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Sammanfattning:  

Inledning: Personer med Aspergers syndrom har svårigheter med tidshantering och 

tidsuppfattning vilket påverkar vardagsstrukturen negativt. De är i behov av en förutsägbar 

och strukturerad vardag och behöver hjälp att konkretisera tiden vilket kan ske med hjälp av 

tidshjälpmedel.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem i vardagen, relaterat till 

tidsuppfattning, som finns hos personer med AS, i vilken omfattning tidshjälpmedel används 

samt vilken nytta det gör.  

Metod: En empirisk studie gjordes då tre arbetsterapeuter i semi-strukturerade intervjuer 

berättade deras uppfattning av tidshjälpmedel för barn och ungdomar med AS, både generellt 

och med specifika exempel. Kvalitativ innehållsanalys användes. Kategorierna delades upp i 

teman inre faktorer; då egenskaper hos personen själv påverkar tidsuppfattningen och hur 

problemen hanteras, och yttre faktorer; då faktorer utanför personen påverkar.  

Resultat: P.g.a. den bristande tidskänslan kan de inte förutse hur lång tid något kommer att ta 

och får därför svårt att planera. De vet inte när de ska göra vad, inte heller hur länge de bör 

fortsätta vilket leder till att de fastnar i aktivitet.  Många har insiktsproblem, vilket gör det 

svårt att få rätt hjälp. För att vardagen ska fungera är rutin och struktur viktiga byggstenar, då 

det är grunden för att hantera tid. Vilka tidshjälpmedel som barn och ungdomar med AS är i 

behov av och använder är väldigt individuellt. Vanligt är dock scheman, 20 minuters- och 

timstock, handi/handifon och Sigvart dygnstavla. Ett hjälpmedel ska lösa ett problem och 

hjälpa personen förbi en begränsning i vardagen. Målet är ofta att skapa självkontroll och 

självständighet. Eftersom tidshjälpmedel aldrig är statiskt krävs uppföljning kontinuerligt. Det 

är viktigt att omgivningen, skola och föräldrar, hjälper till då barnen ofta inte har förmågan till 

att ta till sig hjälpmedlet och få det att fungera på en gång. Även omgivningen har nytta av att 

barnen fått ett hjälpmedel då det blir mindre tjat från båda hållen.  

Diskussion: En förbättrad tidsuppfattning, t.ex. med hjälp av hjälpmedel, påverkar positivt 

den självskattade autonomin och förenklar för personerna att leva det liv de vill.  

 

 

Sökord: Aspergers syndrom, barn, ungdomar, tidsuppfattning, handikapphjälpmedel 
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1. Inledning 
Personer med Aspergers syndrom har svårigheter med tidshantering och tidsuppfattning, 

vilket ofta är ett av deras största problem(1, 2). Det saknas litteratur och forskning inom 

området. Att ha svårt med tidsuppfattning och tidshantering påverkar vardagsstrukturen och 

hanteringen det dagliga livet negativt. Tiden är därför en viktig faktor och för att underlätta 

problemet kan tidshjälpmedel användas(3,4). Exempel på tidshjälpmedel är timstock, handi, 

handifon och Sigvart dygnstavla.  

2. Bakgrund 
Prevalensen för Aspergers syndrom ligger mellan 36-48 personer per 10 000 enligt Gillbergs 

diagnoskriterier, och de flesta är pojkar(2). Aspergers syndrom (AS) är vanligtvis medfött 

eller en följd av hjärnskador som uppstått vid förlossningen eller under barnets första 

levnadsår. Dock brukar diagnos inte ställas förrän efter cirka fem års ålder när symptomen är 

fastställda, då de kan vara osäkra de första åren(1, 5). Nedan presenteras vanligt 

förekommande egenskaper hos personer med AS.  

 

2.1 Sociala svårigheter 
Barn och ungdomar med AS har ofta svårt att delta i sociala interaktioner. De är inte 

medvetna om oskrivna sociala regler eller hur ett accepterat beteende ser ut i en grupp. De 

säger ofta precis som de tycker, utan att tänka på att vissa sanningar kan såra andra(6). Det är 

lätt att felaktigt anta att dessa personer saknar empati(7), men egentligen bottnar det i att de 

inte kan sätta sig in i någon annans perspektiv, och tänker inte heller på konsekvenserna av 

deras ord. Detta gör att de ofta beter sig på ett sätt som anses opassande(5, 6). De har svårt att 

läsa av situationer och ansiktsuttryck(6) och kan därför verka likgiltiga inför någon som till 

exempel gråter för att de helt enkelt inte förstår att personen är ledsen. Även om de kan lära 

sig följa de sociala regler som finns kommer de aldrig att förstå dess syfte(7).  

 

2.2 Specialintressen och rutinbundenhet  
Personer med AS kan visa ett ovanligt stort intresse och skaffa sig kunskaper inom ett 

speciellt område, till exempel rymden, datorer, historia m.m. Intresset blir ofta mer än en 

hobby då personerna ägnar all sin lediga tid åt det och inte pratar om något annat(2). Eftersom 

de upplever en form av inre kaos finner de trygghet i rutiner och när omgivningen är tydlig 

och förutsägbar. Förändringar leder till förvirring(7, 8). Då rutiner och ritualer minskar stress 

och ångest kan specialintresset bli ett sätt för dem att finna denna trygghet(6).  

 

2.3 Språk- och talproblem 
Språket är hos hälften av barnen senare utvecklat och språkliga problem förekommer hos i 

princip alla barn och ungdomar med AS. Många forskare anser även att det ingår i 

kärnproblematiken. Problemen med sociala interaktioner och att förstå vad andra menar gör 

det svårt att föra en konversation(5). Många tolkar det som sägs väldigt konkret och förstår 

därför inte metaforer, ordspråk och ironi. De förstår inte heller att olika tonläge och betoning 

kan ändra en menings betydelse(6). Svårigheter att tolka ansiktsuttryck påverkar också 

förmågan att läsa av och uppfatta situationer. Dessa barn och ungdomar vet inte vilka 

ansiktsuttryck som hör till vilken känsla och vet därför inte om samtalspartnern är arg, glad 

eller ledsen om personen inte uttryckligen berättar det(7).  

 

2.4 Icke-språkliga kommunikationsproblem 
Många vet inte hur långt avståndet mellan en själv och den man talar med bör vara vilket 
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leder till att de antingen står för nära eller för långt ifrån sin samtalspartner(5). Många 

undviker dessutom ögonkontakt eftersom de tycker att det distraherar och kan få dem att 

tappa koncentrationen på samtalet(6, 7). Detta skapar problem då samtalspartnern har svårt att 

veta om personen förväntar sig ett svar eller om han/hon ens lyssnar(5).  

 

2.5 Motoriken 
Grovmotoriken kan vara ett problem hos dessa barn och ungdomar och de uppfattas ofta som 

klumpiga(2). Dock är finmotoriken inte alltid ett hinder vilket kan vara kopplat till 

specialintresset; när en stark motivation finns att utföra aktiviteten kan de plötsligt vara 

väldigt finmotoriskt skickliga. Många personer har det som kallas stereotypier vilket är vissa 

stereotypa rörelser, till exempel handviftningar, knutna nävar och liknande. Dessa stereotypier 

framkommer då personen hetsar upp sig, antingen på grund av glädje eller oro(2, 5). 

 

Kriterierna för att ha diagnosen Aspergers syndrom är ovanstående huvudgrupper med 

tillhörande undergrupper. En person som uppfyller alla huvudkriterier och minst 9 av 20 

kriterier i undergrupperna har diagnosen Aspergers syndrom enligt Gillbergs 

diagnoskriterier(1). 

 

2.6 Tidsuppfattning och tidshantering 
Owen och Wilson(3) hänvisar till Dowden som menar att tid och förmågan att mäta tid är 

något som hjälper oss att hantera och kontrollera livet. Detta genom att vi till exempel kan 

skapa dagliga rutiner, planera för särskilda händelser, hinna förbereda oss på förändringar och 

förstå livet på ett enklare sätt. Tidigare har nämnts att personer med Aspergers syndrom har 

behov av en förutsägbar och strukturerad vardag. Tid och förmågan att uppfatta tid är en 

viktig aspekt när det kommer till struktur. De flesta av oss använder kalendrar och klockor för 

att göra tidsbegreppet mer konkret. Peeters och Gillberg(8) beskriver att vi sätter oss in i och 

försöker ”se” tiden. För personer med AS och andra autismspektrumstörningar blir tid alltför 

abstrakt och svårt att förstå, därför använder de gärna rutiner och ritualer för att kompensera 

och göra vardagen kontrollerad och förutsägbar. Det är viktigt för många att aktiviteter sker i 

samma ordning varje dag eftersom det innebär kaos och ovisshet ifall ordningen ändras. 

 

Personer med AS har svårt att tolka verbala budskap(5) och tar därför lättare in visuell 

information. För att hjälpa dem i deras hantering av tid måste därför tiden konkretiseras(8). 

Detta görs ofta med hjälp av scheman där tid och en viss aktivitet paras ihop för att visa vad 

som ska utföras när(3). Dessa scheman består antingen av föremål, bilder eller bara text, 

beroende på den individuella personens förmåga. Det är även viktigt att information ges om 

hur länge något ska utföras(8). Enligt en rapport från Hjälpmedelsinstitutet (HI) är handi, 

timstock och Sigvart dygnstavla de vanligast förskrivna tidshjälpmedlen för barn, ungdomar 

och vuxna med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, däribland Aspergers syndrom(9). 

 

I ICF:s klassificering beskrivs begreppet “orientation to time” som förmågan att vara 

orienterad till dagar, månader och år. “Experience of time” handlar om förmågan att uppleva 

tiden och hur den passerar. I denna uppsats används begreppet tidsuppfattning som 

samlingsnamn för dessa två begrepp. “Time management” och “managing one’s time” 

innefattar de förmågor som krävs för att veta när, hur, i vilken ordning och hur länge saker ska 

ske. Det krävs för att kunna hantera sin tid och planera för att kunna genomföra valda 

aktiviteter, eventuellt med hjälp av tidshjälpmedel(10). Dessa begrepp översätts i uppsatsen 

till tidshantering i vardagen.  

 

Eftersom vi generellt sett är beroende av tid blir de med tidsuppfattningsproblem väldigt 
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utsatta och beroende av stöd från andra(11), och det krävs att de lär sig hantera tid i 

vardagslivet för att bli självständiga och autonoma(4). Att förstå och hantera tid påverkar 

alltså de flesta situationer i vardagslivet och eftersom god tidsuppfattning ger oss kontroll 

över livet ger således brist på tidsuppfattning försämrad förmåga till kontroll samt maktlöshet 

och oro(3). Tidsuppfattningsförmågan påverkar, enligt en studie av Janeslätt et al, hur högt vi 

skattar vår egen autonomi(12). Janeslätt et al hänvisar till Davies et al samt Almqvist et al 

som menar att autonomi idag anses vara en viktig markör för hur pass bra vardagslivet 

fungerar. Janeslätt et al föreslår att tidshantering i vardagen kan anses vara en aspekt av 

autonomi(12). De har i två olika studier visat på samband mellan tidsuppfattning och 

självskattad autonomi hos barn med autismspektrumstörning. Ju bättre tidsuppfattning, desto 

högre skattade barnen sin autonomi(4, 12). Den ena av studierna visar också på samband 

mellan föräldrarnas skattning av deras barns tidshantering i vardagen och barnens 

självskattade autonomi. Samband fanns även vid föräldrars skattning av barnens tidshantering 

i vardagen och barnens tidsuppfattning mätt med instrumentet KaTid. Studierna visar alltså att 

svårigheter med tidsuppfattningen påverkar hela barnens vardagsliv(4, 12) vilket gör 

tidsuppfattning till en viktig aspekt för att förstå och förklara hur ett barn med en 

autismspektrumstörning fungerar(4).  

 

3. Problemområde 

Vid en litteraturgenomgång framkom att det finns mer vetenskapliga studier kring andra 

problem dessa barn och ungdomar upplever än kring tidsuppfattning. Kognitiva hjälpmedel är 

ett växande område där det fortfarande saknas vetenskapliga studier(9, 13). Det är därför 

angeläget att undersöka i vilken omfattning tidshjälpmedel används, dvs. hur mycket specifika 

hjälpmedel används av den enskilda brukaren, och vilken nytta de gör. Det innefattar hur 

hjälpmedlet har hjälpt och förändrat vardagsstrukturen hos barn och ungdomar med Aspergers 

syndrom. Studien undersöker också vilka problem i vardagen, relaterat till tid, de upplever.  

 

4. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem i vardagen, relaterat till 

tidsuppfattning, som finns hos barn och ungdomar med Aspergers syndrom, i vilken 

omfattning tidshjälpmedel används samt vilken nytta det gör.  

 

5. Metod 

 

5.1 Design 
Eftersom det inte finns tillräckligt med vetenskaplig litteratur om ämnet för att göra en 

litteraturstudie gjordes en empirisk studie. Då arbetsterapeuter har stor kunskap om ämnet 

användes en kvalitativ studie där arbetsterapeuter vid semi-strukturerade intervjuer berättade 

om deras uppfattning av tidshjälpmedel för barn och ungdomar med Aspergers syndrom.  

 

5.2 Urval  
Ett brev om frivillig medverkan i studien skickades till en barnhabiliteringsenhet som jobbar 

kring ämnet tidshjälpmedel hos barn och ungdomar med AS. Arbetsterapeuterna på 

barnhabiliteringen har god kunskap om diagnosen, problem med tidsuppfattning och vilka 

tidshjälpmedel som finns. När det gäller barn har de även god kontakt med både föräldrarna 

och skolan och kan anses vara spindeln i nätet. Tre arbetsterapeuter från samma enhet valde 

att medverka i studien. Urvalet behövde inte vara större då det är barnen och inte 

arbetsterapeuterna som är i fokus. På barnhabiliteringen kan man vara inskriven till 21 års 

ålder och det är den åldern som används i definieringen av barn och ungdomar i denna 
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uppsats.  

 

5.3 Datainsamling 
Intervjuerna skedde på arbetsterapeuternas arbetsplats och spelades in med en digital 

mediespelare. Varje intervju varade mellan 30 och 40 minuter. 14 stycken förbestämda öppna 

frågor användes, vilka gav möjligheten till följdfrågor där specifika exempel efterfrågades. 

Med hjälp av rapporter om kognitiva hjälpmedel från Hjälpmedelsinstitutet(9,13) och egna 

erfarenheter skapades en checklista över de tidshjälpmedel som finns. Med hjälp av listan 

frågades om användandet av de hjälpmedel som inte togs upp under de övriga delarna av 

intervjun. Med utgångspunkt i syftet skapades de övriga frågorna för att kunna svara på 

frågeställningarna.  

 

Frågorna behandlade vilka tidshjälpmedel som används och specifikt om utsträckningen i 

användande, förskrivning och hur träningen med ett hjälpmedel ser ut. Frågor kring nyttan 

med tidshjälpmedel behandlade hur nytta uppfattades av arbetsterapeuten, vad som krävs för 

att ett tidshjälpmedel ska ha gjort nytta och frågor om exempel på hur vardagsstrukturen 

förändrats. Frågor ställdes även om tidsuppfattningsproblem i allmänhet, vilka problem i 

vardagen det kan ge, hur problemet prioriteras och tidsuppfattningsproblem relaterat till de 

andra problem barn och ungdomar med AS kan uppleva.  

 

5.4 Dataanalys  
Varje intervju transkriberades och lästes flera gånger för att skapa en uppfattning om 

helheten. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från 

Graneheim och Lundmans metodbeskrivningar(14,15). Analysen fokuserar på manifest 

innehåll, det vill säga det synliga, tydliga innehållet snarare än underliggande budskap.  De 

transkriberade intervjuerna utgör analysenheten. Texterna bröts först ner i meningsenheter och 

allt material som inte var relevant för syftet utelämnades i det steget. Meningsenheterna 

kondenserades för att göra texten sammanfattad men utan att tappa något innehåll. Etiketter 

på de kondenserade styckena sattes i form av koder som kort beskrev innehållet. De koder 

som behandlade samma ämne delades in i underkategorier och kategorier. Två övergripande 

teman identifierades, de kan ses som det latenta innehållet som genomsyrade flera 

kategorier(14, 15). Analysen på den första intervjun gjorde båda författarna tillsammans för 

att bli samstämmiga och öka tillförlitligheten i hur uppdelningen i meningsenheter och 

kondensering skulle ske. De andra intervjuerna analyserades först på varsitt håll men för 

trovärdighetens skull användes sedan konsensusförfarande(14) då analyserna följdes av 

diskussioner författarna emellan, angående de underkategorier och kategorier som valts, tills 

enighet uppnåtts.  

 

5.5 Etiska aspekter 
I förfrågan till barnhabiliteringen angavs att deltagandet var frivilligt och att syftet var att 

samla in uppgifter om förändringar i vardagsstrukturen hos barn och ungdomar med AS, inte 

persondata kring vare sig barnen/ungdomarna eller uppgiftslämnarna. Information gavs även 

om syftet med studien, att intervjun skulle spelas in och hur materialet sedan skulle förvaras. I 

resultatet har de specifika exemplen noga avidentifierats så att inga enskilda personer ska 

kunna urskiljas. 
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6. Resultat 
 

6.1 Inre faktorer 

Ett av de två teman som framkom under analysen var inre faktorer. Då menas att det är 

egenskaper hos den egna personen som påverkar hur denna uppfattar tid och hanterar 

problemen som uppkommer. De kategorier som ingår i detta tema är tidsuppfattning med två 

underkategorier och tidshantering i vardagen med tre underkategorier.  

 

6.2. Yttre faktorer 

Det andra temat behandlar de yttre faktorer som ligger utanför personen men ändå påverkar 

dennes förmåga att uppfatta och hantera tid. Kategorierna som ingår i detta tema är 

hjälpmedel med sex underkategorier och omgivningen med en underkategori. 

 

I tabellen nedan presenteras vilka teman, kategorier och underkategorier som framkom under 

analysen. 

Tabell 1. 

 

 
 

6.1. Inre faktorer 
 

6.1.1 Tidsuppfattning 

Alla informanter är eniga om att barn och ungdomar med AS vanligtvis har problem med sin 

tidsuppfattning och att detta skapar stora problem i vardagen. En av informanterna uttrycker 

att dessa personer saknar en känsla för tid och uppfattar inte tiden på ett korrekt sätt: 
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” Ska man sluta klockan två med någonting så slutar man inte två för man har ingen känsla 

för tid. Även om klockan ser ut som två betyder det ingenting.” 

 

Problemen med tidsuppfattningen bidrar till att allt tar längre tid och många barn och 

ungdomar kommer därför ofta för sent. De vet inte när de ska göra vad, inte heller hur länge 

de bör fortsätta vilket leder till att de fastnar i aktivitet. Den bristande tidskänslan gör att de 

inte kan förutse hur lång tid något kommer att ta och får därför svårt att planera. Nedan 

beskrivs hur dessa problem yttrar sig i vardagen för barn och ungdomar med AS. 

 

6.1.1.1 Problem i vardagen 
Även om svårigheter med tiden skapar stora problem är det svårt att säga hur pass stort i 

lö.relation till de många andra svårigheter barn och ungdomar med AS kan uppleva. Det är 

individuellt hur stora problem tiden skapar, men hur vardagen fungerar är ofta kopplat till hur 

man klarar att hantera tiden. 

 

”Men för att få vardagsfärdigheterna man jobbar med som arbetsterapeut så är 

tidsuppfattningen väldigt viktig, även om det finns andra saker som också är viktiga.” 

 

”Det är viktigt att beakta tiden, och hur man kan hantera tiden för den ställer till otroligt 

mycket problem…” 

 

Den bristande tidsuppfattningen gör att allting tar längre tid, och barnen och ungdomarna 

kommer sällan iväg vid rätt tidpunkt. Många föräldrar kämpar med detta dagligen, och 

svårigheterna visar sig ofta i morgonrutinerna. Föräldrar uttrycker stora svårigheter att få upp 

sitt barn ur sängen till skolan i rätt tid. En av informanterna beskriver att skoltaxi ofta åker 

iväg utan barn för att de inte kommer hemifrån i tid. Problemen med morgonrutinerna 

påverkas också av att många vänder på dygnet vilket gör det svårt att komma upp på 

morgonen. 

 

Andra vardagssituationer som påverkas handlar om regelbundenheten med att duscha, ta rena 

kläder och äta regelbundet. Svårigheter med tiden gör att de dels inte vet när det t.ex. är dags 

att duscha, inte heller hur länge som är lagom att hålla på. En av informanterna berättar om ett 

barn som duschar i några sekunder och sedan anser sig vara färdig. Barnet såg inget problem i 

detta, men det gjorde däremot dennes förälder som inte ansåg ett par sekunder var tillräckligt. 

Att inte ha en känsla för hur lång tid saker tar eller hur lång tid man har på sig skapar problem 

i många situationer, men det resulterar inte alltid i att de kommer för sent till utsatta tider. 

Informanterna beskriver att rädslan för att t.ex. missa bussen på morgonen gör att många är 

ute en halvtimme för tidigt och tvingas stå och vänta. Deras tidsproblem gör att de inte kan 

bedöma hur lång tid det tar att t.ex. gå till busshållplatsen och är därför ute i alltför god tid. 

 

Även läxläsningen beskriver informanterna ofta blir besvärligt: 

 

”Om man får läxor behöver man kunna planera vad som ska göras när. Har man svårt med 

tidsuppfattning är det svårt att kunna planera sin vardag utifrån det man fått sig tilldelat att 

göra.” 

 

Problem med läxor, måltider, dusch och liknande kan bli större när barnen och ungdomarna 

blir äldre, ska klara sig själva och föräldrarna inte längre ständigt påminner. 
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Barn och ungdomar med nedsatt tidsuppfattning har svårt att hantera förändringar och är 

därför beroende av rutiner för att klara vardagen. Är de vana att bussen alltid kommer en viss 

tid på morgonen har de svårt att acceptera att t.ex. en morgon tvingas åka bil. Informanterna 

beskriver att svårigheter med tiden gör sig påminda vid alla tillfällen som rör rutin; läxläsning, 

morgonrutiner, att komma iväg till skolan, hur länge barnet ska sitta vid datorn och liknande. 

 

Problem med tidsuppfattning visar sig även i svårigheter med att avbryta aktiviteter. Många 

sitter alltför länge framför TV:n eller datorn och har ingen uppfattning om hur länge de har 

suttit där eller när det är dags att avbryta. Att inte veta hur länge en aktivitet pågått eller hur 

länge den ska fortsätta skapar en stress som gör det svårt för barnen och ungdomarna att 

kunna vara i en aktivitet. Det är vanligt att problem med tidsuppfattning visar sig på det sättet. 

En informant berättar om ett barn som tycker mycket om att sitta vid datorn: 

 

”Även om (personen) tycker att det är jätteroligt o jobba vid datorn har h*n svårt att göra det 

för att h*n inte vet hur länge h*n ska hålla på eller vad som ska hända efter. Det är 

(personens) tidsproblem, h*n kan inte klockan och förstår inte tiden. H*n kan inte slappna av 

i datoraktiviteten utan känner sig stressad när h*n inte vet hur länge h*n får sitta där. Istället 

springer h*n omkring och bråkar med småsyskonen eller frågar vad klockan är” 

 

Informanterna berättar att det är vanligt att barnen och ungdomarna, likt personen i exemplet, 

känner sig stressade i en aktivitet och därför inte klarar av att utföra den. De byter istället 

mellan flera olika utan att finna någon ro. Vanligt är även att inte kunna komma vidare till 

nästa moment i en aktivitet: 

 

”Tidsuppfattning handlar också om att veta hur lång tid man ska göra något. Detta kan göra 

att man fastnar och t.ex. bara kammar sig utan att komma vidare till nästa moment t.ex. att ta 

på sig tröjan.” 

 

6.1.1.2 Svårt att se problemen 
Även om svårigheter med tidsuppfattningen är något arbetsterapeuter jobbar med är det inte 

alltid föräldrar och deras barn förstår att det är just tiden som skapar besvär. Vanligtvis 

beskriver föräldrar de problem som uppstår; att barnen är oroliga, inte kan acceptera 

förändringar och trivs med rutiner vilket sedan kan relateras till att det är tidsuppfattningen 

som inte fungerar. 

 

Informanterna förklarar det med att det är svårt att se sig själv från ett utifrånperspektiv och 

förstå vad som inte fungerar och hur det kan lösas. Många gånger upplever dessutom inte 

personerna själva att de har problem, de märker inte att de t.ex. sitter för länge vid datorn och 

bryr sig inte att de är sena till skolan. En av informanterna berättade om en person som kom 

tre timmar för sent till skolan; även om barnet vet att h*n är flera timmar sen förstår h*n inte 

vidden av vad de innebär. 

 

Det är oftast föräldrarna som reagerar på att vardagen inte fungerar, som i exemplet nedan: 

 

”Från föräldrarnas sida blir problemen att barnet inte kommer iväg, inte duschar, aldrig blir 

klar med tandborstningen, bryr sig inte vad föräldrarna säger trots tjat. Detta hänger ju ihop 

med tidsuppfattningen.”  

 

I många lägen, då barnen inte själva upplever ett problem, behöver de hjälp med insikt för att 

bli mottagliga för hjälp. 
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”Vi försöker få ungdomarna att förstå att vardagen inte fungerar och att de behöver hjälp. 

Tydligt visa att det inte fungerar att komma till skolan klockan 12 när man börjar kl. 9. Det är 

inte lätt, men så måste man jobba.” 

 

Även omgivningen runt dessa barn och ungdomar kan ha svårt att förstå att det är 

tidsuppfattningen som skapar problem. Men informanterna nämner ändå skolan och nätverk 

som viktiga vid identifiering av problemet. Eftersom dessa ofta har erfarenheter av fler 

ungdomar med samma besvär kan de hjälpa familjen med var de kan vända sig. 

 

6.1.2 Tidshantering i vardagen 
För att vardagen ska fungera för barn och ungdomar med AS är rutin och struktur viktiga 

byggstenar. Alla informanter ansåg att det är grunden för att hantera tid. 

 

6.1.2.1 Rutiner 
Under intervjuerna talades det om hur viktig rutin är för barn och ungdomar med AS, att göra 

samma saker varje dag och att ha samma saker på samma plats. De har svårt att hålla tider 

som inte följer deras vanliga rutin och som sker varje dag. Nedan följer ett exempel en 

informant upplevt. 

 

”Allting tar så mycket längre tid då de inte uppfattar som vi gör. Vid ett möte på 

habiliteringen med en person hade vi en tid klockan ett. De kom inte och sedan när klockan 

var kvart i två då hade vi gett upp. Då kom dem. Då hade mamma lyckats få iväg personen till 

oss. Det är bara en gång. De här har föräldrarna dagligen, varje morgon.” 

 

När morgonrutinerna blir besvärliga, t.ex. att inte komma iväg i rätt tid eller fastna i en 

aktivitet, kan en timstock vara ett passande hjälpmedel. Då ser barnen hur tiden minskar och 

när den ringer vet de att det är dags att göra sig i ordning för att gå till taxin, hur lång tid de 

har på sig att äta etc. Däremot kan inte alla problem lösas med endast ett hjälpmedel. Att ha 

rutiner och göra samma sak varje dag är viktigt. I skolan fungerar det ofta bra då man har 

schema och bestämda tider. För att kunna ha rutin i hemmet krävs det jobb även från familjen 

och omgivningen. Att det ser olika ut hur familjer vill ha sin vardag kan påverka rutinerna. 

Det kan skapa förvirring på helgerna samt lov då många vill ha sovmorgon och vara spontana 

vilket inte fungerar för dessa personer. Det är i oftast i vardagen det fungerar som bäst. 

 

Att ha rutin på mer än tiden underlättar också. Att lägga sina saker på samma ställe, t ex 

nycklarna i skåpet, väskan på kroken osv. skapar trygghet och rutin på samma sätt som att 

utföra aktiviteter vid samma tidpunkt varje dag. Även det är en hjälp i vardagen. 

 

I hjälpmedlen som handi och handifon finns en kalenderdel som kan hjälpa till att skapa rutin 

under dagarna. Ibland behöver de inte den typen av hjälpmedel om de har en mobiltelefon 

med kalenderfunktion som de kan hantera. Det är inte att lära sig hantera den som är det 

svåra, utan de behöver hjälp med att få in användandet som en rutin i sin vardag. De behöver 

hjälp med att komma in i ett arbetssätt och därför bör de bli peppade till detta av t ex 

arbetsterapeut. 

 

Det är vanligt att eftermiddagsrutinerna inte fungerar optimalt, barnen vet inte vad de ska göra 

efter skolan och känner sig därför stressade. Det är oftast att få morgon-, och 

eftermiddagsrutinerna att fungera som arbetsterapeuten börjar hjälpa familjen med. 
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6.1.2.2 Struktur 
För att få rutin krävs en struktur i vardagen för att få en överblick i sin vardag. Även då kan en 

kalender komma till användning för att tydligt se hur dagarna ser ut och för att veta vad 

personen ska göra och i vilken ordning. Att få struktur kan vara svårt och därför finns det en 

kurs på barnhabiliteringen med syfte att sprida kunskap till familjer om vilka hjälpmedel som 

finns för att skapa struktur och känna sig trygg med tid. Skolan är ofta strukturerad och där 

kan det fungera jättebra för de här barnen och ungdomarna att vara. Hemma kan det dock vara 

svårare. 

 

Det handlar inte bara om tidshjälpmedlen. Ett måste är att ha en struktur för att få vardagen att 

fungera, både med och utan hjälpmedel. 

 

”Det är den grundläggande strukturen som man måste också ändra på men sen absolut att en 

timstock eller handi kan hjälpa till och hålla det sedan.” 

 

Problem med tidsuppfattning skiljer sig mellan individer men att ha struktur är något som är 

viktigt för alla. Det är för att barnet eller ungdomen ska klara aktiviteter själv i största 

utsträckning och leva ett tryggt liv. 

 

”Man vill ju att barnen o ungdomarna ska bli självständiga, det är ju det man vill. 

Förhoppningsvis kan man ju göra det då om de får den här strukturen och även om man inte 

kan klockan, att man får en känsla för hur mycket man hinner innan man måste gå.” 

 

6.1.2.3 Strategier 
För att få en upplevelse om hur lång tid exempelvis 10 minuter är finns det strategier som en 

del ungdomar har tagit till sig. Det är vanligt att man hittar på egna strategier och hittar egna 

sätt och inte bara använder sig av ett tilldelat hjälpmedel. Nedan följer ett exempel hur just 

den ungdomen hittade en strategi som passade. 

 

“[...]eller den här personen kan ju veta att det tar tio minuter, men hur lång tid är det? Då 

relaterar man tiden till något annat som är mer konkret, t ex musik. Det är den här och den 

här låten, så lång tid tar det. Då har man en upplevelse i kroppen utav det här med tiden på 

ett annat sätt. För man kanske inte har tränat på vad tio minuter är. Och tio minuter kan ju 

vara så olika, om det är någonting roligt man gör. Man behöver jobba på ett annat sätt, och 

om man kan lära sig det, det är ju också frågan.” 

 

6.2. Yttre faktorer 

 

6.2.1 Hjälpmedel 
Att använda tidshjälpmedel kan innebära ett samspel med andra människor. 

”[...] Vi har ju alla tidshjälpmedel, vi har ju våra kalendrar alla människor och det är ju på 

något sätt ens komihåg vad man har för överenskommelser med andra människor… så det 

har ju väldigt mycket med samspel med andra människor och göra det här man har i sin 

kalender och som man bestämmer.” 

 

6.2.1.1 Vilka hjälpmedel? 
De tidshjälpmedel som används på den barnhabilitering där informanterna jobbar är inte 

enbart hjälpmedel som är förskrivningsbara. Arbetsterapeuterna tipsar även om hjälpmedel 

som finns att köpa i vanliga handeln. Kalender är ett vanligt exempel. Har ungdomen en 

mobiltelefon med kalender så kan den utnyttjas istället för att skriva ut en handi eller 
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handifon. I handi och handifon finns funktionerna påminnelse, kalender, miniräknare och 

schema bl.a. Med en handifon är det även möjligt att ringa samtal. 

 

”De ungdomar som har provat t ex handi eller handifon. De kanske egentligen inte behöver 

ha den typen utav hjälpmedel. De här ungdomarna skulle mer behöva använda sin telefons 

kalenderdel…” 

 

Arbetsterapeuten hjälper ungdomarna med att kunna använda kalenderdelen precis som med 

ett förskrivningsbart hjälpmedel. Det finns även en programvara som heter Memo comai till 

mobiltelefoner där det är möjligt att lägga in schema och påminnelser. Det krävs dock att 

personen har en mobiltelefon som programmet fungerar till då det inte fungerar på alla. 

Arbetsterapeuterna tipsar även om användbarheten med vanliga äggklockor som ringer efter 

en viss tid och whiteboardtavlor för att göra ett eget scheman. 

 

För en del av barnen och ungdomarna är bildstöd till hjälp i vardagen. Arbetsterapeuten 

förskriver en bildbas där föräldrarna skriver ut de bilder som behövs för att göra ett schema. 

Pcs-bilder är en sådan bildbas, även nilbilder och pictogrambilder. Bilder kan även användas 

som komplement till scheman med text. Ett schema hjälper personen med AS att veta 

antingen i vilken ordning momenten i en aktivitet ska göras, eller hur dagen ser ut. De är 

utformade antingen i neutrala färger eller i de bestämda färger som tillhör veckans dagar. 

 

Att använda bilder är vanligt och för många hjälper det till att lägga basen för att skapa 

struktur. Det är dock inte säkert att bilder alltid hjälper; om ungdomen kan läsa kan han/hon 

uppleva det förnedrande med bilder och klarar sig hellre utan. Informanterna har även fått 

uppleva att vissa inte vill ta emot ett hjälpmedel. 

 

20minutersstock, timstock och Sigvart dygnstavla hjälper till att skapa struktur och är tre av 

de hjälpmedel som skrivs ut av arbetsterapeuterna på barnhabiliteringen. På en 

20minutersstock samt timstock visar lysdioder, som slocknar en i taget, tydligt hur tiden 

passerar och minskar. Det finns olika alternativ för hur lång tid det ska ta innan den ringer, t 

ex 20 minuter. På platser där timstock eller mobiltelefon inte kan användas finns Time timer 

som ser ut som ett armbandsur med ett rött fält som visar hur tiden minskar och ger möjlighet 

kunna följa tiden. En Sigvart dygnstavla visar om det är dag eller natt då olika färger skiljer 

dygnet åt. Det finns även möjlighet att skriva till en aktivitet eller en bild vid ett visst 

klockslag. 

 

6.2.1.2 Användningsområde 
Schema är ofta en början för att skapa en övergripande struktur som är till hjälp både i 

hemmet och i skolan. Schemat kan gälla specifika saker, t.ex. för att veta vilka av veckans 

dagar personen ska duscha. Ibland visar schemat i vilken ordning delmomenten i en aktivitet, 

t.ex. duschning, ska utföras. Det är dock vanligare till andra diagnosgrupper än just AS. 

 

Det är oftast yngre barn som har användning av en timstock medan högfungerande tonåringar 

ofta kan hantera en handifon. I en handi eller handifon är kalenderdelen, med påminnelser, det 

viktiga. Dock händer det att även tonåringar får en timstock om behovet finns. 

 

Om en timstock fungerat i en viss situation kan den ofta användas även i andra. De är ofta 

användbara i morgonrutinerna då de tydligt visar hur mycket tid som återstår. T.ex. ställer 

föräldern timstocken på 20 minuter vid frukosten och när den ringer vet barnet att det dags att 

borsta tänderna. Fungerar det kan den börja användas för att veta när det är tid att gå till 
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bussen eller efter skolan, ibland i kombination med bilder och schema för att veta vad som 

sker näst. Fungerar ett hjälpmedel i hemmet kan det användas även i skolan, t.ex. timstock för 

att veta hur lång rasten är och handi/handifon för påminnelser om vilken lektion som börjar 

och vilket klassrum etc.  

 

Ett exempel där time timer kan användas är i situationer där mobiltelefon inte går att ha med 

sig men behov av att följa tiden och se hur den rinner iväg ändå finns.  

 

”[…] för vi tittar ju på klockan om de är tio minuter kvar fram tills någonting börjar för att 

just följa tiden… när man ska vara färdig.. när man ska vara klar med ett moment kanske.. då 

kan den vara ett alternativ för att man ska ha koll på hur tiden faktiskt går.” 

 

En person som hade vänt på dygnet fick hjälp av Sigvart dygnstavla berättar en informant. 

 

“Jag har en person med AS som har fått en Sigvart dygnstavla som fungerar jättebra, helt 

otroligt. Hon har vänt på dygnet och nu när hon går upp på nätterna och ser att det är blått 

på tavlan så går hon och lägger sig igen. “ 

 

6.2.1.3 Nyttan och målet med tidshjälpmedel 
För att ett tidshjälpmedel ska göra nytta handlar det, enligt informanterna, om att komma förbi 

ett hinder och lösa ett problem. En person upplever en begränsning i sin vardag och behöver 

hjälp att komma förbi det. En av informanterna betonar att en person kan bli hjälpt av ett 

tidshjälpmedel men sällan botad. I det tidigare exemplet med Sigvart dygnstavla t.ex. ser 

barnet att det är natt och går tillbaka till sängen. Tidshjälpmedlet gör nytta genom att det löser 

barnets problem i vardagen men botar inte den bristande tidsuppfattningen. 

 

Informanterna tar även upp det egna välbefinnandet och förmågan till samspel med andra som 

viktiga komponenter för att ett tidshjälpmedel ska göra nytta.  Att må gott, klara av att sköta 

om sig själv och kunna delta i samhällslivet. 

 

”Målet är att skapa ett eget välbefinnande och att barnen och ungdomarna ska kunna planera 

t.ex. när de behöver nya kläder, klippa sig, gå till tandläkaren. Det har alltså även med 

samspelet i samhället att göra, att kunna nyttja det samhället har att erbjuda.” 

 

De tar upp begrepp som självkontroll och självständighet som mål för ett utskrivet 

tidshjälpmedel. I och med att personen får mer självkontroll kan han/hon styra sin vardag, 

göra val på ett annat sätt än tidigare och lättare leva det liv han/hon önskar. 

 

I det tidigare exemplet med time timern var målet just att skapa självständighet. Personen ska 

inte behöva ha någon med sig som stöd utan kunna sköta tiden själv och bespara sig från tjat. 

 

En informant berättar om en ungdom som fick en handifon. Familjen fick tidigare tjata om 

tider tills alla blev slutkörda. Ungdomen tog inte till sig tjatet utan fick istället raseriutbrott 

som skrämde syskonen. Ungdomen fick en handifon för att klara morgonrutinerna 

självständigt utan att behöva förlita sig på föräldrarna. Med hjälpmedlet blev h*n mer 

självständig och kunde ta till sig påminnelser, från handifonen, om att gå till skoltaxin m.m. 

lättare än när föräldrarna fick tjata. 

 

”H*n har blivit mycket mer självständig när h*n kan lita på sin handifon. Även om h*n 

fortfarande har sina problem har handifonen hjälpt familjen mycket och de slipper tjatet som 
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fanns innan.” 

 

Det handlar ofta om att skapa en trygghet och att kunna lita på sitt hjälpmedel. Informanterna 

berättar att användandet av kalendrar hjälper många att klara vardagen. Vetskapen om att det 

skrivna ordet finns i kalendern dämpar oro och skapar en trygghet på ett annat sätt än att bara 

minnas i huvudet.  

 

En av informanterna berättade om ett barn som fått en timstock för att kunna avbryta 

datoraktiviteten. Barnet kände att h*n hade nytta av det och ville sedan själv använda 

timstocken även på kvällen till barnprogrammet. H*n kände att hjälpmedlet skapade en 

trygghet och h*n kunde slappna av i sina aktiviteter eftersom timstocken tydligt visade hur 

mycket tid som återstod. Stressen försvann och h*n blev mer självständig och slapp ständigt 

fråga föräldrarna. Informanterna berättar att familjer ofta upptäcker nyttan med ett 

tidshjälpmedel och, likt exemplet, själva tar initiativ till att använda det i fler situationer. 

 

Ett övergripande mål med tidshjälpmedel är att personerna ska använda sin energi till annat. 

Vid problem med tidsuppfattning går mycket energi åt till vardagstänk som andra personer 

utför av rutin. Vid enkla tidshjälpmedel, beskriver informanterna, är det optimala målet att 

personen tillslut inte behöver använda t.ex. timstocken eller scheman längre. Då har träningen 

gett personen en upplevelse av tid och en rutin som gör hjälpmedlen överflödiga. Även om 

personen inte kan klockan går det att träna för att skapa en känsla för vad man hinner. 

 

”Vid träning med t.ex. en 20minutersstock tränar vi på att skapa en upplevelse av tid. Jag 

och barnet gissar vad vi kan göra på fem minuter t.ex., och sen provar vi om vi hinner det. 

Sedan sker träningen i hemmet när familjen använder den i olika aktiviteter.” 

 

6.2.1.4 Användningsfrekvens 
Vilka tidshjälpmedel som barn och ungdomar med AS är i behov av och använder är väldigt 

individuellt. Men två av informanterna uppfattar att scheman över dag, vecka eller delmoment 

i en aktivitet, timstock och 20 minutersstock är de vanligaste hjälpmedlen att börja med, som 

lägger basen. Vanligt är även att använda funktionerna i sin egen mobiltelefon. Det är ofta i 

morgonrutinerna arbetsterapeuterna och familjerna börjar jobba och där har många stor 

användning av 20 minuters och timstocken. 

 

Det är oftare personer med svårare AS som har behov av 20 minuters-, och timstock, de mer 

högfungerande kan ofta hantera en handi, handifon eller sin egen mobiltelefon. Informanterna 

ser även ett samband mellan ålder och val av hjälpmedel. Många börjar med scheman och 

timstock som barn och kan i tonåren börja använda handi, handifon eller egen mobiltelefon. 

Memo comai och liknande programvaror till en egen mobiltelefon börjar också bli vanligare. 

 

Hur mycket och ofta ett tidshjälpmedel används är även det individuellt och beror på vilket 

det handlar om. Handi och handifon tas ofta med och används under hela dagen. 

 

”Många har den med sig hela tiden för det är deras mobiltelefon. De har den med sig till 

skolan, hem, får påminnelser om att de ska gå till gympan, påminnelser om att de ska spela 

badminton på kvällen. Många använder den hela dagen fram tills de lägger sig.” 

 

Användandet av handi och handifon beror också på hur mycket den enskilda ungdomen har 

inlagt i sin kalenderdel och behöver påminnas om. 
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”Det är olika hur mycket som är inlagt i kalenderdelen. Vissa har fem saker i veckan medan 

andra har tio saker varje dag.”  

 

Andra hjälpmedel, som t.ex. timstock, används oftast inte lika frekvent som handin men är 

lika viktiga de tillfällen den behövs. Eftersom skoltiden är mer strukturerad klarar en del barn 

sig utan hjälpmedel i skolan. Andra har hjälp av sitt tidshjälpmedel även i skolan, för att veta 

när det är rast, hur lång rasten är och liknande. 

 

6.2.1.5 Uppföljning 
Att uppföljningen av ett hjälpmedel är viktigt är informanterna eniga om. Uppföljningen sker 

antingen i grupp på barnhabiliteringen, enskilt eller via telefon. Vid uppföljningen berättar 

föräldrarna och barnen om hur det fungerat och arbetsterapeuten kan föreslå om hjälpmedlet 

kan användas även i andra situationer. Beroende på barnets situation har de även uppföljning 

med personalen på skolan om hur det har fungerat. Allt är ett samspel mellan arbetsterapeut, 

förälder, skola och barnen för att få bästa möjliga utfall. Vid uppföljning med flera personer 

samtidigt kan föräldrarna diskutera med varandra och dela erfarenheter menar en informant. 

 

”Det vi ofta får höra från föräldrar är att det ger så oerhört mycket att träffa andra föräldrar 

med samma erfarenheter. Vid ett tillfälle hade vi uppföljning med sju familjer samtidig som 

alla hade fått utskrivet en handi eller handifon. Så berättade alla hur det tyckte det fungerat.”  

 

Eftersom tidshjälpmedel utvecklas hela tiden och situationer då de används ändras på ett annat 

sätt än hur fallet är vid andra typer av hjälpmedel är uppföljning viktigt. 

 

”Tidshjälpmedel är ju aldrig statiskt. Med det menar jag att man behöver hela tiden utveckla 

det och se vad det är som är viktigt nu att lägga in i kalenderdelen? Behöver man den på 

något annat sätt i vardagen?” 

 

6.2.2 Omgivningen 

”Omgivningen måste förstå problemet och se och förstå lösningen. Sedan är det viktigt att de 

är positiva till det för det är ett stort jobb att få det att fungera.” 

 

Det är viktigt att omgivningen, skola och föräldrar, hjälper till då barnen ofta inte har 

förmågan att ta till sig hjälpmedlet och få det att fungera på en gång. Lite större ungdomar och 

tonåringar klarar ofta mer själva men även de behöver hjälp. Det krävs jobb från omgivningen 

för att ett hjälpmedel ska göra nytta men även i samarbetet mellan habiliteringen till föräldrar, 

skola, ungdom och personal. Det krävs att ungdomen är motiverad till den grad att han/hon får 

insikt i sin problematik. Vid introduktionen av ett hjälpmedel för dessa barn och ungdomar är 

det viktigt att de själva är delaktiga. 

 

”Det är jätteviktigt att man startar med att lägga in aktiviteter som barna och ungdomarna 

själva är intresserade av(i handin eller scheman). Så att omgivningen inte styr, det VI tycker 

att barnen och ungdomarna ska göra, utan att de själva är med och utformar” 

 

Även omgivningen har nytta av barnens hjälpmedel då det blir mindre tjat från båda hållen. 

Barnen slipper fråga när de ska gå till bussen, när programmet börjar o.s.v. och föräldrarna 

slipper tjata om att de ska gå och att barnen ska skynda sig. Barnen och ungdomarna måste 

lära sig att använda hjälpmedlet och föräldrarna måste träna på att inte tjata; det krävs en 

ansträngning från båda håll. 
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En av informanterna upplevde att omgivningen i en del fall har svårt att acceptera den ändrade 

rutinen och strukturen som krävs. Barn och ungdomar med AS mår bra av att dagarna ser lika 

ut och har svårt att vara spontana på t.ex. helger. Många föräldrar vill ha sovmorgon vilket 

barnen inte mår bra av eftersom det inte är så varje dag. Att tro att endast en sak, ett 

hjälpmedel, löser problematiken med tidsuppfattning är att fokusera på fel sak.  

 

Ett omgivningsrelaterat problem som framkom var den långa kön för att få träffa en 

arbetsterapeut. En informant menade att fler med AS skulle ha nytta av ett tidshjälpmedel 

eller andra insatser men det tar lång tid. För att få t.ex. en handifon utskriven blir väntan lång 

då utprovningsprocessen är lång och komplicerad.   

 

7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 
Som tidigare beskrivet har arbetsterapeuter dels stor kunskap om tidshjälpmedel, 

tidsuppfattning, Aspergers syndrom och dessutom erfarenhet från många olika barn och 

ungdomar. Hade intervjuer gjorts med föräldrar eller barnen själva hade denna kunskap 

missats då de bara har erfarenhet från sin egen situation. Arbetsterapeuter har dessutom 

kontakt med både familj och skola vilket ger dem en helhetssyn andra har svårt att få. Vid 

kvalitativ innehållsanalys är syftet att beskriva variationer, och då tidsuppfattningsproblem 

visar sig olika för alla och varje situation är unik fanns inget intresse att generalisera. Den 

valda metoden har inte heller till syfte att generalisera. Men eftersom problemen visar sig lika 

för många, även för andra diagnosgrupper, är sannolikheten stor att problematiken känns igen. 

T.ex. i två studier om personer med utvecklingsstörning visade sig många av tidsproblemen 

vara detsamma som informanterna uppfattat hos barnen med AS(16, 17).   

 

Denna studies syfte är att beskriva områdena; problem i vardagen, nytta och omfattning av 

tidshjälpmedel. Därför var det angeläget med en analysmetod med möjlighet att i resultatet 

dela materialet i kategorier och teman utifrån dessa områden. Eftersom studien fokuserar på 

arbetsterapeuters uppfattning och inte grundar sig i någon teori valdes en analysmetod där 

teorikoppling inte krävdes. Kvalitativ innehållsanalys blev då ett naturligt val. Då barnen och 

ungdomarna står i fokus och varje arbetsterapeut har kontakt med ett antal personer var kunde 

de dela med sig av kunskap från många barns situationer. Det är en svaghet att endast tre 

arbetsterapeuter intervjuades då det riskerar att spegla enbart tre uppfattningar, även om en 

person kan ha flera uppfattningar. Vid behov hade fler intervjuer gjorts men den generella 

kunskapen varvat med de specifika exempel som framkom var tillräckligt för att svara på 

syftet. 

 

Då syftet handlar om arbetsterapeuternas uppfattning, det konkreta innehållet som de 

uttrycker den, fokuserade analysen på det manifesta innehållet vilket innebär att det tydliga 

och synliga beskrivs istället för underliggande meningar. Även om manifest analys användes 

innebär det inte att ingen tolkning alls sker. För att skapa underkategorier, kategorier och 

teman måste materialet abstraheras till en högre nivå och det latenta innehållet hamnade då i 

fokus. Det var nödvändigt med viss abstraktion och tolkning för att inte förlora helheten 

genom att fokusera på alltför små detaljer(14,15). 

 

Båda författarna är nybörjare på analysmetoden vilket försvårade processen och kan ha 

påverkat slutresultatet. Vid stora meningsenheter och vid uppdelningen av koder i kategorier 

finns risken att relevant material missas, men att konsensusförfarande använts och många citat 

återges i resultatet stärker trovärdigheten. 
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7.2 Resultatdiskussion 
Tidsuppfattningsproblem hos barn och ungdomar med AS är ett område där arbetsterapeuter 

kan vara till stor hjälp, men informanterna berättar att många som skulle ha nytta av 

tidshjälpmedel ännu inte fått chansen att träffa en arbetsterapeut. Det stämmer överrens med 

vad Hjälpmedelsinstitutet kommit fram till i en nationell studie(13). Informanterna anser att 

detta beror på att kön till barnhabiliteringen är lång. Situationen hemma kan vara 

ansträngande för hela familjen innan de får hjälp och att ständigt tjata, känna oro och stress är 

ohälsosamt för barnen. Det är möjligt att med fler arbetsterapeuter kan köerna förkortas och 

fler barn kan få hjälp innan problemen blir för stora. Användningsfrekvensen av hjälpmedel 

skulle troligen öka vilket kan innebära att området växer snabbare och utvecklingen av nya 

hjälpmedel ökar. Författarna tror att fler barn då skulle få nytta av hjälpmedel och information 

kring hur struktur och rutin kan göra nytta. Med tidiga insatser kan andra problem som 

uppstår vid nedsatt tidsuppfattning undvikas. T.ex. kan scheman redan vid tidig ålder 

underlätta inför skolan och reducera stress och oro inför att inte veta vad som sker. I och med 

att familjerna får hjälp på ett tidigt stadie mår barnen bättre. I en av studierna hos vuxna med 

utvecklingsstörning fanns en önskan om mer stöd vid inlärningen av ett tidshjälpmedel(16). 

Det är möjligt att de långa köerna leder till färre möten med arbetsterapeuten och att 

personerna inte får det stöd de behöver.  

 

Problemet kan också vara att barnhabiliteringar i Sverige inte har råd att anställa fler, att det 

inte prioriteras, och då förkortas ändå inte köerna. Även hjälpmedelsinstitutet anser att den 

ekonomiska faktorn påverkar. Den vanligaste orsaken till att barn och ungdomar inte får de 

hjälpmedel de behöver är p.g.a. dålig ekonomi och bristande kompetens hos förskrivare. Dock 

ser de ekonomiska resurserna och regelverken kring förskrivning olika ut i landet vilket 

påverkar vilka diagnosgrupper som får hjälpmedel och inte(9,13). Genom att uppmärksamma 

arbetsterapeuternas arbete och satsa på kompetensutveckling inom kognitiva hjälpmedel tror 

författarna att effekten blir att fler får insikt om hjälpmedlens nytta. 

 

Det exempel informanterna tog upp när det tar extra lång tid att få ett tidshjälpmedel är vid 

utprovningen av handi och handifon. Memo comai och liknande program till mobiltelefonen 

finns idag som hjälpmedel och blir allt vanligare. Informanterna tror precis som författarna att 

det kan bidra till att undvika problem som att sticka ut, ett problem som informanterna 

uppfattade att en del av barnen och ungdomarna kände. Dock fungerar inte Memo comai till 

alla mobiltelefoner, vilket är en nackdel. Ibland räcker den egna mobiltelefonen om den 

innehåller en enkel kalenderdel och påminnelser som barnet/ungdomen kan hantera. HI menar 

att de senaste årens snabba IT-utveckling lett till att personer med kognitiva nedsättningar fått 

större möjligheter till hjälp. De tror även att utvecklingen kommer att fortsätta i samma takt 

(9, 13). Troligtvis blir mobiltelefonerna allt mer avancerade och antalet applikationer till dem 

ökar ständigt vilket ger möjlighet för personer att använda sin egen som hjälp med tiden.  

 

För att skapa en helhetsbild av problematiken runt barn och ungdomar med AS finns kort 

beskrivet i bakgrunden dessa problem och i resultatet presenteras problem i vardagen. För att 

förstå vilken nytta tidshjälpmedel gör måste förståelse finnas för hur det kan ha sett ut innan i 

personens liv. I många fall har ett tidshjälpmedel varit med och förändrat vardagen hos 

personer med AS men två viktiga faktorer som också är hjälp för att hantera tid är struktur och 

rutin. De är inte tidshjälpmedel i sig men krävs för att lägga grunden för tiden.  

 

Informanterna uppfattar att problem med tidsuppfattning påverkar hela vardagslivet och kan 

skapa stora problem, vilket stämmer överrens med resultatet studierna av Janeslätt visat. 
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Studierna visade samband mellan barnens självskattade autonomi och deras tidsuppfattning.  

När tidsuppfattningen förbättras, antingen automatiskt då barnen blir äldre, eller genom 

intervention, förbättras även den självskattade autonomin(4, 12). Att informanterna ser 

självständighet och självkontroll som mål för utskrivna hjälpmedel visar att den aktuella 

forskningen och de kliniskt verksamma är överrens. Även Arvidsson och Jonssons studie har 

visat att användningen av tidshjälpmedel ökar självständigheten, t.ex. genom att 

morgonrutinerna fungerar, vilket gör det enklare att kunna planera vardagen(16). 

Informanterna uppfattar även dem att med mer självkontroll och självständighet kan personen 

styra sin vardag och göra val på ett annat sätt än tidigare. Han/hon kan lättare planera sin tid 

och leva det liv han/hon önskar. Eftersom samband finns mellan en persons tidsuppfattning 

och hur denne klarar sitt dagliga liv(4) är tiden en viktig faktor att beakta för att kunna stödja 

dessa barn och ungdomar. Forskningen visar även att barn som har svårt med tid kan bli 

hjälpta av interventioner som fokuserar mot att förbättra deras tidshantering i vardagen(12) 

t.ex. att använda tidshjälpmedel. Detta visar att arbetsterapeuter satsar på rätt saker när de 

fokuserar på de små vardagssituationerna t.ex. morgonrutiner. I intervjustudien om kognitiva 

hjälpmedel kände majoriteten ökad delaktighet i sina dagliga aktiviteter vid användning av 

hjälpmedel. I studien menade de att delaktighet innebar att påverka, ha kontroll och ta beslut i 

sitt eget liv. Delaktigheten och kontrollen över vardagen skapar en balans mellan aktivitet och 

vila samt reducerar stress. Studien kom fram till att användandet av kognitiva hjälpmedel 

bidrar till en bättre hälsa(17). Sammanfattningsvis visar studier och informanternas 

erfarenheter på att tidsuppfattning påverkar hela vardagen och att tidshjälpmedel oftast kan 

vara till stor nytta.  

 

7.3 Slutsatser 
Informanterna är överrens om att tidsuppfattningsproblematiken ger stora svårigheter i 

vardagen för barn och ungdomar med AS. Problemen med tiden gör att personen blir stressad 

i aktivitet, fastnar i en aktivitet samt sällan kommer iväg i tid. I många familjer förekommer 

mycket tjat från både barn och förälder och barnen har svårt att veta när och hur saker ska ske. 

Insiktsproblem gör att många inte får den hjälp de behöver då familjerna inte alltid identifierar 

att det är just tidsuppfattningen som ger svårigheter. En förbättrad tidsuppfattning påverkar 

positivt den självskattade autonomin och förenklar för personerna att leva det liv de vill. Den 

grundläggande strukturen och fasta rutiner är viktigt och skapar en trygghet för personen. 

Tidshjälpmedel kan användas i interventioner för dessa barn och ungdomar och har, i de flesta 

fall, gjort nytta i vardagsstrukturen för de personer informanterna haft kontakt med. 

Användningsfrekvensen av hjälpmedel är individuell men det är möjligt att fler 

arbetsterapeuter kan leda till att förkorta köerna så fler barn får den hjälp de behöver. 
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