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Titel 
Tyngdväst: En studie för att undersöka om användandet av tyngdväst kan göra miljön i 

förskola och förskoleklass mera tillgänglig 

 

English title 
Weighted vest: A study to investigate whether the use of weighted vest can make the 

environment in pre-school and pre-school class more accessible 

 

 

 

Abstrakt 
Föreliggande studie har undersökt det sensomotoriska hjälpmedlet 

tyngdväst. Genom tryck och kontakt med kroppen på olika sätt ska 

tyngdvästen ge lugn och koncentration åt personer som är hyperaktiva eller 

är oroliga på annat sätt. Användandet av tyngdvästar har främst utvecklats 

från den amerikanska forskaren Jean Ayres (1988) teorier om den 

neurologisk funktionen sensorisk integration. Studiens syfte är att 

undersöka om användandet av tyngdväst gör miljön i förskola och 

förskoleklass mera tillgänglig för barn med koncentrationsproblem, 

hyperaktivitet och/eller bristande impulskontroll. Metoden som använts är 

en explorativ kvalitativ studie i form av intervjuer. Intervjupersonerna i 

studien är två förskollärare, två specialpedagoger, en arbetsterapeut och en 

förälder kring två barn i förskola och förskoleklass. Eftersom studien enbart 

rört sig kring två barns användande av tyngdväst är det svårt att dra några 

generella slutsatser av studien men resultatet pekar på att användande av 

tyngdväst till viss del kan ge lugn och koncentration. Resultaten indikerar 

att användandet av tyngdväst även kan ha viss betydelse för den fysiska, 

den sociala och den didaktiska tillgängligheten i förskola och förskoleklass.   

 

 

 

 

Nyckelord 
Förskola 

Förskoleklass 

Hjälpmedel 

Tillgänglighet 

Tyngdväst 

 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 2 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 

3.1 Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulskontroll ______________ 3 
3.2 Sensorisk integration ______________________________________________ 3 
3.3 Tillgänglig lärmiljö ________________________________________________ 4 
3.4 Personligt eller pedagogiskt hjälpmedel ________________________________ 5 

4 Tidigare forskning ____________________________________________________ 6 

5 Teori _______________________________________________________________ 9 
5.1 Perspektiv på specialpedagogik ______________________________________ 9 

5.1.1 Kompensatoriskt perspektiv ______________________________________ 9 

5.1.2 Kritiskt perspektiv _____________________________________________ 9 

5.1.3 Dilemmaperspektiv ____________________________________________ 9 

5.2 Inkludering _____________________________________________________ 10 

5.3 Normalitet och avvikelse __________________________________________ 11 

6 Metod _____________________________________________________________ 13 

6.1 Val av metod ____________________________________________________ 13 
6.2 Urval __________________________________________________________ 13 
6.3 Tillvägagångssätt ________________________________________________ 14 

6.4 Bearbetning och analys ____________________________________________ 15 

6.5 Etiska överväganden ______________________________________________ 15 

7 Resultat ____________________________________________________________ 17 
7.1 Upplevelser och synpunkter på användandet av tyngdväst ________________ 17 

7.1.1 Kunskap om västen sedan tidigare _______________________________ 17 

7.1.2 Användandet och instruktioner kring det __________________________ 17 

7.1.3 Användning av västen _________________________________________ 18 

7.1.4 Västar – förskolans och skolans ansvar? __________________________ 19 

7.2 Tyngdvästens inverkan på barn _____________________________________ 19 
7.3 Tyngdvästen påverkan på inkludering ________________________________ 22 

7.3.1 Rumslig inkludering ___________________________________________ 22 

7.3.2 Social inkludering ____________________________________________ 22 

7.3.3 Didaktisk inkludering _________________________________________ 24 

8 Analys _____________________________________________________________ 26 

8.1 Perspektiv på specialpedagogik _____________________________________ 26 
8.2 Inkludering _____________________________________________________ 26 

8.3 Normalitet och avvikelse __________________________________________ 27 

9 Specialpedagogiska implikationer ______________________________________ 29 

10 Diskussion _________________________________________________________ 30 



  
 

iii 

10.1 Metoddiskussion ________________________________________________ 30 
10.2 Resultatdiskussion ______________________________________________ 30 

10.2.1 Tyngdvästens funktion ________________________________________ 30 

10.2.2 Tyngdvästens påverkan på tillgänglighet _________________________ 31 

10.2.3 Fortsatt forskning ___________________________________________ 34 

Referenser ___________________________________________________________ 35 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 Text för efterlysning av intervjupersoner på Facebook _________________ I 

Bilaga 2 Informationsbrev _____________________________________________ II 
Bilaga 3 Intervjufrågor förskollärare ____________________________________ III 
Bilaga 4 Intervjufrågor till specialpedagog _______________________________ IV 
Bilaga 5 Intervjufrågor till arbetsterapeut _________________________________ V 

Bilaga 6 Intervjufrågor till förälder _____________________________________ VI 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
När jag hört begreppet tillgänglighet i förhållande till förskola och skola har jag i första 

hand tänkt på hur lokaler utformas för att fungera för personer med rörelse-, syn- och 

hörselnedsättningar. Jag tror inte att jag är ensam om det. Att anpassa genom att se till 

att till exempel rullstolar lätt kan ta sig fram överallt eller att anpassa med hörslingor för 

personer med nedsatt hörsel ser nog de flesta som självklart. Men förskolan och skolan 

ska vara tillgänglig för alla. Så hur självklart är det att vi anpassar verksamheten och 

miljön och gör den tillgänglig för barn med andra typer av funktionsvariationer, till 

exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vad tillgänglighet är beskrivs 

närmare i studiens bakgrundskapitel men kort kan det sägas med utgångspunkt av vad 

Tufvesson (2016) skriver, att barn och elever ska få stöd efter de behov de har och att en 

del i det stödet är olika hjälpmedel.  

 

Det finns ett stort utbud av hjälpmedel som riktas speciellt till barn och elever i NPF-

spektret. Det kan vara hjälpmedel för att organisera dagen, för att tydliggöra tiden och 

för att avskärma mot yttre stimuli. Det finns också hjälpmedel som genom tryck och 

kontakt med kroppen på olika sätt sägs ge lugn och ro åt personer som är hyperaktiva 

eller är oroliga på annat sätt. Ett av dessa hjälpmedel är tyngdväst. Företag (Komikapp, 

2018; Funka Mera, 2018; Novista, 2018; Somna, 2018) som säljer västarna ger lite olika 

information men i huvudsak anger de att västarna kan användas för att öka 

kroppsuppfattningen och ge information om kroppens gränser, ge lugn, ro och trygghet, 

ge avslappning, öka koncentrationen, öka inlärningsförmågan och allmänt ge ett ökat 

välbefinnande. De rekommenderar att använda dem vid bland annat fysisk och motorisk 

oro, psykisk oro och ångest, hyperaktivitet, stressade situationer, 

koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter. De nämner också ett antal 

diagnoser där de anser att västarna ger hjälp bland annat vid ADHD och autism. De 

olika företagen säljer lite olika modeller av tyngdvästar, både när det gäller hur de ser ut 

och hur de är uppbyggda. Det finns de som är utformade så att de ser ut som en vanlig 

väst och är ganska nätta. Sedan finns det de som är mer utmärkande och där det tydligt 

framgår att det är något annat än ett vanligt klädesplagg. En del modeller fylls med små 

påsar med olika vikter i fickor på insidan av västen. Där är rekommendationen att vikten 

från början är låg och successivt ökas till en tyngd som känns lagom. Det finns också 

västar med små plastbollar eller kedjor i men där går det inte att reglera vikten. 

Företagen som säljer västarna anger att de fungerar genom att tyngden och trycket från 

dem stimulerar olika sinnen, främst det taktila (känseln eller beröringssinnet) och det 

proprioceptiva (förnimmelserna från den egna kroppen som ligger till grund för vår 

kroppsuppfattning och rumsuppfattning). Användandet av tyngdvästar har utvecklats 

utifrån teorier om sensorisk integration som beskrivs närmare i studiens 

bakgrundskapitel. 

 

Eftersom undervisningen i förskola och förskoleklass ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet är det viktigt att studera dels om tyngdvästarna ger den ro och 

ökade koncentration som utlovas. Dels är det av vikt att ta reda på hur tyngdväst 

påverkar tillgängligheten till förskolans och förskoleklassens miljö för att se om detta 

eventuellt är ett hjälpmedel som bör erbjudas fler barn och i så fall om det är förskolans 

och förskoleklassens huvudman som ska stå för kostnaden eller om det även 

fortsättningsvis huvudsakligen ska vara landstinget som tillhandahåller den. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om användning av tyngdvästar gör miljön i 

förskolan och förskoleklassen mera tillgänglig för barn med koncentrationsproblem, 

hyperaktivitet och/eller bristande impulskontroll. 

 

Frågeställningarna är: 

• Hur upplever intervjupersonerna användningen av tyngdväst för barn med 

koncentrationsproblem, hyperaktivitet och/eller bristande impulskontroll? 

• Hur upplever intervjupersonerna att användning av tyngdväst påverkar barnets 

möjligheter till koncentration och ro? 

• Hur upplever intervjupersonerna att användning av tyngdväst påverkar barnets 

möjligheter till inkludering rumsligt, socialt och didaktiskt? 
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3 Bakgrund 
För att undersöka tyngdvästens effekt har de symtom som ligger till grund för en 

ADHD-diagnos valts ut. De symtomen, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och 

bristande impulskontroll, ges i det här kapitlet en kort inramning. Sedan följer en 

beskrivning av sensorisk integration som är den teori som förklarar varför tyngdvästen 

fungerar. Begreppet tillgänglighet beskrivs och slutligen görs ett försök att reda ut vad 

som är personligt eller pedagogiskt hjälpmedel och vem som ska tillhandahålla det, 

landstinget eller kommunen. 

 

3.1 Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulskontroll 

Min erfarenhet är att det i förskolan alltid finns barn som mer eller mindre har problem 

med koncentration, hyperaktivitet och impulskontroll. Det finns många orsaker till detta 

men en del av barnen får så småningom diagnosen ADHD där 

koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och bristande impulskontroll är de tre 

övergripande symtomen. Barn med de här problemen har nog alltid funnits. Lange, 

Reichl, Lange, Tucha och Tucha (2010) sammanfattar ADHD:s historia och beskriver 

hur en skotsk läkare, Alexander Crichton, redan i slutet på 1700-talet uppmärksammade 

beteenden hos barn liknande dem som idag kategoriseras som ADHD. De skriver vidare 

att det var först i början på 1900-talet som tanken att det kunde finnas biologiska 

förklaringar till det som på den tiden beskrevs som bristande moralkontroll dök upp 

genom den brittiske barnläkare Sir George Fredric Still. För att bemöta och hjälpa de 

här barnen på rätt sätt skriver Jakobsson och Nilsson (2011) att det är viktigt att tänka 

på att alla är olika och att utmaningarna för dem kan bestå av olika saker. Det är ett 

samspel mellan olika faktorer som gör vilka strategier som fungerar för det enskilda 

barnet. Däremot finns det enligt dem ett antal pedagogiska tankar och strategier som alla 

barn, men kanske speciellt dessa barn, kan ha nytta av. Bland annat pekar de ut saker 

som struktur och ordning som särskilt viktigt. En annan sak de betonar är att de kan ha 

ett stort behov av att röra sig. Detta är något som även Sarver, Rapport, Kofler, Raiker 

och Friedman (2015) framhåller. Deras studie visar att barn som har ADHD behöver 

röra sig när de använder exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner är ett 

samlingsnamn för funktioner som används för att se till att kroppens olika system 

fungerar på ett samordnat och målmedvetet sätt (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

3.2 Sensorisk integration 

Ayres teorier om sensorisk integration ligger till grund för användandet av tyngdväst 

(Losinski, Sanders & Wiseman, 2016). Ayres (1988) beskriver sensorisk integration, 

eller sensorisk organisationsförmåga, som en neurologisk funktion. Neurologisk innebär 

att det handlar om nervsystemet. Sensorisk integration är den processen som gör att de 

sinnesintryck som hjärnan tar emot bearbetas och tolkas så att hjärnan sedan kan tala om 

och styra vilka reaktioner som ska utföras både när det gäller kroppsrörelser, känslor 

och tankar. Ayres menar att bristfällig sensorisk integration kan leda till och är en vanlig 

orsak till inlärningssvårigheter och beteendestörningar hos barn. Till exempel skriver 

hon att koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet kan ha sin grund i detta. 

Svårigheterna är då symtom på det som är själva problemet, nämligen att hjärnans 

bearbetning av sinnesintrycken är ineffektiv och oregelbunden. Den behandling eller 

terapi Ayres förespråkar syftar till att i terapisessioner arrangera miljön och på det viset 

erbjuda barnet olika former av sensorisk stimulans. Helst ska barnet styras så lite som 

möjligt och istället själv ta initiativ till att välja bland de olika aktiviteter som erbjuds. 

Enligt Ayres följer barnet inre signaler och handlingarna det utför har ett omedvetet 

syfte. Men hon förklarar att det ibland också måste ges direkt sensorisk stimulans. 
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Kraftiga tryckförnimmelser menar hon kan hjälpa till att organisera en del barn, bland 

andra de som är hyperaktiva eller okoncentrerade. Det ska hjälpa dem att bli mer lugna 

och koncentrerade efteråt. Även för barn med autism kan kraftigt tryck framkalla 

positiva reaktioner. 

 

3.3 Tillgänglig lärmiljö 

I diskrimineringslagen (SFS 2017:1128) finns bristande tillgänglighet med som en form 

av diskriminering. Förenklat går det att säga att diskriminering enligt lagens definition 

är att någon missgynnas eller kränks och att det ska ha ett samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna lagen slagit fast. Funktionsnedsättning är en av dessa och 

definieras av Diskrimineringsombudsmannen (2018) som en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som inte är tillfällig. Som det står i 

inledningen tänker nog de flesta i första hand på hur lokaler utformas för att fungera för 

personer med rörelse-, syn- och hörselnedsättningar när begreppet tillgänglighet 

kommer på tal. Tufvesson (2016) skriver att nu måste vi istället titta på hela lärmiljön 

och väga in allt som kan påverka barns och elevers förutsättningar till lärande och 

kunskapsutveckling. Hon lyfter fram relationen mellan särskilt stöd, extra anpassningar 

och tillgänglig lärmiljö (se figur 1). Har verksamheten många bra generella lösningar 

som är bra för alla barn minskar behovet av särskilt stöd. 

 

 
Figur 1. Triangeln till vänster symboliserar en verksamhet där lärmiljön inte är anpassad efter barns 

olikheter och som då kräver många extra anpassningar och särskilt stöd. Triangeln till höger står i stället 

som symbol för en verksamhet med en bred bas av generella lösningar och god kunskap om 

förutsättningar för lärande som på så sätt minskar behovet av särskilt stöd. (Tufvesson, 2016, s. 9) 

 

Med hänvisning till diskrimineringslagen pekar Tufvesson (2016) på att förskola och 

skola måste vidta skäliga åtgärder för att alla barn, oavsett om de har en 

funktionsnedsättning eller inte, ska få jämförbara förutsättningar för att delta i 

förskolans eller skolans verksamhet, både när det gäller lokaler och undervisning. Även 

skollagen (SFS 2018:1158) och läroplanerna för förskolan och skolan (Lpfö 98 2016; 

Lgr 11 2016) gör gällande att det ska tas hänsyn till enskilda barns behov och 

förutsättningar och att de ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. Skogman (2012) konstaterar att det inte finns en enkel definition av vad 

tillgänglighet inrymmer. Hon försöker dock förklara det genom att definiera 

tillgänglighet ”som en förutsättning för full delaktighet och inkludering där 

tillgänglighet hos den fysiska och den sociala miljön är viktiga komponenter” (s. 3). 

Enligt henne ligger begreppen tillgänglighet och inkludering väldigt nära varandra. Hon 

betonar att tillgängligheten ska gälla för alla och inte bara för de med 

funktionsnedsättning även om arbetet med tillgänglighet är främst för deras skull. 

Tillgänglighet för någon får inte innebära otillgänglighet för någon annan. En annan 

aspekt som hon lyfter genom att hänvisa till Skolinspektionen är att verksamheten måste 

ha en beredskap för att kunna ta emot barn med funktionsnedsättningar. I en rapport 

från Skolinspektionen (2009:6) påpekas att huvudmännen måste se över sina rutiner 
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kring anpassningar för att det inte ska ta för lång tid innan de anpassningar som behövs 

genomförs och att det inte är vårdnadshavarna som ska behöva ta initiativ till eller utöva 

påtryckningar att de ska göras. Den studie Skogman (2012) gjort visar att förskolans 

pedagogiska, fysiska och sociala miljö framstår som mera tillgänglig än skolans men att 

det även i förskolan finns mycket som går att förbättra. 

 

3.4 Personligt eller pedagogiskt hjälpmedel 

I det värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som Tufvesson (2016) har gjort åt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver hon hur skolor och förskolor måste ta 

ett helhetsgrepp på lärande i verksamheten utifrån fyra olika områden. Ett övergripande 

område är förutsättningar för lärande. Därunder kommer sedan social miljö, pedagogisk 

miljö och fysisk miljö. Kopplat till varje område ger hon ett antal olika indikatorer som 

påverkar graden av tillgänglighet. Hjälpmedel har hon kopplat till den pedagogiska 

miljön. Det görs skillnad på personliga hjälpmedel, verksamhetens hjälpmedel, 

pedagogiska hjälpmedel och lärverktyg men det ges inga exempel på vad som är vad. 

Den enda definitionen som görs är att ett personligt hjälpmedel används med syfte att 

kompensera en skada eller en funktionsnedsättning. Tufvesson (2016) skriver vidare att 

vem som ska tillhandahålla hjälpmedlet kan skifta men att skolan eller förskolan 

ansvarar för att göra det möjligt för barnet att använda det. I en kartläggning av bland 

annat reglerna kring hjälpmedel skriver Socialstyrelsen (2016) att det är landstingen 

som har ansvar för alla hjälpmedel till barn. Extra anpassningar är däremot skolans 

ansvar (SFS 2018:1158). Extra anpassningar kan bland annat vara anpassade läromedel 

och extra utrustning (Skolverket, 2018a). I ett betänkande från Hjälpmedelsutredningen 

(2017) skriver de att vad som är personliga hjälpmedel och ska betalas av landstinget 

och vad som är läromedel, pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning och som 

bekostas av skolan eller förskolan kompliceras av att samma hjälpmedel kan vara 

antingen det ena eller det andra beroende på det aktuella syftet. De menar att en del i 

lösningen om vem som ska tillhandahålla hjälpmedlet är en ökad lokal samverkan 

mellan de olika huvudmännen och att ansvaret bör fortsätta delas mellan kommun och 

landsting. De har tittat på lokala överenskommelser som finns mellan en del 

sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän när det gäller hjälpmedel till elever med 

funktionsnedsättning och visar hur de hanterar gränsdragningen mellan sig och hur de 

definierar begreppen kring hjälpmedel som avgör vem som ska betala. Det som de 

beskriver som grundutrustning är sådant som är till för fler än en elev och som inte 

behöver något större ingrepp för att anpassas. Personliga hjälpmedel är kompenserande 

och utprovade till en person, specialanpassade. Pedagogiska hjälpmedel och läromedel 

förklaras som i huvudsak kunskapsbärande och att de används i undervisningen. Enligt 

Hjälpmedelsutredningen (2017) har inte alla landsting samma utbud av hjälpmedel. På 

Vårdguiden 1177 (2018) går att läsa att endast 6 av Sveriges 21 landsting har tyngdväst 

i sitt hjälpmedelssortiment. 
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4 Tidigare forskning 
Det finns inga vetenskapliga studier gjorda under svenska förhållanden kring 

tyngdvästar på barn med koncentrationsproblem, hyperaktivitet och/eller bristande 

impulskontroll i förskoleåldern och ett mycket litet antal publicerade från andra länder. 

Därför har valet gjorts att här redovisa två interventionsstudier som genomförts med 

barn som har diagnosen ADHD, en på barn i förskoleålder (VandenBerg, 2001) och en 

på barn i skolålder (Lin, Lee, Chang & Hang, 2014). Två studier (Olson & Moulton, 

2004; Losinski, Sanders & Wiseman, 2016) är sådana som berör både förskola och 

skola och som även gäller barn med andra diagnoser än ADHD. Slutligen redovisas 

också kort resultat från en studie som är gjord för att mäta effekten av tyngdtäcke.  

 

VandenBerg (2001) har gjort en studie med syftet att undersöka tyngdvästars effekt på 

förmågan att koncentrera sig på skoluppgifter (på engelska ”on-task behavior”) i 

klassrummet hos elever med ADHD. Studien var ett kvasiexperiment. De fyra elever 

som deltog var i åldern mellan 5 år och 9 månader och 6 år och 10 månader med 

diagnosen ADHD eller med stora problem med hyperaktivitet och uppmärksamhet. I sitt 

försök använde hon sig av västar som först användes utan vikter 6*15 minuter för att få 

ett jämförelsematerial. Därefter användes samma västar, men nu med vikter som 

motsvarade 5% av barnens egen kroppsvikt, också 6*15 minuter. Observationerna 

gjordes under så vanliga skolsituationer som möjligt och under ledning av den vanliga 

läraren. Observatören använde stoppklocka för att mäta hur lång tid barnen var 

koncentrerade på sin uppgift. Dessutom genomfördes informella intervjuer med 

klasslärarna och assistenterna för att få mer information om resultatet. Det resultat som 

VandenBerg (2001) kom fram till var att alla fyra eleverna signifikant ökade sin 

koncentration när de bar tyngdvästarna med mellan 18% och 25%. VandenBerg (2001) 

verkar ha varit noga med att studien skulle göras under så naturliga omständigheter som 

möjligt. Men hur stor ansträngning som än görs så blir det en situation som avviker från 

det normala. Resultatet skulle till exempel kunna påverkats av att själva observationerna 

krävde en annan undervisning eller andra rutiner än vad som brukade förekomma i 

klassen tidigare. Det är också svårt att upprepa studien fullt ut eftersom den bygger på 

att den genomfördes i det som var den ordinarie undervisningen för just de här barnen. 

Med en så liten undersökningsgrupp går det inte heller att dra några generella slutsatser. 

 

Lin, Lee, Chang och Hong (2014) genomförde en större studie med 110 barn med en 

medelålder på 8,6 år. Deras syfte var att studera tyngdvästars betydelse för att förbättra 

uppmärksamhet, impulskontroll och koncentration hos barn med ADHD. Experimentet 

utfördes på en klinik dit barnen fick komma ett och ett och genomföra ett test som de 

kallar CPT-II. De gjorde testet 2 gånger med 4 veckors mellanrum. Slumpvis delades 

barnen in i 2 grupper, A och B. Vid första tillfället fick barnen i grupp A ha tyngdvästar 

på sig när de genomförde testet, andra gången hade de västar utan vikter. För grupp B 

var det omvänd ordning, vid första tillfället bar de västar utan vikt och andra gången 

tyngdvästar. Endast den ena författaren, Lin, var närvarande när barnen gjorde testet. 

Experimenten videofilmades. Kodningen gjordes i 14 minuter under varje test där det 

kryssades för i ett formulär var tionde sekund vilka beteenden barnen uppvisade eller 

inte uppvisade. Resultatet Lin et al (2014) kom fram till var att barnen visade en 

signifikant förbättring i uppmärksamhet och koncentration när de bar tyngdvästarna. 

Däremot gav användandet av tyngdvästar ingen signifikant förbättring i barnens 

impulskontroll. Observationerna utfördes under endast två tillfällen för varje barn och 

under omständigheter som var ganska olika mot vanlig undervisning. Det kan 

ifrågasättas om det går att generalisera studiens resultat och säga att tyngdvästar är 

användbara i den vanliga undervisningen av barn med ADHD när det var så olikt deras 
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vanliga lärsituation. Däremot skulle det gå att göra om experimentet på liknande sätt 

eftersom de ganska noga angett förutsättningarna för studien. Undersökningen gjordes i 

Taiwan och olika skolkultur kan så klart också påverka resultatet så att det inte går att 

jämföra det med förhållanden i Sverige. Det gäller för även de andra studierna som 

redovisas i det har avsnittet eftersom alla är gjorda i andra länder. I studien Lin et al 

(2014) gjorde garderade de sig mot att resultatet skulle kunna bli bättre eller sämre ju 

fler gånger barnen fick utföra testet genom att låta grupperna växelvis bära västarna, 

först barnen i grupp A (när barnen i grupp B var utan vikter) och sedan barnen i grupp B 

(när barnen i grupp A var utan vikter).   

 

Olson och Moulton (2004) redovisar en intervjustudie de gjort med arbetsterapeuter 

som har erfarenhet av att arbeta med tyngdvästar hos barn. Det var en 

uppföljningsstudie av en brevenkät där deltagarna hade fått anmäla sitt intresse att vara 

med. Syftet med studien var att ta reda på hur arbetsterapeuter använde tyngdvästar på 

barn med funktionsnedsättningar. De ville ta reda på till vilka barn och för vilka 

svårigheter de använde tyngdvästar och om de tyckte att det blev någon skillnad när 

barnen använde dem. Studien genomfördes via telefon och varje intervju tog ungefär 30 

minuter. I intervjuerna användes öppna frågor och de bandades. Studiens data 

analyserades sedan både kvantitativt och kvalitativt. Resultatet visade att terapeuterna 

använde sig av tyngdvästarna på ungefär liknande sätt oavsett vilken 

funktionsnedsättning det rörde sig om. De använde västarna främst för att barnen skulle 

bli lugna och mer uppmärksamma och koncentrerade. De flesta förordade en 

användning av tyngdvästarna 2–4 timmar per dag och som mest 30 minuter åt gången 

vid arbete i skolbänken. En del terapeuter tyckte att de märkte skillnad direkt när barnen 

fick på sig västarna medan en del andra ansåg att den gjorde nytta i samverkan med 

andra saker. Några tyckte att västarna inte gjorde någon nytta, några att västarna 

fungerade på en del barn men inte andra. Olson och Moulton (2004) skriver att det inte 

går att generalisera resultatet eftersom de som deltog själva anmält sitt intresse av att 

delta i studien. Det kan antas att det är just personer som har goda erfarenheter av 

tyngdvästar som främst var intresserade av att delta. Eftersom det användes öppna 

frågor i intervjun kan det dessutom vara svårt att genomföra en precis likadan studie 

igen. Däremot är det troligt att det går att lita på att resultatet beskriver just de här 

arbetsterapeuternas erfarenhet och upplevelse av att använda tyngdvästar. 

 

Losinski, Sanders och Wiseman (2016) har gjort en översiktsstudie av andra studier som 

undersökt effekten av tyngdvästar. Syften med studien var att få en större överblick över 

dessa studier för att undersöka deras tillförlitlighet och avgöra om användandet av 

tyngdvästar på barn med funktionsnedsättning är evidensbaserat. De sökte efter alla 

publicerade och opublicerade studier som fanns tillgängliga senast 23 maj 2014. 

Studierna som fick vara med skulle vara antingen fallstudier, studier med experimentell 

eller kvasi-experimentell design. Dessutom skulle de involvera barn och ungdomar 

mellan 0 och 18 år med funktionshinder, tyngdvästar skulle utgöra den oberoende 

variabeln och den beroende variabeln skulle utgöras av antingen uppmärksamhet, 

störande beteende, självskadebeteende eller stereotypt beteende. Studierna kodades 

enligt ett antal variabler och deras kvalitet bedömdes efter en speciell standard. Efter 

utgallringen återstod 23 studier varav 4 inte kunde användas i statistiken. Sammanlagt 

var det 258 deltagare mellan 2,25 och 14,5 år som ingick i de undersökta studierna. De 

vanligaste diagnoserna hos deltagarna var inom autismspektrumet eller ADHD. 

Resultatet de kom fram till var att interventionerna med tyngdvästar höll en generellt låg 

kvalitet och att de effekter som uppmätts inte styrker användningen av tyngdvästar för 

barn och ungdomar med de beteenden som undersöktes. Det var endast en av de 
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undersökta studierna som höll måttet för vetenskaplighet enligt de mått de mätte med. 

Dessa mått har skärpts efter att en del av studierna publicerats och eventuellt kan de 

därför ha uppfyllt kraven under tiden de gjordes. Losinski, Sanders och Wiseman 

(2016) skriver själva att det är möjligt men inte troligt att tyngdvästarna fungerar men 

att det är svårt att mäta. De skriver också att de granskade studierna innehöll ett flertal 

metoder och att det var svårt att jämföra resultaten. 

 

Ett liknande hjälpmedel som bygger på samma principer som tyngdvästar är tyngdtäcke. 

I en studie använde Hvolby och Bilenberg (2011) sig av tekniska mätinstrument för att 

mäta sovtiden hos barn med ADHD, dels utan och dels med tyngdtäcke. Resultatet 

visade att användandet av bolltäcke klart minskade insomningstiden på kvällen för barn 

med ADHD till nivåer liknande dem för kontrollgruppen utan ADHD och 

insomningsproblem och även en förbättring av deras skolprestationer. 
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5 Teori 
I det här kapitlet kommer studiens olika teoretiska utgångspunkter att beskrivas. Först 

klargörs de olika specialpedagogiska perspektiven kompensatoriskt perspektiv, kritiskt 

perspektiv och dilemmaperspektiv. Avsnittet visar att vilket perspektiv som tas får 

betydelse för var problemet läggs och var problemets lösning ska finnas. Sedan 

förklaras begreppet inkludering. Det görs dels i förhållande till begreppet integrering. 

Dels förklaras det också utifrån tre olika aspekter: rumslig, social och didaktisk, och tre 

olika nivåer: skrivningar i policydokument, verksamhetens planering och organisation 

och verksamhetens kultur. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om normalitet och avvikelse. 

Där beskrivs tre olika sätt att identifiera normalitet på. Där tas även upp olika sätt att 

förhålla sig till avvikelser i förskola och skola. 

 

5.1 Perspektiv på specialpedagogik 

Karlsudd (2014) problematiserar synen på olika digitala hjälpmedel i skolan och 

resonerar kring om ett personligt hjälpmedel är inkluderande eller exkluderande. Han 

skriver att det är verksamhetens kunskapssyn och människosyn som avgör synen på ett 

hjälpmedel: som ett personligt och kompensatoriskt hjälpmedel för vissa elever eller 

som ett pedagogiskt verktyg tillgängligt för alla elever. Nilholm (2003) är inne på 

samma sak när det gäller specialpedagogik överlag, det är vilket perspektiv som tas som 

avgör hur synen blir på det mesta som har med specialpedagogik att göra. Han gör en 

beskrivning av de tre rådande perspektiven att se på specialpedagogik och beskriver 

dem i den ordning som de har uppstått. De tre är det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet.  

 
5.1.1 Kompensatoriskt perspektiv 

I det kompensatoriska perspektivet handlar det om att kompensera barnet för en brist 

eller en nedsatt förmåga (Nilholm, 2003). Det ideala målet är då enligt Haug (1998) att 

få barnet att prestera lika bra som alla andra barn. Det finns också andra namn på det här 

synsättet. Ibland kallas det för ett kategoriskt perspektiv eftersom det är barnet som 

kategoriseras som bärare av problemet. Eftersom det är barnets brister som är i fokus 

kan det också kallas bristperspektivet. Perspektivet har sin grund i medicinsk och 

psykologisk tradition och har då även namn efter det: medicinsk-psykologiskt 

perspektiv. Även funktionalistiskt och individualistiskt används som benämning på 

detta perspektiv som beskrivs som det traditionella (Nilholm 2003; 2005; 2006).  

 
5.1.2 Kritiskt perspektiv 

Nilholm (2003) beskriver att det växte fram ett alternativt perspektiv som en kritik mot 

det traditionella sättet att se på specialpedagogik. Istället för att söka problemet hos 

barnet menade kritikerna att det är skolans och förskolans uppgift att kunna möta 

barnens olikheter. Det är i mötet med omgivningen som svårigheter uppstår och det är 

upp till skolan eller förskolan att hantera eller undanröja de problem som finns. 

Synsättet gick från att det är ett barn med problem till att det är ett barn i problem. Men 

det som enligt Nilholm (2003) främst utmärker det kritiska perspektivet är missnöjet 

med normalitetsbegreppet. Barnens olikheter ska istället ses som en tillgång (Nilholm, 

2006). Detta så kallade kritiska perspektiv har även det flera namn till exempel 

demokratiskt perspektiv och relationellt perspektiv (Nilholm, 2005). 

 
5.1.3 Dilemmaperspektiv 

Det tredje perspektivet i ordningen som Nilholm (2003) beskriver är 

dilemmaperspektivet. Han skriver att det centrala i detta är att det i utbildningssystemet 
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finns olika dilemman, med andra ord olika motsättningar eller valsituationer som det 

inte finns någon enkel och entydig lösning på. De lösningar som går att hitta är 

tillfälliga och olika för olika situationer.  Detta perspektiv riktar kritik mot de båda 

tidigare perspektiven för att alltför ensidigt betona en sida av de dilemman som finns. 

Ett grundläggande dilemma Nilholm (2003; 2006) lägger fram är att alla elever ska lära 

sig ungefär samma saker samtidigt som elevernas olikheter ska mötas. Ytterligare 

exempel är om skolan och förskolan ska kategorisera barn eller möta dem som 

individer, om olikheterna ska ses som tillgångar eller värderas och om barnen ska 

kompenseras för sina brister eller om delaktighet ska vara ett överordnat värde. 

Skogman (2012) kallar dilemmaperspektivet för en kombinationsmodell där både 

individens förutsättningar och individens möte med verksamheten vägs in när orsakerna 

till ett problem skall finnas. Hennes namn på detta synsätt är den miljörelaterade 

modellen. 

 

5.2 Inkludering 

Skogman (2012) menar att begreppen tillgänglighet och inkludering ligger väldigt nära 

varandra. Och precis som med begreppet tillgänglighet låter sig inte begreppet 

inkludering beskrivas så lätt. Enligt Nilholm och Göransson (2013) beskrivs den mesta 

undervisningen som inkluderande eftersom inkludering generellt sett anses vara något 

idealt och eftersträvansvärt. De menar att detta leder till problem eftersom begreppet på 

det viset blir alltför brett. Istället måste begreppet definieras för att kunna användas så 

som det avses.  

 

Inkludering är något mera än integrering. Haug (1998) skriver att begreppet integrering 

oftast används för att tala om att ett barn får sin undervisning i sin lokala skola och kan 

bo hemma hos sina föräldrar. Begreppet integrering är mycket brett och han visar på två 

riktningar, dels segregerande integrering och dels inkluderande integrering. Den 

förstnämnda är det som vi nu i allmänt tal enbart kallar för integrering och den andra det 

som nu benämns inkludering. Segregerande integrering är det som Haug (1998) 

beskriver som specialundervisningens ursprung. Där är det viktigaste att hitta den 

enskilda elevens optimala miljö för lärande och prestation och skolans huvudsakliga 

funktion är lärandet. Svårigheterna läggs hos barnet som ska kompenseras så att det kan 

anpassas till skolan. I den andra inriktningen, inkludering, skriver Haug (1998) att all 

undervisning sker i barnets ordinarie klass. Motivet är allas demokratiska rätt till 

deltagande och gemenskap och att alla redan från början ska ingå i samma gemenskap 

för att så småningom kunna fungera tillsammans i samhället. Svårigheterna som uppstår 

sägs bero på hur skolans verksamhet är organiserad. Båda riktningarna har enligt Haug 

(1998) social rättvisa som motiv och precis som Nilholm (2003) konstaterar kommer 

slutsatser till hur specialpedagogik skall bedrivas att vara beroende på vilket perspektiv 

som väljs.  

 

Som Nilholm (2012) slår fast handlar inkludering självklart inte bara om var ett barn 

placeras. Asp-Onsjö (2006) har delat upp begreppet inkludering i tre olika aspekter. 

Förutom rent fysisk (som hon kallar rumslig) inkludering är det social och didaktisk 

inkludering. Hon menar att ett barn kan vara inkluderad ur samtliga eller bara med tanke 

på någon av dem. Den rumsliga inkluderingen handlar precis som det låter om att barnet 

är på samma plats som sina kamrater. Att vara socialt inkluderad betyder att barnet 

känner gemenskap och har sociala relationer med de andra barnen och lärarna. Om 

barnet dessutom får en undervisning som är anpassade så att hen utvecklas rent 

kunskapsmässigt kan det sägas att det även är en didaktisk inkludering.  
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Det går också att som Corbett och Slee (2000) se på inkludering utifrån tre olika nivåer. 

Den första nivån handlar om vad det står i de olika policydokumenten för 

verksamheten, den andra om hur organisationen, skolan eller förskolan, planeras och 

organiseras och den tredje om det vi kallar för den dolda läroplanen, det vill säga det 

som styrs av våra kulturella antaganden och outtalade regler och rutiner. Sett till första 

nivån har vi Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994), som Sverige förbundit sig att 

följa, där inkludering förespråkas. I skollagen (SFS 2018:1158) talas det om att 

eventuellt särskilt stöd ska ges i elevens ordinarie elevgrupp men det finns även en 

undantagsparagraf som öppnar upp för enskild undervisning eller undervisning i 

särskild undervisningsgrupp om det finns särskilda skäl. Det finns ingen motsvarande 

text i skollagen för barnen i förskolan. Däremot går det i förskolans läroplan (Lpfö 98 

2016) att läsa: ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (s. 

5) Detta skulle kunna tolkas som att även förskolebarn ska ges sin undervisning i den 

ordinarie förskoleverksamheten. Den andra nivån av inkludering som Corbett och Slee 

(2000) skriver om, planering och organisation, verkar vara ganska självklar i den 

svenska förskolan för enligt Lutz (2013) finns nästan alla barn i Sverige, med undantag 

för några få grupper, med i den vanliga förskoleverksamheten. Den tredje nivån är den 

som intresserar Corbett och Slee mest och som de ser som den mest avgörande för om 

verklig inkludering ska komma till stånd. De två aspekter på inkludering som Asp-

Onsjö (2006) beskriver som social och didaktisk inkludering hamnar till stor del på den 

tredje nivån som Corbett och Slee (2000) beskriver. 

 

Specialpedagogik handlar om vilket perspektiv som väljs. När det rör sig om skillnaden 

mellan inkludering och integrering beskriver Nilholm (2006) det som att det i 

inkludering ”innebär att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet” (s. 14) medan 

integrering ”innebär att delarna ska passa in i en helhet som inte riktigt är organiserad 

utifrån delarnas egenskaper.” (s. 14) Lutz (2013) beskriver istället skillnaden som att 

”fokus skiftas från individens anpassning till att miljön ska anpassas till olikheter bland 

människor.” (s. 39) Han gör gällande att verksamheten måste observeras och analyseras 

med utgångsläget att leta efter hur det går att hitta generella lösningar som kan gälla för 

och hjälpa alla barn istället för att göra individualiserade åtgärder såsom olika 

personliga hjälpmedel. Om den hjälp som erbjuds är generell för alla kommer en del 

aldrig att behöva använda den, några kommer att behöva utnyttja den vid ett fåtal 

tillfällen medan de som har större behov av hjälpen och kommer att använda den ofta 

kan göra det utan att pekas ut som avvikande. Asp- Onsjö (2006) och Nilholm (2006) 

menar att inkludering snarare är en process än ett konstant tillstånd där hela tiden frågor 

måste ställas kring hur väl barnet får vara med på sina egna villkor.  

 

5.3 Normalitet och avvikelse 

Lutz (2013) förklarar att normalitet kan identifieras på tre olika sätt. Förutom en 

statistisk utgångspunkt går det att utgå från normativ normalitet. Med det menas att det 

är de värderingar som för tillfället råder i samhället som avgör vad som är normalt. Lutz 

skriver att den normativa och statistiska definitionen flyter in i varandra eftersom det 

inte ens i det vetenskapligt mätbara finns någon självklar gräns för vad som är normalt 

eller inte och att även det har att göra med vilka värderingar som råder i samhället. Den 

tredje definitionen han beskriver kallas för medicinsk normalitet och innebär avsaknad 

av det avvikande och att det avvikande måste behandlas för att bli normalt. Den 

behandlingen skulle kunna vara specialpedagogisk undervisning. Lutz (2013) slår fast 
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att om något bedöms som avvikande hänger det samman med vem och när en 

bedömning görs. 

 

Det är inte bara inom specialpedagogiken som det är svårt att komma från begreppen 

normalitet och avvikelse. Nilholm (2012) påpekar att det som kallas normbrott finns i 

alla sociala miljöer. Vidare skriver han att forskningen ofta kritiserar att avvikare 

identifieras i skolan men han menar att det inte går att undvika utan att det istället är 

bättre att diskutera hur det kan göras på ett så bra sätt som möjligt. Han gissar att det 

han kallar en bred normalitet är att föredra framför en smal normalitet. I den breda 

normaliteten finns det, i motsats till den smala, större plats för individualitet. I Pallas 

(2011) studie går att se just hur värderingar och normer styr vad som är normalt eller 

avvikande. ”Det speciella uppstår i relation till förskolans krav, förväntningar, 

förhoppningar och föreställningar, där förskolan är den samhälleliga institution som har 

makten att definiera vem som ska komma att betraktas som speciell.” (a.a. s. 154) Hon 

beskriver också hur personalen på olika sätt hanterar olikhet hos barn för att de inte ska 

utmärka sig som avvikande. Antingen försöker de tona ner det avvikande och ger 

individuell hjälp till barnet för att det inte ska framstå som avvikande. Eller så kan de 

också bygga en verksamhet där olika sätt att bete sig är tillåtna, att tillåta olikheter.  
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6 Metod 
I detta kapitel presenteras hur den här studien genomförts. Att noga beskriva hur 

forskningsprocessen har gått till och beskriva författarens tankar med metodval kan 

bidra till att göra studien och dess resultat mer trovärdigt (Svensson & Ahrne, 2011).   

 

6.1 Val av metod 

Metoden som valts är en explorativ kvalitativ studie i form av intervjuer. Inspiration har 

hämtats ur hermeneutiken. Att en studie är explorativ innebär att den är utforskande, att 

den är till för att på ett allsidigt sätt bidra med kunskap inom ett område som ännu inte 

finns så mycket forskning kring (Patel & Davidson, 2003). Datainsamling i kvalitativ 

forskning fokuserar på så kallade ”mjuka” data, tex intervjuer, observationer och analys 

av texter (Ahrne & Svensson, 2011; Patel & Davidson, 2003). Ytterligare en förklaring 

vad det innebär att en studie är kvalitativ går att hitta hos Trost (1997) som skriver att 

det är när intresset är att förstå och att hitta mönster istället för att till exempel bara 

svara på hur många och hur ofta. Enligt Patel och Davidson (2003) är det svårt att exakt 

beskriva vad en hermeneutisk ståndpunkt består i. Men de beskriver att den syftar till att 

tolka och förstå ”den mänskliga existensens grundbetingelser.” (s. 29) Det tillsammans 

med att de skriver att hermeneutiken ser förförståelse, empati och medkänsla som 

verktyg som forskaren ska använda för att få en god förståelse för det som studeras gör 

att det går att säga att studien även tagit inspiration i den ansatsen. 

 

Frågeformuläret (se bilagor 3–6) som användes i studien var lite olika formulerade 

beroende på om det var en förskollärare, en specialpedagog, föräldern eller 

arbetsterapeuten som intervjuades men följde ungefär samma struktur och hade samma 

övergripande tema. Patel och Davidson (2003) skriver att oftast innehåller ett 

frågeformulär till en kvalitativ intervju flera teman och att forskaren kan välja att 

utforma det enbart med teman eller också formulera följdfrågor som stöd för samtalet. 

Med självkännedom hos mig som intervjuare gjordes valet att ha med ganska många 

frågor för att känna mig säker i intervjusituationen så att inte något väsentligt skulle 

glömmas bort. Intervjuerna hade ändå en ganska låg grad av standardisering eftersom 

det var en stor flexibilitet i hur frågorna formulerades och om de överhuvudtaget 

ställdes om intervjupersonen redan hade besvarat dem på annat sätt. Intervjupersonerna 

var också fria att tolka frågorna och hade stort utrymme att svara som de ville. Därmed 

kan intervjuerna sägas ha haft även en låg grad av strukturering.      

 

Sökandet efter förskolor där det gick barn som använde tyngdväst ledde slutligen endast 

till en förskola och en förskoleklass. Det lilla urvalet föranledde en triangulering när det 

gällde insamlandet av data för att öka validiteten. Triangulering innebär att ett fenomen 

blir belyst från flera håll, antingen genom olika datakällor (till exempel personer) eller 

genom att flera forskare undersöker samma sak. På så vis kan det ge en större 

trovärdighet åt studien om forskaren genom att väga samman de olika utsagorna kan ge 

en fylligare bild av fenomenet, både när det gäller samstämmighet i resultaten eller om 

de pekar åt olika håll (Patel och Davidson, 2003).  

 

6.2 Urval 

Från början låg intresset endast i att komma i kontakt med personal på förskolor där det 

gick barn som använde tyngdväst. Det blev ett detektivarbete där sökandet fick ta 

många olika väger. Kontakt togs via telefon eller mejl med organisationer, företag, 

privatpersoner och personer i egenskap av vad de arbetade med. Intervjupersoner 
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eftersöktes även via flera Facebook-sidor, både öppna och slutna (se bilaga 1). En 

kontakt ledde ofta till en annan.  

 

Det slutliga urvalet till studien kom genom en kontakt med en arbetsterapeut på en 

BUP-mottagning i ett landsting i södra Sverige. När hon kontaktades för studien hade 

hon förskrivit en väst till en flicka som gick i förskoleklass och skulle precis förskriva 

och prova ut en väst till en flicka som gick i förskola. Eftersom sökandet inte hade gett 

mer än en förskola som passade sökkriteriet beslöts i samråd med handledare att istället 

vidga målgruppen för intervjuerna till att också gälla förskoleklass. Även målgruppen 

när det gäller vilken sorts intervjupersoner som eftersöktes utvidgades till att gälla även 

andra personer som fanns runt barnen som använde tyngdväst. Det slutliga urvalet blev 

förskolläraren och specialpedagogen för flickan i förskolan, dessutom förskolläraren, 

specialpedagogen och en förälder för flickan i förskoleklassen och slutligen också 

arbetsterapeuten på BUP som förskrivit de båda västarna, sammanlagt sex informanter. 

Föräldern till barnet i förskolan tillfrågades också men avböjde att vara med. 

 

När intervjuerna genomfördes var flickan i förskoleklassen 6½ år och hade använt 

västen ca två månader och flickan i förskolan var 5½ år och hade använt västen i cirka 

en månad. I förskoleklassen gick 8 barn och det var en förskollärare och en så kallad 

kommunikatör för ett annat barn med ett Cochlea implantat (ett slags hörselhjälpmedel). 

I förskoleavdelningen gick 20 barn i åldern 3–5 år och det var 3 pedagoger som 

arbetade där. De båda specialpedagogerna som intervjuades var inte direkt involverade i 

användandet av tyngdvästarna men höll sig informerade om hur det gick och handledde 

förskollärarna kring andra anpassningar för barnen. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 

Efter att arbetsterapeuten inhämtat och lämnat över kontaktuppgifter till föräldrarna och 

förskollärarna kontaktades de via telefon och informerades om studien och tillfrågades 

om de ville delta och tid och plats för intervjuerna gjordes upp. Efter samtalen skickades 

informationsbrev (se bilaga 2) till dem var och en via e-post. Föräldern till flickan i 

förskolan valde efter det att inte delta. Kontaktuppgifter till specialpedagogerna 

inhämtades från förskollärarna och de kontaktades via e-post för förfrågan om 

deltagande och information om studien. Även tid och plats för intervjuerna bestämdes 

den vägen. Intervjupersonerna fick välja om de ville intervjuas per telefon eller på plats. 

Förskollärarna valde att intervjuas på sina arbetsplatser medan de andra valde att göra 

det per telefon. Trost (1997) menar att det kan vara rimligt att låta intervjupersonerna 

välja plats för intervjun som ett tack för att de ställer upp på men att forskaren inte helt 

kan avsäga sig ansvaret för det utan måste ha egna förslag på var samtalet kan äga rum. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och sparades sedan över till dator innan de 

raderades från telefonen. Att spela in en intervju gör att intervjuaren kan vara mera 

koncentrerad på ämnet. Men för att kunna använda inspelningen finns två 

förutsättningar dels att tekniken fungerar och dels att ljudet är hörbart (Kvale & 

Brinkman, 2014). Inför intervjuerna kontrollerades av den anledningen dels att mobilen 

tog upp ljudet bra både i samtalen öga mot öga och i telefonintervjuerna. Dels 

kontrollerades att minst en timmas intervju fick plats på telefonens minne. Trots detta 

stannade inspelningen mot slutet vid en av intervjuerna utan att det uppmärksammades. 

Direkt efter den intervjun antecknades det ur minnet vad som svarats. 
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6.4 Bearbetning och analys 

Bearbetningen av intervjumaterialet började med att den inspelade texten 

transkriberades. När en text ska skrivas måste flera val göras och dessa val till trots kan 

aldrig den muntliga och den skriftliga formen av språket bli riktigt samma sak (Kvale & 

Brinkman, 2014). I den här studien togs alla ord med men de översattes till största del 

till skriftspråk i transkriberingen. Korta pauser markerades med kommatecken om de 

var i en mening eller med punkt om de avslutade en mening. Även upprepningar 

särskildes med kommatecken liksom när intervjupersonerna började säga något men 

mitt i meningen började om med en annan formulering. Vid något tillfälle har till 

exempel skratt eller hummanden tagits med när de varit relevanta för innebörden i 

uttalandet. Med tanke på att texten i den färdiga uppsatsen inte ska vara sårande för de 

intervjuade har en del citat snyggats till på så sätt att upprepningar, extra ord eller 

tempusfel ändrats.  

 

Rennstam och Wästerfors (2011) har beskrivit hur tre olika arbetssätt kan användas för 

att skapa en analys. De tre är att sortera, att reducera och att argumentera. I den här 

studien kan de få representera tre olika faser i resultat- och analysarbetet. Efter 

transkriberingen började sorteringen av materialet. Trost (1997) skriver att hur tolkandet 

och analyserandet går till är upp till var och ens tycke och smak och Patel och Davidson 

(2003) menar att forskare ofta använder sig av egna varianter av olika metoder i sin 

forskning. Här användes en typ av kategoriseringsmetod. Först skrevs intervjuerna ut på 

papper i olika färger, en färg för varje intervju. För att skapa en förtrogenhet med 

materialet lästes intervjuerna i sin helhet flera gånger. Sedan klipptes sammanhängande 

textstycken ut ur intervjuerna och utklippen från alla intervjuer sorterades efter vad de 

handlade om i olika preliminära kategorier. Kvale och Brinkman (2014) skriver att 

kategorierna i analysarbetet kan vara definierade från början eller framträda efterhand. 

Här var det en kombination genom att inga kategorier var direkt uttalade från början och 

formulerades efterhand samtidigt som det inte går att komma från att förförståelsen, 

tankar kring syftet med studien och förtrogenheten med materialet gjorde att en del 

kategorier redan existerade även om de inte var nedskrivna. Efterhand slogs några 

kategorier ihop och några fick underkategorier. Efter sorteringen kommer 

reduceringsfasen. Rennstam och Wästerfors (2011) skriver att det handlar om att välja 

vad som ska tas med och vad som ska tas bort i datamaterialet för att det ändå ska 

”skapa en god representation av materialet.” (a.a. s. 202) Mycket av reduceringen hade 

gjorts redan när materialet klipptes itu, det som inte var relevant för studien sorterades 

undan redan då. Den slutliga reduceringen skedde ändå i resultatskrivningen. 

Redovisningen av resultatet följer ungefär studiens frågeställningar men med en annan 

formulering i rubrikerna. Sista fasen i analysarbetet är argumentationen, det som i 

studien är själva analysavsnittet. Enligt Rennstam och Wästerfors (2011) måste en 

uppsats om den ska få betraktas som akademisk ha en ambition att bidra med något till 

ämnesområdet genom en självständig argumentation av tolkningar och förklaringar. 

Analysen i denna studie redovisas i avsnitt kopplade till de olika begreppen i 

teoriavsnittet. 

 

6.5 Etiska överväganden 

I arbetet med studien har det tagits en del etiska ställningstaganden. Efterhand som 

sökandet efter intervjupersoner visade sig vara ganska resultatlöst erbjöd sig ett företag 

som säljer tyngdvästar att låna ut 6–8 västar för en intervention. Genom en förfrågan på 

Facebook fick de in 40 föräldrar som sa sig vara intresserade av att låta sina barn prova 

tyngdväst på förskolan och ta kontakt med förskolepersonalen för att höra om de var 
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intresserade av att låta sig intervjuas. Eftersom syftet med interventionen var att fysiskt 

påverka deltagarna i studien lämnades det in en ansökan om rådgivande etisk 

granskning. De lämnade synpunkter på vad som borde beaktas. Det var bland annat 

personalens frivillighet de hade synpunkter på. Hur blev det om föräldrarna gärna ville 

låta barnet prova väst och det förutsatte att förskolans personal ställde upp på en 

intervju? Dessutom påpekade de att förskolebarn är en utsatt grupp och att använda 

tyngdväst innebär en fysisk påverkan och att även barnens samtycke till att delta kunden 

ifrågasättas. Relationen mellan student och företag problematiserades också. I samråd 

med handledare valdes då istället att arbeta med det urvalet som beskrivits tidigare. 

 

För övrigt är det Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav när det gäller forskningsetik 

som har beaktats. Det första, informationskravet, har uppfyllts genom den muntliga 

informationen via telefon och e-post när intervjupersonerna tillfrågades om att delta och 

genom det informationsbrev som sedan skickades ut. Det andra, samtyckeskravet, anser 

Vetenskapsrådet i allmänhet inte vara så problematisk när det gäller undersökningar där 

deltagarna är aktiva som till exempel i intervjuer eftersom en deltagare kan avbryta när 

den vill. Dock gjorde avhoppet av föräldern till flickan i förskolan att det var relevant att 

fundera över om flickans förskollärare och specialpedagog skulle delta. Beslutet som 

togs blev att eftersom intervjuerna rörde intervjupersonernas upplevelser av 

användandet av tyngdväst och ingen kontakt alls förekom med flickan och 

konfidentialitetskravet för flickan uppfylldes så kunde intervjuerna genomföras ändå. 

Överhuvudtaget har det varit extra viktigt att tänka på det tredje, konfidentialitetskravet, 

eftersom det är ovanligt med barn i förskola och förskoleklass som använder tyngdväst. 

Så få uppgifter som möjligt har tagits med om dem som intervjuats, om barnen studien 

har gällt och om den skola och förskola där barnen gått. Det fjärde, nyttjandekravet, 

uppfylls genom att materialet endast har varit tillgängligt för den här studien och både 

ljud och textfiler kommer efter studiens slut att raderas. 

 

 

  



  
 

17 

7 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet från intervjuerna. Redovisningen görs utifrån en 

uppdelning som utgår från studiens frågeställningar: Upplevelser och synpunkter på 

användandet av tyngdväst, Tyngdvästens inverkan på barn och Tyngdvästens påverkan 

på inkludering.  

 

7.1 Upplevelser och synpunkter på användandet av tyngdväst 

I den här delen framförs vilken kunskap eller erfarenhet informanterna hade om 

tyngdväst och hur de har upplevt handhavandet av den. Dessutom beskrivs i vilka 

situationer och hur mycket västen har använts av barnen. Slutligen redovisas 

intervjupersonerna åsikter om förskolans och skolans eventuella ansvar att 

tillhandahålla tyngdväst.  

 
7.1.1 Kunskap om västen sedan tidigare 

För alla de intervjuade var bekantskapen med tyngdvästar ganska ny. Det var bara 

specialpedagogen i förskolan som hade någon erfarenhet av det sedan tidigare. 

Förskolläraren i förskolan kände inte till tyngdvästar alls. Däremot var det flera av dem 

som hade erfarenhet av eller kände till tyngdtäcken och hade goda erfarenheter eller 

hade hört om goda resultat av det. Specialpedagogen i förskoleklassen pratade också om 

sin erfarenhet av att barn med autism tyckt om att ligga under tryck av eller inrullad i en 

gymnastikmatta som ett sätt att få kontroll på var de hade kroppen. Föräldern berättade 

att barnet sedan tidigare använde tyngdtäcke: 

 
För vi har ju även tyngdtäcke då på kvällen. Det är ett kedjetäcke för vi bytte från bolltäcke 

till kedjetäcke precis. Och det funkar jättebra!  

Hon var mycket positiv till tyngdprodukter och hade gärna sett att det även fanns 

strumpor med tyngder för att flickan skulle ligga mer stilla med sina fötter på natten. 

 
7.1.2 Användandet och instruktioner kring det 

Arbetsterapeuten talade om att hon förskrev tyngdväst som ett hjälpmedel för att öka 

koncentration och minska hyperaktivitet. Hon beskrev en ganska enkel process när det 

gäller utprovandet av västen. Barnets mått skickas in till hjälpmedelskonsulenten så att 

hen ska ha plockat fram västar i rätt storlek när arbetsterapeuten kommer dit med barnet 

och föräldrarna för utprovning. Väl där får barnet prova två olika västar (men av samma 

fabrikat) en lite tyngre med lite större bollar i och en lite lättare med mindre bollar, men 

av samma fabrikat. Det som avgör vilken väst det blir är vilken barnet trivs bäst med. 

Västen får sedan användas både hemma och i förskolan eller förskoleklassen. 

 

När det gäller hur västen ska användas sa arbetsterapeuten att det är viktigt att sätta upp 

mål som kan mätas för att se om den ger något resultat. Detta verkar det inte som 

förskollärarna var inblandade i men föräldern pratade om att de i början fick fylla i ett 

schema. Informationen från arbetsterapeuten gick muntligt via föräldrarna till 

förskollärarna. Förskolläraren i förskolan efterfrågade tydligare information direkt från 

arbetsterapeuten:  

 
Egentligen när man får den här från arbetsterapeuten skulle jag vilja ha en liten 

informationslapp till oss eftersom vi är åtta stycken inne hos oss och alla ska läsa på det här 

så skulle det varit jätteskönt att ’Hon ska ha viktväst för det här och hon ska använda den de 

här stunderna och det här ska vi använda under en så här lång period.’ Alltså lite mer 

konkret. Det saknade jag. 



  
 

18 

Arbetsterapeuten uppgav i intervjun att den information hon lämnar i samband med att 

en väst förskrivs är att barnets svårigheter är det som ska vara utgångspunkten när 

målen för användandet av västen sätts upp och att de situationer där barnen ska använda 

västen ska väljas ut. De barn som hon var inkopplad på använde västen för att kunna 

sitta med längre stunder och fokusera. Hon nämnde samlingar och måltider som 

situationer där västarna brukar användas men sa också att hon hört att den använts i 

andra sammanhang som till exempel vid barndop. I förskolan och i förskoleklassen 

uppgav förskollärarna att det var just i de lite mer stillsamma situationerna så som i 

samling, arbetspass, läsning och när de åt, frukt i förskoleklassen och lunch i förskolan, 

som västen var på. Västen användes inte i den fria leken eller i annan rörelselek. I 

förskolan hade förskolläraren uppfattat informationen som att det skulle vara i de 

stillsamma stunderna den skulle vara på och i förskoleklassen uppgav förskolläraren att 

det var barnet själv som valde att ta av sig västen vid aktiviteter med rörelser. I hemmet 

verkade det emellertid som att västen användes lite mera flexibelt och användes både 

vid lek, i affären, i kollektivtrafiken, vid måltider och annat stillasittande. I förskolan 

och förskoleklassen brukades västen ca en timma och en kvart per dag och hemma ca 

tre timmar per dag. 

 

Arbetsterapeuten påpekade också att det är viktigt att det måste bli en positiv upplevelse 

utan tvång för barnet. Förskolläraren i förskolan var inne på samma sak och berättade 

att mamman i det fallet satt i en snygg grej i dragkedjan för att västen skulle upplevas 

som lite tjusigare. Specialpedagogen i förskoleklassen sa att barnet själv måste 

acceptera sitt hjälpmedel och tycka att det är bra för att det ska fungera. 

 
7.1.3 Användning av västen 

I förskolan och till största del även i förskoleklassen användes västen i ett 

sammanhängande pass just för att de situationer som förskollärarna hade bedömt att det 

skulle vara bra att använda västen låg efter varandra. förskolläraren i förskolan tyckte 

också att det skulle bli mindre rörigt för barnet på det viset:  

 
Och då kände jag att ’Ja men det här blir ju bra, vi börjar med den vid samlingen, så går det 

över till maten och sen lässtunden och sen tar vi av den.’ Så liksom följde det som en röd 

tråd. Än att vi skulle springa med den hit och dit för då hade det säkert blivit rörigt för 

henne.  

I förskolan låg ansvaret på förskolläraren att västen kom på men i förskoleklassen skötte 

barnet det själv efter en inkörningsperiod där förskolläraren markerade på schemat när 

västen skulle vara på och även hjälpte till att påminna. I förskoleklassen berättade 

förskolläraren att det någon gång hände att barnet på eget initiativ hämtade västen. 

Förskollärarna både i förskoleklassen och förskolan uppgav att omständigheterna kring 

västen inte medförde något merarbete eller är något som uppfattades som betungande 

för dem. Hemma verkade det vara både på initiativ från mamman och barnet som västen 

togs på men även barnets kompis kunde uppmana barnet att ta den på sig när hon hade 

för bråttom i leken. 

 

Informanterna hade lite olika svar på vad de såg för faror med användandet av 

tyngdväst. Några var lite fundersamma på om det rent fysiskt, för kroppen och 

musklerna, kunde finnas någon fara i att bära något sådant tungt för länge. 

Förskolläraren i förskoleklassen berättade att ett av barnen i gruppen som hade fått 

prova flickans väst hade ramlat ihop av tyngden. Arbetsterapeuten sa att det som kunde 

vara en fara med tyngden var att barn eventuellt skulle kunna gå ner i vikt om västen 

användes alltför mycket men menade att det oftast ger sig eftersom det kanske inte är så 
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bekvämt att ha den på sig alltför långa stunder. Något som i sig kanske egentligen inte 

var en fara var att det kunde bli mycket varmt att använda västen. Förskolläraren i 

förskolan efterlyste kylningsmöjligheter liknande dem som finns i en del handledsband 

där kylningseffekten aktiveras genom att banden läggs i vatten en liten stund. 

Specialpedagogen i förskolan pratade också om att västen kan bli mycket varm. Hon 

oroade sig då för hur det skulle bli för ett barn som trivs i och har stor nytta av västen 

om det blir perioder när det inte kan använda den på grund av värmen.  

 
7.1.4 Västar – förskolans och skolans ansvar? 

Alla intervjupersonerna ställde sig mer eller mindre positiva till att förskola och 

förskoleklass skulle kunna erbjuda barn och elever tyngdvästar även om de hade lite 

olika syn på hur det skulle kunna gå till. Specialpedagogerna och förskolläraren i 

förskoleklassen refererade till att det i kommunen fanns en central specialpedagogisk 

enhet som ibland lånade ut lite andra hjälpmedel till olika skolor för att de skulle kunna 

testa för att se om de gjorde någon nytta innan skolan eventuellt köpte in egna. De 

menade att det skulle kunna fungera på liknande sätt med tyngdvästarna.  

Specialpedagogen i förskoleklassen sa lite skämtsamt att det inte skulle fungera att det 

köptes in en klassuppsättning och att eleverna inte kan gå runt och använda dem jämt 

men att när en elev ska börja använda en väst eventuellt skulle ha några fler västar så att 

de andra eleverna också kunde prova. Hon ansåg också att en elev måste ha en 

pedagogisk utredning innan hen blev aktuell för en tyngdväst. Även förskolläraren i 

förskolan var inne på att ett barn åtminstone behövde ha fått en utvecklingsbedömning 

för att börja använda en tyngdväst och att det först då är dags att föräldrarna tillfrågas 

om de är med på att västen provas på deras barn. Hon var orolig för att annars tappa 

föräldrarnas förtroende: 

 
Och då kan jag tänka mig att om en förälder skulle få se att eller att vi skulle säga att ’Vi 

har använt tyngdvästen på ditt barn idag’. Då skulle det ställa mycket oro och frågor. 

För föräldern i studien var det en rent praktisk fråga om det skulle erbjudas en väst i 

förskoleklassen: 

 
Jag har väl önskat ibland att det funnits just en väst på skolan för att den inte ska släpas 

fram och tillbaka hela tiden. 

Som det var nu lät de västen ibland vara kvar i skolan för att det var svårt att forsla den 

mellan skolan och hemmet. 

 
7.1.5 Sammanfattning 

Överlag hade alla informanterna ingen eller liten erfarenhet eller kunskap om tyngdväst 

innan barnen i studien började använda den. Utprovningen och informationen om 

tyngdvästen kräver ingen expertkunskap. Förskollärarnas upplevelse av hanteringen av 

tyngdvästen var positiv och upplevdes inte ge personalen extra arbete. Alla 

intervjupersonerna ställde sig positiva till att förskolan eller skolan skulle tillhandahålla 

tyngdvästar. 

 

7.2 Tyngdvästens inverkan på barn 

I följande avsnitt redovisas först förutsättningarna för de två barnen som studiens 

informanter intervjuats om. Sedan beskrivs vilken inverkan informanterna upplevt att 

tyngdvästen haft på barnen när det gäller koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet. 

Slutligen redovisas även informanternas erfarenheter av användandet av tyngdvästar på 

andra barn.   
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Utgångsläget hos de två barnen i studien var i sig väldigt olika. Förskolläraren i 

förskoleklassen beskrev att barnet i hennes klass alltid hade suttit på sin plats och inte 

farit runt. Hon förklarade det med att flickan inte ville utmärka sig utan skärpte sig när 

hon var i förskoleklassen. Hennes förälder bekräftade bilden av att det var en stor 

anspänning för flickan att koncentrera sig i skolan och uttryckte det som att hon var 

jättespeedad när hon kom hem efter att inte fått utlopp för sin energi under dagen. 

Förskolläraren i förskolan gav däremot en bild av barnet i sin grupp som väldigt rörligt, 

både att hon reste sig och gick runt ibland när det var samling och att hon rörde sig och 

pillade och plockade hela tiden. 

 

Eftersom barnet i förskoleklassen inte tidigare hade utmärkt sig på så sätt att hon hade 

haft svårt att sitta still när hon varit i förskoleklassen sa förskolläraren att när det gällde 

rörligheten var det ingen skillnad. Däremot hade hon märkt en skillnad när det gällde 

barnets inlärning. Hon tolkade det som att flickan kunde koncentrera sig mera på de 

uppgifter hon hade istället för att tänka så mycket på att sitta stilla. Desto större skillnad 

märkte föräldern hemma. Redan på hemväg från utprovningen av västen tog de på den 

på tåget hem: 

 
Vi åkte tåg den där dagen och buss. Vi provade den redan då för det är en hemsk situation i 

vanliga fall. Vi provade redan på tåget och det var rent av underbart! 

Föräldern sa att det tog ungefär tre minuter så hade både kroppsrörelser och tal lugnat 

ner sig. Västen gjorde att barnet kunde sitta stilla lite längre stunder, kontrollera sig när 

de hade gäster och stanna upp sitt tempo när hon lekte med andra barn. När de ibland 

hade västen till affären beskrev mamman det som att hon kunde gå genom butiken 

istället för att springa. Hon sa att flickan inte hade så lätt att uttrycka sig om den men att 

hon i alla fall sa att hon kände sig lugn och att det var lättare att sitta stilla och tolkade 

det som att flickan menade att hon blev så pass lugn att hon kunde fokusera på vad 

förskolläraren sa. Hon tyckte att de haft god hjälp av västen. 

 

När det gäller barnet i förskolan så tyckte förskolläraren att hon märkte skillnad på 

flickans hyperaktivitet. Till skillnad från flickan i förskoleklassen där västen verkade 

redan första gången på tåget så sa förskolläraren i förskolan att det tog några gånger 

innan de märkte något resultat. Det var i de små grejerna som hon sa att hon såg 

skillnad, att barnet fick en ro i kroppen och slutade plocka och pilla: 

 
Det rörs hela tiden och far och kryper och det kan jag se när hon får västen på sig så får hon 

ett annat lugn. 

Flickan hade också lättare att sitta stilla på stolen, att inte glida hit och dit, när de åt. 

Däremot verkade det inte göra någon skillnad för hennes impulskontroll. Oavsett om 

hon hade västen på eller inte så kunde hon resa sig och gå iväg om det var något som 

störde eller som upprörde henne. Förskollärarna eller föräldern märkte inte att 

användandet av västen gjorde att de blev mer lugna resten av tiden också. Istället 

upplevde föräldern att västen hade motsatt verkan, att barnet istället blev mer 

hyperaktivt när västen åkte av. Arbetsterapeuten kommenterade detta och uttryckte att 

just den verkan av västar hade hon inte hört talas om tidigare. 

 

Arbetsterapeuten och specialpedagogerna kunde inte komplettera med några uppgifter 

om dessa barn. Däremot kunde både arbetsterapeuten och specialpedagogen i förskolan 

beskriva erfarenheter från andra barn, både egenupplevda och sådana som de hört av 
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sina kollegor. Arbetsterapeuten hade inte förskrivit mer än ett fåtal västar ännu men 

hade bara positiva erfarenheter av det. Specialpedagogen hade genom kollegor som 

arbetade i skolan hört om bland annat en pojke med autism som det fungerade mycket 

bra på och där pojken själv efterfrågade att ha västen på sig. Dessutom fanns det ett barn 

i en annan förskola som fått börja använda väst och som också verkade ta emot den väl. 

Hon gick emellertid inte in djupare på om västarna hade gjort att barnen blev lugnare. 

Specialpedagogen i förskoleklassen var den som tydligast pratade om att det ändå är så 

att det precis som med alla andra hjälpmedel inte hjälper alla, att det är individuellt hur 

det upplevs. Alla de yrkesverksamma i studien hade eller hade haft kontakt med andra 

barn som de skulle vilja prova tyngdväst på eller trodde skulle kunna haft nytta av en 

tyngdväst.  

 
Just av det där att man ser att det verkligen kryper i dem så man skulle vilja se om de skulle 

kunna känna det här att de får kontakt med sig själva och sitt inre liksom. Att det håller 

ihop dem lite grann. (Specialpedagogen i förskoleklass) 

 
Jag tänker ju på flera barn som jag har som jag skulle vilja testa det här på. Och som jag 

inte riktigt vet nu då vart jag ska vända mig till. (Specialpedagogen i förskolan) 

 
Men jag har ju ett barn till här som jag skulle bara känna så här ’Oh, han skulle verkligen 

behöva prova det här’. (Förskolläraren i förskolan) 

 
Såna här som, ja man ser nästan hur det kryper i dem. De har trasslat in, alltså benen 

emellan och så. […] Så när man tänker tillbaka på de åren så har jag säkert haft såna som 

skulle blivit hjälpta av det. Det tror jag absolut. (Förskolläraren i förskoleklass) 

 
Nej men alltså de med mycket rörelse, som har svårt att samla ihop sig höll jag på att säga. 

Fokusera på. Nu har jag bara provat täcket lite grann. Man känner ju det här lugnet alltså, 

det här när man blir omsluten. Och man kan väl känna att många barn matas med så mycket 

så man behöver hjälpa dem att kunna fokusera. (Arbetsterapeuten) 

 

Det går att utläsa av svaren att det först och främst är till barn som är hyperaktiva och 

okoncentrerade de skulle vilja prova tyngdväst. 

 
7.2.1 Sammanfattning 

Utgångsläget för de båda barnen som studien har rört sig kring har varit mycket olika. 

Även informanternas upplevelse av tyngdvästens inverkan på barnen har därmed blivit 

varierande. För barnet i förskoleklassen har västen främst upplevts ha inverkan på 

hennes koncentration i skolan eftersom hon redan tidigare satt stilla vid arbetspassen i 

förskoleklassen. Hemma har den däremot också påverkat hennes hyperaktivitet. I 

förskolan upplevde förskolläraren att tyngdvästen hade påverkat hyperaktiviteten men 

inte impulsiviteten på barnet där. Specialpedagogen i förskolan och arbetsterapeuten 

hade andra egna positiva erfarenheter av barns användande av tyngdväst. Alla de 

yrkesverksamma informanterna uppgav att de hade barn eller elever som du skulle vilja 

låta använda tyngdväst. 
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7.3 Tyngdvästen påverkan på inkludering 

Under det här avsnittet redovisas resultatet som handlar om informanternas upplevelse 

av tyngdvästens påverkan på inkludering, normalitet och avvikelse. Avsnittet har delats 

in i Rumslig inkludering, Social inkludering och Didaktisk inkludering. 

 
7.3.1 Rumslig inkludering 

För de två barnen i studien verkade inte tyngdvästen ha påverkat deras inkludering i 

förskolan eller förskoleklassen så mycket rent rumsligt eller fysiskt. Båda var redan 

tidigare hela tiden med i den ordinarie verksamheten. Barnet i förskoleklassen beskrevs 

av förskolläraren som duktigt och att hon var ett lätt barn för henne som förskollärare i 

förskoleklassen: 

 
För hon har suttit på sin plats i samlingen. Hon har suttit på sin plats på stolen. Hon har 

aldrig farit runt eller låtit så. 

Barnet i förskolan beskrevs dock som mera rörligt och att hon ibland reste sig upp och 

gick en lov men att hon varit med på samlingarna ändå. Det enda tillfället som 

förskolläraren i förskolan beskrev där barnet blivit mer inkluderat rumsligt var vid 

måltiderna. Tidigare hade hon alltid suttit i ett rum med lite färre barn trots att hon själv 

ibland hade bett om att få flytta in i den större så kallade restaurangen. I och med att hon 

hade västen hade hon fått möjlighet att sitta med där ibland när de övriga förhållandena 

runt omkring var optimala. 

 
Nu sitter hon ibland inne hos mig (i restaurangen) därför att, det fungerar ibland när jag inte 

har ett annat barn där som är högljutt. Så då kan det fungera att hon kommer in. Då har vi 

gjort lite mera så. Då har det fungerat bra med västen för att då har den ju kunnat hålla 

henne på plats. (Förskolläraren i förskolan) 

Både specialpedagogerna och arbetsterapeuten resonerade kring att användandet av 

västen kan fungera rumsligt inkluderande.  

 
Jo men det tänker man väl bara det här att få kunna sitta med i samlingen eller att man får 

vara med i gruppen och har möjlighet till det. (Arbetsterapeuten) 

 
Jag tror att det, för att om det kan hjälpa barnet att bli, känna att det blir mer tryggt och att 

det blir mer, ja den effekten som västen ger, kanske en lugnande effekt och allting, så 

hjälper ju det de här barnen att bli mer inkluderade och mer delaktiga för då kanske de kan 

delta mer i aktiviteter. (Specialpedagogen i förskolan) 

 
För individen kan det ju vara så att man känner att man kan få ett mer lugn i kroppen så att 

man kan orka delta på en samling där det kanske annars känns som att man har myror i 

kroppen och måste liksom röra på sig men att man faktiskt får tillgång till sitt inre lugn och 

kan sitta vid och vara delaktig tillsammans med kamraterna. (Specialpedagogen i 

förskoleklassen) 

De var eniga om att tyngdvästen kunde påverka inkluderingen om den hade en lugnande 

effekt på barnet. 

 
7.3.2 Social inkludering  

Båda förskollärarna var måna om att involvera barnen och fråga dem hur de skulle göra 

när de visade västen för de andra barnen. I förskolan fick barnet möjlighet att själv 

berätta: 
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’Kan du berätta själv?’ Och hon berättar som att ’Men jag har den här för att jag är ju så 

känslig mot allting och den här är som en stor kram för mig’. 

I både förskolan och förskoleklassen var de ärliga med varför västen användes och i 

förskoleklassen pratade förskolläraren om andra barn i klassen som behövde andra 

sorters hjälpmedel, Cochlea implantat och glasögon, i samband med att västen visades 

upp. Att normalisera hjälpmedlen, att någon sitter på bolldyna, att någon har väst, var 

för övrigt något som specialpedagogen i förskoleklassen också såg som ett sätt att 

undvika att västen upplevdes som avvikande. En strategi de använde sig av i både 

förskoleklassen och i förskolan var att låta de andra barnen prova västen.  

 
De andra barnen har fått känna hur den känns för att de ska ha fått känna på kramen. 

(Förskolläraren i förskolan) 

Föräldern berättade att barnets kompisar hemma också hade fått göra det. Det var något 

som specialpedagogerna förordade också. Bland annat sa specialpedagogen i förskolan: 

 
Sen tror jag det är viktigt att man låter alla kanske prova och att man går runt med den 

västen till alla för att se vad det innebär. Att man inte gör det till något konstigt. 

Hennes uppfattning var också att det pratas mycket i verksamheten om att vi har olika 

behov och att alla är olika.  

 

Båda förskollärarna beskrev ett accepterande klimat bland barnen och ett tillåtande 

förhållningssätt hos personalen. Förskolläraren i förskolan tyckte att de hade mycket 

förstående barn i gruppen och trodde det berodde på att de var vana vid barn i behov av 

stöd, att de av den anledningen var förstående för att alla inte har samma 

förutsättningar:  

 
Vi lägger oftast inte så stor vikt vid det. Nej, för det är ingen större grej. Vi har en kille i 

samlingen som måste ha en lapp i vilken ordning sakerna kommer i samlingen. Ja och det 

har ju något av barnen frågat varför måste han ha den. ’Ja men det är så att han behöver 

veta vilket som kommer.’ Och är det prat så ska det vara ett liten prat där så att han vet att 

den kommer då. Och då har de ju köpt det. Är det så att vi har glömt så hämtar något av 

barnen. ’Men han behöver ju den här idag.’ ’Ja just det ja!’ Och lika så är det med (barnet) 

med sin väst. Det är inte så att vi inte pratar om det utan snarare så att ja men det här 

behöver den och den behöver det här. Vi jobbar väldigt mycket att det ska vara 

inkluderande. 

I förskoleklassen pratade förskolläraren om att barn överlag är accepterande: 

 
Sen är ju barn väldigt så här, accepterar saker och ting. Att han vandrar omkring där en 

sväng och sen tillbaka. Så är ju det inget konstigt på något sätt. 

Specialpedagogen i förskolan refererade till några barn i skolan som använde väst och 

som själva tyckte att det var lite cool med västarna för att de gjorde dem lite större. De 

hade haft en positiv upplevelse av att kompisarna visat intresse för och velat prova 

västarna. Men hon var medveten om att det kan komma elaka kommentarer från andra 

barn men att pedagogerna borde kunna avstyra det. Hon tyckte heller inte att västarna 

utmärkte sig så mycket utan såg ganska enkla ut. Arbetsterapeuten hade inte heller 

märkt att barnen hon hade kontakt med hade känt sig utpekade för att de använde 

tyngdväst. 
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När det specifikt gäller tyngdvästens inverkan på den sociala inkluderingen i förskolan 

och förskoleklassen är den lite svårare att få syn på i studien eftersom västen inte i något 

av fallen används under fri lek utan mera i styrda situationer. Föräldern berättar däremot 

att västen underlättar när barnet leker med kompisar hemma: 

 
Ibland så blir det ju, leken blir helt fel för att (barnet) har så bråttom. Då kan kompisen säga 

liksom att ’Men du, ta på dig den där västen nu då!’ Då står (barnet) och tar på sig västen 

och då genast är det nere i en annan nivå igen och då funkar det bättre. 

Så här berättade arbetsterapeuten om ett annat barn som använde sin väst på ett 

barndop: 

 
Det hjälpte till att han kunde närvara lite mera. Hela familjen ihop. 

Båda dessa exempel visar att västen har haft betydelse för den sociala inkluderingen 

utanför förskola och skola. 

 
7.3.3 Didaktisk inkludering 

Båda barnen i studien hade västen på sig i inlärningssituationer men det är ändå svårt att 

säga vilken betydelse den hade när det gäller den didaktiska inkluderingen. För flickan i 

förskoleklassen sa förskolläraren att hon tog in inlärningsmässigt efter att hon började 

med västen:  

 
Men det jag kan se nu är att där vid, hon tar in inlärningsmässigt. Att hon inte behöver, det 

har lossnat lite mer sedan västen har kommit. Hon kanske inte behöver tänka så mycket på 

sin kropp att ’Nu sitter jag still.’ Utan ’Nu kan jag koncentrera mig mer på pappret eller det 

jag skall göra.’ 

Förskolläraren i förskolan var mer tveksam till vad det betydde för flickan när rörelser 

och plock minskade när hon fick västen på sig: 

 
Läsvilan är hon ju ändå med på. Jag kan inte säga att västen inkluderar henne mer 

egentligen. Ja, men hon är med på den och det har hon ju alltid varit. Men jag kan kanske 

tro att det kan vara lugnare för henne själva att inte… Om hon är påverkad av det. Det är 

inte säkert att hon är. Det kan vara vi som påverkas av att hon rörs hela tiden. Det behöver 

inte vara en oro i henne egentligen. Det är svårt att veta. 

Både förskolläraren i förskoleklassen och mamman trodde att västen skulle komma att 

ha mer betydelse från första klass i skolan när det blir mer av stillasittande och svårare 

uppgifter. 

 

Specialpedagogen i förskoleklassen påpekade faran av att tro att en tyngdväst kan lösa 

alla problem och pekade på att den både kan lösa och skapa problem: 

 
Får man tillgång till sitt inre lugn kan man sitta med och vara mera delaktig tillsammans 

med kamraterna. Att det inte är något annat som stör då kan jag tänka att det gör det. Men 

om man då samtidigt upplever ett utanförskap för att man har väst på sig då blir det ju 

liksom lite kontraproduktivt.  

Hon jämförde tyngdvästen vid andra sorters hjälpmedel och sa att det var viktigt att 

barnet själv accepterar och uppskattar hjälpmedlet för att det ska göra någon nytta. 

 

7.4 Avslutande reflektioner över resultatet 

Intervjupersonerna har överlag en positiv upplevelse av barns användande av tyngdväst. 

Det upplevs inte som betungande för personalen och kräver inte expertkunskaper för att 
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kunna provas ut och användas. Tyngdvästen används lite mera flexibelt i hemmet än i 

förskolan och förskoleklassen. Informanterna var överens om att det hade varit bra om 

kommunen hade tillhandahållit västar. Det framkom i intervjupersonernas svar att 

tyngdvästen har haft lite olika inverkan på de två barnen som studien rört sig kring. 

Flickan i förskoleklassen verkade få ökad koncentration med ökad inlärning som följd 

av att hon använde västen. Hemma använde hon den med gott resultat mot 

hyperaktivitet. Flickan i förskolan fick mera ro i kroppen och hyperaktiviteten minskade 

när hon hade västen på sig. För de här barnen ökade inte den rumsliga inkluderingen 

eftersom de redan tidigare deltog i alla aktiviteter med de andra barnen. Det var svårt att 

läsa ut av intervjuerna om den sociala inkluderingen hade ökat eftersom det uppgavs att 

västen främst användes under lärarledda och stillasittande aktiviteter. Dock verkar det 

som att användandet av tyngdvästen inte har pekat ut de två barnen som avvikande utan 

istället har olikheter och hjälpmedel normaliserats. Vad det gäller den didaktiska 

inkluderingen kan svaren från förskolläraren i förskoleklassen tyda på att det är lättare 

för den flickan att ta emot undervisningen när hon har på sig tyngdvästen. 

Förskollärarens tolkning var att hon då inte behöver anstränga sig så mycket för att sitta 

stilla. Förskolläraren i förskolan visste inte om flickan själv egentligen stördes av att 

hon rörde sig mycket när hon inte hade västen och därmed är det svårt att säga om den 

påverkade hennes didaktiska inkludering.   
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8 Analys 
I det här kapitlet analyseras studiens resultat i förhållande till studiens teorikapitel. Det 

görs under samma huvudrubriker som finns i teorikapitlet: Perspektiv på 

specialpedagogik, Inkludering och Normalitet och avvikelse.  

 

8.1 Perspektiv på specialpedagogik 

Tyngdvästarna har förskrivits som kompensatoriska personliga hjälpmedel av 

arbetsterapeuten på BUP. De ska göra så att barnens problem med hyperaktivitet och 

koncentration dämpas så att de får lättare att följa den vanliga undervisningen. Det går 

inte att komma ifrån att det kompensatoriska eller medicinska perspektivet på detta 

sättet framträder. Enligt Haug (1998) är målet i ett sådant perspektiv att barnet ska 

kompenseras för sin brist så att det presterar lika bra som alla andra. Karlsudds (2014) 

syn på digitala hjälpmedel kanske inte fullt ut går att översätta till att gälla även ett 

hjälpmedel som tyngdväst. Likväl handlar det om vilket perspektiv som tas om ett 

hjälpmedel erbjuds som ett personligt och kompensatoriskt hjälpmedel för vissa eller 

pedagogiskt verktyg för alla. Alla intervjupersonerna tyckte att förskolan eller skolan 

skulle kunna tillhandahålla tyngdvästar men även då främst som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel för de som fått antingen diagnos eller där det gjorts någon pedagogisk 

utredningen, inte som ett generellt hjälpmedel till alla. För att förklara 

dilemmaperspektivet nämner Nilholm (2003) olika, främst etiska, dilemman utan någon 

enkel lösning som kan dyka upp i förskola och skola. Att förhålla sig till ekonomin kan 

också vara ett stort dilemma. Möjligen kan de svar som utryckte tveksamhet till att ha 

ett antal västar i varje barngrupp visa på en osäkerhet till att det överhuvudtaget är 

genomförbart med tanke på ekonomin och därmed tolkas som att de intar ett 

dilemmaperspektiv. Det kan förklara att några av intervjupersonernas uttalanden om 

tillgängligheten till västarna kan tolkas ur ett kompensatoriskt perspektiv samtidigt som 

de säger annat som går att tolka ur ett kritiskt perspektiv. Ett exempel är förskolläraren i 

förskolan som berättade om hur de på förskolan arbetar på ett sätt som normaliserar 

olikheter och också anpassar verksamheten efter barnens olika behov men ändå bara kan 

se tyngdvästen som ett personligt kompensatoriskt hjälpmedel. 

  

Förskolläraren och föräldern till barnet i förskoleklassen trodde att tyngdvästen skulle få 

större betydelse ju äldre barnet blev. De trodde att det skulle bli mer stillasittande och 

svårare uppgifter längre upp i skolan. Min tolkning var att de framför sig såg en 

verksamhet där flickan skulle bli tvungen att anpassa sig mera efter undervisningen 

istället för att undervisningen skulle anpassas efter henne. En sådan verksamhet bygger 

på ett kompensatoriskt perspektiv där barnet enligt Lutz (2013) blir en del som ska 

passas in i helheten i stället för att det är helheten som ska anpassas efter hur delen 

fungerar. Specialpedagogen i förskoleklassen såg en fara just i detta att förlita sig för 

mycket på tyngdvästen och tro att den löser alla problem. 

 

8.2 Inkludering 

Den samlade upplevelsen hos intervjupersonerna är att tyngdväst har en lugnande 

inverkan på barn med koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Deras upplevelser 

av hur det påverkar barnens möjlighet till inkludering är svårare att få en klar bild av. 

Båda förskollärarna beskriver barn som var det som Asp-Onsjö (2006) kallar rumsligt 

inkluderade och som deltog i verksamheten tillsammans med de andra barnen redan 

innan de började använda tyngdväst. Det kanske inte heller var så överraskande med 

tanke på det Lutz (2013) skriver om att de flesta barn som går i förskolan är med i den 

vanliga förskoleverksamheten.  
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När det gäller en av de andra aspekterna på inkludering som Asp-Onsjö (2006) 

beskriver, didaktisk inkludering, är det svårt att avgöra dels i vilken grad de 

inkluderades tidigare och dels vilken skillnad västen gjorde. Hos förskolläraren och 

föräldern till barnet i förskoleklassen var uppfattningen att västen gjorde undervisningen 

mera tillgänglig eftersom flickan kunde rikta sin energi mot kunskapsinhämtning istället 

för att använda den för att sitta stilla. Förskolläraren i förskolan beskrev att det barnet 

blev lugnare och satt mera stilla när hon fick på sig tyngdvästen. Men hon var tveksam 

till om det egentligen hade någon betydelse för barnet. Att hon utan tyngdvästen var 

mera i rörelse kanske mest störde dem som var runt omkring.  

 

Den tredje aspekten av inkludering som Asp-Onsjö (2006) skriver om är social 

inkludering. Förskolläraren i förskolan och förskoleklassen gav inte några direkta svar 

på hur tyngdvästen har påverkat den sociala inkluderingen. Dels kan det bero på att de 

inte tolkat frågan om västen påverkat inkludering och tillgänglighet ur alla tre 

aspekterna av inkludering utan mera sett till den rumsliga aspekten. Dels kan det bero 

på att västen användes i situationer där tanken kanske främst är att det är fokus på 

lärandet och inte så mycket med tanke på att den skulle underlätta i de sociala 

relationerna. Det skulle kunna tänkas att västen i fallet med flickan i förskolan haft en 

indirekt påverkan på den sociala inkluderingen om hennes tidigare rörlighet i samling 

och vid måltid har upplevts som störande av de andra barnen. 

 

När intervjupersonerna fått frågan om västen gör verksamheten mera inkluderande har 

de inte förhållit sig till de tre olika aspekterna av inkludering utan svarat mera 

övergripande. I deras svar går att tolka in att västen skulle kunna ge inkludering på flera 

plan samtidigt. Att kunna delta i aktiviteter och samlingar kan innebära inkludering ur 

alla tre aspekterna samtidigt eller bara ur någon precis som Asp-Onsjö (2006) också 

skriver. Och målet måste vara att vara fullt inkluderad. Specialpedagogen i 

förskoleklassen kom in på vikten av att barnet själv inte känner sig utpekat och menade 

att även om tyngdvästen hjälper barnet att bli så lugn att hen kan delta mera tillsammans 

med de andra är det ändå ingen nytta med det om barnet samtidigt känner sig utanför. 

Det vill säga att om västen gör den rumsliga inkluderingen möjlig men istället 

motverkar den sociala inkluderingen blir det som specialpedagogen uttrycker det 

kontraproduktivt. 

 

8.3 Normalitet och avvikelse 

Nilholm (2012) menar att det inte går att undvika att avvikare identifieras men att det 

ska göras på ett så bra sätt som möjligt. Det verka finnas en vilja hos alla 

intervjupersonerna att just det som är avvikande med att använda tyngdväst ska 

presenteras och göras på ett så bra sätt som möjligt. Förskollärarna både i förskolan och 

i förskoleklassen var noga med att tyngdvästen skulle introduceras för de andra barnen 

på ett bra sätt och de hade liknade strategier för det nämligen att de andra barnen fick 

prova, att de förklarade varför den skulle användas och att de normaliserade olikheten 

genom att visa att alla har olika behov. Även specialpedagogerna var inne på just detta 

att normalisera olikhet. Erfarenheten hos alla intervjupersonerna var att tyngdvästarna 

inte har orsakat att barnen som använder dem upplevts som avvikande. Lutz (2013) 

skriver att ett sätt att definiera normalitet är utefter de värderingar som finns i samhället. 

Genom att vara öppen och prata om västen och även tillåta barnens nyfikenhet och låta 

dem bekanta sig med hjälpmedlet gjorde förskollärarna olikheten normal. När det gäller 

individualiserade hjälpmedel skriver Lutz (2013) annars att de riskerar att peka ut 

användaren som avvikande. Vid en reflektion över hjälpmedel, om de gör användaren 
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till en avvikare, kanske det går att välja att se på hjälpmedel ur en annan vinkel. Palla 

(2011) beskriver i sin avhandling att hon upptäckte två sätt bland förskolepersonal att 

förhålla sig för att undvika att barn pekas ut när de avviker från normen. Antingen 

genom att tona ner det avvikande eller att göra en verksamhet som tillåter olikhet. I 

studien har förskollärarna valt det senare, att det är ok med olikhet. Att användandet av 

tyngdvästar inte har pekat ut barnen som avvikande går att tolka som att det beror på 

förskollärarnas förhållningssätt. Vilket förhållningssätt som råder på en förskola eller 

skola är en del i det som kallas den dolda läroplanen. Corbett och Slee (2000) menar att 

det är det mest avgörande för om verklig inkludering ska komma till stånd.  
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9 Specialpedagogiska implikationer 
Även om detta var en liten studie indikerar resultatet att tyngdväst kan ge lugn åt barn 

med hyperaktivitet och svårigheter med uppmärksamheten vilket skulle kunna resultera 

i att miljön i förskola och förskoleklass kan bli mera tillgänglig för dessa barn. 

Resultatet pekar också på att tyngdväst går att använda som ett kompensatoriskt 

personligt hjälpmedel utan att användaren pekas ut som avvikare. Det kan vara så att det 

var förskollärarnas förhållningssätt som hade störst betydelse för det. I en inkluderande 

miljö där olikheter normaliseras är det mindre risk att människor betraktas som 

avvikande och på det viset stigmatiseras.   
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10 Diskussion 
I det här kapitlet kommer studiens metod att diskuteras. Sedan diskuteras studiens 

resultat. När studiens syfte formulerades gjordes det utifrån att kunna undersöka två 

olika aspekter, dels om tyngdvästen verkligen fungerar genom att ge lugn och 

koncentration åt dem som använder den och dels om det i så fall leder till att förskolans 

och förskoleklassens miljö blir mera tillgänglig. Att tyngdvästen fungerar är en 

förutsättning för att den eventuellt ska kunna påverka tillgängligheten. Därför har jag 

valt att dela upp resultatdiskussionen i två delar, Tyngdvästens funktion och 

Tyngdvästens påverkan på tillgänglighet. 

 

10.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om tyngdvästar gör miljön i förskola mer tillgänglig för 

barn med koncentrationsproblem, hyperaktivitet och/eller bristande impulskontroll. För 

studiens syfte valdes kvalitativ intervju som metod. En faktor som behöver diskuteras 

när det gäller metoden är urvalet av intervjupersoner Förhoppningen var att hitta 6–8 

förskolor där det gick barn som använde tyngdväst för att kunna intervjua förskollärarna 

om deras upplevelse av detta. Trots ett intensivt och brett sökande gick det inte att hitta 

fler än två barn med tyngdväst, varav det ena dessutom gick i förskoleklass. Svensson 

och Ahrne (2011) beskriver maktrelationer som en sak som påverkar våra 

metodologiska val i forskning och en del i det är om det går att få tillträde till slutna 

miljöer. Att få tillgång till de förskolor som eventuellt hade barn som använde tyngdväst 

handlar om detta och då egentligen i flera steg eftersom de som tillfrågades fick skicka 

förfrågan vidare till dem som berördes (till exempel från arbetsterapeut till förälder till 

personal) och i varje steg fanns makten att föra frågan vidare eller ej. Eftersom urvalet 

inledningsvis blev så litet utökades gruppen av intervjupersoner att även gälla andra 

personer runt de här barnen. Att studien till slut endast kretsade kring två barns 

användande av tyngdväst behöver inte göra den mindre trovärdig. Just triangulering i 

inhämtandet av data beskrivs av både av Patel och Davidson (2003) och Svensson och 

Ahrne (2011) som ett sätt att göra en studie mera trovärdig och för att ge en fylligare 

bild av de undersökta, att kunna hitta olika beskrivningar av ett fenomen. Ett exempel är 

svaren från förskolläraren och föräldern till flickan i förskoleklassen där det visade sig 

att västen både användes väldigt olika i skolan och i hemmet och också gav olika 

resultat.   

 

10.2 Resultatdiskussion 

I första avsnittet diskuteras om användandet av tyngdväst kan sägas vara evidensbaserat 

och om den kan anses säker att använda. I det andra avsnittet diskuteras tyngdvästens 

effekt på tillgänglighet och inkludering utifrån de specialpedagogiska perspektiven. 

Dessutom diskuteras tyngdvästen som ett kompensatoriskt hjälpmedel. 

 
10.2.1 Tyngdvästens funktion 

Kapitlet om tidigare forskning visar att resultaten om tyngdvästar inte är helt entydiga. 

Det finns enskilda studier, till exempel VandenBerg (2001) och Lin, Lee, Chang och 

Hong (2014) som vill påvisa att de fungerar som hjälpmedel men Losinski, Sanders och 

Wiseman (2016) skriver att de studier som gjorts om tyngdvästar inte är vetenskapligt 

tillförlitliga. Jag vill inte heller säga att det går att dra några generella slutsatser av min 

studie vad det gäller tyngdvästens påverkan på koncentrationsproblem, hyperaktivitet 

och bristande impulskontroll. Visserligen var intervjupersonernas uppfattning att 

tyngdvästen till viss del har hjälpt de här barnen till lugn och koncentration men dels är 

studien endast gjord kring två barn och dels kan det vara svårt att veta om det har varit 
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just tyngdvästen som gjort skillnad. Specialpedagogen i förskoleklassen pratade om att 

det är olika hur olika hjälpmedel uppfattas av barn och elever och att alla hjälpmedel 

inte hjälper alla. Ett liknande svar gick också att hitta i Olson och Multon (2004) där en 

arbetsterapeut sa att man måste använda sig av en ”trial-and-error approach” (s. 60), det 

vill säga att man måste prova sig fram till vad som passar det enskilda barnet.  Kanske 

kan detta vare en del i förklaringen till att den tidigare forskningen inte är entydig när 

det gäller tyngdvästen, den hjälper en del men inte alla. I skollagen (SFS 2018:1158) 

står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det står 

inte preciserat i lagen om medicintekniska produkter (SFS 2017:930) att hjälpmedlen 

ska vara vetenskapligt utprovade utan endast att de skall fungera för det de är avsedda 

till och att de skall vara säkra. Losinski et al. (2016) visar att trots flera studiers positiva 

resultat är det tveksamt om det går att säga att användningen av tyngdväst vilar på 

vetenskaplig grund. Min upplevelse, både när jag gjort intervjuerna och i alla samtal jag 

haft när jag sökt efter förskolor som kunde ingå i min studie, är att kunskapen om 

tyngdvästar främst spridit sig från mun till mun och att det är erfarenheten hos andra 

som fått styra att tyngdvästar har provats. Men erfarenhet är inte detsamma som 

beprövad erfarenhet. Skollagen (SFS 2018:1158) preciserar inte begreppet. Däremot 

beskriver Skolverket (2018b) att det är ”kunskap som är genererad vid upprepade 

tillfällen över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad.” Arbetsterapeuten i min 

studie talade om att det vid förskrivningen av ett hjälpmedel skulle sättas upp mål för 

användandet av hjälpmedlet som sedan skulle utvärderas. Om användandet av 

tyngdvästar ska kunna motiveras i förskolan eller i förskoleklassen bör det utvärderas 

och dokumenteras på ett liknande sätt så eventuella resultat blir synliga om det ska gå 

att säga att användandet baseras på beprövad erfarenhet.  

 

Att undervisningen skall luta mot vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är för att 

barnen skall garanteras en utvecklande undervisning. När det gäller material och 

hjälpmedel kanske det också är för att de ska vara trygga och säkra att använda. 

Begrepp som förskrivning och utprovning av hjälpmedel tillsammans med att det görs 

av en arbetsterapeut på BUP kan göra att användandet av tyngdväst ses som något som 

måste utföras under överinseende av en expert. Det framkom i intervjuerna med 

förskollärarna att de båda kände en osäkerhet kring hur västen skulle användas och om 

det kunde innebära någon fara. Enligt arbetsterapeuten fanns det inget som gjorde att det 

var tvunget att det var just en arbetsterapeut som provar ut och instruerar och den enda 

faran med användandet som hon såg var att den eventuellt skulle kunna orsaka 

viktnedgång om den används för mycket. Om en förskola eller skola kommer fram till 

att det är ett hjälpmedel de vill erbjuda sina barn och elever kan jag därmed inte se att 

det finns något som hindrar att de provar tyngdväst av rädsla för att någon ska komma 

fysiskt till skada. 

 
10.2.2 Tyngdvästens påverkan på tillgänglighet 

Under hela utbildningen till specialpedagog har de olika perspektiven på 

specialpedagogik funnits med som en röd tråd. Det har inte varit något tvivel om vilket 

perspektiv som dominerat åtminstone forskningen om specialpedagogik och som 

framställs som det som ska råda nu, nämligen det som kallas kritiskt eller relationellt 

perspektiv. Det kritiska perspektivet säger att det är i mötet med omgivningen som 

svårigheter uppstår och det är upp till skolan eller förskolan att hantera eller undanröja 

de problem som finns (Nilholm, 2003). Så klart är det alltså det kritiska perspektivet jag 

som student vill välja att ha min utblick ifrån. När studien då handlar om ett 

kompensatoriskt personligt hjälpmedel ställer det till det lite. Både Tufvesson (2016) 

och Lutz (2013) förordar många och bra generella lösningar istället för 
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individualiserade åtgärder som ett sätt att öka tillgängligheten och minska risken för att 

någon ska pekas ut som avvikande. Bland mycket av det jag träffade på i mitt förarbete 

till studien hittade jag en skola vars rektor startade en process med det hon kallade för 

att NPF-säkra skolan. Förutom ett stort arbete med att jobba med förhållningssätt, 

kunskap och samsyn kring NPF bland personalen har de också inrett klassrummen med 

olika slags hjälpmedel som är tillgängliga för alla eleverna, inte bara för dem som har en 

diagnos. De har antagit det kritiska perspektivet fullt ut och gjort det som Nilholm 

(2003) säger är skolans ansvar enligt det sättet att se på specialpedagogik och mött 

barnens olikheter. Den skolan har funnits med i tankarna när jag arbetat med studien 

som en fundering om detta sättet att förhålla sig till hjälpmedel skulle kunna fungera 

även i en förskolemiljö. För barnen som den här studien har rört sig kring har 

tyngdvästen istället varit ett personligt kompensatoriskt hjälpmedel. Vad innebär det för 

den som vill anta ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik? Meningen med ett 

kompensatoriskt hjälpmedel är som det låter, ett sätt att kompensera för en brist, att så 

gott det går genom hjälpmedlet göra barnet ”normalt”. Då borde det betyda att det är ett 

kompensatoriskt perspektiv som råder om barnet har tyngdvästen i förskolan. Det går att 

tolka förskolläraren i förskolan som att hon var inne på det här när hon pratade om att 

hon inte riktigt visste om det egentligen var bättre för flickan när hon var lugn eller om 

det bara var för dem som fanns runt omkring som det blev lugnare. När detta diskuteras 

bör studien som Sarver, Rapport, Kofler, Raiker och Friedman (2015) gjort också 

beaktas, nämligen att barn med ADHD lär sig när de rör sig. Det skulle kunna tolkas 

som att det finns en risk att ett barn som blir lugnt av att använda tyngdväst ändå inte får 

bättre förutsättningar för att lära sig. Föräldern och förskolläraren till flickan i 

förskoleklassen sa att hon även innan hon fick västen satt stilla. Däremot upplevdes det 

som att hon lärde sig bättre när hon fick västen på sig och slapp koncentrera sig på att 

sitta stilla. Möjligen skulle hon då, med tanke på refererad studie, kunnat lära sig lika 

mycket om hon istället rörde på sig i de situationerna.  

 

Trots att förskollärarna tyckte att tyngdvästen hade effekten att den antingen ökade 

koncentrationen eller minskade hyperaktiviteten var det ingen av dem som angav att den 

hade någon betydelse för barnens inkludering i verksamheten. Barnen hade även 

tidigare varit rumsligt inkluderade i de aktiviteter där de använde västen och det var nog 

det de i första hand refererade till. Asp-Onsjö (2006) delar upp inkludering i tre olika 

aspekter, rumslig, social och didaktisk, och menar att det går att vara inkluderad ur en, 

två eller alla tre aspekter samtidigt. För mig har det i studien ibland varit svårt att dela 

upp dessa tre och ser det som att det i vissa fall är så att en aspekt kan vara en 

förutsättning för en annan eller i alla fall att de kan påverka varandra. Om det till 

exempel blir som för flickan i förskolan som ibland, tack vare västen, kunde bli rumsligt 

inkluderad vid det bordet och i den matsalen hon ville så hade det betydelse även för 

hennes sociala inkludering. Det är kanske inte heller lätt att se vilken aspekt av 

inkludering som påverkas mest i de situationer där västen fungera som den ska. Om 

igen ett exempel med flickan i förskolan, att hon kom till ro och inte plockade så 

mycket när hon var med på samling kanske inte i första hand hade betydelse för hennes 

didaktiska inkludering. Särskilt inte med tanke på resonemanget i förra avsnittet om 

rörelse och inlärning. Då kanske det hade mer betydelse för hennes sociala inkludering; 

genom att hon ”störde” mindre upplevdes hon möjligen som mindre avvikande. 

Specialpedagogerna visade i sina yttranden om inkludering att de olika aspekterna går 

hand i hand genom att svara att barnen, om tyngdvästen kan ge dem lugn, kan delta 

mera i aktiviteter och sitta med och vara delaktiga tillsammans med sina kamrater. Det 

går inte riktigt att skilja den rumsliga inkluderingen från den sociala i deras svar. 
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I den tidigare forskningen jag refererat till har det varit svårt att läsa in något om just 

inkludering. Studierna har främst gått ut på att mäta barnens beteende och har inte alls 

tittat på om tyngdvästen har ökat barnens prestationer och deras möjligheter till 

inlärning. Därmed är det svårt att säga något om den didaktiska inkluderingen i 

studierna. Inte heller den sociala inkluderingen har varit i fokus. I svaren från 

arbetsterapeuterna i studien av Olson och Moulton (2004) framgick att det var främst i 

styrda stilla aktiviteter som de rekommenderade att västarna skulle användas. Förutom 

den huvudsakliga interventionen i VandenBergs (2001) studie gjordes också informella 

intervjuer med personalen. Hon skriver att de mest avslöjande frågorna är svåra att få 

svar på i en kvantitativ studie och att i de frågor som ställdes till personalen kunde de få 

en inblick i hur interventionen upplevdes av barnen. Bland annat beskriver hon hur en 

pedagog frågade efter att få använda västen på ett barn när det lekte för att hon märkte 

att han då saktade ner och kunde interagera mera med de andra kompisarna. Inget av 

barnen som min studie handlade om använde tyngdväst i den fria leken på förskolan 

eller i förskoleklassen. Däremot hade flickan i förskoleklassen den när hon lekte med 

kompisar hemma och ibland när hon åkte kollektivtrafik eller var och handlade i affär. 

Och precis som i VandenBergs (2001) studie där pedagogen konstaterade att västen 

hjälpte barnet att interagera bättre med kamrater sa också mamman till flickan i 

förskoleklassen att leken blev bättre när västen kom på. Arbetsterapeuten var medveten 

om detta och verkade tycka att det var okej att använda västen i alla de situationer där 

västen upplevs fungera. Jag vet inte vad det beror på att det var olika i förskolan och i 

förskoleklassen jämfört med hemmet, om det berodde på att de fått andra instruktioner 

eller tolkat dem annorlunda än hemmet. Många av arbetsterapeuterna i Olson och 

Moulton (2004) tyckte inte att västarna skulle användas alls hemma. En anledning till 

deras rekommendationer uppgavs vara att de var rädda för en tillvänjning av västen, att 

den helt enkelt skulle sluta ge effekt om den användes för mycket. Haug (1998) skriver 

att i det demokratiska deltagarperspektivet (som jag tolkar är lika med det som i min 

studie kallas det kritiska perspektivet) läggs stor vikt vid deltagande. Det framgår att det 

då inte enbart är i en rumslig aspekt utan jag tolkar det som att det innebär full 

inkludering där även den sociala och den didaktiska aspekten är med. Med tanke på det 

skulle det kanske vara bra om västen även kunde användas i situationer som mer är 

inriktade på samspel som till exempel i fria leken.  

 

Både Tufvesson (2016) och Lutz (2013) ser generella hjälpmedel eller lösningar 

tillgängliga för alla som ett sätt att minska risken att någon pekas ut. VandenBerg 

(2001) tar också upp vikten av att barnet inte ska pekas ut. Hon vill använda en lite 

annan strategi och påpekar att det finns tyngdvästar som ser ut som vanliga västar, alltså 

att man gör så att hjälpmedlet inte syns. I studien verkar det som ingen av 

intervjupersonerna har upplevt att användandet av tyngdväst har uppfattats som 

utpekande trots att den har varit ett personligt hjälpmedel. Förskollärarna och 

specialpedagogerna pratar alla på något sätt om vikten av att tillåta och normalisera 

olikhet. Här blir det om igen en krock och viss förvirringen för mig när jag försöker se 

på hjälpmedel ur de olika specialpedagogiska perspektiven. Sett från det kritiska 

perspektivet skall vi värna om att vi är och skall få vara olika. Samtidigt, fortfarande sett 

från det kritiska perspektivet, skall åtgärder och hjälp i förskola och skola helst vara 

generella för att inte peka ut någon som avvikande eller olika från de andra. Det kanske 

är här någonstans de olika perspektivens relevans tar slut och en mera pragmatisk 

hållning träder in. När det kommer till nyttan med hjälpmedel för det enskilda barnet är 

det måhända dags att inse att det finns många olika komplexa dilemman att hantera i 

både förskolan och skolan och därför se sakerna ur det perspektiv som Nilholm (2006) 

benämner som dilemmaperspektivet. Skolinspektionen (2009:6) har påpekat vikten av 
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att skolan och förskolan har en beredskap för att de anpassningar som behöver göras 

inte ska ta för lång tid. Som jag skrivit tidigare har jag haft en NPF-säkrad skola som ett 

exempel när jag funderat på hur förskolan skulle kunna ha en beredskap och göra miljön 

tillgänglig för alla barn. Men även här krävs nog en pragmatisk hållning. Det blir svårt 

för varje enskild förskola eller förskoleklass att utrusta varje avdelning eller klassrum på 

ett sätt så att alla barn har möjlighet att använda sig av alla slags hjälpmedel. Med en 

central enhet i kommunen som lånar ut hjälpmedel, antingen för längre tid eller bara så 

att förskolan eller skolan kan testa hjälpmedlet för att eventuellt köpa det till enheten 

senare, kan huvudmannen ha den beredskap som Skolinspektionen efterfrågar. Även om 

det inte går att dra några generella slutsatser av en så liten studie som denna pekar den 

ju i alla fall på att det är möjligt att ett kompensatoriskt personligt hjälpmedel inte 

behöver uppfattas som utpekande. Det är till sist inte egentligen hur man organiserar 

tillgången till västarna som är det viktiga för hur tillgänglig miljön i förskolan blir. Det 

handlar om personalens förhållningssätt och deras relation till barnen i gruppen. 

 
10.2.3 Fortsatt forskning 

Föreliggande studie har haft som syfte att undersöka vad användandet av tyngdväst kan 

göra för tillgängligheten i förskola och förskoleklass. För att utforska ämnet vidare vore 

det intressant att få veta hur de som använder tyngdväst upplever den. Dels vore det 

intressant att få ta del av deras upplevelser av hur det känns när västen påverkar 

kroppen. Dels skulle det var av vikt att få höra deras egen upplevelse av hur den kan 

påverka deras inkludering i förskola och förskoleklass, främst med tanke på den sociala 

inkluderingen. En sådan studie kräver dock omfattande etiska ställningstagande och kan 

vara svår att genomföra under ett examensarbete. Det krävs också vidare forskning på 

om tyngdväst verkligen har den effekt på kroppen som den sägs ha genom 

interventioner som utförs under längre perioder och under så naturliga förhållanden som 

möjligt för barnen, gärna med olika typer av tyngdvästar. Även det är svårt att 

genomföra under de villkor som gäller för uppsatsskrivande, även det med tanke på 

etiska aspekter men också på grund av ekonomi och tid.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Text för efterlysning av intervjupersoner på Facebook 

 
Inlägg på ”Forum specialpedagogik” på Facebook  

Har du eller känner du någon som har erfarenhet av viktvästar/bollvästar eller andra 

sensomotoriska hjälpmedel (så som sittkuddar, stressbollar eller liknande) på förskolan? Jag 

håller på med examensarbete på specialpedagogutbildningen och vill komma i kontakt med 

personal på förskola eller specialpedagoger riktade till förskola som kan tänka sig att svara på 

frågor om hur det fungerar. Är du intresserad vore jag tacksam om du hör av dig så får du veta 

mera. Skicka gärna ett PM.  

Vänliga hälsningar 

Carina Bernhardsson 

 

Inlägg på ”Pedagogiska tips och trix för oss som jobbar i förskolan=)” på Facebook  

Har du eller känner du någon som har erfarenhet av viktvästar/bollvästar eller andra 

sensomotoriska hjälpmedel (så som sittkuddar, stressbollar eller liknande) på förskolan? Jag 

håller på med examensarbete på specialpedagogutbildningen och vill komma i kontakt med 

personal på förskola som kan tänka sig att svara på frågor om hur det fungerar. Är du intresserad 

vore jag tacksam om du hör av dig så får du veta mera. Skicka gärna ett PM.  

Vänliga hälsningar 

Carina Bernhardsson 

 

Inlägg på en Facebook-sida för ett företag som säljer sensomotoriska hjälpmedel 

Har du eller känner du någon som har erfarenhet av viktvästar/bollvästar eller andra 

sensomotoriska hjälpmedel (så som sittkuddar, stressbollar/tangle eller liknande) på förskolan? 

Jag håller på med examensarbete på specialpedagogutbildningen och vill komma i kontakt med 

personal på förskola eller specialpedagoger riktade mot förskola som kan tänka sig att svara på 

frågor om sina upplevelser av dessa hjälpmedel, hur de används och hur hjälpmedlen hjälper 

barnen. Är du intresserad eller känner någon du tror skulle kunna vara det vore jag tacksam om 

du hör av dig så får du veta mera. Kontakta mig genom att skicka PM till [///] eller kontakta mig 

via mejl: xxx  

Med vänliga hälsningar  

Carina Bernhardsson  

 

Inlägg på en Facebook-sida för ett företag som säljer sensomotoriska hjälpmedel 

Jag heter Carina Bernhardsson och utbildar mig till specialpedagog. Inför mitt examensarbete 

söker jag förskolor som använder sensomotoriska hjälpmedel (till exempel 

tyngd/kompressionsvästar, knätäcken, stressbollar/tangle, sittkuddar med mera). Jag är även 

intresserad av användandet av andra hjälpmedel till exempel tidshjälpmedel. Syftet med min 

studie är att ta reda på pedagogers upplevelse av dessa hjälpmedel, hur de används och hur 

hjälpmedlen hjälper barnen.  

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju kan du höra av dig till mig så får du veta 

mera. 

Med vänlig hälsning  

Carina Bernhardsson 

Telefon: xxx 

Mejl: xxx 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev 
 

 

 

Förfrågan och information om deltagande i en studie om tyngdvästar. 

Enligt diskrimineringslagen är bristande tillgänglighet en sorts diskriminering. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver tillgänglighet i skola och förskola som att det 

är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en 

inkluderande skolverksamhet. Förutsättningarna de beskriver är bland annat att barn kan vara 

i behov av hjälpmedel för att kompensera en skada eller en funktionsnedsättning eller för att 

få en bättre lärsituation. 

Jag vill därför genomföra en studie med förhoppningen att resultatet i studien kan visa om 

hjälpmedlet tyngdväst ökar tillgängligheten för barn i förskola och förskoleklass. 

Syftet med studien är att undersöka tyngdvästars betydelse för tillgängligheten i förskola och 

förskoleklass för barn som har problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet, impulsivitet 

och/eller fysisk eller psykisk oro. 

Undersökningen görs genom intervjuer med föräldrar/vårdnadshavare till barn som använder 

tyngdväst, personal på förskola och förskoleklass där det går barn som använder tyngdväst 

och andra personer som är inblandade i användningen av tyngdväst till exempel 

specialpedagog och arbetsterapeut. Frågorna kommer att handla om dina upplevelser av 

användandet av tyngdväst, med fokus på effekten på tillgängligheten i förskola eller 

förskoleklass. 

Att delta i studien är frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Om du 

samtycker till att delta i studien mejlar du dina kontaktuppgifter (mejladress och 

telefonnummer) till cb222xp@student.lnu.se eller kontaktar mig på telefonnummer: xxx 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

förskolor/skolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet.  

Jag heter Carina Bernhardsson och går på Linnéuniversitetet i Växjö och läser till 

specialpedagog. I utbildningen ingår att göra ett självständigt arbete om 15hp, vilket är 

anledning till att denna studie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig.  

Gislaved 21 maj 2018 

Studerande: 

Carina Bernhardsson 

Telefon: xxx 

Mejladress: xxx 

Handledare:  

Universitetslektor Marianne Björn    

Telefon: xxx    

Mejladress: xxx 

 

 

 
 

  



  
 

III 

Bilaga 3 Intervjufrågor förskollärare 

 

Intervjufrågor till förskollärare 
• Vilken kunskap hade du om tyngdvästar sedan tidigare? 

• På vems initiativ fick barnet västen? Hur var processen fram till att hen började 

använda den? Hur involverade var ni i förskolan/förskoleklassen inför 

introduktionen av västen? Vad fick ni för information och hjälp på 

förskolan/skolan?  

• Vad kräver det av er som lärare att barnet ska använda västen? 

• I vilka situationer har barnet använt västen? Hur länge har barnet använt västen 

varje dag? 

• Har tyngdvästen haft någon påverkan på barnet när det gäller koncentration, 

hyperaktivitet, impulsivitet, fysisk oro och/eller psykisk oro? På vilket sätt? I 

vilka situationer? Hur länge har den effekt? Ger den någon fördröjd effekt? Blir 

barnet mera aktivt efter att hen använt västen? 

• Hur reagerar barnet på att ha västen? Tar det självt initiativ till att använda den? 

• Det kan vara avvikande att ha en viktväst. Hur tänker du kring det? Hur 

resonerar ni i arbetslaget och hur hanterar ni det?  

• Hur introducerade ni västen för de andra barnen? Hur har de andra barnen 

reagerat på att barnet har västen? Hur har ni hanterat det? 

• Hur ser du på effekterna av viktvästen när det gäller inkludering i 

förskolans/förskoleklassens verksamhet, rumsligt (fysiskt?), socialt och 

didaktiskt (pedagogiskt?)? Hjälper den barnet att vara mer delaktig i den vanliga 

verksamheten? På vilket sätt? 

• Gör västen verksamheten mera tillgänglig för barnet? På vilket sätt i så fall? 

• Vilka barn skulle kunna ha nytta av viktväst i förskolan/förskoleklassen?  

• Hur ser du på att viktvästar skrivs ut av arbetsterapeuter eller att föräldrarna får 

bekosta dem? Skulle det kunna ligga på förskolans/skolans ansvar att 

tillhandahålla västar? Hur i så fall? 

• Kan du se något negativt eller någon fara med att använda tyngdväst? Vad i så 

fall? 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 4 Intervjufrågor till specialpedagog 

 

Intervjufrågor till specialpedagog 
• Vilken erfarenhet har du av viktvästar?  

• Vad är din roll i användandet av viktväst för det här barnet? Vad skulle din roll 

kunna vara? 

• Det kan vara avvikande att ha viktväst. Hur ser du på det? Går det att undvika? 

På vilket sätt? 

• Hur ser du på effekterna av viktvästen när det gäller inkludering i 

förskolans/förskoleklassens verksamhet, rumsligt (fysiskt?), socialt och 

didaktiskt (pedagogiskt?)?  

• Gör västen verksamheten i förskolan/förskoleklassen mera tillgänglig? På vilket 

sätt? 

• Vilka barn skulle kunna ha nytta av viktväst i förskolan/förskoleklassen?  

• Hur ser du på att viktvästar skrivs ut av arbetsterapeuter eller att föräldrarna får 

bekosta dem? Skulle det kunna ligga på förskolans/skolans ansvar att 

tillhandahålla västar? Skulle tyngdvästar kunna vara ett pedagogiskt verktyg 

istället för ett personligt hjälpmedel? Hur skulle det kunna gå till? Har det någon 

betydelse? På vilket sätt i så fall? 

• Kan du se något negativt eller någon fara med att använda tyngdväst? Vad i så 

fall? 

  



  
 

V 

Bilaga 5 Intervjufrågor till arbetsterapeut 

 

Intervjufrågor till arbetsterapeut 
• Hur går det till när man förskriver ett hjälpmedel? Vem får förskriva? Om 

hjälpmedlet inte finns i hjälpmedelscentralens sortiment? Fungerar alla 

hjälpmedelscentraler likadant? 

• Vilken erfarenhet har du av viktvästar?  

• För vilken typ av problem används viktvästar? 

• Hur många har du skrivit ut viktväst åt? I förskolan? För övrigt? 

• Hur utbredd är användningen av viktvästar i Sverige? 

• Vad är åsikterna om viktvästar bland dina kollegor? 

• På vems initiativ fick barnet västen? Hur var processen fram till att hen började 

använda den? Hur går utprovningen till? 

• Vilken information och hjälp fick förskolan/skolan inför introduktionen av 

västen? 

• Vilka rekommendationer för användningen har barnet, föräldrarna och 

förskolan/förskoleklassen fått när det gäller hur länge och när de ska använda 

västarna? Finns det några risker med att använda tyngdväst? 

• Hur introducerades västen för barnet? Hur gick introduktionen? 

• Hur reagerar barnet på att ha västen? 

• I vilka situationer har barnet västen/i vilka situationer är det tänkt att den ska 

hjälpa? På vilket sätt? 

• Det kan vara avvikande att ha viktväst. Hur ser du på det? Har ni 

arbetsterapeuter något ansvar när det gäller konsekvenserna av det? 

• Hur ser du på effekterna av viktvästen när det gäller inkludering i 

förskolans/förskoleklassens verksamhet, rumsligt (fysiskt?), socialt och 

didaktiskt (pedagogiskt?)? 

• Finns det saker som gör att det är nödvändigt att en arbetsterapeut skriver ut och 

provar in en tyngdväst eller skulle det kunna vara ett pedagogiskt hjälpmedel 

som finns tillgängligt på förskolan för vem som än skulle behöva den? Vilka 

eventuella risker eller fördelar finns det med att förskolorna har egna västar? Om 

förskolan/skolan skulle tillhandahålla västar, vad skulle de behöva tänka på i så 

fall? 

• Tror du att andra barn än de som ni på Bup har kontakt med skulle ha nytta av 

viktvästar? Vilka barn skulle det vara i så fall? 

• Kan du se något negativt eller någon fara med att använda tyngdväst? Vad i så 

fall? 

 

 

 

  



  
 

VI 

Bilaga 6 Intervjufrågor till förälder 

 

Intervjufrågor till förälder 
• Vilken kunskap hade du om tyngdvästar sedan tidigare? 

• På vems initiativ fick barnet västen? Hur var processen fram till att hen började 

använda den? Hur gick utprovningen till? Vad gjorde att hon fick just den 

västen? Vad fick ni för information och hjälp i hemmet inför introduktionen av 

västen?  

• I vilka situationer och hur mycket har barnet västen?  

• Har västen haft någon effekt på koncentration, hyperaktivitet, impulsivitet, 

fysisk oro och/eller psykisk oro? På vilket sätt? Hur länge har den effekt? Ger 

den någon fördröjd effekt? Blir barnet mera aktivt efter att hen använt västen? 

• Hur reagerar barnet på att ha västen? Väljer hen själv att ta på sig den? 

• Det kan vara avvikande att ha en viktväst. Hur tänker du kring det? Hur 

resonerar ni i hemmet och hur hanterar ni det?  

• Vilka reaktioner har ni fått på att barnet har västen?  

• Hur ser du på effekterna av viktvästen när det gäller inkludering i 

förskolans/förskoleklassens verksamhet, rumsligt (fysiskt?), socialt och 

didaktiskt (pedagogiskt?)? Hjälper den barnet att vara mer delaktig i den vanliga 

verksamheten? 

• Gör västen verksamheten i förskolan/förskoleklassen mera tillgänglig? På vilket 

sätt? 

• Hur ser du på att viktvästar skrivs ut av arbetsterapeuter eller att man själv får 

bekosta dem? Skulle det kunna ligga på förskolans/skolans ansvar att 

tillhandahålla västar?  

• Kan du se något negativt eller någon fara med att använda tyngdväst? Vad i så 

fall? 

 

 


