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SAMMANFATTNING 

Antalet personer som får en neuropsykiatrisk diagnos idag har ökat. Det är då viktigt 

att ta reda på hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa personer till att kunna leva ett 

självständigt liv. 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva nyttan av kompensatoriska åtgärder 

för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar idag och i framtiden.  

Den metod som används är en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. 

Denna metod har valts för att få ett beskrivande resultat samt ha möjlighet till att få 

utförliga svar av varje enskild informant. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Nio ungdomar i en verksamhet i södra Sverige deltog. Deltagarna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. 

Resultatet presenterades genom 12 underkategorier, tre huvudkategorier samt ett 

övergripande tema som beskrev kompensatoriska åtgärder som ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har nytta av. I resultatet framkom det att 

kompensatoriska åtgärder som dagsscheman, veckoscheman samt stöd från andra 

personer var av nytta för ungdomarna. 

Som slutsats nämns kompensatoriska åtgärder som ger struktur och stöd i det 

vardagliga livet som det största behovet för dessa ungdomar. Genom detta 

examensarbete hoppas författarna på en ökad förståelse gällande de svårigheter som 

dessa ungdomar stöter på och hur man på bästa sätt kan hjälpa dom. 

 

Nyckelord: arbetsterapi, schema, självständigt liv, strategier, struktur, stöd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Title: The utility of compensatory measures for youngsters with neuropsychiatric 

disabilities - a qualitative interview study 

 

The number of people getting a neuropsychiatric diagnosis has increased. Therefore, 

it is important to find out how to help these individuals to live an independent life in 

the best way possible. 

The purpose of this bachelor thesis is to describe the benefit of compensatory 

measures for youngsters with a neuropsychiatric disability today and in the future. 

The method that is used is a qualitative designed method with semi-structured 

interviews. This method was chosen to get a descriptive result and to be able to get as 

detailed answers as possible from each individual informant. The interviews where all 

recorded and transcribed. Nine youngsters from the southern part of Sweden 

participated, they were all chosen out of convenience. 

The results were presented throughout twelve subcategories, three main categories 

and an overall theme that described compensatory actions that youngsters with 

neuropsychiatric disabilities would benefit from. The result showed that 

compensatory measures, such as time schedules, weekly schedules and support from 

others, where helpful. 

As a conclusion, a compensatory measure that gives structure and support in the daily 

life is mentioned to be the biggest need of the youngsters. With this thesis the authors 

hope for an increased understanding when it comes to the difficulties these youngsters 

are faced with and how to help them in the best way. 

 

Key words: independent life, occupational therapy, schedule, strategies, structure, 

support 
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1 INLEDNING 

Under de senaste åren har antalet personer som får diagnosen Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) i Sverige ökat. En av anledningarna till detta är den 

ökade kunskapen inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2014a).  

 

Genom att studera hur behovet av diverse kompensatoriska åtgärder ser ut för 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan man bidra till ökad 

kunskap inom arbetsterapi men även inom andra professioner, samt bland individerna 

med dessa funktionsnedsättningar. Detta genom att belysa de mest givande åtgärderna 

som exempelvis hjälpmedel i form av handdatorer, tyngdtäcken, veckoscheman m.m. 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2011). 

 

En studie med detta fokus kan även bidra till ökad samhällsekonomi och nytta hos de 

drabbade individerna. Detta genom att dessa individer med hjälp av kompensatoriska 

åtgärder kan få det lättare att delta i samhället genom exempelvis jobb, då de kan 

komma att behärska sina svårigheter med hjälp av kognitiva hjälpmedel. Personen 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan genom kognitiva hjälpmedel även 

komma att få stöd i att minnas, strukturera upp vardagen samt få stöd vid inlärning 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2011).  

 

Inga vetenskapliga artiklar om hur individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar själva upplever kompensatoriska åtgärder samt sina behov har 

identifierats. Därför har individens egna upplevelser, behov och känsla av nytta av 

kompensatoriska åtgärder valts att lyftas fram i detta examensarbete. 
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2 BAKGRUND   

Fram till början av 1800-talet hade familjen nästan alltid vårdansvaret av individen 

med en funktionsnedsättning, samhället bestämde att familjen ansvarade för individen 

att inneha kontroll över honom/henne. Uppfyllde man inte den uppgiften skulle 

samhället hjälpa till i form av ett alternativt boende som t.ex. ett familjehem eller 

fängelse. Längre in på 1800-talet ökade antalet institutioner kraftigt, meningen ansågs 

vara att ge en god vård åt patienter med funktionsnedsättningar som inte mådde bra av 

att vistas i samhället eller hos familjen på grund av att höga krav ställdes på dem 

själva (Brunt & Hansson, 2005). 

 

Under 1900-talet och fram till 1975 pågick sterilisering av personer med någon typ av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Diskussioner angående att 

funktionsnedsättningen skulle spridas genetiskt väckte rädsla och oro i samhället. 

Lösningen till detta ansågs vara en lag som infördes 1934 gällande sterilisering och 

äktenskapsförbud av individer med någon typ av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som inte ansågs hålla måttet eller inneha de rätta kvaliteterna 

(Brodin & Lindstrand, 2004).  

 

Idag har vården insett att de har mycket att lära om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Vården kan bland annat ta lärdom av anhöriga till personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa 

individer samt dess anhöriga (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Inom ämnet neuropsykiatriska sjukdomar finner vi fem olika funktionsnedsättningar 

som kan komma att påverka individen i dennes vardag. Dessa fem är ADHD, 

Attention Deficit Disorder (ADD), Aspergers syndrom, Tourettes syndrom samt 

Tvångssyndrom. Relaterande tillstånd så som dyslexi och språkstörningar kan befinna 

sig inom ramen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa olika diagnoser 

är närbesläktade och det förekommer att samma individ har flera diagnoser (Kutscher, 

2010). 

 

En person som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever ofta svårigheter 

med bland annat reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, 

samspel med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift, 

lågt självförtroende samt motorik (Tuominem-Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 

2012).  

 

Vid genomsökning av publikationer gällande förekomsten av ADHD har resultaten 

varit snarlika. Gillberg (2010) menar att procentsatsen bland alla barn och ungdomar i 

skolåldern varierar mellan 2 och 5 procent samt att andelen pojkar som drabbas 

uppskattas till ungefär tre gånger större än andelen flickor. Socialstyrelsen (2010a) 

redovisar en procentsats på ungefär 3 till 6 procent. År 2007 uppskattades antalet barn 
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i skolåldern med diagnosen ADHD till cirka fem procent världen över (Polanczyk, de 

Lima, Horta, Biederman & Rohde, 2007) medan andelen av den vuxna befolkningen 

med ADHD uppskattades år 2009 till cirka 2,5 procent världen över (Simon, Czobor, 

Balint, Meszaros & Bitter, 2009).  

 

Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd uppskattas till knappt 1 procent 

vilket motsvarar cirka 15 000 barn och unga i Sverige. Av den andelen med 

autismspektrumtillstånd motsvarar 0,2-0,3 procent ha autism och ungefär dubbelt så 

många har Aspergers syndrom (Socialstyrelsen, 2010b).  

  

2.1.1 ADHD 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder där personen i 

fråga upplever svårigheter med att kontrollera sig själv, sin uppmärksamhet, reglera 

sin aktivitetsnivå och kontrollera sina impulser (Socialstyrelsen, 2014b). Personer 

med ADHD har en ständig hyperaktivitet, de vill att saker ska ske fort, och fokus 

ligger på kvantitativt utförande i stället för kvalitativt. Att upprätthålla 

uppmärksamheten på exempelvis en aktivitet ses som ett stort och typiskt problem 

hos personer med ADHD. Typiska tecken på funktionsnedsättningen är just 

hyperaktivitet, att de personer som har ADHD ofta byter kroppsställning, blir otåliga 

och påbörjar nya aktiviteter utan att ha avslutat föregående aktivitet. Personerna kan 

även uppleva olika typer av bakgrundsljud som störande moment när de ska 

koncentrera sig (Bejerot, 2010).  

 

Varje barn är unikt, alla har sina unika personligheter som påverkar hur deras 

funktionsnedsättning uttrycker sig samt vad den får för konsekvenser. ADHD kan 

ibland ses som en tillgång, men ofta medför det att barnet upplever svårigheter i 

skolan eller att klara många av vardagens krav. Svårigheterna kan vara olika under 

uppväxten, bland annat miljön som barnet vistas i och vilka utmaningar de ställs inför 

(Socialstyrelsen 2014b).  

 

2.1.2 ADD 

ADD liknar ADHD väldigt mycket, men personer med ADD är inte hyperaktiva som 

personer med ADHD, snarare tvärtom. Personer med ADD har även svårare 

koncentrationssvårigheter. ADD är oftast ett problem som kvarstår hos vuxna som i 

barn- och ungdomen haft ADHD, då hyperaktiviteten ofta kan avta i vuxen ålder 

(Bejerot, 2010). 

 

2.1.3 Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning med “autistiska drag”, men där den 

största skillnaden är att personer med Aspergers syndrom inte har språksvårigheter 

(Gillberg, 2010). Barn med Aspergers syndrom kan vara lite sena i talet, men när det 

väl kommer kan det gå snabbt. Språket kan ses som “lillgammalt” och mer vuxet än 

hos andra. De motoriska funktionerna kan påverkas hos barn med Aspergers syndrom. 

Rörelsemönstren hos många barn kan ses som stelt på grund av svårigheter med 
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koordination och automatisering av rörelser. Detta kan påverka barnet på så vis att det 

blir svårt att göra flera saker samtidigt. Tveksamheter kring ökningen av autism och 

Aspergers syndrom existerar, men i takt med att kunskapen hos vårdpersonalen ökar 

så har diagnoskriterierna ändrats och allt fler med autismspektrumtillstånd upptäckts 

(Socialstyrelsen, 2010a).  

 

2.1.4 Tourettes syndrom  

Tourettes syndrom är en ärftlig funktionsnedsättning som debuterar i barndomen och 

kännetecknas av kroniska vokala och motoriska tics (Kurlan, 2011). Symptomen 

debuterar när barnet är omkring sju år. De första symptomen brukar visa sig i form av 

överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser. Senare debuterar de vokala ticsen i 

form av, till en början, små läten som harklingar, för att sedan utvecklas till hela ljud, 

ord, eller till och med meningar. Tourettes syndrom är en ärftlig funktionsnedsättning, 

men även hjärnskador kan ge symptom på funktionsnedsättningen (Woods & Marcks, 

2005). 

 

2.1.5 Tvångssyndrom 

Tvångssyndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som oftast debuterar i 

yngre tonåren och som är lika vanlig bland män som kvinnor. Funktionsnedsättningen 

innebär att man lider av tvångstankar eller tvångshandlingar, eller det vanligaste, 

bådadera. Orsaken till funktionsnedsättningen är inte helt klarlagd. Med tvångstankar 

menas återkommande ångestväckande tankar, impulser eller fantasier. För att avläsa 

de obehagliga känslorna som tvångstankarna medför, agerar personerna som lider av 

dem med tvångshandlingar (Rück et.al., 2011). 

 

2.2 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

För att förstå sig på begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så skall man 

kunna förstå definitionen av funktionsnedsättning. Enligt World Health Organization 

(2014) definieras begreppet funktionsnedsättning som en förlust eller avvikelse i 

fysisk eller psykisk funktion. Funktionsnedsättning ska skilja sig från det som anses 

vara normalt. Enligt Möller och Nyman (2003) förekommer begreppet 

funktionsnedsättning som ett centralt och viktigt begrepp inom forskning. Begreppet 

tydliggör hinder och förutsättningar i miljön i förhållande till en individs 

funktionsnedsättning. För att exemplifiera detta i förhållande till examensarbetet 

menar man att när svårigheter gällande bland annat tidsanpassning och koncentration 

är så pass stora att den påverkar den enskilda individen inom utveckling och 

möjligheter att klara av samhällets krav så handlar det om funktionsnedsättning. 

 

En individs funktionshinder påverkas alltså av funktionsnedsättningens omfattning 

samt varaktighet. Funktionshinder är därmed oftast sammanhangsbundet. Vid olika 

situationer kan en individs funktionsnedsättning behöva mycket stöd medan en annan 

behöver mindre. Där av ska man se till den enskildes behov och inte över en diagnos 

som helhet (Socialstyrelsen, 2003). Genom att precisera funktionshinder kan 

förklaringen vara att funktionshindret befinner sig i miljön där aktiviteten ska utföras 
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av den individen som innehar en funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2015). 

Exempel på ett funktionshinder kan vara att uppleva koncentrationssvårigheter i en 

större klass, då själva klassen med ett flertal elever är funktionshindret och 

koncentrationssvårigheten är funktionsnedsättningen.    

  

2.3 Kognitiva hjälpmedel  

Inom ramen av kognitiva hjälpmedel så delar man upp följande i sex olika kategorier; 

1: tid och planering, 2: kommunikation, 3: personlig vård, 4: hemliv, 5: arbete och 

ekonomi samt 6: fritid. Samtidigt som denna uppdelning existerar, så förekommer 

annan vanlig kategorisering av kognitiva hjälpmedel utifrån grupperna 

högteknologiska respektive lågteknologiska hjälpmedel. Till högteknologiska 

hjälpmedel finner vi datorer, handdatorer samt mobiltelefoner. Bland de 

lågteknologiska hjälpmedlen finner vi tyngdtäcken, veckoscheman i bland annat 

pappersform och whiteboard tavlor, almanackor samt bildstöd (Hjälpmedelsinstitutet, 

2011). 

 

2.4 Kompensatoriska åtgärder 

Inom kompensatoriska åtgärder beskriver Kielhofner (2009) utifrån Toglias 

multikontextuella modell att det kan utföras på tre olika sätt. Dessa är; 

processinriktade samt lärande i dynamisk strategi, träning av en specifik förmåga och 

förändring av uppgift samt miljö. Första punkten handlar om att göra individen 

medveten om sin funktionsnedsättning för att sedan lära honom/henne att kompensera 

med kvarvarande förmågor. Andra punkten handlar om att lära individen att utföra en 

specifik aktivitet och/eller uppgift flertal gånger som förhoppningsvis resulterar i en 

vana. Förändring av uppgift samt miljö handlar om att identifiera omständigheterna 

som individen befinner sig i, för att sedan göra en skillnad för att öka 

aktivitetsutförandet. Ett exempel kopplat till diagnoserna ovan nämnt med 

koncentrationssvårighet kan vara att låta en elev studera i enskilt rum där ljudnivån är 

låg och andra störande faktorer inte kan påverka eleven 

 

2.5 Teorianknytning 

Model of Human Occupation 

Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever oftast svårigheter 

med att finna struktur samt att planera sin vardag, och på detta sätt kan det vara svårt 

att etablera vanor och få struktur i sin vardag (Kielhofner, 2012). Inom Model of 

Human Occupation ligger fokus på det klientcentrerade samt holistiska arbetet hos 

varje unik individ. Syftet är att klienten ska vara delaktig i behandlingen samt att varje 

individ ska ses som en helhet. Modellen nämner tre viktiga komponenter som ska ge 

en förståelse om individens aktivitetsutförande, viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet. Vidare tas begreppet aktivitet upp, och att det kan delas upp i 

undergrupper, där det innefattar aktivitet i dagliga livet, lek samt produktivitet 

(Kielhofner, 2012).  
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Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, ADD 

och/eller tvångssyndrom kan uppleva en viss avsaknad av utförandekapacitet eller 

viljekraft då deras impulsiva- eller hypoaktiva beteende påverkar hur väl aktiviteten 

utförs. Eftersom en individ med diagnosen ADHD upplever svårigheter med reglering 

av aktivitetsnivån och reglering av sina impulser kan resultatet av detta bli att 

personen har svårigheter med att avsluta påbörjade aktiviteter och fullfölja tilldelade 

uppgifter (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Aktivitetsutförandet kan påverkas av yttre omständigheter som existerar i vardagen, 

så som möjligheter och begränsningar som kan möjliggöra eller hindra varje enskild 

individs utförande av aktivitet (Kielhofner, 2012). En individ med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning upplever olika hinder i sin vardag beroende på diagnos, men 

varje diagnos kan i sin tur påverkas positivt och/eller negativt av yttre omständigheter. 

Miljön är den faktorn som kan möjliggöra eller förhindra ett aktivitetsutförande för en 

individ med någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett samhälle som 

inte erbjuder det stöd och hjälp som den unika individen behöver kan reducera 

personens utförandekapacitet, viljekraft och vanebildning (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Själva aktivitetsförmågan behöver inte vara nedsatt på grund av en skada, detta kan 

även bero på yttre omständigheter som sjukdom eller någon form av 

funktionsnedsättning. Kielhofner (2012) menar att en funktionsnedsättning kan 

förändra en vardag, men det behöver inte förhindra aktivitetsutförandet om det finns 

stöd från exempelvis samhället. Exempelvis en person med diagnosen ADHD kan 

uppleva svårigheter med att planera sin dag utifrån sina impulsiva beslut och där av 

inte kunna slutföra aktiviteter som är högre prioriterade än andra.  

 

2.6 PEO-modellen  

PEO-modellen är en modell som beskriver att mänskligt aktivitetsutförande är 

dynamiskt och förklaras utifrån tre områden: person, aktivitet och miljö. När 

individen uppnår ett samspel och en balans mellan dessa tre områden uppnås ett 

utförande och engagemang i aktivitet i ett sammanhang, en aktivitetsbalans (Law et 

al., 1996). 

 

Varje individ har sina egna unika resurser, erfarenheter samt begränsningar av fysisk, 

kognitiv och psykisk art. Eftersom miljön skiftar så ger den därmed olika 

förutsättningar vid aktivitetsutförande. Ibland kan miljön stödja ett aktivitetsutförande 

genom åtgärder som exempelvis hjälpmedel och/eller uppmuntrande personer. 

Arbetsterapeutens roll handlar om att försöka möjliggöra för klienters aktiviteter i 

dagliga livet vilket oftast indelas i arbete, fritid, skötselaktiviteter samt vila och sömn. 

Dessa aktiviteter används dagligen om än i olika former och vid olika tidpunkter. Så 

för att sammanfatta detta så utgör aktivitetsutförandet själva resultatet av samspelet 

mellan person, aktivitet och miljön (Argentzell & Leufstadius, 2010). 
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För ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan de kognitiva 

svårigheterna vara en ledande faktor till obalans i de ovanstående komponenterna; 

person, aktivitet och miljö, som i sin tur leder till en förändring i aktivitetsutförandet. 

För att balansen ska återskapas krävs enligt PEO-modellen en förändring inom någon 

av komponenterna (Law et al., 1996). 

 

2.7 Om arbetsterapi vid dessa problem 

Arbetsterapeutens uppgift är att identifiera och/eller utreda aktivitetsförmågan hos den 

unika individen för att kunna gå vidare med individuella insatser som exempelvis 

kompensatoriska åtgärder, för att tillsammans med individen sätta upp mål för en 

förbättring i aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2012). Inom neuropsykiatrin kan 

arbetsterapeuten utreda klientens rutiner, aktiviteter i vardagen, pröva ut hjälpmedel 

som exempelvis tids- eller minneshjälpmedel, stödja klienten vid arbetsträning och 

anpassning av arbetsplats m.m. (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2013). 

För att ta reda på om de åtgärder som nyttjar de individer som har ett behov av dem, 

är det viktigt att ta reda på individernas egen upplevelse av dessa åtgärder. 

 

Arbetsterapeuten kan med hjälp av bedömningsinstrument kartlägga klientens 

möjligheter samt hinder, men också vilka aktiviteter han/hon vill prioritera högst. För 

att vidare kunna förstå sina klienter och deras behov använder arbetsterapeuten sig av 

bedömningsinstrument. Instrumenten är en förutsättning för att fatta rätt beslut 

gällande insatser och mål för klienterna (Kielhofner, 2012). Med hjälp av en 

arbetsterapeutisk bedömning kan arbetsterapeuten kartlägga vilket/vilka hjälpmedel 

klienten har behov av. 

 

Examensarbetet fokuserar på ett klientcentrerat tillvägagångssätt genom att deltagare 

själva får redogöra för deras egen upplevelse av vardagen. 

 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva nyttan av kompensatoriska åtgärder för ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar idag och i framtiden.  

 

4 METOD 

Examensarbetet utgick från en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer 

(Kristensson, 2014). Den valda designen ansågs lämplig för att samla in data samt 

söka kunskap hos informanterna och därmed öka kunskapen om vilka 

kompensatoriska åtgärder som ungdomar med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning nyttjar.  

 

4.1 Förförståelse 

Författarna till examensarbetet har sedan tidigare inga kunskaper inom det valda 

området. Under de fem veckor som den verksamhetsförlagda utbildningen pågick 

inom organisationen samt via litteratur gällande området införskaffades en viss 
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kunskap. Trots denna kunskap samt egna värderingar strävade författarna att vara 

neutrala genom intervjuerna, detta för att hålla intervjuklimatet öppet på så vis att 

informanterna själva fick avgöra hur mycket information de ville dela med sig 

(Kristensson, 2014). 

 

4.2 Urval  

Detta examensarbete har utförts med hjälp av en organisation i södra Sverige, som 

riktar sig mot bland annat barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar där författarna genomförde sin verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU).  

 

Inklusionskriterier formades utifrån studiens syfte. För att öka chansen till tydliga 

svar, valdes personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som använde sig 

av någon typ av kognitivt hjälpmedel. Ett annat inklusionskriterium var att 

informanterna skulle fylla mellan 15 år och 20 år det år examensarbetet utfördes 

(Figur 1). 

 

All personal som kommer i kontakt med urvalsgruppen informerades muntligt och 

skriftligt om studiens syfte, hur intervjuerna skulle gå till väga och vilka 

inklusionskriterier som gällde (Bilaga 1). Därefter blev lärarna och 

specialpedagogerna tillfrågade om att informera potentiella deltagare, fråga om 

deltagande och lämna informationsbrevet (Bilaga 2). Detta innehöll syftet, 

information gällande frivilligt deltagande, konfidentialitet, kontaktuppgifter samt hur 

lång tid en intervju beräknades ta (Codex, 2015). 

 

Författarna skickade ut passiva samtyckesbrev tillsammans med information och 

frankerade kuvert till alla vårdnadshavare vars ungdom uppfyllde inklusionkriterierna 

så att de kunde posta tillbaka de passiva samtyckesbreven, om de ej gav sitt 

godkännande (Bilaga 3 och 4). Efter att slutdatumet för inskickade passiva 

samtyckesbrev passerat, var nästa steg att komma i kontakt med ungdomen. När 

ungdomen som uppfyllde inklusionskriterierna valde att delta i intervjuerna medförde 

detta ett samtycke.  
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Figur 1. Flödesschema över antalet tillfrågade ungdomar.  
 

4.3 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av nio informanter i åldrarna 14-20 år (de som var 14 

år skulle under året examensarbetet skrevs fylla 15). Informanterna använde sedan 

tidigare kognitiva hjälpmedel av något slag. Samtliga hade ett lågteknologiskt 

hjälpmedel i form av dags- och veckoschema i pappersform eller någon typ av 

whiteboardtavla. Undersökningsgruppen bestod av båda könen. Tre av informanterna 

var flickor och sex av dem var pojkar. Samtliga informanterna gick på skolan som 

tillhörde organisationen. 

 

4.4 Datainsamlingsinstrument och datainsamling 

En kvalitativ semistrukturerad intervjuguide utformad från Kielhofners (2012) 

komponenter vanebildning, viljekraft, utförandekapacitet och miljö användes som 

redskap för datainsamlingen (Bilaga 5). Intervjuerna genomfördes med den 

intervjuade individen i fokus. Detta är viktigt för att få ett så fylligt underlag som 

möjligt för att kunna göra en trovärdig tolkning av det som sagts under intervjun 

(Kristensson, 2014). 

 

För att få en struktur i intervjuerna förbereddes frågor som författarna ville ha 

besvarade (Kristensson, 2014). Då vissa oklarheter framkom under intervjuerna 

ställdes även följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. Intervjuguiden testades 

i form av att författarna genomförde två provintervjuer innan urvalsgruppen 

intervjuades. Inga fel eller missledande frågor kunde påvisas i provintervjuerna och 

därför togs beslutet att använda dessa frågor.  

 

4.5 Genomförande 

Varje informant själv fick välja var intervjun skulle äga rum och om en eller båda 

författarna skulle närvara. Författarna presenterade sig först för att sedan gå igenom 

informationen med deltagaren och till slut få ett muntligt samtycke till intervjun. 

Därefter började själva intervjun. Intervjuguiden fanns som en mall men följdes inte 
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alltid då informanten kunde besvara en eller flera frågor vid svar på en fråga. Efter att 

alla frågor hade ställts blev deltagaren tillfrågad om han/hon hade några övriga 

synpunkter eller tankar, och till slut sammanfattades intervjun för deltagaren av 

intervjuaren (Kristensson, 2014). Intervjuerna varade mellan 12 och 53 minuter. 

 

4.6 Databearbetning och dataanalys 

Efter att samtliga intervjuer hade genomförts transkriberades de noggrant 

(Kristensson, 2014). Därefter granskades intervjuerna flertal gånger. Efter att 

intervjuerna skrivits ut och lästs igenom gjordes en kvalitativ innehållsanalys 

(Kristensson, 2014; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) enligt nedan. 

 

 Författarna läste igenom all transkriberad text, var för sig och markerade de 

meningar som ansågs spegla syftet. Dessa markerade meningar kom att utgöra 

domäner för att sedan kunna gå vidare med meningsenheter i nästa steg. Men 

innan dess jämförde författarna de markerade delarna med varandra för att få 

fram ett enhetligt material. Områden som inte överensstämde med varandra 

diskuterades och jämfördes. 

  

 Sedan togs meningsenheter fram utifrån domänerna. Detta innebär att 

identifiera meningar som har samma innebörd samt sammanhang. 

Meningsenheterna sattes in i en tabell för att lättare kunna överskådliggöra 

analysen. 

 

 Innan koder skapades av meningsenheterna valdes testmeningar ut som kunde 

kondenseras var för sig för att sedan jämföras. Jämförelserna mellan 

författarna visade sig bli likartad och därför delades intervjuerna upp.  

 

 Koder för meningsenheterna skapades och jämfördes för att sedan kunna 

sammanställas till underkategorier och kategorier. 

Kategoriseringen resulterade i tre kategorier och fyra underkategorier. 

Exempel på hela processen visas i tabell 1.  
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Tabell 1: Schematisk bild över analysprocessen 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Informanterna samt personalen på verksamheten informerades om studiens syfte, 

bakgrund, studiemetod samt hur genomförandet var planerat. Allt deltagande 

behandlades konfidentiellt och det var frivilligt att delta. Dessutom informerades 

informanterna muntligt om att de fick avbryta medverkan när som helst. Författarna 

informerade även om att studien endast var till för examensarbetet. I och med att 

många av informanterna var minderåriga samt hade någon typ av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning informerades dess vårdnadshavare om studien. 

 

Ingen person fick delta om vårdnadshavarna nekade till ett deltagande (Svensk 

författningssamling, 2003:460). Informanterna informerades om vad studien 

innefattade. En risk med deltagandet var att lärarna inom verksamheten skulle kunna 

komma att identifiera informanterna utifrån de eventuella citat som framkommer i 

resultatet. Detta på grund av att lärarna känner informanterna så pass bra och mer eller 

mindre känner igen deras svårigheter och behov. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Utan schemat hade 

det gått åt helvete 

tror jag…//…mm, 

så jag vet vad jag 

ska göra, då följer 

jag det 

Utan schemat 

hade det inte 

fungerat. 

Inget schema Att inte ha 

någon struktur 

Ingen struktur 

Jag vill läsa som 

jag gör här…//… 

jag vill inte 

sluta…//… för dom 

hjälper mig med allt 

Vill fortsätta 

studera på 

samma sätt. 

Hjälp och stöd 

från andra ger en 

ökad trygghet. 

Hjälp och 

stöd från 

andra 

Att inte ha 

något stöd 

Rädsla för att inte 

klara sig i 

skolan                    

       

Det är tabletter 

och jag kan inte 

betala räkningar, 

jag vet inte hur 

Upplever 

svårigheter med 

att klara sig 

själv, betala 

räkningar och 

medicin.  

Ett vardagligt 

liv utan hjälp 

Att klara sig 

själv 

 

Oron inför 

framtiden efter 

skolan 
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Fördelarna var att studien kan bidra till ökad kunskap inom området som i sin tur kan 

komma att användas för att hjälpa personerna i deras vardag. Informanterna 

informerades om att resultatet i studien skulle redovisas i examensarbetet, men att 

inga informanter skulle kunna bli identifierade av någon utomstående, samt att de 

själva skulle få tillgång till resultatet om de ville då författarna efter godkänt 

examensarbete ska skicka det till organisationen. En etisk egengranskning utformad 

av Hälsohögskolan i Jönköping gjordes som sedan studerades av handledaren. 

 

5 RESULTAT  

Resultatet redovisas genom ett övergripande tema, tillhörande tre huvudkategorier 

och 12 underkategorier (Tabell 2). Citat från några av deltagarna har lyfts fram för att 

öka examensarbetets trovärdighet. Citatens funktion är att konkretisera innehållet i de 

olika kategorierna som beskrivs och visar på att tolkningen är förankrad i 

intervjutexterna (Kristensson, 2014). I citaten benämns informanterna som IP och 

intervjuarna (författarna till examensarbet) som I.  

 

Tabell 2: Tema, kategori och underkategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Ingen struktur 

Via intervjuerna framkom vissa problem som ansågs svårhanterliga. Plötsliga 

förändringar i dagsschemat i skolan ansågs väldigt jobbigt och missvisande för de 

flesta informanterna. Det framkom i stor utsträckning att deras scheman, som för de 

flesta informanterna var tydliga pappersscheman, hade en betydande roll för att 

minimera förvirringen och hålla dem vetandes om nästkommande lektioner samt 

andra aktiviteter. Strukturen i informanternas dagsschema och veckoschema var 

väldigt viktigt för att ha en fungerande vardag samt minimera förvirringen och 

otydligheten. 

Underkategori Kategori Tema 

Ovetande 

Förvirring 

Förändring 

Ostrukturerat 

Ingen struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier för att klara 

sig själv, idag och i 

framtiden 

Stöd 

Oro 

Rädsla 

Hjälp 

Rädsla för att inte 

klara sig i skolan 

Självständighet 

Struktur 

Oro 

Hålla tider 

Oron inför 

framtiden efter 

skolan 
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“I: Hur tror du att det hade vart om du inte hade schema? IP: Det hade gått 

åt helvetet tror jag” 

 

 

“I: Känner du att du måste ha ett schema för att det ska kunna fungera? IP: 

Ja. I: Utan schema, hade det inte gått då? IP: Nej, jag måste kolla vad jag 

måste göra.”  

 

 

”I: Känner du att det är viktigt för dig att du ser vad som kommer hända 

under veckan? IP: Ja, jag vill gärna veta. Spelar ingen roll på vilket sätt, bara 

jag vet.” 

 

 

Det framkom att informanterna har ett stort behov av att veta vad som väntar under 

dagen. Om ändringar i schemat skulle uppstå är det viktigt att berätta detta för 

ungdomarna i god tid då de har chans att ställa in sig på att de inte kommer utföra de 

uppgifter de från början trodde. 

 

 

“Ibland kan dom typ ändra utan att jag vet om det, då blir jag helt förvirrad.”  

 

 

“IP: Det är aldrig någonting som stämmer med schemat, även om dom skriver 

vad vi ska göra för hela dagen så blir det ju aldrig så… I: Tror du det hade 

hjälpt dig om det hade vart mer struktur i det hela? IP: Kanske, ja.” 

 

 

Genom intervjuerna framkom det att informanterna inte hade klarat av skolgången på 

egen hand. Hjälp från lärarna och övrig personal har resulterat i blandade åsikter hos 

informanterna. En del av dem menar att de får det stöd och hjälp de behöver för att 

klara av sin skolgång och uppnå ett betyg, medan andra menar att det är ostrukturerat 

och att personalen inte lyssnar på dem. 

 

 

”I: Är något speciellt som fungerar extra bra i skolan? IP: Jag tycker jag 

kommer överens med dom flesta lärarna. Så jag trivs bra med dom. I: Du får 

den hjälp du behöver känner du? IP: Ja men precis, det känner jag att jag 

får.” 

 

 

“Dom lyssnar inte mycket och så, ibland blir jag arg på dom, X och dom.” 
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För dessa ungdomar är det viktigt att de har en schematisk bild över vad som gäller 

för vissa speciella tider, alltså ett schema där det framkommer vad som ska göras 

under vilka tider. Informanterna uttrycker tydligt att de har ett stort behov av ett 

schema som hjälper dom att ha koll på tider samt vilka aktiviteter som ska utföras. 

 

5.2 Rädsla för att inte klara sig i skolan 

Genom intervjuerna kom det fram information om den upplevda känslan gällande 

informanternas framtid efter tiden på den nuvarande skolan. Begrepp som oro och 

rädsla var det mest framkommande hos informanterna.  

 

 

“Jag vill läsa som jag gör här, jag skiter i vad jag får” 

 

 

Andra ungdomars rädsla var om hur det kommer att fungera i en större klass. Ett fåtal 

av intervjupersonerna påpekar koncentrationssvårigheter som en bidragande faktor till 

detta. Samt att de av tidigare erfarenheter inte kunnat samspela med sina 

klasskamrater som har varit högljudda eller att dessa klasskamrater har bidragit till att 

ungdomen inte kunnat fokusera på sina egna uppgifter. 

 

 

“Det funkade inte riktigt när jag gick i större klass”  

 

 

Det framkommer att informanterna är i behov av att få hjälp och stöd från andra 

personer för att klara av sina lektioner och ämnen i skolan.  

 

5.3 Oron inför framtiden efter skolan 

Efter att de informanter som gick på grundskolan förklarade sina upplevda känslor för 

framtiden i en gymnasieklass så ställdes frågor gällande deras tankar om framtiden 

efter skolan, men med hänsyn till att det kan vara svårt som 15 åring att ta ställning 

till hur livet kan komma att se ut då var svaren bland informanterna var delade. Ett 

fåtal menade att det var för tidigt att svara på medan andra upplevde en oro att vara 

själva, att inte kunna klara av alla aktiviteter i det dagliga livet helt själv.  

 

 

“I: Om du bodde helt själv X, hur hade du klarat dig tror du? IP: Inget. I: 

Varför? IP: Det är tabletter och jag kan inte betala räkningar, jag vet inte 

hur.” 

 

 

Vidare framkom problem som att läsa av tidtabeller och komma i tid. Ytterligare 

problem som framkom var att informanterna var oroliga för hur de på egen hand 

skulle kunna strukturera upp sin vardag och prioritera de viktigaste sysslorna. 
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Informanterna upplevde rädsa för att ingen kommer finnas där som stöd, samt att oron 

den senaste tiden har ökat successivt då ställningstagande gällande gymnasieval 

närmade sig. 

 

För att sammanfatta resultatet har det framkommit att ungdomarna med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är i behov av kompensatoriska åtgärder som 

1: tydliga och strukturerade scheman, 2: stöd och hjälp från andra personer samt 3: 

strategier för att klara av ett självständigt liv. Om ungdomarna har flera scheman på 

olika platser, t.ex. i skolan och i hemmet, är det viktigt att de är utformade på samma 

sätt för att inte bidra till förvirring. Det har även framkommit att plötsliga 

förändringar i schemat bidrar till förvirring. Denna förvirring kan undkommas om 

ungdomarna blir informerade om förändringarna i förväg. 

 

6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att beskriva nyttan av kompensatoriska åtgärder för 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar idag och i framtiden, utifrån 

deras egna upplevelser. Författarna till examensarbetet upplevde det mycket positivt 

att behovet av kompensatoriska åtgärder i form av en tydlig struktur med hjälp av 

scheman var av stor vikt.  

Författarna anser att de genom examensarbetet fått sitt syfte besvarat.  

 

6.1 Metoddiskussion 

En semistrukturerad intervjustudie utifrån en kvalitativ ansats (Kristensson, 2014) 

innehållande öppna samt slutna frågor valdes att göras för att på bästa sätt besvara 

examensarbetets syfte. Genom att använda sig av intervjuer kunde författarna få 

direkta svar från intervjupersonerna. Intervjuguiden användes som en mall för att leda 

intervjuerna och till varje fråga ställdes följdfrågor som formades utifrån 

informanternas svar. Fördelarna med att forma följdfrågor var att intervjuerna 

anpassades på ett bättre sätt för varje enskild informant. Nackdelarna med detta kunde 

vara att samtliga intervjuer inte utformades på exakt samma sätt. Detta kunde i sin tur 

medföra att samma typ av svar i varje intervju inte framkom. 

 

Till intervjuerna användes öppna frågor för att ha möjlighet att föra diskussioner om 

några av svaren upplevdes oklara samt att informanterna fick chans att ge utförliga 

svar. De slutna frågorna valdes som inledande frågor. 

 

Intervjuerna valdes att genomföras på den organisation författarna befann sig på under 

sin VFU för att kunna skapa en god relation, ett gott samspel och bygga upp en tillit 

till de ungdomar som befann sig där vilket är viktigt inom kvalitativa undersökningar 

(Graneheim & Lundman, 2004). På detta sätt kunde chansen öka att informanterna 

ville bli intervjuade med tanke på att de fick chansen att lära känna författarna innan 

intervjuerna skulle genomföras. Nackdelen med detta var att det innebar en risk att 

informanterna deltog delvis på grund av någon typ av pliktkänsla då en mer personlig 
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relation hade byggts upp mellan informanterna och författarna. Detta försökte 

undkommas genom att författarna informerade om frivilligt deltagande både skriftligt 

och muntligt. 

 

Enligt inklusionskriterierna skulle informanterna fylla mellan 15 år och 20 år det året 

examensarbetet utfördes, detta för att inte ha för stor åldersskillnad mellan 

informanterna. Ännu en anledning till att intervjua personer som minst fyllde 15 år 

det år examensarbetet skrevs var att enligt Piagets utvecklingsstadier är människans 

intellektuella utveckling färdigutvecklad vid 15 års ålder (Bron-Wojciechowska, 

1996). Eleverna/informanterna valdes att benämna som ungdomar genom hela 

processen, trots att man enligt juridiskt perspektiv anses vara barn fram till att man 

fyllt 18 år (Öholm, 2008). 

 

De valda inklusionskriterierna bestämdes tillsammans med handledaren. För att 

informera de berörda parterna gällande detta examensarbete skickades 

informationsbrev ut till organisationen, vårdnadshavare samt varje ungdom som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Vårdnadshavarna fick även ett passivt samtyckesbrev 

sänt till sig vilket innebar att om de inte samtyckte till intervjuerna var de tvungna 

skriva på och skicka tillbaka det till författarna av examensarbetet. 

 

Det finns både för- och nackdelar med ett passivt samtyckesbrev. Fördelarna är att 

vårdnadshavarna i detta fall inte behövde lägga ner någon mer tid än att läsa igenom 

informationsbrevet om de inte hade något emot att ungdomen som de hade vårdnad 

över skulle delta. Ännu en fördel med detta är att om vårdnadshavarna verkligen inte 

vill att ungdomen de har vårdnad över ska delta i studien kommer de med stor 

sannolikhet att skicka tillbaka ett påskrivet passivt samtycke så snart som möjligt. 

 

Nackdelarna med ett passivt samtyckesbrev är att om brevet inte skulle nå hem till 

vårdnadshavarna skulle de inte ha någon chans att skriva på det. Skulle de då inte 

samtycka till att ungdomen deltar i en studie skulle detta inte framkomma. 

 

Bilder valdes att ta med i informationsbrevet till informanterna. Detta dels för att 

informationsbrevet skulle se roligare ut och mer lockande till att läsa, samt för att 

försöka på något sätt locka informanterna att fullfölja läsningen då det fanns en risk 

att de skulle komma att tappa uppmärksamheten under tiden vilket är vanligt för 

denna målgrupp (Bejerot, 2010; Tuominem-Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 

2012). 

 

Frågorna som användes vid intervjutillfällena utformades utifrån Kielhofners (2012) 

begrepp viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö för att skapa en 

förståelse om individens aktivitetsutförande. Författarna utformade frågorna själva då 

de ansåg att dessa frågor besvarade hur informanternas vardag såg ut utifrån dessa 

begrepp. Nackdelen med att författarna själva utformade frågorna var att vissa av 
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frågorna kan verka orelevanta för studien. Detta kan ha påverkats av att författarna 

inte har tillräckligt med erfarenhet kring att utforma egna intervjufrågor. 

Intervjuguiden bestod av öppna och slutna frågor för att få en bredare insikt av 

ungdomens tillvaro samt för att besvara studiens syfte. Från början fanns inga tankar 

på att ställa frågor gällande framtiden till ungdomarna. Därför förekommer det inga 

frågor gällande framtiden i intervjuguiden. Anledningen till att frågor ändå ställdes 

gällande framtiden var att i varje intervju framkom det på något sätt oro inför 

framtiden hos informanterna, där av ställdes följdfrågor och ett resultat på detta 

framkom. Vid examensarbetets start var syftet att endast beskriva nyttan av 

kompensatoriska åtgärder för ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar idag. Detta ändrades till att även beskriva nyttan av 

kompensatoriska åtgärder för framtiden, vilket formade ett utökat syfte samt resultat. 

Anledningen till att examensarbetet från började fokuserade på att beskriva nyttan av 

kompensatoriska hjälpmedel idag var att författarna ansåg det viktigt att beskriva hur 

ungdomarna upplevde sin vardag.  

 

Den valda metoden ansågs vara den mest lämpliga och öppnade upp möjligheterna till 

att fördjupa sig inom varje unik informant. Eftersom syftet var att beskriva nyttan av 

kompensatoriska åtgärder för ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar idag och i framtiden ansågs att en kvantitativ ansats inte hade 

räckt till i samma utsträckning. 

 

Examensarbetets resultat kan underlätta förståelsen av denna klientgrupp då det 

framkom tydligt att informanterna var i behov av framförallt stöd och struktur. Man 

kan däremot inte dra generella slutsatser för vad som är bäst för denna klientgrupp då 

den kvalitativa studien inte syftar till en statistik redovisning till skillnad från den 

kvantitativa studiedesignen (Kristensson, 2014).  

 

För att öka studiens tillförlitlighet har författarna tillsammans analyserat materialet 

som framkom via intervjuerna. Även exempel från dataanalysen har presenterats i 

examensarbetet (Kristensson, 2014).  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva nyttan av kompensatoriska åtgärder för 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar idag och i framtiden. 

Författarnas förhoppningar var att få en insyn om hur dessa ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser till sin vardag, vilka hinder de upplever 

och hur de ser på sin framtid efter skolan i förhållande till kompensatoriska åtgärder.  

 

Resultatet visar att ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är i 

behov av kompensatoriska åtgärder som tydliga och strukturerade scheman i 

framförallt pappersform, stöd och hjälp från andra personer samt strategier för att 

klara av ett självständigt liv. 
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6.2.1 Ingen struktur 

Resultatet visade på ungdomens ovetande och förvirring vid plötsliga förändringar i 

dags- och veckoschemat. Strukturen ansågs vara väldigt viktig för att ha en 

fungerande vardag och för att minimera förvirringen. Eleverna på skolan upplevde 

förvirring vid plötsliga förändringar i både schemat för lektioner men också när en 

annan lärare skulle ta hand om deras lektion. Detta medverkade till motivationsbrist 

på grund av att plötsliga förändringar var svårhanterliga för ungdomarna och/eller att 

man inte kommer så bra överens med någon annan lärare än den som ska hålla i 

lektionen.  

 

Eftersom en individ med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ofta upplever 

svårigheter med reglering av uppmärksamhet, samspelet med andra människor och 

inlärning och minne så kan beteende som förvirring och oro vid plötsliga förändringar 

anses förståeliga (Touminem-Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 2012). För att 

motverka detta måste lärare och övrig personal som arbetar med varje enskild elev 

vara väl medvetna om detta för att kunna hjälpa eleven i dess skolgång. Författarna 

till examensarbetet anser att lösningen till detta bland annat handlar om kognitiva 

hjälpmedel vilket överensstämmer med en studie gjord av Gentry, Wallace, Kvarfordt 

och Lynch (2010) där det framkom att studenter med autism som lärde sig att använda 

kognitiva hjälpmedel uppnådde bättre studieresultat. Vilka exakta hjälpmedel som ska 

hjälpa den enskilda individen är svårt att påvisa. 

 

Strukturen hjälper ungdomarna att hålla sig inom ramarna för när det är rast och egen 

tid, tills att lektionerna börjar och fokus ligger på lärandet. Personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårigheter med att reglera 

uppmärksamheten (Touminem-Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 2012). Genom att 

avsätta tydliga tider, i form av scheman som hjälper ungdomarna att få en schematisk 

bild över vilka tider som måste följas, kan man hjälpa dem att hålla fokus på rätt 

saker. 

 

Ungdomar med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har svårigheter med att 

passa tider kan, om så behövs, få hjälpmedel som passar tiden genom exempelvis 

påminnelse notiser eller andra funktioner (Hjälpmedelsinstitutet, 2011). Vidare ska 

man inte ta för givet att ett typ av hjälpmedel fungerar för alla, i alla tänkbara 

situationer. 

 

6.2.2 Rädsla för att inte klara sig i skolan 

Resultatet visade att informanterna kände en oro och rädsla gällande framtiden, hur de 

ska komma att klara sig själva både i gymnasiet, då de förväntas att befinna sig i en 

större klass, samt att vara mer självständiga. Detta resultat kan bero på att personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta har ett dåligt självförtroende 

(Touminem-Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 2012). De bakomliggande faktorerna, 
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som tros orsaka dessa sinnestillstånd bland informanterna, kan vara att de inte får 

något stöd eller hjälp. 

 

Vidare anses det viktigt att man som lärare ger det stöd som ungdomen behöver, 

genom individuella lektioner, tydliga förklaringar samt olika strategier som får 

ungdomen att känna sig trygg under sin skolgång. Detta för att ungdomen sedan skall 

kunna använda sig av de olika strategierna när han/hon tar nästa steg i skolvärlden, 

alltså övergången från grundskolan till gymnasiet. Här är det viktigt att man 

kartlägger ungdomarnas behov av stöd för att på bästa sätt kunna anpassa miljön för 

att ungdomen ska klara av skolan så självständigt som möjligt. Där kan 

arbetsterpeuten vara behjälplig. 

  

6.2.3 Oron inför framtiden efter skolan 

Intervjuerna visade blandade svar gällande informanternas tankar på framtiden om att 

klara sig själva efter skolan. De flesta av informanterna kände en oro över hur de 

skulle kunna klara sig självständigt efter avslutad skolgång och var inte säkra på om 

de skulle kunna klara sig självständigt vilket är förståeligt då personer med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha ett dåligt självförtroende (Touminem-

Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 2012), medan andra inte kunde sätta sig in i 

tanken på framtiden då det blir dags att klara sig själv. 

 

De områden som ungdomarna kände skulle kunna vara ett problem var att de i 

dagsläget har svårigheter med att exempelvis läsa av tidtabeller och strukturera upp 

sin egen vardag, vilket skulle kunna se likadant ut i framtiden. De visste även att 

stödet de får nu från andra personer, exempelvis från personalen inom verksamheten, 

skulle komma att försvinna när de lämnat verksamheten. 

 

För att ungdomarna inte ska känna denna oro inför framtiden är det viktigt att 

exempelvis en arbetsterapeut tillsammans med varje enskild ungdom går igenom hur 

man kan skapa sitt egna dags- alternativt veckoschema. Det är då viktigt att hjälpa 

ungdomen att lära sig hur han/hon kan söka viktig information som exempelvis 

busstidtabeller, för att sedan kunna sätta in denna information i schemat. Det är också 

viktigt att lära ungdomen olika strategier för att kunna komma ihåg saker och hålla 

tider. Detta genom att exempelvis gå igenom hur påminnelsefunktioner i 

mobiltelefoner fungerar.  

 

Sammanfattningsvis anser författarna till examensarbetet att de kompensatoriska 

åtgärder som dessa ungdomar har nytta av ligger inom ramen av framförallt två av 

Toglias multikontextuella modeller (Kielhofner, 2009). Inom modellen träning av en 

specifik förmåga handlar det om att lära ungdomarna att forma sina egna 

strukturerade scheman för att klara av vardagen idag och i framtiden. Inom modellen 

förändring av uppgift samt miljö handlar det om att identifiera de svårigheter dessa 

ungdomar upplever med sin miljö för att sedan åtgärda detta i form av exempelvis 

individuella anpassade klassrum i skolan för att de ska kunna hålla fokus och kunna 
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behålla sin uppmärksamhet på de uppgifter de ska genomföra vilket enligt 

Touminem-Eriksson, Svensson och Gunnarsson (2012) kan upplevas som 

svårhanterligt  

 

Utöver dessa kompensatoriska åtgärder anser författarna till examensarbetet ha fått 

fram vilka kategorier av kognitiva hjälpmedel dessa ungdomar är i behov av. Dessa 

tillhör kategorierna tid och planering, hemliv, arbete och ekonomi samt fritid 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2011). Inom ramen av tid och planering finns en tydlig 

koppling till utförandet av aktiviteter i det dagliga livet då de upplevda känslorna 

kring aktivitetsutförandet i nuläget och framtiden hos ungdomarna kan underlättas 

med hjälp av strategiska lösningar, så som scheman, för att skapa struktur i sin 

vardag. 

 

6.2.4 PEO - Modellen 

PEO-modellen handlar om att beskriva den unika individens aktivitetsutförande som 

bildas när de tre komponenterna person, aktivitet och miljö uppnår ett samspel och en 

balans (Law et al., 1996). Eftersom ungdomarna har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning så måste en balans skapas hos individens aktivitet samt miljö för 

att uppnå ett samspel mellan de övergripande komponenterna. Genom dags- och 

veckoschema samt struktur i ungdomarnas vardag kan aktivitetsutförandet förbättras, 

där oron och förvirringen minskar. Aktiviteterna samt miljön omkring ungdomen 

anpassas för att uppnå den rätta balansen för personen och på så vis kan den unika 

individens meningsfullhet i vardagen öka.  

 

6.3 Betydelse för arbetsterapi 

Examensarbetets resultat överensstämmer med vad Johanesson och Karlsson (2013) 

menar i sitt examensarbete om att det finns ett behov av arbetsterapi i skolan och i 

boenden där barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar befinner sig. Om 

arbetsterapeuter redan i tidiga skolår identifierar och/eller utreder aktivitetsförmågan 

(Kielhofner, 2012) hos barn och därefter hjälper dem med att exempelvis strukturera 

upp vardagen med hjälp av scheman, samt finna strategier för att klara av vardagliga 

aktiviteter kan dessa barn komma att få ett lättare, tryggare och ett självständigt liv i 

framtiden utan att känna någon oro. 

 

Det är även viktigt att arbetsterapeuter samverkar med skolpersonal och bygger upp 

en samarbetsrelation (Fisher & Nyman, 2007) för att belysa de brister och behov som 

finns i skolan gällande barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Genom denna samverkan kan arbetsterapeuter ge tips och råd 

till skolpersonal för att de lättare ska kunna hantera problem som uppstår i skolan med 

dessa barn och ungdomar. 

 

Genom att belysa vikten av struktur kan förhoppningsvis en minskning av oro och 

förvirring ske, samt en mer fungerande vardag genom tidsplanering, som annars kan 

upplevas svårt (Touminem-Eriksson, Svensson & Gunnarsson, 2012). 
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Arbetsterapeuten kan också belysa vikten av struktur hos varje enskild individs 

vardag. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Enligt författarna till examensarbetet är forskning inom ämnet ej tillräcklig varför mer 

studier och forskning inom samma område kan utföras. Med hjälp av en större 

urvalsgrupp från olika delar av landet kan man till exempel få en bredare insyn av 

deltagarnas upplevelser gällande vardagen och synen på framtiden samt hur 

svårigheterna kan åtgärdas. 

 

Vidare kan fördjupningar i form av observationer, bedömningar samt kartläggning av 

informanternas funktionsnedsättningar göras för att kunna hjälpa dem att kunna 

hantera sina svårigheter på bästa sätt. Framtida studier/fortsatt forskning på detta sätt 

skulle kunna resultera i ett mer självständigt liv för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Det skulle också kunna bidra till en ökad delaktighet i 

samhälle för varje individ.  
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7 SLUTSATS 

Examensarbetets resultat visade på ett behov av struktur och stöd i det vardagliga livet 

samt en viss oro för framtiden hos ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

 

Att ta hänsyn till och förstå vikten av struktur med scheman, ökat stöd till ungdomen, 

strategier och oro för framtiden är därför viktigt. 
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Bilaga 1 

 

Projektinformation till VD:n och berörd personal angående insamling av data 

gällande examensarbete 

 

Pressen på ungdomar i skolan och i det yrkesverksamma livet kanske känns väldigt 

stort i dagsläget. Man ska vara utbildad samt ha erfarenhet. Men för personer med 

svårigheter behövs stöd, stödet ska hjälpa individen i skolan och det yrkesverksamma 

livet, men också i sitt i vardagslivet. Om barn, ungdomar eller de unga vuxna får stöd, 

så kan vi förhoppningsvis hjälpa dem att uppnå sin fulla kompetens. 

 

Syftet med projektet 

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva nyttan av olika kompensatoriska 

åtgärder för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dvs. hur 

kognitiva hjälpmedel kan hjälpa eleverna att klara av skolan samt underlätta 

vardagen.  

 

Hur går studien till? 

Upplägget samt genomförandet av intervjuerna kommer utgå från individuella 

intervjuer på skolan. Intervjuerna ska ske på verksamheten samt under de tider 

eleverna befinner sig där. Intervjufrågorna kommer bland annat handla om elevernas 

upplevelse gällande skola, fritid och andra sysselsättningar samt hur man på bästa sätt 

kan gå vidare för att hjälpa andra med samma typ av problematik.  

Vi vill gärna att du som personal delar ut informationsbrevet till eleverna och 

vårdnadshavare samt samtyckesblankett till elevernas vårdnadshavare för att sedan 

samla in de. Dessa samtyckesblanketter ska sedan tillbaka till oss.  

 

Information om studiens resultat 

Resultatet av all datainsamling kommer att sammanställas samt analyseras i 

examensarbetet. Den insamlade datan kommer att behandlas konfidentiellt. Andra 

obehöriga personer kommer ej kunna ta del av materialet förutom oss som utför 

studien och vår handledare. Personuppgifter så som namn, personnummer eller annan 

information som kan kopplas till deltagaren kommer inte att samlas in. 

Efter att resultatet är sammanställt och examensarbetet är inskickat och godkänt har 

verksamheten möjlighet att få en kopia av arbetet. 

 

Förfrågan om deltagande 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan sägas ifrån när som helst utan någon 

anledning även om man har tackat ja till att vara med. Om vårdnadshavaren inte 

samtycker till att eleven de har vårdnad över får delta i studien undertecknar de en 

bifogad samtyckesblankett som sedan skickas tillbaka i ett bifogat frankerat kuvert.  

 

Har du/ni några funderingar så tveka inte över att ta kontakt med oss! 

Kontaktinformation finner du på nästa sida. 



 

 

 

Kontaktinformation 

 

Alem Hamzic       Andreas Tanriver 

      

 

Mobil: 07********    Mobil: 07******** 

 

Mail: *******@student.hj.se   Mail: *******@student.hj.se 

 

Handledare och ansvarig för undersökningen: 

 

Elisabeth Elgmark 

 

Mail: elisabeth.elgmark@hhj.hj.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Alem Hamzic & Andreas Tanriver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Projektinformation till eleverna 

 

Tycker du att din vardag fungerar bättre med 

hjälp av olika hjälpmedel? 
 

 

  Vad vill vi göra? 

Vi vill undersöka hur din vardag ser ut och om du 

använder dig av hjälpmedel.  

  

 Varför vill vi veta det? 

Vi vill veta om det är någonting som du upplever 

vara svårt, exempelvis att fokusera på att plugga, ta 

ansvar eller kanske att komma i tid.  

 

Vem är med i den här studien? 

Andra elever precis som du som studerar på skolan.  

 

Vad kommer vi och du göra? 

En av oss eller både vill ställa frågor om hur du ser 

på skolan, din fritid, andra saker du tycker är 

viktiga och om du vill ha hjälp med att göra något.  

Du kommer få frågor innan intervjun så att du kan 

kolla igenom dom. Om du vill att vi ska förklara 

någonting bättre så kommer vi att göra det. 

Intervjun kommer ta ca 30 minuter och kommer att 

spelas in med en ljudinspelare så att vi kommer 

ihåg allt som du har sagt.  

 

Vad kommer hända med svaren vi samlar in? 

Ingen kommer att få reda på dina svar, de kommer 

förvaras på ett säkert sätt. Ditt namn och 

personuppgifter kommer inte att samlas in, bara 

hur du upplever skolan, fritiden och andra viktiga 

saker du gillar. Vi kommer sätta ihop alla svaren 

från det vi har intervjuat för att sedan studera dom.  

 

 



 

 

 

Vad är bra med studien? 

Vi hoppas att med den här studien kunna få fram 

information om olika sätt att kunna hjälpa dig i 

exempelvis att plugga eller göra andra saker du 

tycker om, men som du idag har svårigheter med. 

 

 

Finns det risker? 

Nej, inga risker finns med intervjun. 

 

 

Ska alla vara med och måste man? 

Bara de som vill vara med kommer att vara med, 

man måste inte.  

 

 

Vem kommer få svaren? 

Det är bara vi två och vår lärare som hjälper oss 

som kommer få ta del av svaren.  

 

 

 

 

 

 

 

Har du några frågor eller vill veta mer, så kan du fråga oss! 

Kontaktinformation finner du på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontaktinformation 

 

Alem Hamzic       Andreas Tanriver 

      

 

Mobil: 07********    Mobil: 07******** 

 

Mail: *******@student.hj.se   Mail: *******@student.hj.se 

 

Handledare och ansvarig för undersökningen: 

 

Elisabeth Elgmark 

 

Mail: elisabeth.elgmark@hhj.hj.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Alem Hamzic & Andreas Tanriver 

  



 

 

Bilaga 3 

 

Samtycker EJ till: Examensarbetet gällande kompensatoriska åtgärder för 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Vårdnadshavare till (elevens namn)__________________________________ 

har tagit del av informationen till vårdnadshavare och elever gällande studien 

om kompensatoriska åtgärder för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, och beslutat att INTE samtycka till elevens deltagande 

i studien. 

 

Vi ger INTE vårt samtycke att eleven medverkar i studien 

  

________________________________ ____________________ 

Namnteckning vårdnadshavare   Datum 

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 

Här med intygar jag som deltagande att jag tagit del av- och förstått 

informationen som förväntas av mig: 

 

________________________________ ____________________ 

Namnteckning deltagare   Datum 

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Om Ni INTE samtycker skickas den underskrivna blanketten i bifogat och 

frankerat kuvert till X i X. 

Blanketten ska vara oss till handa senast torsdagen den 12:e mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Projektinformation till vårdnadshavare 

Pressen på ungdomar i skolan och i det yrkesverksamma livet kanske känns 

väldigt stort i dagsläget. Man ska vara utbildad samt ha erfarenhet. Men för 

personer med svårigheter behövs stöd, stödet ska hjälpa individen i skolan och 

det yrkesverksamma livet, men också i sitt i vardagslivet. Om barn, ungdomar 

eller de unga vuxna får stöd, så kan vi förhoppningsvis hjälpa dem att uppnå 

sin fulla kompetens.  

 

Syftet med projektet 

Som arbetsterapeut är man väl medveten om yttre samt inre faktorer som kan 

påverka varje unik individ, bland annat miljön vi lever i. Professionen strävar 

därav hela tiden efter att vägleda, inspirera samt hjälpa människan i dess 

utveckling.  

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva nyttan av olika kompensatoriska 

åtgärder för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dvs. hur 

kognitiva hjälpmedel eller andra strategier kan hjälpa eleverna att klara av 

skolan samt underlätta vardagen.  

 

Hur går studien till? 

Om Ni samtycker till att eleven Ni har vårdnad över får medverka i studien 

kommer han/hon meddelas om detta och få all information samt 

intervjufrågorna så att han/hon kan förbereda sig om så önskas. Kontakt med 

verksamheten kommer att ske, så att personalen är medvetna om denna studie. 

 

Information om studiens resultat 

Resultatet kommer att sammanställas och redovisas på gruppnivå. Ingen 

utomstående kommer att kunna känna igen deltagarna. Resultatet kommer att 

presenteras i examensarbetet samt på verksamheten. Efter att resultatet är 

sammanställt och examensarbetet är inskickat och godkänt kommer 

verksamheten ha tillgång till en kopia av hela arbetet.  

 

Förfrågan om deltagande 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan sägas ifrån när som helst utan 

någon anledning även om man har tackat ja till att vara med. Om ni som 

vårdnadshavare samtycker till att eleven Ni har vårdnad över får delta i studien 

var då vänlig och skriv under bifogad blankett och skicka tillbaka i bifogat 

kuvert.  

 

Har du/ni några funderingar så tveka inte över att ta kontakt med oss! 

Kontaktinformation finner du på nästa sida. 



 

 

Kontaktinformation:  

 

Kontaktinformation 

 

Alem Hamzic       Andreas Tanriver 

      

 

Mobil: 07********    Mobil: 07******** 

 

Mail: *******@student.hj.se   Mail: *******@student.hj.se 

 

Handledare och ansvarig för undersökningen: 

 

Elisabeth Elgmark 

 

Mail: elisabeth.elgmark@hhj.hj.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Alem Hamzic & Andreas Tanriver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

 

Frågor till semistrukturerad intervjuguide.  

 

• Hur mår du idag? 

• Berätta om hur en vanlig dag kan se ut för dig? 

• Hur tycker du att dina dagar fungerar? 

• Vad är det som fungerar bra/mindre bra? 

• Hur tycker du att din skola fungerar? 

• Vad fungerar bra/mindre bra med skolan? 

• Hur skulle det som inte fungerar bra kunna fungera bätte tror du? 

 

Viljekraft 

 

• Vad tycker du om själva skolan? 

• Känner du dig motiverad när du kommer till skolan? 

• Vad vill du ha ut av din skolgång och på vilket sätt tror du att det kan 

uppfyllas? Vill du t.ex. lära dig nya saker, kommer du hit för att du tycker att 

det är roligt, eller för att du måste? Någon annan anledning? 

 

Vanebildning 

 

• Har du några speciella rutiner på dagarna och i skolan? 

 

Utförandekapacitet 

 

• Hur klarar du av dagens olika uppgifter, både i skolan och på fritiden? 

• På vilket sätt? 

• Vilka ämnen i skolan tycker du mest om? 

• Får du någon hjälp för att få det att fungera? I så fall vad för hjälp? 

• Har du några hjälpmedel? T.ex. appar i mobilen eller annat för att få bättre 

struktur, för att komma ihåg saker etc? 

• Tycker du att du får någon hjälp av dom? 



 

 

• Har du fått testa på några andra hjälpmedel? I så fall vilka och hur har de 

fungerat?  

 

Miljö 

 

• Finns det något i din vardag som förhindrar dig att klara av den? T.ex. i skolan 

eller på fritiden? 

• Har DU några andra tankar eller funderingar? 

 


