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10 Orsaker till avhopp
 

1. Mobbning, socialt utanförskap 
2. Brist på pedagogiskt stöd i skolan 
3. Vuxna som inte bryr sig 
4. Dåligt bemötande i skolan 
5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig frånvaro (på grund 
av sjukdom eller missbruk) 
6. Behov av mer praktik och mindre teori 
7. Stökig skolmiljö 
8. Fel programval 
9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under 
utbildningen 
10. Dåliga hemförhållanden 



Framgångsfaktorer 

”Skolpolitiker och rektorer har insett hur viktigt det är att 
anställa andra professioner till skolan som kan ge eleverna 
psykosocialt stöd” 

”10 Orsaker till avhopp” 



 

Elevhälsa 

“För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala 
insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”…….”Tillgång 
till specialpedagogisk kompetens behöver dock inte enbart 
syfta på personer med specialpedagogutbildning.” 

Skolverket 



”Utredningen anser att skolpersonal behöver ha kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kompetens att 
använda hjälpmedel för att möta elevernas behov. Det kan 
innebära att arbetsterapeuter och logopeder behöver finnas i 
nära anknytning till skolan” 

Regeringens betänkande Saknad! - Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera 
Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – 
en utredning om problematisk elevfrånvaro. 
SOU 2016:94 



Arbetsterapeutens bidrag 

•	 Tvärvetenskaplig grund, beteendevetenskap, medicin och 
pedagogik 

•	 Elevcentrerat förhållningssätt 
•	 Möjligheter och hinder 
•	 Helhetssyn i ett 24-timmars perspektiv 
•	 Kartlägga, observera, planera, genomföra, utvärdera 
•	 Skapa tillgängliga lärmiljöer 
•	 Teamarbete 
•	 Samverkan 



Film ”Arbetsterapeuten som en del av skolan”
 

Youtube: ”Arbetsterapeut i skolan- Teknikstöd i skolan” 






BAS - Bedömningar av 

anpassningar i skolmiljön
 

•	 BAS omfattar elevens möjlighet till delaktighet i skolans 
alla olika miljöer. 

•	 Elevcentrerat förhållningssätt – BAS utgår ifrån elevens uppfattningar 
om och erfarenheter av vilket stöd och anpassningar de önskar för ett 
aktivt deltagande i alla skolans aktiviteter och miljöer. 

•	 Underlättar att sätta mål och identifiera åtgärder 
•	 Identifiera och utvärdera elevers behov av anpassning. 
•	 Ökar elevens delaktighet i sin egen skolsituation 



BAS Bedömningar av 
anpassningar i skolmiljön 

1. Skriva 9. Delta i praktiska/estetiska ämnen 
2. Läsa 10. Delta i klassrummet 
3. Tala 11. Umgås på rasten 
4. Komma ihåg saker 12. Delta i praktiska rastaktiviteter 
5. Räkna 13. Åka på studiebesök 
6. Göra läxor 14. Få assistans 
7. Göra prov 15. Ha tillgång till skolans lokaler 
8. Delta i sportaktiviteter 16. Samarbeta med skolans personal 



Arbetsterapeutiska bedömningar 
och kartläggningar 



Film 
”Varför skolkar Louise”? 
https://vimeo.com/73929209 
http://laromteknikstod.se/sju-filmer/varfor
skolkar-louise 

laromtekniksod.se 

http:laromtekniksod.se
http://laromteknikstod.se/sju-filmer/varfor
https://vimeo.com/73929209


Arbetsterapi
Helhetssyn i ett 24-timmars perspektiv 

Styrkor/Möjligheter Kognitiva svårigheter 
Vad fungerar? • Tidsuppfattning 

• Initiativ 
• Impulskontroll 
• MotivationEleven 

MiljönUppgift 
MÅL Kognitivt stödMorgonrutiner 

• Sova och Vakna • Bemötande 
• Packa skolväska • Strategier 

• Teknikstöd • Göra val 
• Hjälpmedel 



 

Kognitivt stöd
 

aV 

aV 

Vad ska jag 
göra sedan?aV 

aV 

aV 

aV 

aV 

aV 

Var? 
Hur ska jag 
göra det? 

När ska jag 
göra det? 

Med vem? 

Vad ska jag 
göra? 

Hur länge ska 
jag hålla på? 

Varför? 



Kognition 

Minnesfunktioner 
Långtidsminne 
Korttidsminne 

Sömnfunktionen 
Insomning 
Sömnkvalitet 
Sömncykel 

Generaliseringsförmåga 
Att se mönster 

Perception 
Känna igen signaler 
från våra sinnen 

Stresstålighet 
Positiv stress 
Negativ stress 

Exekutiva funktioner 
Motivera sig 
Ta initiativ 
Planera, Strukturera 
Fokusera uppmärksamhet 
Kontrollera impulser 
Se helhet 
Tidsuppfattning 

Mentaliseringsförmåga 
Sätta sig in i hur andra 
människor tänker och känner 

Källa: Myndigheten för Delaktighet
 



Kognitivt stöd 

Bemötande
 

Egna strategier
 

Enkla anpassningar
 

Individanpassat kognitivt stöd
 

Konsumentprodukter och hjälpmedel 






Teknikstöd i skolan 
•	 432 elever ingick i projektet. 
•	 Eleverna rekryterade brett utefter svårighet, inte diagnos. 
•	 Nästan hälften av eleverna saknade diagnos. 
•	 Nästan 15 % av eleverna i gymnasieskolan skulle kunna ha behov av 

teknikstöd på grund av kognitiva svårigheter. 
•	 Om man satsar 21000 kr på teknikstöd för en elev och reducerar ett 

senare inträde på arbetsmarknaden för eleven med en månad, har man 
tjänat in de satsade pengarna. 

•	 73% upplevde att de hade förbättrat eller mycket förbättrat sin 
studieresultat. 

•	 92% var nöjda med användning av teknikstöd i skolan. 



Film 


Seminarium Kognitiv stöd Ingrid Andersson Izabella Svensson
 

Sveriges arbetsterapeuter ht 2016
 



 

Förskrivning av hjälpmedel 

Åtgärd för att förse en person med hjälpmedel för det dagliga livet 

•	 Förskrivare – legitimerade yrkesgrupper. 

•	 Förskrivningsprocessen – arbetsprocess som följer 
Socialstyrelsens föreskrifter. 



Förskrivare 
Arbetsterapeuter som förskrivare 
av individuella hjälpmedel 
- Primärvård 
- BUP (vår 2017) 
- Vuxenpsykiatrin 
- HAB  
- Barnkliniken 

- Logopedmottagningen 
(Dyslexi, språkstörning) 

Arbetsterapeut i skola 

- Kartläggning 
- Kognitivt stöd 
- Tillgänglig lärmiljö 
- Finmotorik  
- Ergonomi 

Samverkan 
Ansvarsfördelning 

Hjälpmedelscentrum 



Förskrivningsprocessen
 

Bedöma 
behov av 
insatser 

Informera Instruera och 
träna 

Följa upp, 
utvärdera 

funktion och 
nytta. 

Prova ut 
välja och 
anpassa 

hjälpmedel 



Arbetsterapeutens bidrag 
Eleven i fokus 
Hälsa 
Helhetssyn 
Aktivitet 
24-timmarsperspektiv 
Vardag 
Bemötande 
Motivation Arbetsterapi 
Jämlikhet 
Rättigheter 
Tillgänglighet 
Miljöanpassning 
Funktionsnedsättning 

Självständighet 
Delaktighet 
Självkänsla 
Förutsättningar 
Förmågor 
Möjligheter och hinder 
Kartläggning 
Insatser 
Anpassat stöd 
Hjälpmedel 
Självkänsla 
Medicinsk kunskap 



Arbetsterapeut
- en självklar yrkesgrupp i skolan! 

Resurspedagog 
Beteendepedagog 

NPFpedagog 
Elevstödssamordnare 

Socialpedagog Ungdomscoach 
Specialpedagog 



Tack för oss! 



