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Abstrakt 
Att leva med en funktionsnedsättning kan leda till minskad delaktighet 

och minskad självständighet. Barn med utvecklingsstörning är ofta i 

behov av att använda aktivitetsschema för att bli självständiga och öka 

deras delaktighet. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap 

om användandet av aktivitetsscheman vid vardagsaktiviteter i 

träningsskolor. Telefonintervjuer genomfördes med totalt sex personer 

som arbetar på tre olika träningsskolor i Sverige. Intervjuerna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras 

med följande två huvudkategorier, “Aktivitetsschema bidrar till 

trygghet, tydlighet och struktur över vardagsaktiviteter och tid ”och 

“Individ och situationsanpassade bilder bidrar till ökad 

självständighet och initiativförmåga”. I resultatet förklarar deltagarna 

att de använder aktivitetsschema i olika vardagliga situationer såsom 

toalettbesök, på- och avklädning samt lek. Tidigare forskning har 

undersökt effekterna av att använda aktivitetsschema i skolmiljö, 

något som överensstämmer med den effekt som deltagarna i 

föreliggande studie också beskriver. Däremot har författarna inte hittat 

någon tidigare forskning som har undersökt på vilket sätt 

aktivitetsschema används inom vardagsaktiviteter inom skolan, vilket 

gör att författarna anser att ytterligare forskning inom ämnet är 

nödvändigt. 

 

 

 
Sökord: Visuella bilder, barn med funktionsnedsättning, delaktighet, självständighet, 

kognitiva hjälpmedel. 
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Bakgrund 

 

Enligt socialtjänstlagen 1 kap 2§ räknas personer som barn upp till arton års ålder i Sverige 

och alla barn har rätt till kostnadsfri utbildning (2 kap. 18 § socialtjänstlagen) från sex års 

ålder, i Sverige råder skolplikt för alla barn som är bosatta i landet (7 kap. 2 § skollagen). 

Elever som inte klarar av att uppnå kunskapskriterierna för grundskolan ska tas emot i 

grundsärskolan enligt 7 kap 5 § första stycket. Enligt Skolverket (2017) går cirka 9944 

elever i grundsärskola. Inom grundsärskolan finns inriktningen träningsskola, där går 

elever som inte klarar de avsedda ämnena i grundsärskolans utbildning (Skolverket, 2013). 

Elever som går på grundsär- eller träningsskola har någon form av funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2018). 

 

 

En funktionsnedsättning kan uppkomma av sjukdom eller av medfödd eller förvärvad 

skada, nedsättningen kan vara av både varaktig och övergående karaktär. Begreppet 

funktionsnedsättning definieras som fysisk, psykisk eller intellektuell nedsatt 

funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2007a). Fletcher, Parrish och Shermans (2018) studie 

visar att barn med funktionsnedsättning som påverkar den exekutiva förmågan kan vara 

känsliga när det kommer för många intryck på samma gång och att bearbeta det som pågår 

runt om dem blir därför svårt. Detta kan leda till att barn med funktionsnedsättning 

undviker att delta i aktiviteter som innebär folkmassor eller som kräver närkontakt med 

andra människor, exempelvis i en biosalong eller på en teater. Att inte ha möjlighet att 

kontrollera aktivitetens tempo eller omgivning kan orsaka stress och leda till minskad 

delaktighet i aktiviteten. 

 

 

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan ha liknande svårigheter som minnessvårigheter, uppmärksamhet 

och den exekutiva förmågan blir nedsatt. Exekutiva förmågan påverkar minnet, 

tidsuppfattning samt planering (Lundin & Mellgren, 2012), samt hur effektivt personer 

utför sina vardagliga aktiviteter (Kaushanskaya, Park, Gangopadhyay, Davidson & 

Weismer, 2017). Personer med nedsatt exekutiv förmåga kan ha svårt att få struktur på 

vardagens aktiviteter och ett kognitivt hjälpmedel kan stödja detta (Lundin & Mellgren, 
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2012). Barn, ungdomar och vuxna med omfattande eller varaktiga funktionsnedsättningar 

får stöd av ett habiliteringsteam (habilitering.se, 2016). 

 

 

Habiliteringen erbjuder många olika insatser för att bygga upp och/eller stödja 

aktivitetsförmåga för barn och ungdomar med medfödd eller tidigt förvärvad 

funktionsnedsättning, för att skapa förutsättningar till ett självständigt liv samt ett aktivt 

deltagande i samhället (Socialstyrelsen, 2007b). Det är vanligt att arbetsterapeuter arbetar 

inom habiliteringen (Lagerkvist & Lindgren, 2012). En arbetsterapeut som arbetar inom 

habilitering kan mycket om kognitivt stöd och hjälpmedel som kan underlätta att förstå, 

bearbeta och klara av vardagen för den som är i behov av sådan hjälp, ett kognitivt stöd 

kan t.ex. aktivitetsschema vara aktivitetsscheman som kan ge struktur och organisera 

aktiviteten (Tetzchner, Hasselberg & Schiørbeck, 2013). Det basala i de arbetsterapeutiska 

åtgärderna när ett kognitivt stöd skall utformas är barnets och familjens behov. Det är 

viktigt att barnet är motiverat och delaktig i interventionsprocessen samt att familjen och 

personer runt om barnet, t.ex. skolpersonal kopplas in för att få ett fungerande och effektivt 

kognitivt stöd i vardagen. Det är viktigt att arbetsterapeuten har goda kunskaper om 

kognitiva stöd för att kunna anpassa ett stöd utifrån barnets förutsättningar i 

vardagsaktiviteter (Eliasson et. al., 2016).    

 

   

Enligt Kielhofner (2012) syftar begreppet delaktighet inom arbetsterapi till människans 

engagemang i aktiviteter som arbete, lek och aktiviteter i det dagliga livet. Exempelvis kan 

delaktighet för en elev på en träningsskola innebära elevens motivation och engagemang i 

de aktiviteter som utförs under skoldagen (Egilson & Traustadóttir, 2009). Aktivitet 

används inom arbetsterapi som ett medel för att uppnå hälsa och utveckling (Eklund, 

Gunnarsson & Leufstadius, 2010). Enligt Kielhofner (2012) formas och omformas 

människan genom aktivitet, de aktiviteter som människan utför förändrar vår egen och 

omgivningens bild av den vi är. Aktivitet, liksom delaktighet, påverkas av kontextuella och 

personliga faktorer. De personliga faktorer som påverkar aktivitetsutförandet är personens 

intressen, vanor, förmågor och begränsningar. Miljön påverkar också utförandet av en 

aktivitet, den kan vara möjliggörande och underlätta för personen som utför aktiviteten, 

men den kan också vara begränsande och påverka aktivitetsutförandet på ett negativt sätt 

(Kielhofner, 2012). Ett aktivitetsschema kan göra att en person med funktionsnedsättning 

får en ökad delaktighet, vilket kan leda till att de lättare kan ta sig an vardagliga aktiviteter 
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som att städa, tvätta och laga mat etc. Genom att genomföra sådana aktiviteter på ett lyckat 

sätt kan det göra att personens självkänsla ökar och den känner att den kan klara av att 

utföra och ta sig för ytterligare aktiviteter och därav få en ökad delaktighet (Mesibov, 

Browder & Kirkland, 2002). 

 

Vardagsaktiviteter för barn handlar dels om vad barnet gör för att ta hand om sin 

personliga vård med hänsyn till vad som förväntas av dem men även vad barnet själv 

tycker är meningsfullt (Eliasson et. al., 2016). En vanlig vardagsaktivitet för barn är lek. 

Lekar som barn väljer att delta i kan leda till tillfredsställelse och delaktighet, vilket har 

stor inverkan på barnets utveckling, självrespekt och värdighet (Lagerkvist och Lindgren 

2012). Enligt Eliasson et. al (2016) är lek fantasi och barn kan leka med vad som helst när 

som helst och vad som är viktigast i leken för barnet beror på ålder och intressen. Leken 

kan vara både terapeutisk och pedagogisk för barnet som utför den (Eliasson et. al., 2016).  

 

För barn med en funktionsnedsättning kan rörelselek vara bra. Rörelselekar är ofta 

aktiviteter som anses vara roliga, det kan till exempel vara att rulla, snurra eller hoppa. 

Genom rörelselek får barnet möjlighet att lära känna sin kropp samt miljön leken utförs i 

(Eliasson et al., 2016). Miljön samt leksaken, som är en del i miljön, påverkar hur länge ett 

barn kan engagera sig i leken. För att barn med eller utan funktionsnedsättning ska 

utveckla intresse för leken behöver både miljön och leksaker vara lämpliga, relevanta och 

tillgängliga för barnet (Miller et al. 2017). 

 

För barn med funktionsnedsättning kan det även vara svårt att sköta sin personliga vård 

självständigt (Socialstyrelsen, 2010a). Personlig vård innebär till exempel toalettbesök, 

dusch, matintag, sömn. Svårigheter som kan uppstå vid personlig vård är att de inte vet när 

och hur de ska göra vid dusch (Socialstyrelsen, 2010b). Barn med funktionsnedsättning 

kanske inte kommer bli helt självständiga, men rätt insatser kan öka barnets möjlighet till 

att bli självständigt genom att barnet kan utföra fler delar av en aktivitet. Arbetsterapeuten 

ska genom insatser stödja barnets utveckling till självständighet i aktiviteter (Eliasson et 

al., 2016). Enligt Möller och Nyman (2003) kan ett aktivitetsschema ge ökad 

självständighet i utförandet av dessa aktiviteter, om det finns tillgängligt i den aktuella 

miljön. Aktivitetsscheman ger ökad struktur för när och hur aktiviteten ska genomföras 

(Lundin & Mellgren, 2012). Att använda aktivitetsschema för barn med 

funktionsnedsättning kan erbjuda den struktur som barnet behöver för att klara sin 
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personliga vård så självständigt som möjligt efter barnets egna förutsättningar (Eliasson et. 

al., 2016). 

 

Ett aktivitetsschema är en stödstrategi som kan användas för personer med nedsatt 

kognitionsförmåga. Ett aktivitetsschema kan se ut på olika sätt, men ett vanligt 

förekommande är ett veckoschema där varje dag har sin färg så att man snabbt och enkelt 

kan se vilken aktivitet som inträffar vilken dag. En del aktivitetsscheman använder sig av 

bilder på schemat som visar aktiviteten som ska göras (Eliasson et. al., 2016) (bilaga 1). 

För personer med nedsatt kognitiv förmåga är det generellt lättare att associera en bild till 

en aktivitet än det skrivna ordet (Koyama & Wang, 2011). En annan typ av 

aktivitetsschema kan visa hur en aktivitet ska genomföras och aktivitetens logiska gång 

(bilaga 2). Exempelvis ett steg-för-steg-schema för hur man ska städa rummet (Eliasson et. 

al., 2016). eller att man startar ugnen innan den ska användas så den hinner komma upp i 

rätt temperatur (Banda, Grimmett & Hartet, 2009) Aktivitetsschema hjälper användarna att 

kunna förstå, att utföra de aktiviteter de själva vill göra och aktivitetsscheman ska vara 

individuellt anpassade efter personens behov, roller, vanor, intressen och förmågor 

(Mesibov, Browder & Kirkland, 2002). 

  

Tidigare forskning inom ämnet har i stor utsträckning fokuserat på användningen av 

aktivitetsschema inom aktiviteter i klassrummet och visat att aktivitetsschema är ett bra 

hjälpmedel för barn med autismspektrum (Mills, Chapparo & Hinnit, 2016; Banda, 

Grimmet & Hart, 2012; Koyama & Ting Wang, 2011). Användandet av aktivitetsschema 

bland personer med autism (Lequia et al., 2012; Koyama & Ting Wang, 2011; Banda et al., 

2009; Mills et al., 2016) är vanligt förekommande i den tidigare forskning som författarna 

läst.  Inom exempelvis autism visar Lequia et al. (2011) på hur man kan minska på 

utmanande beteenden, exempelvis utåtagerande eller självskadebeteende,hos barn med 

autismspektrumdiagnos genom att förbereda barnet på aktiviteter som ska ske med hjälp av 

ett aktivitetsschema. 

 

Forskning visar även på positiva resultat då deras vardag blir mer hanterbar då de vet vad 

de ska göra och vad som förväntas av dem. Forskningen visar även på att elever blir mer 

delaktiga och klarar av övergångar mellan aktiviteter i klassrummet på ett bättre sätt när 

aktivitetsschema används (Banda et al., 2009; Lequia et al., 2011; Mesibov et al., 2002). 

Aktivitetsscheman kan fungera som stöd och bidra till ökad aktivitet och oberoende 

(Piercea, Spriggsb, Gastc & Luscre, 2013; Koyama & Ting Wang, 2011; Zimbelmann et. 
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al., 2007) och delaktighet (Eliasson et al., 2016). Aktivitetsscheman som används via Ipad 

har visats sig vara ett bra kommunikationsstöd för barn med funktionsnedsättning där 

personen kan trycka och peka på en bild för att visa vad personen vill säga/menar då vissa 

kan ha svårigheter med att uttrycka sig verbalt (Alzrayer, Banda & koul, 2017).  

 

Problemformulering 

Tidigare forskning om aktivitetsschema har framförallt fokuserat på att underlätta för barn 

med autism i klassrumsaktiviteter. Andra aktiviteter som också är viktiga för barn såsom 

lek och personlig vård beskrivs mer sällan. Det finns således ett behov av att öka 

kunskapen om användandet av aktivitetsscheman vid träningsskolor för att stödja elever i 

aktiviteter som personlig vård och lek.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att utveckla kunskap om användandet av aktivitetsscheman vid 

vardagsaktiviteter i träningsskolor. 

 

Metod 

För att uppnå syftet med studien valde författarna att använda sig av kvalitativ metod. 

Kvalitativ metod användes då författarna ville få intervjupersonernas perspektiv på hur 

aktivitetsschema används i vardagsaktiviteter för eleverna på skolan. Karakteristiskt för 

den kvalitativa metoden är att den ger beskrivande data om personers egna erfarenheter 

och upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). 

  

Deltagare 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna ska arbeta på en träningsskola 

där eleverna använder sig av aktivitetsschema dagligen samt att deltagarna skulle arbeta 

som antingen lärare på skolan eller som klassassistent. De som uppfyllde kriterierna och 

gav sitt samtycke för att delta i studien var tillslut sex kvinnor som arbetar på tre olika 

skolor runt om i Sverige. Deltagarna var mellan 30–60 år gamla och har arbetat mellan 4–

21 år på träningsskolan. Fyra av de sex deltagarna har universitetsutbildning (se tabell 1). 
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Tabell 1. Deltagarnas kön, ålder, utbildning, yrke och erfarenhet i arbetet. 

Kön Kön Utbildning Yrke Erfarenhet 

Kvinna 30 Gymnasial utbildning Klassassisten 5 år 

Kvinna 40 Universitetsutbildning Lärare 8 år 

Kvinna 55 Universitetsutbildning Lärare 15 år 

Kvinna 44 Gymnasial utbildning Klassassistent 9 år 

Kvinna 60 Universitetsutbildning Lärare 21 år 

Kvinna 60 Universitetsutbildning Lärare 4 år 

 

 

Urvalsprocedur 

Bekvämlighetsurval valdes av författarna för att rekrytera deltagare i studien. Urvalet 

passade utifrån syftet samt att det är en enkel, tidseffektiv metod (Denscombe, 2016). Tolv 

träningsskolor runt om i Sverige kontaktades med förfrågan om att delta i studien. 

Kontakten med skolorna skedde via e-post med bifogat informationsbrev (bilaga 3). Efter 

svag respons från vissa skolor via e-post valde författarna att söka upp telefonnummer till 

rektorer på skolorna som sedan gav författarna telefonnumret till avdelningar på skolorna. 

Då författarna fått kontakt med personal på skolorna skickades e-post ut till dem med 

bifogat informationsbrev för att säkerställa att deltagarna fått ta del av det. I 

informationsbrevet som skickades ut redogjordes för studiens syfte, etiska 

ställningstaganden och samtycke till deltagande i studien. När deltagarna svarat på 

informationsbrevet och givit sitt samtycke skriftligt via e-post samt muntligt på telefon, 

bestämde författarna och deltagarna en tid och datum för när intervjuerna skulle äga rum.   

 

 

Datainsamling 

Författarna utvecklade en intervjuguide (bilaga 4) innan datainsamling där översiktsfrågor 

om deltagarna samt eleverna ställdes. Sedan ställdes frågor till deltagarna om hur de 

använder aktivitetsschema i vardagsaktiviteter på skolan som personlig vård, lek etc. 

Författarna genomförde en testintervju via telefon med en bekant som sedan gav feedback 

på intervjuguiden. Semistrukturerade intervjuer med deltagarna utfördes via telefon för att 

samla in data. Semistrukturerad intervju innebär att öppna frågor inom det bestämda ämnet 

ställs till intervjupersonen för att få breda svar och för att lämna utrymme för följdfrågor 
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(Alvehus, 2013). Målet med kvalitativ intervju är att få inblick i personens upplevelser och 

erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011), i detta fall av att använda aktivitetsscheman för 

eleverna på skolan. Totalt genomfördes sex stycken intervjuer, där författarna intervjuade 

tre deltagare vardera. Författaren som inte intervjuade, transkriberade materialet, detta för 

att båda författarna skulle lära känna och få en ökad förståelse för den insamlade data. 

Längden på intervjun varierade mellan 30 och 45 minuter och spelades in med 

applikationerna ACR samtalsinspelning och röstmemon.  

 

Insamlad data samt inspelade intervjuer är lösenordskyddat för att ingen obehörig ska få 

tillgång till materialet. Transkriberade intervjuer namngavs med datum och fiktiva namn 

för att komma ihåg intervjusituationen samt för att avidentifiera materialet.  

 

Dataanalys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

(Lundman & Graneheim, 2004). Kvalitativ innehållsanalys framhäver skillnader och 

likheter av den insamlade data och ger möjlighet till beskrivningar och tolkningar 

(Lundman & Graneheim, 2004). En induktiv ansats användes i studien. Författarna startade 

analysprocessen med att ta ut meningsbärande enheter av materialet som svarade mot 

syftet. De meningsbärande enheterna kortades sedan ner till kondenserade meningsenheter, 

vilket innebär att de kortades ner utan att förlora sitt innehåll. De kondenserade 

meningsenheterna omvandlades till koder som bestod av enstaka ord som berättar vad 

meningsenheter handlar om. Författarna jämförde sedan skillnader och likheter mellan 

koderna där koder med liknande innebörd samlades till flera underkategorier. Liknande 

underkategorier skapade en gemensam huvudkategori (Se exempel i tabell 2) (Olsson & 

Sörensen, 2011). Resultatet skrivs utifrån de huvudkategorier som skapats av det 

insamlade materialet. 
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Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och huvudkategori. 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Vi har även scheman 

där vi har NU och 

SEN för elever som 

behöver ha mycket 

bekräftelse för vad 

som händer nu. tex 

nu har vi rast, sen är 

det idrott 

Nu och sen 

bilder för de 

elever som är 

i behov av vad 

som händer 

Nu och 

sen bilder 

Steg-för-steg-

scheman som 

illustrerar 

aktivitetens gång 

samt dagens 

aktiviteter  

 

 

Aktivitetsschema 

bidrar till trygghet, 

tydlighet och 

struktur över 

vardagsaktiviteter 

och tid 

 

  

  

  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden kan även kallas etiska principer, vilket är till grund i alla möten med 

människor samt att man att man bör ta hänsyn till etiska aspekter inom allt arbete med 

vetenskap (Olsson & Sörensen 2011). 

  

I denna studie har de etiska reflektionerna sin grund från Vetenskapsrådet (2002). De 

etiska aspekterna som författarna tar hänsyn till med denna studie är informationskravet, 

där deltagarna som skall intervjuas får ett informationsbrev skickat med tydliga och 

begriplig beskrivning om syftet med studien. I informationsbrevet framkommer 

samtyckeskrav, det menas att deltagarna är med frivilligt i studien samt att de får avsluta 

deltagandet när de själva vill. Konfidentialitetskrav är att ingen obehörig kommer att få 

tillgång till material som samlats in samt att ingen utomstående ska kunna identifiera 

deltagarna i studien. Nyttjandekravet tar författarna hänsyn till, med nyttjandekravet menas 

att uppgifter från deltagarna endast får användas i forskning och inte utanför 

forskningssyfte Vetenskapsrådet (2002). När examensarbetet är publicerat förstörs all 

insamlad data. I studien kommer intervjupersonerna att vara anonyma. De som läser 

studien kommer inte att veta vilka personer som deltar i studien (Olsson & Sörensen 2011).  

 

 

Resultat 

Resultatet presenteras med huvudkategorier med tillhörande underkategorier (se tabell 3). 

Varje kategori beskrivs och illustreras av citat från intervjuerna. Deltagarna var engagerade 
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och gav mycket information angående deras upplevelser och erfarenheter vilket resulterade 

i fylligt material. 

 

Tabell 3. Resultat i form av underkategorier, huvudkategorier från kvalitativ 

innehållsanalys av intervjuer med fyra lärare och två klassassistenter inom träningsskolan. 

Underkategorier Huvudkategorier 

 

Steg-för-steg-scheman som 

illustrerar aktivitetens gång 

samt dagens aktiviteter  

 

 

 

 

 

Aktivitetsschema bidrar till 

trygghet, tydlighet och struktur 

över vardagsaktiviteter och tid 

 
Aktivitetsschema som 

förstärker budskap och 

minskar missförstånd i 

vardagsaktiviteter. 

 

Visuella bilder hjälper eleven 

att fokusera och ta egna 

initiativ i vardagsaktiviteter 

 

 

 

 

 

Individ- och situationsanpassade 

bilder bidrar till ökad 

självständighet och 

initiativförmåga Aktivitetsschema bidrar till 

självständighet och utveckling 

 

 

 

Aktivitetsschema bidrar till trygghet, tydlighet och struktur över vardagsaktiviteter 

och tid 

 

Steg-för-steg-scheman som illustrerar aktivitetens gång samt dagens aktiviteter  

 

Deltagarna berättar att de har ett schema som illustrerar hela dagen som visas för eleverna 

varje morgon vid en morgonsamling. Eleverna får också egna scheman med dagens 

aktiviteter som de har med sig för att kunna titta på under dagen. Att deltagarna har ett 

schema som visar alla dagens aktiviteter beskrivs av deltagarna som viktigt för att eleverna 

ska få den struktur och tydlighet som de behöver.  
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“Vi har samling på morgonen där vi går igenom dagen schema på 

tavlan för vad som ska hända under dagen. Som till exempel först 

är det samling, sen har vi jobbstund sedan är det rast osv. “- Linda 

  

 

Utöver det dagliga schemat så sitter det scheman på väggarna där vissa aktiviteter utförs, 

exempelvis i tamburen som visar påklädning. Även på toaletten finns aktivitetsscheman 

tillgängliga och kan användas av de elever som är i behov av det.  Respondenterna 

beskriver hur de använder ett steg-för-steg-schema vid toalettbesök genom att peka och 

visa på schemat, för att eleven ska förstå aktivitetens delmoment och dess ordning. 

Exempelvis att de ska gå in på toaletten, tända lampan, stänga dörren, dra ner byxorna etc. 

Genom att använda ett aktivitetsschema som är uppbyggt på ett sådant sätt hoppas 

deltagarna att eleverna ska lära sig aktiviteten. 

 

 “Vi har dom uppsatta och så kan man peka på det och förklara de 

olika stegen. det blir en påminnelse för dom samt att man kan prata 

om det, bilderna finns ju där för att man hoppas att de kan bli så 

självständiga som möjligt. “- Mia 

 

 

Aktivitetsschema som förstärker budskap och minskar missförstånd i vardagsaktiviteter. 

 

Vid situationer som påklädning beskriver deltagarna hur de använder bilder för att visa 

vissa elever vad de ska göra, ta på sig jackan, skor etc. En deltagare beskriver hur de kan 

använda bilder för att förstärka budskap som de vill förmedla till eleverna, exempelvis om 

de vill förmedla till eleverna att de ska klä på sig för att gå ut på skolgården kan de visa 

bilder som förklarar för eleverna vad som förväntas av dem att de ska göra. En annan 

deltagare förklarar att vissa elever är i behov av att få se bilder som representerar deras 

egna kläder, exempelvis om eleven har en jacka som är röd, behöver deltagaren visa en 

bild på en röd jacka för att eleven ska förstå att det berör mig.  

 

“Det här individuella schemat som vi bär med oss hela tiden 

upplever jag att han tar dom bilderna mycket bättre än att vi ska 

säga ordet, typ sätt på dig skorna, det skiter han fullständigt i, det 

räcker att vi visar bilden.”- Linda  

 

 

Deltagarna beskriver att när en aktivitet från dagsschemat är klar, är det viktigt att ta ned 

bilden och sedan visa och förklara nästa aktivitet i schemat. Några av deltagarna berättar 

att det förekommer inställda aktiviteter från dagsschemat t.ex. att de ska till lekplatsen men 

det dåliga vädret gör att det blev inställt. Då tar de ned bilden på den inställda aktiviteten 
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och lägger till en bild på ett kryss bredvid den inställda aktiviteten som ska förklara att nu 

blev den inställd, och sedan visas en ny bild på den aktivitet som de ska göra istället. En 

deltagare beskriver även att kryss-bilden kan framkomma vid övergångar mellan olika 

aktiviteter som t.ex rast till jobbstund, deltagarna visar kryss-bilden för eleven och berättar 

att nu är leken slut. Deltagarna beskriver att kryss-bilden gör det lättare att förklara för 

eleverna att det skett en förändring då de kan ha svårt att hantera schemaändringar samt att 

det minskar risken för missförstånd och oro hos eleverna. 

 

“Det kan bli jättesvårt med ett schema som ändras. Som med en 

bild att nu blir det inte idrott för nu var idrottsläraren sjuk så det 

blir en promenad istället, att man rent fysiskt kan ta bort en bild 

och sedan visa den på torsdag att det är idrott. att kunna förklara 

varför förändringar sker. “- Ulla 

 

 

Individ- och situationsanpassade bilder bidrar till ökad självständighet och 

initiativförmåga 

 

Visuella bilder hjälper eleven att fokusera och ta egna initiativ i vardagsaktiviteter 

 

 Deltagarna beskriver att vissa elever har svårt att vara i nuet.  En deltagare beskriver att de 

använder ett aktivitetsschema med bilder som visar nu och senare, deltagarna visar med 

nu-bilden att detta är det vi gör nu och med sen-bilden att det är något som kommer att 

hända senare under dagen. Deltagaren beskriver att vissa elever behöver nu-och-sen-

scheman för att klara av att fokusera på aktiviteten som sker här och nu och inte tänka för 

mycket på vad som kommer hända senare under dagen. Deltagaren uttrycker att 

aktivitetsschema som visar på nu och senare fungerar bra för elever som har svårt att 

fokusera på den aktivitet som sker här och nu.  

“En del har svårt att vara i nuet, eleverna har inte koll på sitt 

schema men har koll på andra elevernas scheman, samt aktiviteter 

som kommer senare under dagen. “- Mia     

 

  

Enligt deltagarna har många elever dålig initiativförmåga och de kan ha svårt att förstå i 

vilken ordning delmoment i aktiviteter utförs. Deltagarna berättar att de bland annat kan se 

en ökad initiativförmåga hos vissa elever när de använder steg-för-steg-schema. En 

deltagare beskriver hur en elev kan stå still och inte göra någonting då hen inte vet vad hen 

ska göra. Med att använda ett aktivitetsschema ökar enligt deltagaren chanserna för att 

eleven ska ta initiativ till att utföra en aktivitet. 
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Aktivitetsschema bidrar till självständighet och utveckling 

 

Enligt deltagarna lär sig eleverna att utföra aktiviteter som de tycker om självständig. Ett 

exempel på det är i matsalen där vissa elever från början behöver ett steg för steg schema 

som visar en bild på en tallrik och bestick, en på potatis, en på köttbullar, sen en bild på att 

sätta sig vid bordet, hämta dryck och sen äta. Aktivitetsscheman erbjuder den struktur som 

eleven behöver från början men kan efter ett tag tas bort då eleven har lärt sig aktivitetens 

gång och blivit självständig i den. 

 

“Vi har ju även till nya elever i maten, han ska ta tallriken, potatis, 

köttbullar, sätta sig vid bordet. ofta går det lättare eftersom mat är 

något som våra barn tycker om. så det har man oftast bara i början 

sen brukar vi ta bort det. “-Inger   

 

 

Deltagarna beskriver att rasten är fri och eleverna får egentligen leka med vad de vill. 

Deltagarna berättar att eleverna med stöd av bilder kan visa vad de vill leka med. 

Deltagarna förklarar att eleverna ofta leker med samma sak, vilket beror på att de väljer att 

leka med det som de känner sig trygga med. För att eleverna ska variera leken berättar 

deltagarna att de försöker göra en avvägning med hur mycket de ska gå in och styra 

eleverna i vad de ska leka med. Deltagarna beskriver att de använder tre bilder med olika 

aktiviteter som eleven får välja bland, till skillnad från när eleverna får välja helt fritt vad 

de vill göra. Deltagarna berättar att eleven utvecklas när den får bestämma själv, å andra 

sidan berättar deltagarna att eleverna också utvecklas av att variera leken.      

 

“De får själva bestämma vad de ska leka med. Men leker eleven 

med samma sak tar vi fram ett papper med tre olika bilder på 

aktiviteter för att styra leken lite. Det är för att variera leken samt 

att det är bra för deras utveckling. “- Linda 

 

 

 

 

 

Diskussion  

Syftet med studien var att utveckla kunskap om användandet av aktivitetsscheman vid 

träningsskolor i vardagsaktiviteter. Resultatet av studien visar på användandet av 

aktivitetsscheman för att stödja utförandet av vardagsaktiviteter för elever på 
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träningsskolan. Forskning har visat på att användandet av aktivitetsschema ger struktur för 

barn med psykisk funktionsnedsättning vilket kan minska beroendet av vuxenstöd (Bryan 

& Gast, 2000). Genom att minska beroendet av vuxenstöd i utförandet av 

vardagsaktiviteter ökar barnets självständighet genom att stödet som tidigare givits av en 

vuxen istället ges i form av ett aktivitetsschema. Resultatet av föreliggande studie visade 

att deltagarna använder aktivitetsscheman som är strukturerade och ger eleverna den 

trygghet som de behöver i utförandet av vardagliga aktiviteter, och gör att de vet vad som 

förväntas av dem.   

 

I resultatet beskriver deltagarna att vissa elever har bristande initiativförmåga. Men de 

beskriver också att elevernas förmåga till att ta initiativ ökar av stödet från 

aktivitetsschema och att de kan ta reda på aktiviteter som kommer att utföras under dagen. 

Wennberg och Kjellberg (2010) har gjort en studie där de tittat på personer som använt sig 

av kognitiva hjälpmedel, som t.ex. aktivitetsschema och det stöd som det gett för personen 

i utförandet av vardagliga aktiviteter. I deras studie har det visat sig att majoriteten av 

deltagarna har upplevt ett ökat deltagande i vardagliga aktiviteter när de använder 

aktivitetsscheman. I författarnas studie är fokus på användandet av aktivitetsscheman som 

stöd i vardagliga aktiviteter, Wennberg och Kjellberg (2010) studie har visat att personer 

som använt sig av aktivitetsscheman i minst två år har fått ett bra stöd av aktivitetsschema i 

utförande av vardagsaktiviteter i form av ökad självständighet samt för att stödja personens 

beslutsfattande. Detta kan tolkas som att när eleverna känner sig trygga och vet vad som 

förväntas av dem under dagen, något som aktivitetsschema underlättar, vågar eleverna ta 

fler egna initiativ och blir därmed också mer självständiga.  

 

 

Användandet av aktivitetsschema gav enligt deltagarna eleverna stöd kring att orientera sig 

i vilka aktiviteter som ska ske nu och senare. Även Knight, Sartini och Spriggs (2015) 

beskriver överblicken som en stor fördel som aktivitetsscheman bidrar med och Wennberg 

och Kjellberg (2015) framhåller tydlighet som en viktig komponent. Dessa resultat skulle 

sammantaget kunna tolkas som att aktivitetsscheman som t.ex nu-och-sen-schema kan 

användas som ett sätt att stödja elever att tydligt se hur aktiviteter sker över dagen eller 

veckan, vilket också skulle kunna minska vissa elevers oro över att de inte vet vad som 

kommer hända under dagen eller veckan.   
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I samband med situationer som toalettbesök och på- och avklädning berättar deltagarna att 

de använder ett steg-för-steg-schema som enligt deltagarna erbjuder tydlighet för eleverna. 

Deltagarna beskriver att vissa elever är i stort behov av tydlighet på grund utav deras 

kognitiva nedsättningar. Att barn med utvecklingsstörning behöver tydlighet och struktur 

bekräftas också i Egilson och Hemmingssons (2009) studie. I Knight, Sartini och Spriggs 

(2015) studie beskriver de hur en serie av bildstöd för barn med psykisk 

funktionsnedsättning kan göra dem mer självständiga och utveckla deras 

aktivitetsutförande.  Författarna anser att man kan tolka detta som att när en aktivitet är 

tydlig med dess delmoment känner eleverna trygghet i att utföra den vilket leder till att de 

tar sig för att försöka genomföra aktiviteten, vilket ökar chanserna till att de tillslut kan bli 

självständiga i genomförandet. 

      

 

Det framkommer i resultatet att eleverna utvecklas mer när de får vara med och bestämma 

vad de ska göra under dagen och deras självbestämmande främjas när de får vara med och 

påverka, t.ex. vad de vill leka med på rasten där eleverna visar bilder för att visa vad de vill 

göra. Eliasson et. al. (2016) liksom Koyama och Wang (2011) bekräftar att om barn får 

vara med och påverka sina aktiviteter ökar barnets engagemang och delaktighet, vilket 

deras studier visar är viktigt för barnets utveckling. I Knight, Sartini och Spriggs (2015) 

studie beskrivs att aktivitetsschema kan användas för att kommunicera genom att visa och 

peka på bilder som finns på schemat, vilket främjar och utvecklar den sociala förmågan. 

Detta kan tolkas som att deltagarna vill göra eleverna mer engagerade genom att låta dem 

bestämma vad de vill göra vid rasten vilket de poängterar är viktigt för deras utveckling.  

 

I resultatet framkommer det att deltagarna i studien individanpassar aktivitetsscheman som 

ska matcha elevens behov, intressen och miljö för att få ett bra utförande av den aktuella 

aktiviteten, t.ex. att deltagarna visar bilder som matchar elevens färg på jackan. Law, 

Cooper, Strong, Stewart, Rigby och Letts, (1996) beskriver i den arbetsterapeutiska 

modellen The Person, Environment, Occupation model (PEO-modellen) hur personen, 

miljön och aktiviteten påverkar en människas aktivitetsutförande. För att 

aktivitetsutförandet ska bli bra bör hänsyn tas till de tre beståndsdelarna i modellen. 

Mesibov, Browder och Kirklands (2002) studie som visar att det är viktigt för barn att 

använda individanpassade aktivitetsscheman efter behov för att få ett ökat 

aktivitetsutförande och engagemang i aktiviteter. Arbetsterapiprocessen Occupational 
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Therapy Intervention Process Model (OTIPM) (Fisher, 2009) har ett klientcentrerat 

arbetssätt samt styrker vikten att ha en intervention som är individanpassad genom respekt 

för personens behov och intressen. Detta kan tolkas som att den personal som utformar 

aktivitetsschema på skolan har tillräcklig med tid och kompetens för att utforma det på ett 

sätt som passar in på elevernas olika behov och förmågor.  

 

Resultatet i studien bygger på intervjuer med andra professioner än arbetsterapeuter, detta 

då arbetsterapeuten idag inte har en etablerad roll i skolans verksamhet. Arbetsterapeuter 

arbetar för att få vardagen att fungera (Sveriges arbetsterapeuter, 2016). För en 

arbetsterapeut som arbetar inom skolan kan det innebära att arbeta på både individ- samt 

gruppnivå. Arbetsterapeutiska interventioner på individnivå innebär att man ser till 

individens unika behov för att möjliggöra och främja delaktighet i aktivitet. På gruppnivå 

kan arbetsterapeutiska interventioner i detta fall innebära att utbilda lärare, klassassistenter 

samt klasskompisar för att de ska få en ökad förståelse och kunskap kring olika 

funktionsnedsättningar (Rodger & Ziviani, 2006; Eliasson m.fl. 2016).  

 

En stor del i arbetsterapeutens arbete handlar om att underlätta och anpassa vardagsmiljöer 

och att skriva ut och justera både fysiska och kognitiva hjälpmedel. Arbetsterapeuten har 

ett ansvar för att stödja människor till att utveckla sina egna fysiska, kognitiva och sociala 

färdigheter. Arbetsterapeutiska insatser är väl beprövade och är byggd på mångårig 

forskning inom människans förmåga och begränsning till aktivitet och hur aktivitet och att 

få göra det som känns meningsfullt hänger ihop med hälsa och välbefinnande (Sveriges 

arbetsterapeuter, 2016). Detta tycker författarna tyder på att arbetsterapeuten bör ha en 

självklar roll inom skolan och framförallt inom träningsskolans verksamhet.   

  

Resultatet i studien visar att eleverna har svårt att avbryta en aktivitet för att börja med en 

annan. Zimmerman, Ledford och Barton (2017) bekräftar i sin studie att barn med psykisk 

och intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt med övergångar i aktiviteter. Resultatet 

visar att elever som har svårt i övergångar mellan aktiviteter, kan vara oroliga och 

irriterade. I föreliggande studie beskrivs hur en kryss-bild kan förklara att en aktivitet är 

slut och en annan börjar, vilket underlättar för eleven att förstå varför aktiviteten avbryts. 

Att aktivitetsschema kan användas för att effektivt minska oro och irritation i samband 

med övergång mellan aktiviteter visar också tidigare forskning (Zimmerman, Kathleen N., 

Ledford, Jennifer R., & Barton, Erin E., 2017). Författarna tolkar detta som att det blir en 
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mer harmonisk stämning på skolan då aktivitetsschema används i övergångar mellan 

aktiviteter då risken för att oro och irritation ska uppstå hos eleverna minskar. 

 

 

Metoddiskussion  

Författarna undersökte personalens upplevelser av användandet av aktivitetsschema på 

träningsskolan. För att besvara syftet med studien valdes en kvalitativ metod med 

intervjuer. Kvalitativa metoden syftar till att deltagarna lyfter sina erfarenheter och 

upplevelser (Olsson & Sörensen 2011). Ett bekvämlighetsurval valdes av författarna, 

fördelar med bekvämlighetsurval är att det är kostnads- och tidseffektivt (Denscombe, 

2016).   Eftersom det var svårt att få tag på deltagare valde författarna de första som sa ja 

till att delta i studien, vilket kan påverka generaliserbarheten. För att minska risken för 

selektionsbias hade ett slumpmässigt urval varit att föredra. För att öka överförbarheten 

mellan urval och population måste i stort sett ett slumpmässigt urval användas. I en 

kvalitativ studie är inte generaliserbarheten i fokus och det bör läsaren vara uppmärksam 

på, studien visar exempel på hur aktivitetsscheman kan användas och andra 

användningssätt kan också finnas.  

 

Författarna hade först tänkt åka ut till skolorna och utföra intervjuerna, men på grund av 

orsaker som tid och pengar togs beslutet att göra intervjuerna via telefon. Det gav också 

författarna möjlighet att intervjua personal från flera skolor på olika håll i Sverige. Fördelar 

med telefonintervjuer är att det täcker ett stort geografiskt område. Nackdelar med 

telefonintervju är den icke verbala kommunikationen man missar såsom minspel och 

kroppsspråk, som är viktigt när personer pratar med varandra (Gillham & Jamison 

Gromark, 2008). Författarna valde att göra intervjuer med lärare och klassassistenter för att 

få höra deras erfarenheter och upplevelser angående hur aktivitetsschema används i 

vardagsaktiviteter och lek. Författarna är oerfarna och har lite kunskap om att formulera en 

intervjuguide samt att intervjua, vilket kan påverka studiens resultat. Sista intervjun blev 

troligtvis bättre jämfört med den första då författarna blev mer erfarna, vana och kände sig 

säkrare. En testintervju utfördes på en bekant person för att kontrollera att frågeguiden gav 

svar som överensstämde med studiens syfte. Även att tänkt tidsåtgång höll samt att 

intervjuaren skulle bli bekväm med både att intervjua och hantera den tekniska 

utrustningen. Den bekanta personen kommenterade generella följdfrågor som vill du 

utveckla samt kan du beskriva situationen lite närmare. 
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Den av författarna som intervjuade, var inte med och transkriberade materialet. Detta för 

att båda författarna skulle få förståelse för materialet. Författarna diskuterade den 

insamlade data samt intervjuguiden för att se till att materialet var tillräckligt, höll sig till 

sitt syfte och för att öka pålitligheten i studien. Författarna analyserade intervjuerna 

tillsammans för att inget av den insamlade data skulle misstolkas samt för att öka 

resultatets tillförlitlighet och trovärdighet. Författarna avidentifierade både material och 

citat med påhittade namn i resultatet för att skydda deltagarnas identiteter. 

 

Fördelarna med att författarna valde att intervjua personal på skolan som lärare och 

elevassistenter för att det är dem som träffar eleverna varje dag. De är med eleverna i deras 

vardagsaktiviteter på skolan och ser därför hur aktivitetsschema bör användas utifrån 

elevernas olika behov, vilket inte en arbetsterapeut från habiliteringen är. Ingen av 

deltagarna i studien är utbildad arbetsterapeut vilken kan ses som en svaghet i studien. 

Författarna till studien övervägde om det skulle vara aktuellt att intervjua arbetsterapeuter 

från habiliteringen på grund av att de har stor erfarenhet av att arbeta med barn med 

funktionsnedsättning och de har också mycket kunskap kring att arbeta med kognitiva 

hjälpmedel såsom aktivitetsschema. Beslut togs dock att inte inkludera habiliteringens 

arbetsterapeuter då det inte tycktes motsvara studiens syfte kring användandet på just 

träningsskolor. 

 

De etiska aspekterna är inspirerade från Vetenskapsrådet (2002). De är till för att stärka 

forskarens ställning mot deltagarna, att man kan hänvisa forskningskrav samt 

rekommendationer för forskningen. I informationsbrevet fick de sex deltagarna ta del av de 

etiska aspekterna, samt längden på intervjuerna som skulle vara mellan 40 till 60 minuter. 

De sex intervjuerna som gjordes varade mellan 30 till 45 minuter, trots det var deltagarna 

engagerade och författarna fick fylliga svar som motsvarade syftet. Dessutom erbjöd sig 

deltagarna att skicka över olika sorters aktivitetsschema som de använder sig av i sin 

vardag på skolan. 

 

En av författarna till studien har själv erfarenhet av att arbeta på en träningsskola och kan 

därför ha viss förförståelse kring användandet av aktivitetsscheman inom träningsskolan. 

Förförståelsen kan ha viss betydelse för resultatet, författarnas frågor till deltagarna samt 

tolkning av användandet av aktivitetsscheman. För att undvika att frågorna som ställdes till 



 

 

 

20 

deltagarna skulle vara påverkade av den förförståelsen som en av författarna hade sedan 

tidigare användes en opartisk person för att testa intervjuguiden innan de riktiga 

intervjuerna genomfördes. 

 

Fortsatta studier 

För att öka generaliserbarheten och trovärdigheten skulle fler liknande men större studier 

behövas. Exempel på fortsatta studier inom området kan vara att undersöka de manliga 

upplevelserna och erfarenheter kring aktivitetsscheman i träningsskolan. Denna studie har 

endast visat på de kvinnligas upplevelser och erfarenheter. Enligt Skolverket (2018) är det 

under läsåret 17/18 totalt 1792 antal lärare i träningsskolan. Antal kvinnliga lärare är 1512 

stycken och 280 manliga lärare. Statistik på antal klassassistenter i träningsskolan finns 

inte. Alternativ för andra studier är att besöka träningsskolor för att observera hur 

aktivitetsscheman används i praktiken samt att intervjua elever.   

  

Slutsats  

Författarna anser att resultatet i studien visar på fördelarna för deltagarna att använda 

aktivitetsscheman som stöd i vardagsaktiviteter för elever i träningsskolan. Deltagarna 

belyser i resultatet att aktivitetsscheman fungerar speciellt bra då det används i situationer 

som personlig vård, lek, på och avklädning. Deltagarna beskriver även hur elevernas dag 

blir mer hanterbar då de använder aktivitetsscheman, även hur de använder 

aktivitetsschema i olika situationer kan bidra till minskad oro och missförstånd hos 

eleverna. Att olika typer av aktivitetsschema används i olika situationer tycker författarna 

är intressant då det visar på bredden i det kognitiva hjälpmedlet. Författarna till studien 

anser att resultatet visa på att aktivitetsschema är ett bra komplement för barn med 

funktionsnedsättning att använda i utförandet av vardagsaktiviteter för att främja 

delaktighet och självständighet. 
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Institutionen för Samhällsmedicin 

och rehabilitering, arbetsterapi 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 
 

Informationsbrev till deltagandet i studien  

 
Personer med fysisk, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning drabbas ofta av minskad 

delaktighet och självständighet. Tidigare forskning har visat på hur man kan använda 

aktivitetsschema för att göra dessa personer delaktiga i klassrumsaktiviteter. Det finns dock 

mindre kunskap om hur elever med funktionsnedsättning kan använda aktivitetsscheman för 

att underlätta olika typer av vardagsaktiviteter även utanför klassrummet. 

 

Vi heter Anders Kamp och Joacim Fromholdt och studerar på arbetsterapeutprogrammet vid 

Umeå universitet på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Vi skriver just nu 

examensarbete och önskar fokusera på användning av aktivitetsschema för att öka 

självständighet och delaktighet bland unga med funktionsnedsättning. Fokus på intervjun 

kommer att vara om aktivitetsschema och användandet av aktivitetsschema på elever som går 

på träningsskola. Syftet med vår studie är att utveckla kunskap om hur aktivitetsscheman 

används på en träningsskola för att främja elevernas delaktighet och självständighet. 

 

Vi önskar göra en telefonintervju med dig som arbetar på en träningsskola. Intervjun kommer 

att handla om dina erfarenheter av att använda aktivitetsschema för unga med 

funktionsnedsättning. Intervjun kommer vara cirka 40–60 minuter och intervjun kommer 

ljudinspelas. Anledningen till att vi ska spela in är att författarna ska kunna skriva ned 

intervjun i textformat för att sedan kunna analysera materialet och använda det i uppsatsen. 

Insamlat material kommer att raderas efter avslutad uppsats. Uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig vid enheten för arbetsterapi vid Umeå universitet när arbetet är färdigställt. 

 

Materialet i examensarbetet kommer att presenteras så att ingen individ kan identifieras. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan eller inte 

välja att svara på en fråga. 



 

 
 

 

 

Du är välkommen att ställa frågor till författarna om det är någonting du undrar över. Hör 

gärna av dig och meddela om du vill medverka i studien så snart som möjligt, men senast 

måndag 30/4. Tack för att ni tog er tid att läsa igenom och ser fram emot er återkoppling.   

Joacim Fromholdt: Jofr0148@student.umu.se - 076-8414743  

Anders Kamp: Anka0449@student.umu.se - 072-219 56 61 

Handledare Ingeborg Nilsson: ingeborg.nilsson@umu.se 

 

 

Informerat samtycke 

Din underskrift nedan visar att du läst igenom informationen om studien och tagit 

ställning. Skicka det sedan till författarnas mailadress.   

 

JA, jag har tagit del av informationen om denna studie och ger mitt samtycke till att 

delta.  

 

NEJ, jag har tagit del av informationen om denna studie och ger INTE mitt samtycke 

till att delta. 

 

 

mailto:Jofr0148@student.umu.se
mailto:Anka0449@student.umu.se
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Intervjuguide  

 

Syftet med studien är att ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv undersöka och utveckla kunskap 

om hur aktivitetsscheman används vid en träningsskola för att stödja elever i 

vardagsaktiviteter. 

 

Generella följdfrågor 

berätta mer 

på vilket sätt? 

hur menar du då? 

Varför då? 

Kan du ge exempel på det? 

Vill du utveckla?  

Vill du beskriva situationen närmare?  

 

 

Översiktsfrågor deltagarna 

• Ålder 

• Utbildning 

• Kön 

• Hur länge har du arbetat på träningsskola? 

 

 

Översiktfrågor  

 

• Vilka åldrar är eleverna på skolan i? 

• Vilka typer av svårigheter har eleverna? 

• Kan du berätta om hur en vanlig på skolan ser ut? 

• Vilka scheman använder ni på skolan? 

• Hur ofta används aktivitetsschema? 

• om det inte används, kan du beskriva varför inte scheman används? person eller 

situation?   

 

 

 

Upplevelser om aktivitetsschema  

 

• Kan du beskriva hur du upplever att använda aktivitetsscheman?  

• Beskriv fördelar upplever du med aktivitetsscheman? 

• Beskriv nackdelar upplever du med aktivitetsscheman? 

• Kan du ge exempel på när det fungerar bra med aktivitetsschema? 

• Kan du ge exempel på när det inte fungerar bra med aktivitetsschema? 

• Vad har aktivitetsschema för betydelse för dig? 

• Vad har aktivitetsschema för betydelse för eleverna anser du?  

• Vem är inblandad i utformningen av aktivitetsschema? Ser det alltid likadant ut? Görs 

utvärderingar? När? Hur ofta? Vilka är med? 



 

 
 

 

 

Personlig vård 

I vilka situationer har du varit med om att aktivitetsscheman har använts för att eleven 

skall få stöd i aktiviteter som handlar om att ta hand om sig själv tex påklädning, 

toalettbesök, dusch osv?  

 

• Kan du beskriva i vilka situationer du har varit med där aktivitetsschema använts till 

stöd för eleven när det handlar om personlig vård till exempel påklädning, 

toalettbesök, dusch? 

 - Vilka erfarenheter har du upplevt från den typen av användning av aktivitetsschema? 

-  Hur har du upplevt att denna typ av stöd har fungerat i sådana situationer?  

 

 

Lek/fritidsaktiviteter 

 

• Kan du beskriva i vilka situationer du har varit med där aktivitetsschema använts till 

stöd för eleven när det handlar om lek och fritidsaktiviteter? Vilka erfarenheter har du 

upplevt från den typen av användning av aktivitetsschema? Hur har du upplevt att 

denna typ av stöd har fungerat i sådana situationer? Upplever du någon skillnad på när 

eleven leker med eller utan stöd av aktivitetsschema? beskriv på vilket sätt 

skillnaderna visar sig 

 

• Hur kan aktivitetsscheman användas vid raster? 

• Är det något annat gällande aktivitetsschema i situationer som lek och personlig vård 

du vill ta upp som inte vi har frågat efter?  

• Kan vi höra av oss till dig om vi kommer på någon mer fråga efter intervjun? 

 

 

 


