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Sammanfattning 
Titel: Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för elever med ADHD och/eller autism. 
 
Undersökningar visar att elever med funktionsnedsättning uppger att de trivs sämre i skolan, de 
upplever ofta högre krav och mer stress från skolarbetet än övriga elever. Arbetsterapi inom 
skolmiljö riktar sig mot att möjliggöra en stödjande miljö för individen. Syftet med studien var 
att undersöka och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för elever med 
ADHD och/eller autism. Metoden som författarna använde sig utav var en kvalitativ 
intervjustudie där deltagarna rekryterades med avsiktligt urval och snöbollsurval. 
Undersökningen bestod av intervjuer med åtta arbetsterapeuter som arbetar inom skola och 
habilitering i Sverige. Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys och bygger på 
arbetsterapeuternas berättelser. Resultatet presenteras i tre kategorier: Utmaningar i 
skolmiljön, Interventioner samt Skolan som ny arena. Arbetsterapeuterna beskrev utmaningar 
som målgruppen upplevde i skolmiljö, vilka interventioner som användes samt deras 
uppfattningar av arbetsterapi i skolan. Slutsatsen är att det finns brist på kunskap om ADHD 
och autism i omgivningen i skolan. Det finns behov av arbetsterapi i skolan för elever med 
ADHD och/eller autism. En arbetsterapeut kan med sitt helhetsperspektiv arbeta för att främja 
aktivitet och delaktighet i skolan.  
 
Nyckelord: Aktivitet, Arbetsterapeutiska interventioner, Delaktighet, Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 



      
      
      

 
 
Summary 
Title: Occupational therapists experiences of work in school for pupils with ADHD and/or 
Autism. 
      
Studies shows that pupils with disabilities state that they experience a low level of wellbeing in 
school. Pupils with disabilities often experience higher demands and more stress from school 
tasks than other pupils. Occupational therapy within school environment is targeted at enabling 
a supportive environment for the individual. The purpose with this study was to investigate 
and describe occupational therapist´s experiences of work in school for pupils with ADHD 
and/or autism. The method that was used by the authors was a qualitative interview study. 
Participants were recruited by using purposive and snowball sampling. The study consisted of 
8 occupational therapists who were working in school and habilitation in Sweden. The material 
was analyzed by using qualitative content analysis. The results are based on the occupational 
therapist´s point of view and are presented in three main categories, Challenges in the school 
environment, Interventions and School as a new arena. The occupational therapists describes 
challenges in school environment for the pupils, which interventions they were using in their 
work and their perceptions about occupational therapy in school. The conclusion is that there 
is a lack of knowledge about ADHD and autism in the surroundings at school. There is a need 
for occupational therapy in schools for pupils with ADHD and/or autism. An occupational 
therapist can work with their holistic perspective to promote activity and participation in the 
school. 
 
Keywords: Activity, Neuropsychiatric disorder, Occupational therapy interventions, 
Participation. 
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Inledning 
Undersökningar visar att elever med funktionsnedsättning uppger att de trivs sämre i skolan. 
Enligt folkhälsomyndigheten är det vanligare att elever med funktionsnedsättning upplever 
större krav från skolarbetet samt känner sig mer stressade över skolarbete än övriga elever 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). De elever med funktionsnedsättning som ej erhåller stöd 
tenderar att hoppa av skolan och har benägenhet att utveckla psykisk ohälsa som unga vuxna 
eller i vuxen ålder. Elever med svårigheter löper större risk att behöva gå om en termin eller 
hoppa av skolan (Fried et al., 2016; Rasmussen & Gillberg, 2000). Attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) och autism är två neuropsykiatriska diagnoser vars symtom 
associeras med signifikanta svårigheter gällande beteende, sociala färdigheter samt 
uppmärksamhetsförmåga. Dessa symtom kan leda till att individen upplever svårigheter i det 
vardagliga aktivitetsutförandet och kan känna minskad delaktighet i den sociala omgivningen 
(Rao & Landa, 2014). Studier visar att ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser önskar att 
de hade fått mer stöd och anpassningar i grundskolan för att skapa en god grund inför framtida 
studier och yrkesval (Bolic Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg 2017; Bolic Baric, 
Hellberg, Kjellberg & Hemmingsson 2016). En stöttande miljö med anpassningar kan bidra till 
att öka individens självkänsla i aktivitetsutförande och delaktighet i aktivitet. Detta kan i sin tur 
bidra till en ökad känsla av gemenskap och delaktighet i samhället (Kielhofner, 2012). 
Arbetsterapi inom skolmiljö riktar sig mot att möjliggöra en stödjande miljö för individen och 
ge verktyg för individen att kunna behärska miljön, och på så sätt kunna förbättra prestationen 
i skolan (Munkholm & Fisher, 2018). Lidström och Munkholm (2018) konstaterar att det finns 
ett fortsatt behov kring forskning om hur arbetsterapi kan vara till nytta i skolan samt hur den 
arbetsterapeutiska kompetensen kan bidra till förbättring i samarbete med elever, föräldrar och 
övriga professioner.  
 
Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsen (u.å.) definieras en funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den begränsning 
en sådan funktionsnedsättning kan innebära för en individ, relaterat till omgivningen man 
befinner sig i (Socialstyrelsen, u.å.). Det finns olika typer och en kategori är neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Vid en sådan funktionsnedsättning bearbetar hjärnan och nervsystemet 
information på ett annat sätt. Detta relaterat till omgivningen och de krav som finns kan medföra 
att en individ upplever funktionshinder i vardagen. Några av de vanligaste neuropsykiatriska 
diagnoserna är ADHD och autism. Det finns flera gemensamma faktorer hos dessa diagnoser, 
bl.a. så är de beteendediagnoser. Detta innebär att en diagnos ställs utifrån en individs beteende 
och inte utifrån en medicinsk orsak (Specialpedagogiska myndigheten, 2019). 
 
Enligt skollagen ska alla barn ha lika rätt och tillgång till kostnadsfri utbildning i den allmänna 
skolan. FN - konventionen fastställer att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas en 
utbildning på lika villkor och av samma kvalitet som övriga elever. En funktionsnedsättning 
ska inte utgöra hinder för att delta i obligatorisk grundutbildning. Trots detta så brister enligt 
skolinspektionen över fyra av tio skolor när det gäller arbete med särskilt stöd till elever. Brister 
kan identifieras gällande att i tidigt läge utreda behov av stöd och särskilda insatser, samt fatta 
beslut om och sätta upp åtgärdsprogram. Sådana åtgärdsprogram syftar till att ange och 
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redogöra för elevens svårigheter, vilket behov av stöd som finns, samt hur dessa behov kan 
tillgodoses (Skolverket, 2015).  
 
Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp vars arbete riktar sig mot att arbeta med hälsa och välmående 
genom aktivitet. Det primära målet är att möjliggöra för individer att delta i vardagliga 
aktiviteter utefter bästa möjliga förutsättningar. Arbetsterapeuter gör detta genom 
interventioner för individer som ökar deras förmåga att delta i aktivitet, eller genom att 
modifiera miljön för att bättre stödja deltagande (Kielhofner, 2012; Young, 2007). Enligt 
Munkholm och Lidström (2018) så kan man urskilja en ökning av antalet arbetsterapeuter som 
anställs inom skolan i Sverige. Dock är det ännu relativt få kommuner i landet som använder 
sig av professionens kompetens inom elevhälsan. Detta trots studier och exempel som visar att 
professionens kompetens i hög utsträckning kan medverka till att skapa en tillgänglig och mer 
anpassad skolmiljö och på så sätt öka möjligheterna till jämlikt lärande (Munkholm & Lidström, 
2018). Att förstärka elevhälsan med arbetsterapeutisk kompetens är en fråga som har diskuterats 
i riksdagen (Motion 2017/18:2505). En arbetsterapeut som ingår i elevhälsan kan komplettera 
elevteamet med sin unika kompetens om elevers delaktighet i aktivitet samt aktivitetens 
betydelse för elevers hälsa. Genom en tvärvetenskaplig grund har arbetsterapeuten kompetens 
kring samspelet mellan elev, aktivitet och miljö och kan ge underlag för bedömning av behov 
av insatser samt anpassning på individ - grupp och samhällsnivå (Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter, 2016).  
 
För att på ett framgångsrikt sätt kunna inkludera alla studenter i undervisningen krävs det att 
arbetsterapeuter kan integrera sina tjänster i skolans kontext. Den profession som 
arbetsterapeuter oftast samarbetar närmast med i skolan är lärare. Lärare kan ses som den 
viktigaste professionen som kan bidra till att genomföra arbetsterapeutiska interventioner i 
undervisningsmiljö. Det är av stor vikt att lärare är väl införstådda med arbetsterapeutens roll 
samt syfte och funktion med rekommendationer för att på ett framgångsrikt sätt kunna 
underlätta implementeringen av arbetsterapi i skolan. Detta är inget som bör tas för givet då det 
visat sig att arbetsterapeutens kompetens ofta missförstås. De flesta lärare får under sin 
utbildning mycket lite, eller ingen information alls om arbetsterapeuter och professionens 
kompetens inom skolan. Den uppfattning lärare har om arbetsterapeuter och interventioner är 
till stor del influerad direkt av utbildning, egen yrkesutveckling, tidigare erfarenheter eller det 
administrativa stöd som finns. Därför är de lärare som har mindre erfarenhet av kontakt med 
yrket oftast mindre benägna att självmant använda sig av arbetsterapeutens tjänster eller ha en 
förståelse om värdet av professionens kompetens i skolan (Truong & Hodgetts, 2017).  
 
Internationellt är det självklart att anställa arbetsterapeuter i skolan. I Sverige har man under de 
senaste åren börjat anställa arbetsterapeuter i skolan bland annat genom utvecklingsprojekt som 
har genomförts och implementeras i skolor runtom i landet. Genom projekten kan 
arbetsterapeuten visa sin kompetens i skolan, exempel på projekt som resulterat i större 
efterfrågan på arbetsterapeutisk kompetens i skolan är “Arbetsterapeuter i skolan”, “Vägar till 
arbete” och “Teknikstöd i skolan”. De sammanställda resultaten som man kunde urskilja i 
samtliga projekt var mindre frånvaro från lektioner, fler elever som kunde nå utbildningsmålen 
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och bättre förutsättningar för elever att vara aktiva och delaktiga i skolan (Lindström & 
Munkholm, 2018).  

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
ADHD är en förkortning och står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosen är 
vanlig bland barn och unga, enligt Socialstyrelsen (2014) uppskattas ca 5 procent av barn i 
skolålder ha diagnosen. Förekomsten av diagnosen i Sverige har ökat de senaste åren och detta 
antas främst bero på en ökad kunskap av diagnosen. Det är vanligast att man får diagnosen som 
barn, men även vuxna kan diagnosticeras. Kännetecken för diagnosen är varaktiga problem med 
uppmärksamhet och koncentration, hyperaktivitet samt svårigheter med impulskontroll 
(Socialstyrelsen, 2014). I skolan bör ett ämne anses som roligt för att elever med ADHD ska 
kunna prestera på bästa möjliga sätt, då man oftast har svårigheter med motivation (Sjölund, 
Jahn, Lindgren & Reuterswärd, 2017). Kombinationen av dessa svårigheter utgör ett problem i 
aktivitetsutförandet i vardagen. Svårigheterna kan uttala sig på olika sätt och påverkar i flera 
olika miljöer, till exempel både hemma och i skolan (Socialstyrelsen, 2014). Barn med 
diagnosen ADHD tenderar att abrupt komma in i lek eller i en aktivitet, på ett sätt som kan 
uppfattas negativt från övriga deltagare. De tenderar också att avbryta i konversation och inte 
följa “oskrivna” regler vid kommunikation. De med diagnosen har en sannolikhet att oftare 
reagera mot interpersonella problem på ett aggressivt sätt än övriga jämnåriga. Dessa faktorer i 
kombination med svårigheter gällande uppmärksamhet och impulskontroll utgör svårigheter för 
barnen att prestera i sociala sammanhang (DuPaul & Weyandt, 2006). Sociala 
interaktionssvårigheter kan bidra till hinder att upprätthålla positiva relationer med föräldrar, 
lärare eller andra elever, vilket i en stor utsträckning kan påverka skolgången (Cornell & 
Andersson, 2018). Generellt sett har barn med ADHD större sannolikhet att prestera sämre i 
skolan, få sämre betyg och är i större behov av specialundervisning samt skolbaserade tjänster 
jämfört med elever utan dessa svårigheter (Loe & Feldman, 2007; World Health Organization, 
2011). Studier konstaterar att det är viktigt att få kunskap om hur olika interventioner kan 
påverka elevers prestation i skolan. Att tidigt fastställa den huvudsakliga orsaken, 
svårighetsgraden och uthålligheten av dessa skolproblem hos barn med ADHD är av stor vikt 
(Loe & Feldman, 2007). Med hänsyn till den effekt ADHD kan ha på aktivitet och delaktighet 
hos barn, tonåringar och deras familjer, bör arbetsterapeuter ses som ett väsentligt inslag i 
tjänster och behandling gällande ADHD. Personer med diagnosen ADHD kan gynnas av en 
tidig bedömning av specialist, samt tidigt insatta interventioner för stöd och anpassning i miljön 
(Young, 2007). DuPaul och Weyandt (2006) identifierade i en litteraturgranskning tre 
övergripande huvudområden för evidensbaserade interventioner i skolmiljö gällande elever 
med ADHD. Dessa områden var interventioner riktade mot akademisk prestation, 
beteendestörningar samt sociala färdigheter. I litteraturgenomgången framkom det att tidigare 
studier om ADHD och skolmiljö främst fokuserar på att minska störande beteenden i 
klassrummet samt öka engagemang i skolrelaterade uppgifter. Det var sällan fokus låg på att 
förbättra den akademiska prestationen gällande nivå av inlärning och betyg. Få studier handlade 
om interventioner riktade mot sociala färdigheter. Enligt DuPaul och Weyandt (2006) finns det 
ytterligare forskningsbehov kring hur man kan stödja elever med diagnosen till att förbättra 
både den akademiska och sociala prestationen i skolmiljön. 
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Autism 
Det är vanligt förekommande att man har en kombination av diagnoserna ADHD och autism 
(Gillberg, Råstam & Fernell, 2015). I samlingsbegreppet för autismspektrumtillstånd (AST) 
ingår diagnosen autism.  Utmärkande svårigheter för diagnosen kan vara svårigheter med 
socialt samspel samt verbal och icke verbal kommunikation (Brown & Dunn, 2010; Rankin et 
al. 2015; Socialstyrelsen 2010). Förmågan att kunna läsa av olika situationer samt förstå andras 
tankar och känslor kan vara begränsad. I och med sociala svårigheter blir det svårt att skaffa 
eller behålla vänner trots att ett socialt intresse finns hos personen. Hos barn med autism kan 
talutvecklingen vara försenad och hos vissa barn kan den utebli helt. Bland de barn som 
utvecklar en talförmåga är variationen stor, där vissa använder enstaka ord och andra använder 
ett språk som anses korrekt. Vid autism finns det oftast en stor variation i beteenden och 
intressen (Socialstyrelsen, 2010). Styrkor som kan utmärka sig vid autism är en mycket god 
förmåga att uppfatta detaljer, lojalitet, ärlighet, noggrannhet samt en tydlig uppfattning över rätt 
och fel (Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd, 2017). En utmärkande faktor inom diagnosen 
är specialintressen som oftast kan bli tidskrävande. Att förhålla sig strikt till rutiner är även ett 
typiskt kännetecknande. Personer med autism kan ofta ha ett annorlunda tankesätt, de tar in, 
bearbetar, tolkar och uppfattar information på ett annat sätt (Socialstyrelsen, 2010). Wing 
(2012) beskriver att barn med autism kan uttrycka problematiska beteenden såsom aggressioner 
eller rastlöshet vid förvirring och rädsla för nya situationer. Att stödja barnet med att skapa en 
struktur och organisera vardagen är då av stor vikt. Många barn med autism har en varierande 
förmåga att hantera sinnesintryck, såsom överkänslighet för vissa ljud, ljus, smaker eller 
beröring. Det är vanligt med svårigheter att hantera flera sinnesintryck samtidigt 
(Socialstyrelsen, 2010). Dessa svårigheter i kombination medför utmaningar i vardagen och 
kan komma att påverka skolgången för elever med diagnosen (Moore-Gumora, 2014). 
Beteenden relaterade till diagnosen autism kan te sig olika beroende på vilken miljö individen 
befinner sig i. I skolmiljö kan det förekomma mycket sinnesintryck som gör att barnet kan 
utveckla ett undvikandebeteende. För att undvika beteenden som dessa kan interventioner i 
form av olika strategier införas för att minska sinnesintryck. Genom att ta reda på vilka faktorer 
som kan bli överväldigande för barnet är det lättare att förhindra uppkomsten av dem genom 
interventioner i form av exempelvis olika strategier (Brown & Dunn, 2010). Forskning visar på 
att resultat i skolan för barn med AST kan förbättras signifikant genom tidigt insatta och 
intensiva åtgärder. En av de största utmaningarna när det gäller att identifiera behov för elever 
med AST är att det behövs mer välkoordinerade insatser mellan de olika professioner som 
arbetar kring eleven. Det krävs vidare forskning för en utarbetad disciplin i att hantera beteende 
och träning för personal i olika evidensbaserade instruktioner (Wilkinson, 2010).  

Delaktighet inom arbetsterapi 
Kielhofner (2012) beskriver i den arbetsterapeutiska modellen “Model of Human Occupation” 
om sambandet mellan delaktighet och aktivitet. Delaktighet i aktivitet syftar i denna modell till 
att förklara vårt engagemang i dagliga aktiviteter, arbete eller lek, och hur detta styrs av 
nödvändiga sociokulturella kontext för välbefinnandet. Den upplevda delaktigheten kan vara 
både subjektiv och efter kontext. Exempel på aktiviteter där vi kan uppleva delaktighet är 
volontärarbete, försörjningsarbete, sociala aktiviteter, gå i skolan, sköta sin personliga 
omvårdnad eller ta hand om hemmet. Delaktigheten kan påverkas av flera olika faktorer 
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relaterade till individen, aktiviteten och miljön (Bonnard & Anaby, 2015; Kielhofner, 2012) 
Enligt Kielhofner (2012) påverkas en individs aktivitetsutförande av tre komponenter, 
viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraften förklarar vår motivation till 
aktivitet. Vanebildning syftar till att förklara hur våra rutiner och vanor påverkar aktiviteter i 
vardagen. Utförandekapaciteten beskriver individens förmåga till att kunna utföra aktiviteten. 
Vidare menar Kielhofner (2012) att vår aktivitet till stor del påverkas av miljön. Miljön 
definieras som de utmärkande fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska kontexterna 
i vår omgivning. Miljön påverkar motivationen och organisationen i aktivitetsutförandet. 
Miljön kan utgöra möjligheter och resurser för aktivitetsutförande, men även krav och 
begränsning beroende på individ och kontext. En miljö med för högt ställda krav i relation till 
individens utförandekapacitet kan leda till oro, dålig självkänsla samt en känsla av hopplöshet. 
En stöttande miljö med anpassningar kan däremot bidra till att öka individens självkänsla och 
aktivitetsutförande samt upplevd delaktighet i aktivitet. För att en individ ska kunna uppnå 
viljekraft till att utföra och utvecklas genom aktivitet krävs det att aktiviteten som utförs upplevs 
meningsfull för att påverka delaktighet i aktivitetsutförande.  Kielhofner (2012) beskriver även 
hur miljön kan forma en individs uppkomst av vanor och roller. Den fysiska utformningen av 
skolmiljön, i kombination med lärare och elevers attityder samt de regler och krav som finns i 
omgivningen kommer att påverka och forma de handlingar som individen väljer att utföra och 
ser som sin roll i sammanhanget. World Health Organization (2011) beskriver att miljöns 
utformning kan hindra delaktighet i aktivitet för individen och för att främja individens 
självständighet och delaktighet krävs det anpassningar i miljön. För att göra skolmiljön 
tillgänglig för elever med funktionsnedsättning krävs en bred kunskap om hur skolmiljön kan 
påverka och verka både som hinder eller resurs för upplevd delaktighet (Kielhofner, 2012). 
   
Det finns idag begränsad forskning om arbetsterapi i skolan i Sverige. Det krävs mer forskning 
som belyser vad arbetsterapeuter kan tillföra i skolan för elever som har behov av extra stöd. 
Med arbetsterapeutens teoretiska grund i kombination med kunskapen om aktivitet och 
delaktighet kan arbetsterapeuten bidra till en skolutveckling där elever i behov av stöd 
möjliggörs att nå skolans lärandemål. Arbetsterapeuten har en viktig roll när det gäller att tala 
för människors lika värde, rätt till delaktighet i aktivitet samt allas möjlighet till meningsfulla 
aktiviteter (Munkholm, 2016). Ur ett samhällsperspektiv kan examensarbetet bidra till att lyfta 
betydelsen av arbetsterapi i skolan och skapa en diskussion om behovet av tillgängliga 
lärmiljöer för alla elever och hur dessa kan tillgodoses. Genom att beskriva arbetsterapeuters 
roll inom skolan är förhoppningen att studien kan vara en del i att öka medvetenheten om yrkets 
kompetens och ge förutsättningar till att utveckla professionens arbetsområden.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för 
elever med ADHD och/eller autism.  
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Material och metod 

Design 
Studien som har genomförts är kvalitativ och utgick från en induktiv ansats (Kristensson, 2014).  

Förförståelse  
Författarnas förförståelse var att elever med ADHD och/eller autism har behov av 
arbetsterapeutiska interventioner i skolmiljön. Författarna har ingen tidigare erfarenhet av 
arbete med arbetsterapi inom skolan med fokus på denna studies målgrupp. Författarna har 
strävat efter att bortse från den egna förförståelsen genom processen i denna studie. 

Urval 
Den urvalsstrategi författarna valde att använda för rekrytering av deltagare var ett typiskt urval 
(Kristensson, 2014). Under rekryteringsprocessen användes också snöbollsurval (Kristensson, 
2014) då tillfrågade personer hänvisade till, eller rekommenderade kollegor till författarna att 
ta kontakt med för deltagande i studien.  Inklusionskriterier för studien var arbetsterapeuter som 
arbetar i skola och som arbetar med arbetsterapeutiska interventioner för elever med ADHD 
och/eller autism. Exklusionskriterier för studien var arbetsterapeuter som har kontakt med 
målgruppen, men ej utför insatser riktade i och/eller mot skola. Deltagarna rekryterades genom 
sökningar på nätet. För att komma i kontakt med legitimerade arbetsterapeuter gjordes 
sökningar efter kontaktuppgifter på olika kommunhemsidor samt genom förfrågningar på 
nätverk riktad för arbetsterapeuter verksamma i skolan. Arbetsterapeuterna som uppfyllde 
inklusionskriterierna kontaktades angående förfrågan om att delta i studien.  
 
Missiv med information gällande studien utformades och skickades ut i samband med förfrågan 
(Se bilaga 1). Det var 24 personer som tillfrågades via mail, av dessa var det fem 
arbetsterapeuter som tackade ja till att delta i studien. Det var elva personer som tackade nej till 
deltagande och fyra av dessa hänvisade till annan arbetsterapeut. Åtta personer svarade inte alls. 
Ytterligare tre deltagare rekryterades genom förfrågan i specifikt nätverk för arbetsterapeuter 
verksamma i skolan. Totalt inkluderades åtta personer i studien. Under rekryteringsprocessen 
utökades urvalsgruppen till att inkludera även arbetsterapeuter som arbetar mot skolan men som 
har sin utgångspunkt och är verksamma inom habiliteringen, detta eftersom fler intervjuer var 
nödvändiga för studien och författarna ville utöka urvalsgruppen. Sammanfattningsvis arbetade 
fem arbetsterapeuter inom elevhälsa på grundskola varav en arbetade som konsult, två 
arbetsterapeuter inom habiliteringen samt en arbetsterapeut inom elevhälsan på gymnasieskola. 

Datainsamling 
Data samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide (Se bilaga 2) 
specifik för studiens syfte utformades enligt Kristenssons (2014) beskrivning, av författarna i 
samband med projektplanen. Frågorna i intervjuguiden syftade till att vara öppna, tydliga och 
ej värderande eller ledande. Tid, datum och plats bestämdes genom överenskommelse med 
deltagare. Av intervjuerna genomfördes sex stycken via telefon och två intervjuer genomfördes 
via personligt möte. Intervjuernas längd varierade mellan 20–40 minuter. Alla intervjuer 
spelades in efter muntligt godkännande från deltagare. Intervjuerna genomfördes genom att en 
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av författarna hade huvudansvar för att leda intervjun, och den andre hade ansvar över att sköta 
inspelningsutrustning och föra anteckningar. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. 
Intervjuerna skedde under en tidsperiod under tre veckor under april 2019. 

Dataanalys 
Insamlade data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys beskriven enligt Lundman & 
Graneheim (2017). Analysen utfördes i flera olika steg. Insamlat material i form av 
ljudinspelningar transkriberades ordagrant. De transkriberade intervjuerna utgjorde underlag 
för studiens analys.  Författarna började med att enskilt läsa igenom transkriberat material ett 
flertal gånger för att skapa en helhetsbild över materialet. Tankar och reflektioner som uppstod 
under processen skrevs ner. Sedan möttes författarna upp för att sammanställa och diskutera 
tankar som uppstått. Med utgångspunkt från studiens syfte identifierade författarna sedan 
tillsammans meningsbärande enheter ur texten, vilket var citat, ord eller längre stycken ur texten 
som hörde samman. Texten kondenserades sedan, för att göra den mer hanterbar för analys. Ur 
den kondenserade texten abstraherades sedan olika koder. Abstrahering innebär att skapa en 
förståelse och sammanhang ur ett innehåll på en högre nivå (Lundman & Graneheim, 2017). 
Vid framtagning av meningsenheter och koder arbetade författarna tillsammans med samtliga 
intervjuer och material. Vid osäkerhet av tolkning av material under processen diskuterade 
författarna med varandra för att försäkra sig om att koder och meningsbärande enheter stämde 
överens med transkriberat material. Efter att samtliga meningsbärande enheter hade 
kondenserats och kodats av författarna så diskuterades dessa ytterligare för att förvissa sig om 
att den kodning som utförts stämde överens med texten som helhet, och att inga egna tolkningar 
förekommit eller påverkat kodningen. Slutligen jämfördes de olika koderna i syfte att finna 
likheter och skillnader. De koder som liknande varandra fördes samman i kategorier med 
underrubriker. En tabell över meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier 
sammanställdes. Vid utformning av tabellen utgick författarna från rekommendation enligt 
Backman (2016). Den slutgiltiga tabellen bestod av 3 huvudkategorier med tillhörande 
underkategorier. Se tabell 1 för exempel på kategorisering. 
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Tabell 1. Exempel på kategorisering enligt analysen  

Meningsenhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under- 
kategori 

Kategori   Tema 
 

      
“Det är strukturen 
i skolan, det är 
otroligt viktigt för 
barn med autism. 
Att de vet vad de 
ska göra, när de 
ska göra det och 
hur mycket de ska 
göra” 

      
Viktigt med 
struktur för 
elever med 
autism, de 
behöver veta 
var, när och 
hur 
 

      
Vikten 
av 
struktur 
för 
elever 
med 
autism 

      
Struktur 

      
Inter- 
ventioner 

      
Arbetsterapeuten 
som ett stöd för 
delaktighet i 
skolan 

”De har absolut 
inga förväntningar 
på våran yrkesroll 
och vad vi kan 
göra och så. Det 
måste man hela 
tiden beskriva, det 
här kan jag göra, 
man måste tjata sig 
in” 

Andra 
professioner 
har inga 
förväntningar 
på yrkesrollen 
 
 
 
 
 

 
 

Få 
förvänt-
ningar 

Ifråga- 
sättande 

Skolan 
som ny 
arena 

 

Etiska överväganden 
För att genomföra examensarbetet erhöll författarna ett etiskt tillstånd genom att fylla i 
blanketten “Etisk egengranskning” från forskningsetiska kommittén vid Jönköping University 
och fick den beviljad samt påskriven av handledare. Författarna har utgått från de fyra 
forskningsetiska principerna, samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet, samt 
konfidentialitetskravet (Kristensson, 2014). Arbetsterapeuterna som deltog i studien 
informerades i missivet om studiens syfte, att intervjun kommer att spelas in, hur hantering av 
insamlat material kommer att ske, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde 
välja att avbryta sin medverkan. Kontaktuppgifter till författarna samt ansvarig handledare stod 
skrivet i missivet. Insamlat material användes endast för studiens syfte och ändamål, och 
hanterades konfidentiellt under hela arbetsprocessen. Endast författarna hade tillgång till 
materialet. Under transkriberingen avidentifierades samtliga intervjuer. Kontaktuppgifter eller 
personliga uppgifter som kan härleda till deltagaren (exempelvis arbetsort och aktuell 
verksamhet) benämndes med ett “X”. I resultatredovisningen har deltagare benämnts med 
siffror oberoende av i vilken kronologisk ordning intervjuerna utförts, detta för att citaten inte 
ska kunna härledas till en enskild individ.         
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Resultat 
Syftet med detta arbete var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för 
elever med ADHD och/eller autism. Efter kvalitativ innehållsanalys av insamlat material enligt 
Lundman & Graneheim (2017) bildades följande kategorier: Utmaningar i skolmiljön, 
Interventioner samt Skolan som ny arena (Se Tabell 2). Resultatet presenteras i form av 
beskrivande text och citat.  
 
Tabell 2. Resultatöversikt 
 
Tema                          Arbetsterapeuten som stöd för delaktighet i skolan 

 

Kategorier Utmaningar i skolan Interventioner Skolan som ny arena 

 
Underkategorier 

 
Socialt samspel 

 
Acceptans i gruppen 

 
Behov av tidigare 
insatser 

 Kommunikativa Struktur Ifrågasättande 

 Exekutiva Information Helhetsperspektiv 

 Attityder Anpassningar Behov av fler 
arbetsterapeuter 

  Hjälpmedel  
       Social träning i 

gruppaktivitet 
 

 
 

Utmaningar i skolmiljön 
 
Socialt samspel 
Arbetsterapeuterna beskrev att flera av eleverna med ADHD och/eller autism upplevde att det 
kunde vara tufft att befinna sig i ett stort socialt sammanhang, vilket i flera fall bidrog till 
utmaningar på lektionerna. Som exempel beskrevs det att det kunde ta fokus från 
undervisningen. Svårigheter inom sociala situationer kunde även yttra sig på raster, främst för 
elever som hade uttalade kommunikationssvårigheter. Arbetsterapeuterna beskrev att rasten 
kunde bli ett orosmoment för elever med autism. Eleverna hade svårt att uppfatta hur långa 
rasterna var och vad man hann göra. Vissa hade svårigheter när det gällde lek på rasten såsom 
vad man skulle leka och vem man skulle leka med.  
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“Rasten är ju ett sånt exempel också, som barn med autism ofta har svårt för. Dels för att man 
inte vet hur lång rasten är, vad hinner man göra för något på den. En del blir ju väldigt stående, 
bara för att ”jag hinner inte tillbaka till lektionen!”. En del vet inte hur de ska leka eller vad 
de ska göra. Det sociala. Och en del har ju kommunikationssvårigheter” - D5 
 
Kommunikativa 
Vidare beskrev arbetsterapeuterna hur en del elever kunde påverkas av 
kommunikationssvårigheter i undervisningen. Det handlade dels om att själva kommunicera 
med lärare och övriga elever men även om att ta emot instruktioner och budskap samt förstå 
vad som skulle göras och på vilket sätt. Vissa elever hade behov av kommunikativt stöd i form 
av exempelvis bildstöd för att tydliggöra och en del hade behov av att ta del av instruktioner 
tidigare så de fick tid att förbereda sig för vad som skulle göras.  

“En del behöver få förberedelse tidigare. Exempel en idrottslektion kanske du inte förstår leken, 
vad det är som ska göras. Då behöver man förklara leken tidigare.” - D5 
 
Exekutiva 
Exekutiva funktioner såsom att bibehålla fokus på lektionerna, komma igång med uppgifter och 
hålla uppe motivationen och fokus var några exempel på svårigheter som yttrade sig i 
skolmiljön hos eleverna, enligt flera av arbetsterapeuterna. Det beskrevs att det oftast var 
mycket intryck på väggar och whiteboard i klassrummen vilket elever med exekutiva 
svårigheter kunde ha svårt att sortera bort. Elever med ADHD och/eller autism kunde ofta 
uppleva svårigheter gällande att hålla ordning bland skolmaterial, även att veta hur och när 
uppgifter skulle utföras. Arbetsterapeuterna beskrev hur elever med ADHD ofta kunde vara 
luststyrda, vilket kunde ställa till med problem, då de hade låg motivation till att utföra en 
uppgift som ej ansågs rolig. 
 
“De har jättesvårt att hålla ordning och reda på både saker och på när och hur saker och ting 
ska vara utförda när det gäller skoluppgifter, och att ha rätt material med sig. Många med, 
speciellt med ADHD är ju så väldigt luststyrda, så det handlar ju mycket om att motivera.” - 
D1  
 
Attityder  
Ett flertal av arbetsterapeuterna beskrev att något som kunde utgöra hinder för dessa elever i 
skolmiljön var att det rådde en viss brist på kunskap och förståelse om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt hur de kunde yttra sig. De upplevde att bemötande och förståelse 
om diagnoser varierade hos de lärare de hade kontakt med. En del hade personliga erfarenheter 
eller hade arbetat med elever med dessa diagnoser tidigare och var duktiga på att se behov och 
anpassa undervisningen efter detta. Medan en del inte hade förståelse för att en elev inte tog till 
sig undervisningen på samma sätt och att läraren då kunde behöva ändra eller anpassa sitt 
arbetssätt. Arbetsterapeuterna beskrev att lärare hade ansvar över stora grupper av elever och 
att de inte hade tid för att arbeta så ingående på individnivå. Det gjorde att elever med 
inlärningssvårigheter eller koncentrationssvårigheter upplevde utmaningar i klassrummet. 
Eleverna  upplevde det som att lärare inte lyssnade vilket gjorde dem mindre samarbetsvilliga. 
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“Det här med bemötande, lärarna har inte tid att förkovra sig hur det yttrar sig och hur det ser 
ut och hur man ska bemöta och då kan den här frustrationen från lärare ”Men herregud, han 
sitter aldrig stilla, måste du störa hela tiden” eller ”jag har sagt det här tio gånger, hur många 
gånger ska jag säga det till dig”, just det här med bemötandet tycker jag är svårast. Bemöter 
du någon med en sån okunskap, det blir tillslut orespekt, och då agerar eleverna mot det och 
är ännu mindre samarbetsvilliga än innan” - D6 

Interventioner  
 
Acceptans i gruppen 
Samtliga arbetsterapeuter berättade att de alltid försökte utgå från att införa interventioner på 
gruppnivå. De menade att alla elever, inte bara de med svårigheter, kunde gynnas utav en tydlig 
struktur samtidigt som det blev en stor fördel för de som var i störst behov av det. De berättade 
att de strävade efter att hjälpmedlen eller anpassningarna skulle vara accepterade i skolan. 
Genom att utföra insatser på gruppnivå och låta alla elever få testa hjälpmedel upplevde 
arbetsterapeuterna att det blev mer normaliserat med hjälpmedel och de ansåg  att efterfrågan 
ökade från elever.  
 
“Jag brukar alltid utgå från att de ska försöka göra förändringar på gruppnivå först så att det 
blir något naturligt i den miljö man är i, så att det inte blir så utpekande, för att det kan vara 
lite känsligt” - D4 
 
Struktur 
Enligt arbetsterapeuterna lades stort fokus på att skapa struktur för eleverna. Många elever med 
diagnoserna ADHD och autism behövde veta vad, hur och när saker skulle utföras. Genom 
bildstöd skapade arbetsterapeuterna struktur över skoldagen. Många av arbetsterapeuterna 
arbetade med färgkodning av ämnen, det innebar att varje ämne hade en specifik färg som var 
genomgående i scheman och arbetsmaterial. För att underlätta vid struktur arbetade man också 
med strategier för tidsuppfattning. Till exempel användes kompensatoriska hjälpmedel, bland 
annat time - timer eller timstock. För eleverna kunde det vara svårt att förstå innebörden av de 
olika ämnena i skolan. Då beskrev arbetsterapeuterna att de arbetade med att bryta ner 
aktiviteterna i små steg och tydliggjorde med bildstöd eller visuellt stöd. 
 
“De behöver bryta ner aktiviteter i små steg, så att bara ha svenska är ju för stort för många, 
så mycket är att tydliggöra pedagogik och använda mycket visuellt stöd och bildstöd” - D3 

 
Information 
Flera av arbetsterapeuterna uppgav att det fanns ett behov av att sprida kunskapen om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vad man kan göra i skolmiljön för att tillgodose 
de behov som finns. Arbetsterapeuterna lyfte att det var viktigt att fokusera på att det blev en 
tillgänglig lärmiljö för alla. Arbetsterapeuterna berättade hur de såg till hur miljön påverkade 
elever i aktivitet samt hur eleverna i sin tur påverkade miljön. Några av arbetsterapeuterna 
beskrev att de hade utbildning för pedagoger i tydliggörande pedagogik.  
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“Just det här funktionshinderperspektivet, att det är miljön som gör att en funktionsnedsatt blir 
funktionshindrad” - D3 
 
Det handlade inte bara om att informera pedagoger, utan en del i arbetet var också att sprida 
information till eleverna. Genom att ge eleverna verktyg till att själva uttrycka sina behov gav 
man förutsättning till en mer tillgänglig lärmiljö.  En arbetsterapeut uttryckte i följande citat 
vikten av att låta eleverna själva få testa och känna efter vad de behövde för att fungera bäst i 
skolan: 
 
“Som arbetsterapeut kan vi se helheten och stötta eleverna till att vara bäraren till sina egna 
behov, jag tycker att alla ska kunna säga att, de spelar ingen roll jag behöver 
inte säga att jag dyslexi, men jag behöver det här och det här för att lyckas med skolarbete och 
för att lära mig något. Så att någonstans börja lära väldigt tidigt att äga sina egna behov och 
kunna uttala det också när man blir lite äldre” - D6 
 
Anpassningar 
Elever med ADHD och/eller autism kunde ha problem med perception och det kunde bli för 
mycket intryck i skolmiljön. Arbetsterapeuterna berättade att de arbetade mycket med den 
fysiska miljön för dessa elever. Att skala bort så att endast relevant information var på tavlan 
och inte ha för mycket saker på väggarna var exempel som nämndes. De arbetade också med 
ljus- och ljudnivåer i klassrummet. Genom att ge förslag på annan möblering i klassrummet och 
låta elever använda hörselkåpor så kunde man minska störningsmoment. De arbetade också 
med att skärma av. De berättade att elever, främst de med autism “har ett behov av att avskärma 
sig och vara i tysthet” och arbetsterapeuten arbetade då med att skapa avskärmade utrymmen i 
klassrummen eller skolmiljön dit eleverna kunde gå vid behov. 
 
Hjälpmedel 
Arbetsterapeuterna beskrev att de arbetade mycket med elevers sittande i klassrummet. 
Arbetsterapeuterna försökte införa olika alternativ på hjälpmedel för sittande, även om det togs 
emot med viss skepsis från lärare. Arbetsterapeuterna ville försöka trycka på att det var fokus 
på elevens lärande och förmåga till fokus på lektionerna som var det viktiga, och att det inte 
spelade så stor roll ifall alla behövde ett hjälpmedel, så länge det bidrog till en förbättring. 
Genom att erbjuda flera alternativ och att eleverna själva fick testa sig fram, medförde det bättre 
förutsättningar till att eleverna kunde koncentrera sig och behålla fokus under längre perioder.   
 
“För mig är det helt ologiskt att 25 elever lär sig genom att alla 25 sitter still i en vanlig 
bänkrad liksom. Det är ganska ologiskt. Det borde vara fler varianter på, ja hur man sitter, hur 
man står. Man ska hitta fokus och koncentrationer” - D1 

För elever med ADHD och/eller autism kunde det vara en utmaning att sitta still på lektionerna, 
det bidrog i sin tur till svårigheter att hålla uppe koncentrationen. Genom att hålla igång 
samtidigt som man arbetade med en uppgift eller lyssnade på läraren kunde koncentrationen 
hos dessa elever öka. Arbetsterapeuterna berättade att de hade provat med trampcyklar och även 
hjälpmedel såsom stressbollar och tangles för att på så sätt frigöra energin på något annat. Flera 
av arbetsterapeuterna berättade att de arbetade med att det ska finnas ett grundutbud av 



14 
 

hjälpmedel på skolorna. Som det såg ut i nuläget fick de förskriva eller köpa in de hjälpmedel 
som behövdes till verksamheterna. I takt med att eleverna fått testa på olika hjälpmedel så 
beskrevs det att även efterfrågan ökade. Det beskrevs av arbetsterapeuterna att förhoppningen 
i framtiden är att ett grundutbud ska finnas tillgängligt dit eleverna kan gå för att låna 
hjälpmedel när de känner behov av detta.  
 
Social träning i gruppaktivitet 
Arbetsterapeuterna beskrev hur elever med ADHD och/eller autism upplevde svårigheter i 
sociala situationer, bland annat på rasten. En arbetsterapeut beskrev att man tränade med 
eleverna i socialt samspel. Arbetsterapeuten berättade att man då samlade ihop några elever, 
både de med sociala svårigheter och inte, i en liten grupp där de fick leka tillsammans eller 
pratade om lek. De pratade också om “oskrivna regler” och normer i socialt samspel. Sedan 
fick eleverna öva på detta. 
 
“Då har de fått leka på rasten men tillsammans med mig och en elev som kanske inte har sociala 
färdigheter p.g.a. dessa svårigheter. Eller hur leker jag? Då pratar man om lek och sen leker 
vad vi pratat om, och när man skrattar, vad skrattar man åt då? Att man kanske inte skrattar 
åt en person” - D6 

Skolan som ny arena 
 
Behov av tidigare insatser 
Arbetsterapeuterna beskrev att för de eleverna med ADHD och/eller autism kunde det på grund 
av svårigheterna ibland bli väldigt tufft att gå i skolan och det bidrog i vissa fall till att de istället 
stannade hemma från skolan om de inte fick rätt stöd. En av arbetsterapeuterna upplevde att 
högstadieelever som fått stöd av arbetsterapeut märkt stor skillnad och eleverna ifrågasatte 
varför de inte fått stöd tidigare under skolgången. Samtliga arbetsterapeuter uppgav att de 
önskade att det funnits arbetsterapeuter anställda inom grundskolan tidigare och att tidigare 
insatser hade påbörjats med dessa elever.  

“Just för de här eleverna med ADHD och autism, som när de kommer upp i högstadiet så går 
det så långt att de inte orkar att gå till skolan utan de har bränt ut sig, de är helt slutkörda för 
att det har tagit så mycket energi med allt annat runt omkring att man inte fixar att vara med” 
- D2 

Ifrågasättande 
Flera arbetsterapeuter uttryckte att kunskapen om professionens kompetens varierade. Lärare 
och rektorers kunskap om yrket var generellt sett låg. Oftast hade de inga förväntningar på 
yrkesrollen, vilket gjorde det svårt till en början att etablera sig och skapa ett samarbete. 
Arbetsterapeuterna berättade att de ofta fick förklara vad professionen tillför i skolan. Då skolan 
sågs som en ny arena för yrket så hade de ingen tydlig arbetsbeskrivning, vilket gjorde att det 
kunde vara svårt för övriga inom skolan att förstå vad en arbetsterapeut arbetade med och vilka 
uppdrag man kunde medverka i. 
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”De har absolut inga förväntningar på våran yrkesroll och vad vi kan göra och så. Det måste 
man hela tiden beskriva, det här kan jag göra, man måste tjata sig in” - D8 
 
Flera av arbetsterapeuterna beskrev att på grund av att det fanns få förväntningar på yrkesrollen 
kunde det ibland vara svårt att etablera ett samarbete med pedagoger och se till att förändringar 
verkställdes. Arbetsterapeuterna beskrev att de kunde tydliggöra och motivera sina åtgärder 
eller anpassningar, men då de inte befann sig i klassrummet resten av tiden så var det upp till 
pedagogen att de följs. Flera beskrev det som frustrerande när de ansåg att det fanns ett behov 
av stöd hos elever men att de kunde se att rekommendationer, hjälpmedel eller liknande inte 
togs väl emot och användes. 
 
“Om pedagogerna inte tycker att det vi lämnar förslag på att förändra kring miljön eller så 
inte är bra så kan de ju bara strunta i att göra det. Då får ju jag bara släppa det där och så 
kanske vi kommer på ett uppföljande möte och då kanske inte de har förändrat något” -D4 
 
En arbetsterapeut beskrev i följande citat att en förutsättning för att kunna etablera sig på en ny 
arena var att det krävs en skolledning som är positiva till samt förstår betydelsen av arbetsterapi 
inom skolan. 
 
“... men det är ju som sagt en ny arena fortfarande, så det är ju lite okänt. Så det gäller nog 
att ha en bra chefsgrupp på skolan som kanske förstår behovet och tar till sig vad vi kan 
göra.” - D7 

Arbetsterapeuterna beskrev att det var en utmaning att komma in som en ny profession i 
verksamheten. Personer i omgivningen ifrågasatte arbetsterapeutens kompetens i skolan och 
vissa kunde uppleva kompetensen som ett hot till en början. Detta då arbetsterapeuter och andra 
yrken inom elevhälsan, exempelvis specialpedagog och kurator, till viss del arbetar på ett 
liknande sätt och liknande områden, men med olika utgångspunkt och perspektiv. Majoriteten 
av deltagarna uppgav dock att samarbetet mellan professionerna i elevhälsan fungerade väl efter 
hand, man lärde sig om varandras kompetens, tog hjälp och kompletterade varandra.  
 
“Det blir ju väldigt ensamt och det är ganska tufft att ge sig in på en ny arena där inte 
kompetensen har funnits innan. Och där det såklart finns personer som ifrågasätter varför det 
ska finnas. När man tycker att det redan finns kompetens sen innan och att det räcker” - D4 
 
“Kurator och specialpedagog kan ju känna sig lite hotade av att det kommer in en ny person 
på arenan. Vi har ju ofta ögonen på samma personer men vi har olika perspektiv” - D8 
 
Helhetsperspektiv 
Samtliga arbetsterapeuter beskrev hur de inom sin profession arbetade utifrån ett 
helhetsperspektiv, där de tog hänsyn till individen och såg till alla faktorer som kunde påverka 
och utgöra hinder eller resurs i vardagen för individen, inte bara inom skolmiljön. 
Arbetsterapeuterna upplevde att deras perspektiv skiljde sig från andra kompetenser inom 
elevhälsan. De framhöll att övriga professioner inom elevhälsoteamet var skickliga på det de 
gjorde och arbetade utifrån, men att de saknade helhetsperspektivet inom skolmiljön. 
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Arbetsterapeuterna ansåg att arbetsterapeuter anställda i skolan kompletterade övriga 
professioners arbetssätt. Som exempel beskrevs bland annat att en specialpedagog kunde arbeta 
med samma elev och i vissa fall kom fram till samma lösning som arbetsterapeuten, men att 
man hade olika väg dit. De beskrev att specialpedagoger ser mer till pedagogiken och hur man 
kan göra undervisningen tillgänglig gällande detta. Medan arbetsterapeuten kan komplettera 
med bedömning av andra faktorer, såsom fysisk och social miljö eller övriga faktorer i vardagen 
som påverkar skolarbetet. 
 
“Jag tror att som AT fyller man en av de viktiga funktionerna är att vi har ett helhetsperspektiv 
och det som händer på morgonen hemma kanske påverkar hela skoldagen och det som händer 
på fritiden kanske påverkar skolan. Och det gör man inte på samma sätt i skolan, utan då är 
det skoldagen som är fokus och det som är utanför tar man inte så mycket hänsyn till.” - D3 

Arbetsterapeuterna berättade att arbetssätten mellan arbetsterapeut och övriga professioner 
inom skolan skiljde sig från varandra. Det beskrevs att i skolan lades stort fokus på att arbeta 
mot lärandemål och skollagen, medan en arbetsterapeut arbetar processbaserat. 
Arbetsterapeuterna beskrev att genom ett processbaserat arbetssätt utgick man från hela 
processen till lärandemålet och tittade på olika faktorer som kunde spela in. Arbetsterapeuten 
kompletterade övriga professioners arbetssätt. Ett flertal av arbetsterapeuterna beskrev att 
genom ett helhetsperspektiv tittar man inte bara på eleven i klassrummet utan att det är lika 
viktigt att även titta utanför klassrummet.  

“Det är inte bara i klassrummet det behöver hända utan att titta utanför klassrummet, på vägen 
till klassrummet, hur ser det ut? Är det tydligt? Ser barnen hur de ska hitta? Vad inbjuder 
skolgården för aktiviteter?  Vad sker för aktiviteter utanför dörren, vågar man gå ut? Lite så, 
som jag upplever att vi som arbetsterapeuter tänker lite naturligt på medan andra kanske lägger 
mer fokus på lärandet.” - D4 
 
Behov av fler arbetsterapeuter 
Många av arbetsterapeuterna beskrev att en stor utmaning i deras arbete i skolan var tid. I och 
med att arbetsterapeuterna var ensamma i sin profession bidrog det till att man hade svårt att 
räcka till överallt. De uttryckte att man hela tiden var tvungen att prioritera arbetsuppgifterna 
och avgöra var man behövdes som mest. Det var även en anledning till att flera av 
arbetsterapeuterna arbetade med insatser på gruppnivå, då det oftast fanns för lite tid att arbeta 
på individnivå, även om de kunde se behov av detta hos vissa elever. I och med tidsbristen 
lämnades det ibland över på övriga professioner i skolan, men där fanns oftast inte tiden eller 
kunskapen för att kunna arbeta med eleven på det sättet. 
 
“Det kan vara frustrerande ibland för man ser hur mycket som skulle kunna göras så, men det 
arbetet går inte att göra ensam” - D4 
 
Arbetsterapeuterna uttryckte att förväntningarna på yrket växte ju mer man hade etablerat sig 
inom skolan. Efter att fler insatser hade utförts ökade efterfrågan samt kunskapen om 
arbetsterapeutens kompetens i omgivningen. I regel så hade arbetsterapeuterna fått positiva 
reaktioner från lärare och rektorer efter utfört arbete eller rekommendation. 
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“Vartefter har nyfikenheten blivit större och större och det är liksom fler och fler lärare som 
har förstått vad det är jag gör för något och att det har blivit fler som har bett om att jag ska 
få komma och observera när de har elever som de känner att här behöver dem bolla med mig.“ 
-D2 
 
Detta hade sedan lett till fler ärenden och fler möjligheter till att vara delaktig i arbetet med 
eleverna. Även om detta sågs som positivt för yrket så innebar det dock en ökad 
arbetsbelastning, och det var också en anledning till att man behövde prioritera sitt arbete och 
att man hade svårt att hinna med. Arbetsterapeuterna uttryckte att det hade behövts fler anställda 
arbetsterapeuter inom elevhälsoteamen för att svara mot efterfrågan.  
 
“Jag har ungefär lite drygt en månads väntetid, nästan en och en halv på att hinna komma ut. 
Så att det finns stor efterfrågan och absolut behövs vår kompetens, de börjar liksom hitta lite 
olika och fråga om olika delar men inom vår kompetens.” - D4 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Design 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för 
elever med ADHD och/eller autism. Med utgångspunkt från syftet valdes en kvalitativ metod. 
Enligt Kristensson (2014) utgör en kvalitativ metod möjlighet till att undersöka deltagares 
tankar, känslor, uppfattningar eller tolkningar av ett fenomen. Studien utgick från en induktiv 
ansats, vilket innebär att man först undersöker ett fenomen i syfte att skapa en detaljerad 
förståelse, för att sedan kunna formulera en trovärdig hypotes eller teori (Kristensson, 2014). 
Detta gav författarna möjlighet till att samla in ett omfattande material i syfte att skapa en djup 
förståelse om deltagarnas erfarenheter. Författarna anser att metoden var lämplig för att besvara 
studiens syfte.  

Urval  
Som utgångspunkt för rekrytering av deltagare användes ett typiskt urval, vilket innebär att 
deltagare som kan representera fenomenet medvetet väljs ut (Kristensson, 2014). Författarna 
utgick från detta urval för att kunna säkerställa att de deltagare som rekryterades hade 
erfarenheter passande för studiens syfte. Under rekryteringsprocessen upplevde författarna det 
svårt att rekrytera deltagare, flera av de som tillfrågats via mail svarade inte på förfrågan och 
en del upplevde att de inte uppfyllde inklusionskraven för studien. Författarna har i efterhand 
diskuterat att det hade varit mer lämpligt att ta kontakt med arbetsterapeuter över telefon för 
förfrågan om deltagande i studien. Det skulle ge en större chans att förtydliga studiens syfte och 
inklusionskraven. En kontakt över telefon hade kunnat underlätta för att på ett effektivare sätt 
få tag i rätt person. Det kan hända att de arbetsterapeuter som ej svarat på mail inte granskar sin 
mail regelbundet eller att den mailadress som förfrågan skickats till inte längre är aktuell. För 
att rekrytera tillräckligt med deltagare användes ett snöbollsurval som komplement till det 
typiska urvalet, detta innebär att man frågar en deltagare som i sin tur kan rekommendera en 
annan person (Kristensson, 2014). Deltagare som rekryterats till studien tillfrågades i slutet av 
intervjun om de hade någon person att rekommendera, detta gjorde att författarna kunde 
rekrytera tillräckligt antal deltagare till studien. Genom att använda sig av ett snöbollsurval 
kunde fler deltagare rekryteras, men författarna reflekterar över att detta kan ha viss påverkan 
på resultatet. Författarna diskuterar att eftersom några av arbetsterapeuterna rekommenderade 
en kollega kan detta medföra att resultatet blir likvärdigt då de arbetade på samma arbetsplats 
eller inom samma kommun. Genom att använda sig av ett varierat urval kan man öka studiens 
tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Att enbart använda sig av ett typiskt urval hade kunnat 
medföra ett mer varierande material och därmed ökat tillförlitligheten.  
 
Inklusionskriterier för studien var arbetsterapeuter som arbetar i skola och som arbetar med 
arbetsterapeutiska interventioner för elever med ADHD och/eller autism. Under 
rekryteringsprocessen så utökades urvalsgruppen till att inkludera även arbetsterapeuter som 
arbetar mot skolan men som har sin utgångspunkt och är verksamma inom habiliteringen. Innan 
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detta beslut diskuterade författarna om det kunde medföra en eventuell påverkan på resultatet. 
Detta ansågs inte påverka utfallet av studien då arbetsterapeuterna som är verksamma inom 
habiliteringen utför liknande insatser i skolan som övriga arbetsterapeuter.  Samtliga deltagare 
ansågs relevanta för studien då alla personer har erfarenhet av fenomenet som studien 
undersöker samt uppfyllde inklusionskriterierna.  

Datainsamling 
Författarna använde sig utav en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Enligt 
Kristensson (2014) skapar öppna frågor större utrymme för att ställa följdfrågor. Genom att 
använda sig av en intervjuguide stärks materialets giltighet i kvalitativa studier då personen som 
genomför intervjun får möjlighet att behålla fokus, samtidigt som intervjupersonerna får samma 
frågor kring temat (Kristensson, 2014).  Samtliga frågor samt följdfrågor varierade i turordning 
vid alla intervjuer. Frågorna utformades med stöd av syftet och författarna anser att frågorna 
svarat på syftet. Till skillnad från en enkät ger en intervju möjlighet att kunna reda ut 
otydligheter eller frågor. Det finns också en större chans att få ut mer information utöver de 
frågor som ställs genom intervjuer. Författarna vill få fram arbetsterapeuters erfarenheter av 
deras arbete med elever med ADHD och/eller autism i skolan, därför ansågs denna metod som 
relevant. Vid undersökning av ett fenomen är författarna intresserade av deltagarnas upplevelse 
och tolkning kring fenomenet. De subjektiva tolkningarna går ej att generalisera och 
författarnas egna förförståelse har satts inom parentes i analysprocessen (Kristensson, 2014). 
Förutom två stycken intervjuer utfördes resterande per telefon, detta kan ha haft en påverkan 
på innehållet i intervjuerna. En intervjusituation per telefon kan kännas mer pressad då man 
behöver förklara sig på ett annat sätt då kroppsspråket inte tas hänsyn till. Samtidigt kan det 
kännas mer bekvämt med telefonintervju då man inte behöver ta sig till en speciell plats vilket 
även sparar arbetstid. Genom ett fysiskt möte kan det finnas mer utrymme för att uttrycka sig 
genom kroppsspråk samt skapa ögonkontakt. Kroppsspråk kan i kommunikation förmedla eller 
stödja känslor och uttryck och kan användas som en slags förstärkning i kommunikation 
(Nilsson & Waldemarsson, 2016).  Vid samtliga intervjutillfällen var det två författare och en 
deltagare. Detta kan skapa en känsla av att deltagaren känner sig i underläge (Nilsson & 
Waldemarsson, 2016). Däremot upplevde författarna inte att detta påverkade resultatet då 
frågorna som ställdes ej berörde känsliga eller privata faktorer. Tidsåtgången varierade från de 
olika intervjuerna. Tidsperioden under vilken intervjuerna utfördes har skrivits ut för att påvisa 
materialets stabilitet över tid. Enligt Kristensson (2014) kan man genom att skriva ut tidpunkten 
för datainsamling stärka materialets giltighet.  Då intervjuerna utfördes nära i tid ansåg 
författarna att externa händelser eller faktorer i omvärlden som kan påverka utfallet av studien 
får förutses vara lika för deltagarna. Men det går inte att utesluta att lokala eller privata 
händelser kan ha påverkat deltagarnas svar.  

Dataanalys 
Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och Graneheim 
(2017). Författarna utgick från en induktiv ansats, vilket innebär en förutsättningslös ansats där 
man syftar att gå från data till teori. En deduktiv ansats innebär istället att man utgår från en 
teori och sedan samlar in material för att testa detta. Om en analys hade utförts utifrån en 
deduktiv ansats så hade man i analysen använt ett färdigt kodningsschema eller tabell som 
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baseras på en teori (Lundman & Graneheim, 2017). Författarna har diskuterat att detta hade 
kunnat underlätta analysprocessen, då man hade kunnat sortera och föra in data i redan 
existerande tabeller eller kategorier. Författarna upplevde analysprocessen med kondensering 
av text och skapande av koder som tidskrävande och stundtals svårt med att kategorisera 
material, att istället ha en tabell att utgå från hade kunnat förenkla. Författarna anser dock att 
genom att utgå från en induktiv ansats gavs möjlighet till en förutsättningslös analys vilket ökar 
trovärdigheten då tabellen baseras helt på det insamlade materialet och ingen redan formulerad 
teori.  
  
Analysen genomfördes genom triangulering (Kristensson, 2014), vilket innebär att materialet 
granskas av flera författare för att stärka trovärdigheten och minskar risken att resultatet 
påverkas av en enskild författares förförståelse. För att stärka tillförlitligheten och 
verifierbarheten i det presenterade resultatet har analysprocessen synliggjorts och beskrivits i 
sin helhet. Enligt Kristensson (2014) kan man genom att skriva ut citat visa på att texten 
analyserats i sin helhet. Genom att presentera tabeller över den analys som gjorts och återge 
citat från intervjuerna syftar författarna till att redovisa den tolkning som gjorts, samt hur väl 
resultatet är representerat i det insamlade materialet. I och med denna analysprocess bör 
materialet ha god trovärdighet. Deltagarna har i resultatdelen benämnts med en siffra vid 
presentation av citaten. Författarna strävade efter att visa att samtliga deltagare kommit till tals 
för att stärka verifierbarheten. Vid en kvalitativ studie är syftet inte att statistiskt generalisera 
ett resultat men genom att ge läsaren en noggrann beskrivning över studiens kontext och 
deltagare kan man påvisa resultatets överförbarhet (Kristensson, 2014). Genom att beskriva hur 
arbetsprocessen gått till och hur intervjuerna utförts syftar författarna till att förklara studiens 
kontext och därmed stärka överförbarheten. Författarna har i efterhand diskuterat att för att 
ytterligare påvisa studiens överförbarhet hade en tydligare  beskrivning av deltagarnas ålder 
och arbetslivserfarenhet kunnat tas med i resultatet.  
 
Resultatdiskussion 

Hinder i skolmiljön 
Kielhofner (2012) menar att den fysiska utformningen av skolmiljön i kombination med den 
attityd och de krav som finns från omgivningen kommer att påverka vilka handlingar elever 
väljer att utföra samt hur man ser på sin roll i sammanhanget. I resultatet framkom det att 
arbetsterapeuterna upplever att elever med ADHD och/eller autism kan ha svårigheter i 
skolmiljön på grund av den attityd som råder. Det finns en viss oförståelse om 
funktionsnedsättningarna och hur de kan påverka i skolarbetet och under skoldagen. Författarna 
anser att en låg kunskap om funktionsnedsättningar och hur de uttalar sig leder till sämre 
bemötande från omgivningen, vilket i sin tur kan påverka elevers självkänsla och den upplevda 
delaktigheten i aktivitetsutförandet. Enligt Green (2007) är personer utan funktionsnedsättning 
ofta tveksamma till att skapa en relation med de som har en funktionsnedsättning. Människor 
som får otillräcklig, eller felaktig information om funktionsnedsättningar i allmänhet, tenderar 
att ha en negativ inställning eller attityd mot individer med funktionsnedsättning (Huskin, 
Reiser-Robbins, & Kwon, 2018). Författarna anser att detta påverkar eleverna både i 
undervisning och sociala situationer.  
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Svårigheter med socialt samspel är något som kännetecknas för diagnoserna, vilket framkom i 
studiens resultat. Detta påverkar eleverna under skoldagen på olika sätt och kan göra att de har 
svårt att delta i exempelvis rastaktiviteter. Författarna anser att detta kan bero på en kombination 
av de uttalade svårigheter som är kännetecknande för diagnoserna men även på grund av den 
oförståelse som finns om svårigheterna bland omgivningen. DuPaul och Weyandt (2006) 
beskriver som exempel att elever med ADHD tenderar att abrupt komma in i lek, avbryta i 
konversation eller reagera mer aggressivt mot interpersonella problem än övriga kamrater. 
Författarna anser att om det inte finns en förståelse hos övriga klasskamrater för varför en elev 
reagerar eller beter sig annorlunda så kan det leda till utebliven delaktighet och sämre 
självkänsla för elever med svårigheter om de ej inkluderas. Svårigheter vid rastaktiviteter skulle 
även kunna bero på vilka krav som ställs på aktiviteterna som utförs på rasterna. Aktiviteternas 
krav kan skapa en skillnad i aktivitetsutförandet mellan elever med och utan svårigheter 
(Kielhofner, 2012). Författarna diskuterar att det krävs därför en medvetenhet från omgivningen 
om de krav och begränsningar som finns i skolmiljön för att skapa bättre förutsättningar för 
elever med ADHD och autism. Kunskapen om diagnoserna bör spridas både till lärare och 
klasskamrater för att skapa en stöttande miljö för alla elever.  Författarna anser att detta kan ske 
genom att en arbetsterapeut ingår i elevhälsoteamen. På så sätt kan arbetsterapeuten tydliggöra 
elevers behov för omgivningen.  

Interventioner 
I resultatet framkom det att flera av arbetsterapeuterna upplevde att rekommendationer eller 
tips inte alltid mottogs väl av lärarna. Arbetsterapeuterna berättade att de kunde se behov av 
stöd hos en individ men på grund av bristande samarbete med lärare kunde inte alla behov alltid 
tillgodoses. Rens och Joosten (2014) konstaterar i sin studie att det är viktigt med ett samarbete 
mellan arbetsterapeut och lärare. Ett samarbete mellan dessa professioner gynnade elevers 
utbildningsresultat positivt. Det framkom även att samarbetet mellan arbetsterapeut och lärare 
förbättrades ju mer tid arbetsterapeuten spenderade i skolan. På så sätt kunde arbetsterapeuterna 
tydliggöra sin roll vilket gjorde lärarna mer positiva till att fullfölja rekommendationer. Detta 
stödjer resultatet som författarna kom fram till i denna studie.  Rens och Joosten (2014) 
poängterar att det är viktigt att både arbetsterapeut och lärare känner till varandras roller i 
skolan. Författarna anser att en förutsättning för att samarbetet mellan professionerna ska 
fungera är att man har kunskap om varandras kompetens. Det möjliggör att åtgärder kan 
implementeras på ett effektivare sätt, vilket gynnar både arbetsterapeut, lärare och elever. För 
att detta ska fungera krävs det mer marknadsföring om yrket inom skolan. Författarna diskuterar 
att det kan ske i form av exempelvis fler tillfällen till verksamhetsförlagd utbildning i skolan 
under arbetsterapeututbildningen. 
 
Majoriteten av arbetsterapeuterna berättar att de utför åtgärder på gruppnivå, detta beror främst 
på att åtgärder inte ska vara så utpekande och att de anser att åtgärderna kan gynna alla, samt 
att de inte har den tid som krävs för att arbeta en längre tid på individnivå. Författarna ser 
strävan efter att arbeta på gruppnivå som ett sunt arbetssätt där man får med så många elever 
som möjligt. Genom att arbetsterapeuterna arbetar med interventioner på gruppnivå minskar 
väntetiderna (Bell, Corfield, Davies, & Richardson, 2010; Miller et al., 2008). Däremot anser 
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författarna att det hade kunnat gynna fler elever om arbetsterapeuterna hade haft mer tid eller 
möjlighet att arbeta intensivt även på individnivå. I och med att alla elever har olika behov går 
de inte att generalisera, en intervention kanske fungerar utmärkt för en elev och för den andra 
eleven fungerar den inte alls. En del elever kan ha svårt att ta till sig åtgärder på gruppnivå och 
kan vara i behov av mer nära handledning eller stöd. Enligt Kielhofner (2012) bör 
arbetsterapeuten sträva efter att arbeta klientcentrerat och klientens görande, tänkande och 
kännande är det centrala i terapiprocessen. För att detta ska vara möjligt anser författarna att 
det krävs att fler arbetsterapeuter tillsätts i skolan för att arbetsbelastningen ska minska och på 
så sätt skapa mer tid till att arbeta på individnivå. 
 
Arbetsterapeuterna beskrev att interventioner såsom bildstöd användes för att skapa struktur 
över lektioner och skoldagen. Många elever med ADHD och/eller autism behöver kunna 
särskilja de olika ämnena i skolan med hjälp av färgkodning samt stöd i hur uppgifter ska 
utföras. Specialpedagogiska myndigheten (2019) beskriver i sin rapport att många elever inte 
får det stöd de behöver för att komma vidare i en skoluppgift vilket skapar en stress hos eleven. 
Det beskrivs också att elever som förstår vad som ska utföras och varför, har större möjlighet 
att utveckla sin studiemotivation. Författarna diskuterar att eftersom arbetsterapeuterna inte är 
närvarande i klassrummet hela tiden krävs det att anpassningarna som införts för eleverna 
används av lärare under lektionerna. På så sätt minskas stressen hos eleverna när de vet vad de 
ska utföra och på vilket sätt det ska utföras, det kan skapa en trygghet under lektionerna. 

Skolan som ny arena 
Arbetsterapeuterna beskrev att de hade en önskan om att tidigare insatser hade satts in i skolan 
för elever med ADHD och/eller autism. Brist på anpassningar bidrar till en utmaning att hänga 
med på undervisningen, det blir svårare att förstå vad lärare menar. Detta hindrar eleven att bli 
delaktig i samma aktiviteter som övriga klasskamrater (Specialpedagogiska myndigheten, 
2019). Författarna anser att det är viktigt med tidiga insatser och att man då kunnat förebygga 
att elever stannar hemma eller inte uppfyller de lärandemål som krävs. På så sätt hade eleverna 
kunnat ta till sig utav undervisningen tidigare och på så sätt fått möjlighet att uppleva en större 
delaktighet i klassrummet. Tidiga insatser kan motverka följdproblematik med dålig självbild, 
sänkt skolmotivation och att elever ligger efter med skolarbete i onödan (Jensen, 2017).  
 
Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att det fanns en allmän okunskap om 
professionens kompetens hos övrig personal inom skolan. Det varierade mellan 
verksamheterna, men det fanns ofta få, eller inga förväntningar på arbetsterapeuten. Att det 
finns få förväntningar på yrket innebär att arbetsterapeuterna får det svårt att etablera sig inom 
skolan och medför en utmaning i arbetet. Författarna anser att detta kan vara en bidragande 
faktor till att de åtgärder som arbetsterapeuten rekommenderar inte alltid följs till fullo eller ses 
som lika viktiga som exempelvis kuratorers och specialpedagogers föreslagna åtgärder. De 
flesta av deltagarna uttryckte att få inom skolan vet vad en arbetsterapeut gör och att de ofta 
måste förklara och motivera. Det var några få av deltagarna som beskrev kunskapen om 
professionens kompetens som god. Majoriteten av arbetsterapeuterna var anställda inom 
elevhälsa och kommun, det var endast en arbetsterapeut som arbetade privat som konsult åt 
skolorna. Författarna reflekterar i att skillnader i resultatet kan vara till följd av att man arbetar 
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inom olika organisationsnivåer. Skolor som tar kontakt med en konsult efterfrågar den specifika 
kompetensen som arbetsterapeuten har, och har därför redan kunskap om yrket. Detta kan bidra 
till att arbetsterapeuten får en annan roll i skolan då det redan finns en efterfrågan. Skillnader i 
resultatet kan också baseras på personliga erfarenheter, hur ledningen ser ut, samt synen på 
olika professioner inom skolan. Detta kan påverka vilka uppdrag arbetsterapeuten får jobba 
med och vilken roll som skapas i skolan. De lärare som har få erfarenheter av kontakt med 
arbetsterapeut är mindre benägna att på eget initiativ använda sig av arbetsterapeuters tjänster 
(Truong & Hodgetts, 2017). Arbetsterapeuterna upplevde att efter att de arbetat en längre tid 
och utfört arbetsterapeutiska interventioner i klassrummen fick de främst positiv respons från 
lärare och de blev mer positiva till att själva ta kontakt.  Författarna anser att för att yrket ska 
kunna ses som en naturlig roll inom skolan så krävs det en ledning där man är positiv till 
förändring och ser möjligheterna som yrket arbetsterapeut kan tillföra i skolan.  
 
Kielhofner (2012) beskriver vikten av att vara delaktig i aktivitet samt betydelsen av en 
stöttande miljö för att minska funktionshinder i vardagen. Arbetsterapeuterna berättar att de 
arbetar efter begreppet “tillgängliga lärmiljöer”. Det handlar enligt arbetsterapeuterna om att se 
alla behov och göra skolan tillgänglig för alla samt ge alla förutsättningar till att vara delaktiga 
i aktivitet.  En arbetsterapeut tar hänsyn till varje individ och ser vilka behov som finns. 
Samtliga arbetsterapeuter understryker helhetsperspektivet som yrket har och vilken nytta det 
har i skolmiljön för eleverna. Författarna anser att med stöd i helhetsperspektivet samt 
kunskapen som arbetsterapeuterna i sin profession har kan stödja skolan till att uppnå 
tillgängliga lärmiljöer. 
 
Författarna diskuterar vikten av en kontakt i skolan som förstår och ser elevens behov och som 
kan förmedla detta till lärarna. För elever med svårigheter krävs det att någon i skolan kan 
identifiera och förstå elevers nedsatta funktionsförmågor, att man kan förstå vilka krav som kan 
ställas på eleven och kompensera om kraven överstiger elevers funktionsförmåga. Man tittar 
även på vilka styrkor, intressen och motivationsfaktorer som finns hos eleven (Sjölund, Jahn, 
Lindgren & Reuterswärd, 2017). Att elever får stöd i form av utprovade hjälpmedel, strategier 
eller anpassning i fysisk och social miljö har i allmänhet resulterat i att fler elever får 
förutsättningar till att uppleva delaktighet under skoldagen. Ur ett samhällsperspektiv har 
arbetsterapeutiska insatser i skolan visat på ekonomiska vinster på kort sikt (Nilsson Lundmark, 
Nilsson & Wadeskog, 2013). Författarna anser detta som ytterligare ett argument för att 
motivera betydelsen av professionen inom skolan. 

Betydelse för arbetsterapi 
I den etiska koden för arbetsterapeuter (2018) beskrivs målet med arbetsterapi som att stödja 
personens förmåga till aktivitet och delaktighet på ett sätt som främjar möjligheterna att leva 
ett så gott liv som möjligt. Enligt Kielhofner (2012) ses delaktighet inom arbetsterapi som en 
central del för en individs upplevda hälsa och som en förutsättning för möjligheten till 
meningsfulla aktiviteter. I resultatet framkommer det flera faktorer som kan påverka 
delaktigheten för elever med ADHD och/eller autism i skolmiljön. Resultatet i studien visade 
att arbetsterapeuterna med sina interventioner kan främja delaktigheten för eleverna och verka 
för en tillgänglig skolmiljö för alla.  Författarna anser att det är relevant för arbetsterapeuter att 
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arbeta inom skolan. Med detta examensarbete vill författarna beskriva behovet och nyttan av 
arbetsterapi i skolan. 

Fortsatta studier 
Efter att ha tagit del av aktuell forskning samt studiens presenterade resultat anser författarna 
att det finns ett behov av vidare forskning som belyser betydelsen av arbetsterapi för elever med 
ADHD och/eller autism i skolan. Författarna har uppmärksammat ett behov av studier som 
beskriver hur arbetsterapeuter kan skapa en roll i skolan och skapa ett samarbete med lärare. 
Arbetsterapeuterna beskriver hur de arbetar efter ett helhetsperspektiv i skolan. Det finns få 
studier som belyser detta och vidare forskning krävs om hur detta perspektiv kan gynna elever 
i skolmiljön. Studier som undersöker effekterna av arbetsterapeutiska interventioner i skolan 
och dess betydelse för elever med svårigheter behövs för att bevisa nyttan av arbetsterapi i 
skolan. 
 
Resultatet i detta arbete visar främst på hur arbetsterapeuter arbetar med interventioner för 
kognitiva och sociala svårigheter för barn med ADHD och hur dessa svårigheter påverkar 
eleverna i skolmiljö. Ytterligare forskning om elever med ADHD och/eller autism i skolan kan 
riktas mot att undersöka ur ett större perspektiv om hur motoriska svårigheter kan påverka dessa 
elever i skolmiljö och vilka interventioner som används för dessa svårigheter.  
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Slutsatser 
 
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för elever med 
ADHD och/eller autism. I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna arbetar med en rad olika 
interventioner för att göra lärmiljön tillgänglig för eleverna i skolan. Interventionerna som de 
arbetade med var bland annat hjälpmedel, anpassningar på gruppnivå samt social träning i 
gruppaktivitet. Arbetsterapeuterna upplevde att det generellt sett fanns brist på kunskap om 
funktionsnedsättningarna ADHD och/eller autism bland omgivningen i skolan, och att 
information om utmaningar i skolmiljön bör spridas. Arbetsterapeuten kan med sitt 
helhetsperspektiv över aktivitet och dess förhållande till miljön bidra till en tillgänglig skolmiljö 
och främja delaktighet för elever med ADHD och/eller autism i skolmiljön.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missiv  
 
Missiv till arbetsterapeuter som arbetar inom skolan 
Hej! 
Vi heter Julia Eklund och Hanna Wadsten och studerar till arbetsterapeuter på Hälsohögskolan 
i Jönköping. Just nu läser vi termin 6, som är vår sista termin, och det är nu dags för oss att 
skriva vårt examensarbete. 
  
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete för elever 
med ADHD och/eller autism i skolan. Vi vill ta reda på mer om behovet av arbetsterapi i skolan, 
hur arbetsterapeuter arbetar i dagsläget samt mer om specifika interventioner för elever med 
ADHD och/eller autism. 
 
Även om det sker en ökning av arbetsterapeuter inom skolan så är det ännu relativt få kommuner 
i landet som använder sig av professionens kompetens. Detta trots studier och exempel som 
visar att professionens kompetens kan bidra till att skapa en tillgänglig och mer anpassad 
skolmiljö och på så sätt öka möjligheterna till jämlikt lärande. Genom vår studie vill vi belysa 
vilka arbetsterapeutiska interventioner som kan skapa skillnad för elever med svårigheter i 
skolan. Vi vill påvisa vikten av vad professionen kan bidra med inom detta arbetsområde!                                                     
  
Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med arbetsterapeuter som arbetar i skola och 
som kan tänka sig att delta i en intervju till vår studie! Intervjun kommer att ske via telefon, 
alternativt skype, facetime eller via personligt möte om avståndet tillåter. Intervjuerna beräknas 
ta cirka 15-30 minuter. 
 
Inför denna studie har vi skyldighet att informera om de forskningsetiska kraven. För att kunna 
genomföra intervjun krävs ett samtycke från dig som deltar. Det är frivilligt att delta i studien, 
du som deltagare kan närsomhelst välja att avbryta din medverkan eller avbryta intervjun utan 
att uppge specifik anledning. Uppgifterna som samlas in ges största konfidentialitet och det är 
endast vi forskare som har tillgång till materialet. I studien kommer ingen annan kunna ta del 
av vem den enskilda personen är. Insamlat material kommer endast användas till denna studie. 
Intervjuerna kommer att spelas in och ljudfilerna kommer att raderas efter transkribering. 
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på någon av dessa 
mejladresser: 
      
Julia Eklund 
Mail: ekju1633@student.ju.se   
      
Hanna Wadsten 
Mail: waha1616@student.ju.se 
      

Handledare: Marita Rydå 
Mail: marita.ryda@ju.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Kort inledning om syftet med studien samt information om individskyddskravet 
Fråga om intervjupersonen har tagit del av missivbrevet. 
Fråga om godkännande för inspelning av intervjun.  
 
Intervjufrågor 

I vilken typ av verksamhet arbetar du? Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut inom/mot 
skolan? 

Kan du berätta om vad dina främsta arbetsuppgifter är (inom skolan)? Hur ser din 
arbetsbeskrivning ut? 

Vilka professioner samarbetar du med?  

Vilka svårigheter kan elever med ADHD och/eller autism uppleva i skolmiljön?  

Hur påverkar dessa svårigheter eleverna i skolarbetet? 

Hur arbetar du med interventioner i skolan? 

Vilka arbetsterapeutiska insatser upplever du att det finns behov av hos barn med ADHD 
och/eller autism i skolan?   

- På vilket sätt underlättar arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD och 
autism i skolan? 

- Vilka interventioner/anpassningar används? 
- Hur utvärderas arbetet? Hur mäts interventioner? 

Hur arbetar du? Hur ser samarbete ut med lärare?  

Vilka reaktioner får du från elever och omgivning? Finns det kunskap om din yrkesroll och 
kompetens (bland övriga professioner)? 
      
Berätta om vilka utmaningar du upplever i ditt arbete?  

Anser du att det finns ett ökat behov av arbetsterapeuter anställda inom/mot skolan i dagsläget?  

Avslutning 
Avslutning och sammanfattning av intervjun.  
  
 
 
 


