver att det många gånger är otydligt och en 
balansgång i vad en arbetsterapeut eller specialpedagog ska eller kan göra för insatser i 
skolan. Flera av arbetsterapeuterna uttrycker att de har svårt att veta vad man kan kräva av 
skolan. Vidare tar arbetsterapeuterna upp att resurserna är begränsade både vad gäller tid och 
ekonomi. 
 
” Som arbetsterapeut upplever jag mig kunna göra mycket mer i skolan än vad som görs 
idag. Dock är vi begränsade av resurser och de otydliga gränserna mellan olika inblandade 
professionerna. ” 
 
En av de få riktlinjer som nämns av arbetsterapeuterna är att specialpedagogen arbetar på 
uppdrag av skolan medan arbetsterapeuten arbetar på uppdrag av föräldrarna. Det är upp till 
varje skola vilka resurser som ska sättas in och var man ska sätta in resurserna, tyvärr så styr 
ekonomin. Skolan har olika möjligheter att ta hjälp och del av kunskap från andra 
verksamheter utan större kostnader.   
 
”Ej tydligt vad man kan kräva av skolan… många gånger är det ekonomin som styr vilka 
resurser som finns.” 
 
En av arbetsterapeuterna berättar om kontakt redan etablerats med godkännande av föräldrar 
så kan skolan ta direkt kontakt med arbetsterapeuten för råd och stöttning i arbetet med 
eleven. Kunskapen i skolan och samhället över lag är dålig om vilka behov och svårigheter 
barn med NP- diagnoser har.  

Arbetsterapeuterna beskriver vikten av information om vilka behov dessa barn har samt 
kunskap om betydelsen av aktivitet och delaktighet i skolan. De talar om att dagens skola 
ställer krav på att eleverna ska ta eget ansvar för sitt lärande. De uttrycker samtidigt hur 
viktigt det är för dessa barn med struktur och tydlighet vilket dagens skola brister i. En 
arbetsterapeut pratar om att finnas med redan i planeringsstadiet för att informera politiker, 
kommunstyrelse och rektorer om vad som krävs för att tillgodose barnens behov i skolan. 
Ökad kunskap skulle förebygga så mycket och få alla att arbeta mot samma mål, barnens 
bästa.  

”Öka kunskap hos politiker, kommunstyrelse och rektorerna,,, i planeringen… det är här det 
behövs för att kunna tillgodose behoven,,, I de bästa världar redan på sammanträdet, nu 
kommer de här barnen, då skulle man kunna tillgodose så oerhört mycket….” 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 
För att besvara syftet med studien så valde författarna att göra en semistrukturerad 
intervjustudie utifrån kvalitativ ansats (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden att använda sig av 
intervju svarar väl på syftet att fånga upp arbetsterapeuters uppfattningar och erfarenheter om 
betydelsen av arbetsterapi i skolan för barn med NPF (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Arbetsterapeuterna som ingick i studien valdes genom ändamålsenligt urval (Polit & Tatano 
Beck, 2012). Det innebär att de valdes ut efter inklusionkriterier för att motsvara syftet. 
Författarna valde det geografiska området Västra Götaland för att det låg geografiskt nära 
författarna. Att välja ut ett geografiskt område kan påverka den här studiens generaliserbarhet. 
Under arbetets gång visade sig urvalet vara för snävt och ytterligare ett inklusionskriterium 
lades till. Detta för att få med de arbetsterapeuter som arbetar mot barn som inte är inskrivna 
vid BUH. Antalet deltagare i studien berodde dels på det geografiska området men även på 
tidsbristen och omstruktureringar på habiliteringarna. Lämpligt antal informanter ansågs vara 
mellan sex till åtta arbetsterapeuter. Ett informationsbrev skickades ut till arbetsterapeuterna 
om studiens syfte samt de etiska riktlinjer som följdes vad gäller information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekrav (Codex, 2013). Information och samtycke krävdes inte av 
någon annan än arbetsterapeuterna då studien utgick från arbetsterapeuternas egna 
uppfattningar och inte utgick från att beskriva enskilda fall eller barn. Dessutom informerades 
arbetsterapeuterna om att all inspelning raderas och utskrivna intervjuer förstörs efter att 
uppsatsen blivit godkänd samt att materialet används endast till studien. 
 
Utifrån författarnas förförståelse som hämtats genom erfarenhet och litteratur skapades 
frågorna till intervjuguiden. För att inte påverka intervjuerna så utformades både grundfrågor 
och öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden utformades för att täcka in de 
områden studien omfattar samt ge deltagarna möjlighet att svara fritt utifrån sina perspektiv.  
 
Genom att intervjuerna spelades in säkerställdes att ingen viktig information missades och 
därmed ökade tillförlitligheten. Ingen av författarna hade intervjuat någon förut, vilket visade 
sig under den första intervjun. Den tog längre tid att utföra än de andra. Det berodde på att 
författarna inte styrde upp intervjun utan det samtalades även om saker som inte var relevanta 
för studien. Författarna anser att resultatet inte påverkats av detta då intervjuguiden följts.  
Bearbetningen av det insamlade materialet gjordes efter kvalitativ innehållsanalys (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012). Analysmetoden används till fördel att granska texter som 
utskrifter av inspelade intervjuer och tillåter forskarnas egna tolkningar.  
 
Transkriberingen gjordes av båda författarna och allt textmaterial lästes igenom upprepade 
gånger, diskuterades och granskades för att inte missa någon information. Resultatet blev fyra 
underteman utifrån de 12 kategorier som analyserades fram. De fyra underteman 
sammanfattades med ett övergripande tema (Polit & Tatano Beck, 2012) och motsvarar syftet 
med studien. Författarna anser att metoden var passande och förhållandevis enkel att använda. 
Textmaterialet utifrån intervjuerna var omfattande och svarade väl på syftet. Däremot innehöll 
det inga större skillnader då svaren från arbetsterapeuterna var till stora delar lika. Detta var 
också anledningen till att författarna valde att redovisa resultatet utifrån underteman som 
analyserats fram istället för kategorier samt för att arbetet ska få en röd tråd och vara lättläst.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom att arbetsterapeuterna ansåg att arbetsterapi har betydelse i skolan men 
inte bara för barn med NPF utan även för alla de andra eleverna. För att arbetsterapi ska 
kunna bli en del i skolan krävs samarbete mellan professioner samt ökad kunskap och 
förståelse för barn med funktionsnedsättningar. Resultatet svarar på syftet med studien som 
var att beskriva arbetsterapeuters uppfattning om betydelsen av arbetsterapi för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för deras aktivitet och delaktighet i skolan. Just 
aktivitet och delaktighet är ett av arbetsterapins grundantaganden och en viktig del i 
människans utveckling (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). 
 
Att få eleverna att utföra aktiviteter och känna sig delaktiga är viktiga förutsättningar för att 
de ska uppnå målen i skolan (Hemmingsson & Penman, 2010; Sahagigan Whalen, 2002). 
Dessa förutsättningar pratade arbetsterapeuterna om och för att möjliggöra dessa krävs olika 
former av insatser och inte minst samarbete mellan alla vuxna runt barnet. Arbetsterapeuterna 
var tydliga med att de inte arbetar på skolans uppdrag utan föräldrarnas samt för barnens 
bästa. Några betonade att de inte var ett stöd för skolan utan gav enbart råd och 
rekommendationer. Detta var något som författarna reflekterade över och undrar om det gör 
att en del barn inte får den hjälp de behöver. Enligt vissa av arbetsterapeuterna har en del 
föräldrar ibland varken möjlighet, vilja eller kunskap om att deras barn har svårigheter i 
skolan. Det kan bero på olika anledningar som till exempel att de har egna 
funktionsnedsättningar eller andra sociala problem.  
 
De arbetsterapeutiska insatser som görs i skolan är nästan uteslutande för de som är inskrivna 
vid BUH. Detta gör att elever med enbart ADHD inte får tillgång till dessa resurser. Detta var 
något som både författarna och några av arbetsterapeuterna reflekterade över och upplevde 
som ett problem. Ingen av arbetsterapeuterna varken vid arbetsterapienheten eller vid BUH 
kunde ge någon rimlig förklaring varför det var så. 
 
De arbetsterapeutiska insatserna mottas inte alltid fullt ut i skolan uppger flera av 
arbetsterapeuterna. Anledningen till detta kan vara enligt arbetsterapeuterna flera orsaker som 
okunskap men även prestigefråga. Ibland behöver arbetsterapeutiska insatser göras för att 
praktiskt hjälpa eleven att utföra sina aktiviteter samt för att de ska kunna ta till sig de 
pedagogiska insatserna (Fischer & Duran, 2004; Skolverket, 1998) vilket även framkom i 
resultatet. Arbetsterapeutiska insatser bygger på vetenskapliga bevis samt forskningsresultat 
och tillsammans med arbetsterapeutens kunskaper och erfarenheter blir det en viktig del i 
bedömningen av aktivitetsutförande (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Till sin 
hjälp har arbetsterapeuten olika evidensbaserade bedömningsinstrument för att kartlägga 
elevers möjligheter och behov som till exempel BAS (Hemmingsson, et al., 2005) och Skol-
Amps (Fischer, et al., 2007) 
 
Arbetsterapeuterna upplever att riktlinjer saknas samt att det är en balansgång mellan vem 
som ska hjälpa eleverna med deras svårigheter i skolan. Enligt Hemmingsson och Penman 
(2010) ökar eleven sin aktivitet och delaktighet om en arbetsterapeut finns till hands i skolan. 
Det är viktigt att påpeka att arbetsterapi är ett komplement till redan befintliga yrkeskategorier 
inom pedagogik och specialpedagogik (Carlbom & Nordström, 2010; Hjörne & Säljö, 2013). 
 
Idag tas kontakt med arbetsterapeuter när elevens svårigheter i skolan påverkat aktiviteten så 
mycket att det blivit ett problem eller som några av arbetsterapeuterna uttryckte det ”att 
problemet blivit för stort”. Samtliga arbetsterapeuter ansåg att om de hade funnits med i 



18 
 

elevens aktuella miljö hade de kunnat hjälpa eleven utifrån dennes förutsättningar. Enligt 
Kielhofner (2012) har miljön stor betydelse i utförandet av aktivitet alltså i vilket 
sammanhang de utförs i. I arbetsterapimodellen MOHO betonar man att miljön har betydelse 
för utförandet av aktivitet. Aktivitet innefattar de tre områdena; aktivitet i det dagliga livet, 
lek och produktivitet.  Under en dag i skolan kommer en elev i kontakt med alla dessa 
aktivitetsområden. För att uppnå god aktivitetsförmåga bör man ta hänsyn till möjligheter och 
hinder i miljön samt elevens vilja, vanor och behov (Kielhofner, 2012). Även Skolverket 
(1998) tar upp i sin rapport att miljön har betydelse för elever i behov av särskilt stöd för 
deras inlärning samt för att ge en känsla av delaktighet. 
 
En annan viktig aspekt som arbetsterapeuterna tog upp var att om de befann sig i elevens 
miljö kunde de identifiera problem i tidigt skede eller eventuellt förebygga problemet. Tidiga 
insatser ökar elevers aktivitet och delaktighet i det vardagliga livet samt samspel med andra 
(Sahagigan Whalen, 2002). 
 
Författarna reflekterar över hur viktigt det är att finnas i elevernas naturliga miljö för att 
kunna öka deras delaktighet i skolarbetet och samspel med andra samt att det måste göras i 
tidigt skede. Ytterligare en reflektion är hur information och ökad kunskap är viktigt för att 
öka förståelsen för elever med NPF och deras aktivitetsbegränsning. 
 
Kunskapen om vad en arbetsterapeut kan göra för elever i skolan är generellt dålig både hos 
personal samt föräldrar till barn med NPF enligt arbetsterapeuterna. För att öka kunskapen 
pratade en av arbetsterapeuterna om att ge information till skolpersonal samt politiker.  
Andra arbetsterapeuter pratade om hur ekonomin begränsade resurserna och arbetssättet, 
vilket kan vara anledningar till att de inte syns i skolan. Samtliga arbetsterapeuter ansåg att 
om de hade obegränsade resurser hade de kunnat göra hur mycket som helst både för barnen 
och personalen i skolan. Genom att öka kunskap och informera beslutsfattarna om dessa 
problem och brister så kanske man kan närma sig visionen ”en skola för alla”.  
 
Resultatet i studien motsvarar syftet väl enligt författarna. Däremot ställer författarna sig 
frågan om det kan generaliseras av olika anledningar utifrån studiedesignen. Ett är att urvalet 
inför studien är specifikt. Det andra är att studien bygger på uppfattningar och erfarenheter. 
Författarna anser dock att trovärdigheten i studien är god. Detta på grund av att 
arbetsterapeuternas ålder och yrkesverksamma år var varierande samt att i stort sett hela 
regionens enheter täcktes in. Dessutom fanns inga större skillnader i arbetsterapeuternas 
uppfattningar och svar.  
 
Resultatet i studien ger stöd åt tidigare forskning (Dahlin & Lagerkrans, 2013; Fischer & 
Duran, 2004; Hemmingsson & Penman, 2010; Munkholm, 2010) som gjorts att arbetsterapi i 
skolan ger förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd ska ha möjlighet att uppfylla 
kunskapsmålen och känna sig delaktiga i skolans aktiviteter. I studierna påpekar man dock att 
mer forskning krävs för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket även 
författarna håller med om. Genom exempelvis projekt som ATiS kan man på ett konkret sätt 
visa vilken effekt och nytta arbetsterapi har för elever med behov av särskilt stöd. Författarna 
upplever utifrån studiens resultat att kunskap om vad en arbetsterapeut kan göra i skolan för 
dessa barn är låg. Det är därför viktigt att studier görs om vilken betydelse arbetsterapi har för 
barns aktivitet och delaktighet i skolan samt att det är viktigt att marknadsföra arbetsterapi 
och lyfta fram den kompetens som arbetsterapeuten har.  
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7 Slutsats 
 
Efter arbetet med denna studie anser författarna att en arbetsterapeut bör vara en naturlig del 
av elevhälsan och det styrks av studier som gjorts i Sverige (Carlbom & Nordström, 2010; 
Dahlin & Lagerkrans, 2013; Munkholm, 2010).  
 
Författarnas slutsats är att det finns behov av arbetsterapi i skolan och att arbetsterapi har 
betydelse för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för deras aktivitet och 
delaktighet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledning 
Kort presentation om oss och studiens syfte 
Berättar att vi har ändrat formuleringen begreppet kognitiva funktionsnedsättningar till att 
använda begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
Frågor  
1 a. Då du arbetar med barn som har NPF, vilka innefattar det?   
1 b. Hur får du kontakten med dessa barn?  
 
2 a. Gör du några arbetsterapeutiska insatser för dessa barn i skolan? 
2 b Vilka och hur genomförs dessa insatser? 
2 c. Om inte. Varför görs inte detta? 
2 d. Följs insatserna upp – i så fall hur? 
2 e. På vems uppdrag utförs insatserna? (skolan, skolhälsovården, föräldrar) 
 
3 a Har du någon uppfattning om insatsernas effekt på barnens aktivitetsförmåga? Beskriv. 
3 b. Är insatserna tillräckliga i nuläget eller upplever du som arbetsterapeut att mer kan göras? 
Utveckla?  (Individnivå/ gruppnivå) 
 
4. Deras syn på visionen på arbetsterapi i skolan (utformning för dessa barn)? 
 
Avslutning 
Tacka för medverkan 
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