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Sammanfattning 
Bakgrund: Barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan ha kognitiva svårigheter 

och svårt att anpassa sig och kan behöva individuellt stöd. Tekniken förändras och utvecklas 

snabbt vilket kan, när det används, ha en inverkan på det dagliga livet för barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar i skolmiljö. Ny teknik ingår i stor utsträckning i dagens samhälle vilket 

kan stödja barns utförande i skolmiljö och studier visar på positiva effekter av teknik. 

Arbetsterapeuten kan med teamsamverkan i skolan erbjuda kompensatoriska åtgärder med olika 

tekniklösningar för att möjliggöra barnets aktivitet i det dagliga livet.  

Syfte: Att beskriva hur teknikstöd ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv kan underlätta för barn 

med NPF i skolan. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes för att besvara syftet. Datainsamling gjordes i 

databaserna Pubmed, Cinahl, Psycinfo och Svemed+ samt i Google scholar, fritextsökning och 

snowballing. Efter en kvalitetsgranskning och kvalitativ innehållsanalys inkluderades åtta studier 

i litteraturöversikten.  

Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra kategorier: “Tidshjälpmedel” som visar på att barn 

med NPF kan ha bra stöd av elektroniska tidshjälpmedel på grund av svårigheter med 

tidsuppfattning. ”Videomodellering”, innebär att presentera information på en skärm med en 

instruktionsfilm för att sen utföra uppgifter i dagliga aktiviteter där barnen blir bättre på att förstå 

socialt beteende. Datorbaserade träningsprogram” för barn med nedsatt arbetsminne där de kan 

träna upp detta genom att spela ett spel. Sista kategorin var “Elektroniskt skrivhjälpmedel” där 

barn  med finmotoriska svårigheter kan få problem med att skriva och få hjälp av ett digitalt 

skrivhjälpmedel för att öka lusten att skriva.  Resultatet i litteraturöversikten visade att olika 

former av teknikstöd stödjer barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolmiljö.  

Slutsats: Tekniklösningar kan vara ett bra stöd för barn med NPF samt öka delaktigheten i 

skolmiljön  där arbetsterapeuten kan ha en viktig roll genom att erbjuda möjligheten till detta.  
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Abstract  
Background: Children with Neuropsychiatric Disability (NPD) may have cognitive difficulties 

and difficulty adapting and may need individual support. Technology changes and develops 

quickly, which, when used, can have an impact on the daily life of children with cognitive 

impairments in the school environment. New technology is largely part of today's society, which 

can support children's performance in the school environment and studies show positive effects 

of technology. The occupational therapist, with teamwork at school, can offer compensatory 

measures with different technology solutions to enable the child's activity in daily life. 

Purpose: To compile how technology support from an occupational therapy perspective can 

facilitate  for  children with NPD in school. 

Method: A literature review was conducted to answer the purpose. Data collection was made in 

the databases Pubmed, Cinahl, Psycinfo and Sve Med +, as well as in Google scholar, free text 

search and snowballing. After a quality review and qualitative content analysis, eight studies 

were included in the literature review. 

Results:Data analysis resulted in four categories: "Time Aid", which indicates that children with 

NPF can have good support from electronic time aids due to difficulties with time perception. 

"Video Modeling" means presenting information on a screen with an instructional film to late 

perform tasks in daily activities where the children get better at understanding social behavior. 

Computer-based training programs "for children with reduced working memory where they can 

train this by playing a game. The final category was "Electronic writing aids" where children 

with fine motor difficulties can encounter problems writing and receiving digital writing tools to 

increase the desire to write. The results in the literature review showed that different forms of 

technology support support children with neuropsychiatric disabilities in school environments. 

Conclusion: Technology solutions can be a good support for children with NPF and increase 

participation in the school environment where the occupational therapist can play an important 

role by offering the opportunity to do so. 

 

Keywords: occupational therapy, neuropsychiatric, school, children, technology, device 
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Inledning 

Författarna har arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer med kognitiva och fysiska 

funktionsnedsättningar samt har under sin verksamhetsförlagda utbildning noterat att 

datorbaserade teknikstöd sällan används av verksamma arbetsterapeuter. Enligt Chantry och 

Dunford (2010) samt Law och Dunn (1993) är en tidig insats av arbetsterapi till stor nytta för 

barn med kognitiva funktionsnedsättningar och insatser med datorbaserad teknik kan göra 

skillnad för barn i skolan (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). Det har skett en stor förändring i 

samhället under de senaste femton åren när informationsteknologin utvecklats och växt fram 

samt att tekniken ger nya möjligheter att bryta barriärer för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning i olika miljöer (Diaz, 2012;  Adebisi. Liman & Longpoe, 2015). Tyvärr är 

kunskaperna och resurserna begränsade vad gäller arbetsterapeutens roll när det gäller insatser 

med datorbaserad teknik. I den här uppsatsen har författarna valt att fokusera på barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i åldern 6-12 år i ordinarie skolmiljö samt 

användning av datorbaserade tekniklösningar. För att öka kunskap inom området valdes en 

litteraturöversikt. Termen barn kommer att användas konsekvent med innebörd som syftar både 

till ung person och patient/klient.  

 

Bakgrund  

Skollagen 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) kap 1, 9 § regleras hur individuellt anpassad pedagogik och 

skolmiljö kan vara avgörande för att uppnå jämställd utbildning. I kap 3, 5a § anges att eleven 

ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det 

finns en risk att eleven inte uppnår kunskapskraven. Enligt (SFS 2010:800) kap 3, 3 § har elever 

rätt till att utvecklas så långt som det är möjligt, utifrån sina förutsättningar. Svårigheter vid 

aktivitet och delaktighet för barn ger rätt till insatser i skolmiljön. Barnkonventionen (UNICEF 

Sverige, 2009) syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals.  

 

Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och skola 

Skolan är en del av barn  6-12 års vardag i Sverige. Den ordinarie skolan ställer krav på barnen 

att kunna anpassa sig och följa en norm om hur det ska vara i den skolan.  Barn med 
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neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan därmed få svårigheter i skolan. Barnen behöver 

ofta extra stöd för att klara av sina studiemål i en vanlig klass på grund av dessa svårigheter samt 

att de ofta har svårt att anpassa sig till normerna i den ordinarie skolan. Barnen kan ofta 

missförstås som bråkiga och hamna i bråk med andra barn (Riksförbundet Attention, 2017). 

Diagnoser inom NPF är Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autism Spectrum 

Disorder (ASD)/Asperger's syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Personer med dessa 

diagnoser kan ha svårt med att reglera uppmärksamhet, impulskontroll, aktivitetsnivå, relation, 

inlärnings-, läs-och skrivsvårigheter, svårt att uttrycka sig skriftligt och muntligt samt i vissa fall 

motoriska problem och svårigheter vid samspel med andra människor (Riksförbundet Attention, 

2017).   

 

Barn och teknik 

Användning av befintlig teknik som datorbaserat teknikstöd anses stärka delaktighet, öka 

självständighet och underlätta dagliga aktiviteter (Larsson Lund & Lindén, 2010). Användande 

och anpassning av datorbaserade teknikstöd kan vara till nytta men även ett hinder om tekniken 

är för svår för ett ett barn med funktionsnedsättning, detta beroende på hur det används. Barnens 

deltagande i utbildningsaktiviteter underlättas av att använda datorbaserade teknikstöd och 

samtidigt främjar det olika externa skolaktiviteter vilket ökar delaktigheten även utanför 

klassrummet (Lidström, Granlund, Hemmingsson, 2012; Lidström, Almqvist & Hemmingsson, 

2012). Datorbaserade teknikstöd såsom datorer, telefoner, läsplattor och specialanpassad teknik 

såsom olika styrsätt och datorprogram är snabbt framväxande (Lidström, Almqvist & 

Hemmingsson, 2012). Multimedia med intressanta videor, ljud, belysning och färger med 

omedelbar feedback kan främja motivation för barn. Forskning har visat att användande av ett 

interaktivt multimediaprogram hos barn med funktionsnedsättning ger ökad uppmärksamhet, 

förbättrad läsförmåga och språkkunskaper. Multimedia ger barn möjligheten att öva, memorera, 

identifiera dagliga aktiviteter och figurer samt lära sig rumsliga förhållandet med bilderna. 

Multimedia som visuella och perceptuella träningsprogram har visat sig fungera betydligt bättre 

än träningsprogram i pappersform (Chen, Lin, Wei, Liu & Wuang 2013; Schreuer, Keter & 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Chen%20YN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24120756
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Lin%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24120756
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Wei%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24120756
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Liu%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24120756
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Wuang%20YP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24120756
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Sachs, 2014). 

 

Många barn har idag en mobiltelefon som har olika funktioner vilket kan underlätta livet och 

göra mycket för att minska funktionsnedsättningar och öka delaktighet. Regelbunden användning 

av datorbaserade teknikstöd i skola och klassrummet, till exempel läsplatta och olika 

applikationer (appar). Detta kan öka barnens förmåga att ta till sig inlärning och ge ökat 

oberoende i skolan men tekniken bör vara anpassad för varje enskilt barn samt på en  lämplig 

nivå  (Wiley, Cameron, Gulati & Hogg, 2016; Schreuer, Keter & Sachs, 2014). Enligt Erickson 

och Kelly (2015) finns många appar tillgängliga men alla är inte kvalitetsgranskade eller 

utvärderade hur det fungerar för det enskilda barnet och dennes behov. Erickson och Kelly 

(2015) menar vidare att syftet med tekniken bör vara tydligt beskriven i hur den ska användas. 

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapeutens arbetsområden består av boende, arbete, skola och fritid och avser i denna 

studie skolan och klassrummet. Arbetsterapins holistiska perspektiv med klienten i centrum 

innefattar individbaserade interventioner (Kielhofner, 2012; Fisher, 2009). Occupational Therapy 

Intervention Process Model (OTIPM) (Fisher, 2009) är en klientcentrerad processmodell som 

utgår från ett top-down-perspektiv som innebär att fokus riktas på klientens aktivitetsproblem 

skolan istället för sjukdom, diagnos och funktionsnedsättning. Enligt Fisher (2009) är varje klient 

unik och har en vilja att engagera sig i aktiviteter som är meningsfulla för dem. I OTIPM ingår 

olika interventionsmodeller som beskriver aktivitetsbaserade interventioner som ska planeras och 

genomföras, de olika interventionsmodellerna riktar in sig på kompensation, aktivitetsträning, 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner eller pedagogik (Fisher, 2009). Stegen i 

modellen kan följas för att kartlägga klientens aktuella aktivitetsbehov genom intervjuer med 

klienter, anhöriga och skolan samt observationer av interaktioner med omgivande miljön för att 

kunna välja klientcentrerade interventionsmodeller. Processen kan följas och utvärderas för att ge 

evidensbaserade interventioner (Fisher, 2009). Aktiviteten bör vara naturlig och ha ett syfte och 

en mening för klienten som utför den. Utförandet av en aktivitet påverkas av personfaktorer, 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Wiley%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24773214
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Cameron%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24773214
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Gulati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24773214
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Hogg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24773214
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kroppsfunktioner och omgivningsfaktorer (Fisher, 2009). Teknik är en omgivningsfaktor och en 

del av miljön och som kan förändras genom anpassning. (Larsson Lund & Lindén, 2010).  

 

Arbetsterapi i skolan 

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar behöver stöd i tidigt skede och tidigt införande av 

datorbaserade teknikstöd har ökat prestandan hos elever inom skolan (Chantry & Dunford, 

2010). Enligt Norrström och Rosvall (2016) så har teamsamverkan mellan olika professioner i 

skolan betydelse för barn med kognitiva funktionsnedsättningar.  Norrström och Rosvall (2016)  

menar vidare att när arbetsterapeuter ingår i detta team är hans eller hennes uppdrag att skapa 

“ett gott liv i en fungerande vardag” för barnet i skolmiljön.  

 

Studier av arbetsterapi i skolan visar att tidiga insatser på individuell nivå förbättrar 

koncentrationen och ökar strategier för barnen. Genom att till exempel spela ett spel i simulerade 

miljöer kan barnen dra nytta av det och omsätta det i vardagliga situationer exempelvis att träna 

på att stanna innan man går över en gata. Arbetsminnet ökar genom upprepningar och 

aktivitetsutförandet blir lustfyllt för barnet (Hahn-Markowitz, Berger, Manor & Maeir, 2016).  

Hela barnets miljö integreras där både skola och hemmet är aktiva parter. Barnet utrustas med 

strategier och metoder som kan användas i det dagliga livet och i framtiden. (Maeir, Fisher, 

Traub Bar-Ilan, Boas, Berger & Landau 2014; Hahn-Markowitz et al, 2016). Däremot är 

kunskapen om teknikstöd gällande barn med kognitiva funktionsnedsättningar är begränsad 

bland kliniskt verksamma professioner (Bartfai & Boman, 2011).  

 

Sammanfattningsvis så har barn rätt till utbildning utifrån deras nivå och barn med NPF kan ha 

kognitiva svårigheter och svårt att anpassa sig till skolans normer. Tekniken förändras och 

utvecklas snabbt vilket kan ha en inverkan på det dagliga livet för barn med kognitiva 

svårigheter i skolmiljö. Teknik finns för att möjliggöra delaktighet men det kräver även att det 

tillgängliggörs för vald målgrupp. Inom arbetsterapi finns kunskap om delaktighet i aktivitet och 

arbetsterapeuten utgår från ett klientcentrerat arbetssätt som kan möjliggöra för i detta fall barnet 
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att uppnå sina aktivitetsbehov. Arbetsterapeten utreder klientens aktivitetsförmåga genom 

intervju och observation i den naturliga miljön. Arbetsterapeuten har ett uppdrag att skapa ett 

gott liv vilket kan skapas genom teamsamverkan i skolan som är en stor del av barnets vardag.  

 

Tekniska lösningar finns redan på marknaden och det finns även studier som påvisar positiv 

effekt av teknikanvändning för att hjälpa barn med NPF. Digitaliseringen ökar i hela samhället 

och ger nya möjligheter för arbetsterapi. Arbetsterapeutens kompetens och de datorbaserade 

teknikstödens olika funktioner kan vara till nytta för barnets individuella behov i skolan. Genom 

rätt sorts teknikstöd kan förmågan och självförtroendet i vardagen och skolmiljön öka. Utifrån 

detta väcktes intresset att söka ytterligare kunskap om hur datorbaserade teknikstöd för barn med 

NPF kan användas mer i skolan. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur teknikstöd ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv kan underlätta för barn 

med NPF i skolan.  

 

Metod 

Design 

För att få en bred bild av aktuella kunskapsläget kring valt ämne för uppsats så valdes 

litteraturöversikt som design. Enligt Kristensson (2014) bygger en litteraturöversikt på att det 

utförs en strukturerad sökning, en kritisk värdering och en sammanställning av litteratur. 

  

Litteratursökning 

Författarna valde inklusionskriterier som bestod av att studierna skulle vara publicerade mellan 

2009-2017 samt innefatta arbetsterapeutiska interventioner och teknik i skolan. Studierna skulle 

vara skrivna på engelska och vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och exkludera 

litteraturöversikter. Ytterligare kriterier var att studierna skulle beskriva teknikstöd för barn 6-12 
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år med NPF-diagnos i skolmiljö samt att studierna skulle vara peer-reviewed. Sökningarna 

gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, Psycinfo och Swemed+. Söktermerna kontrollerades i 

SweMesh och sökorden kombinerades med booleska sökoperatorer som AND, OR och NOT 

som beskrivs i Kristensson (2014). NOT användes för att specificera sökningen, se tabell 1. 

Första sökningen gjordes med sökorden “Occupational therapy” AND “technology” AND 

assistive technology”. Inga relevanta träffar fanns på föregående sökord och författarna valde att  

fokusera på diagnosgruppen ADHD inom NPF. Författarna valde att utöka sökorden med school 

OR classroom AND Attention Deficit Hyperactivity Disorder NOT autism NOT physical 

impairment AND computer. Detta gav 10 träffar och endast 1 relevant träff i Pubmed som 

uppfyllde inklusionskriterierna. De övriga artiklarna i samtliga tidigare nämnda databaser 

motsvarade ej syftet och exkluderades. I databasen PsycInfo när sökorden “Occupational 

therapy” AND “school” OR “classroom” AND “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” NOT 

“autism” NOT “physical impairment” AND “computer” AND “technology” användes blev det 

508 träffar och sökningen gick ej att specificera mer. Författarna valde att läsa 42 abstract utifrån 

deras titel som upplevdes relevant men samtliga exkluderades då det ej motsvarar syfte eller 

inklusionskriterierna och innefattade andra diagnosgrupper, fysiska funktionshinder samt andra 

professioner. 

För att utvidga sökprocessen och hitta mer underlag av studier där databaserna inte räckte till så 

valde författarna att använda sig av manuell sökning via snowballing som enligt Kristensson 

(2014) innebär att leta ytterligare litteratur i referenslista vilket innebar den artikel som hittades i 

första sökomgången. Samtliga studier som lästes var inte relevanta till syftet och exkluderades.  

 

På grund av få relevanta studier utan koppling till arbetsterapi frångicks databassökningar och 

fritextsökning valdes. Sökningen utökades även till att inkludera diagnosgruppen autism 

spectrum disorder och aspergers inom NPF och åldern ökades till 6-17 år. För att få fler resultat 

användes Google scholar och fritextsökning vilket  resulterade i 22 lästa abstract varav åtta titlar  

upplevdes relevanta till syftet och lästes i fulltext men exkluderades då de ej innehöll kriterierna 

arbetsterapi, barn och teknik och ej motsvarade syftet.  
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På grund av att träffarna i databaserna främst handlade om andra professioners åtgärder vid vald 

diagnosgrupp så begränsades sökningen till att enbart inkludera studier som publicerats i 

arbetsterapeutisk tidskrift. I Google scholar valdes den exakta frasen (occupational therapy ) och  

publiceringskälla (journal of occupational therapy) med kombinationerna "occupational 

therapy", “new technology”, "attention deficit hyperactivity disorder", “school”,  “children 6-12 

years”, “classroom”, “intervention” och “mobile device”. Vidare gjorde sökningar på Google 

scholar med samma sökord som istället för "attention deficit hyperactivity disorder" 

kombinerades med “asperger” och “autism” vilket resulterade i 33 lästa abstract med relevant 

titel för syftet varav sju studier inkluderades och 26 exkluderades då de ej var relevanta till syfte 

och innefattade andra diagnosgrupper. 

 

 Tabell 1. Sökhistorik i databaserna.gav 735 träffar varav 8 studier inkluerades.  

 

Databas Sökkombination Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskad

e 

Inkluderad

e 

Pub med Occupational therapy AND technology AND 

assistive technology 

10 10 0 0 

Pub med Occupational therapy AND school OR classroom 

AND Attention Deficit Hyperactivity Disorder NOT 

autism NOT physical impairment AND computer. 

10 10 1 1 

Cinahl Occupational therapy AND technology AND 

assistive technology 

32 13 0 0 

Cinahl Occupational therapy AND school OR classroom 

AND Attention Deficit Hyperactivity Disorder NOT 

autism NOT physical impairment AND computer. 

19 0 0 0 

Psycinfo  Occupational therapy AND technology AND 

assistive technology 

0 0 0 0 
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Psycinfo Occupational therapy AND school OR classroom 

AND Attention Deficit Hyperactivity Disorder NOT 

autism NOT physical impairment AND computer 

and technology. 

508 42 0 0 

Svemed+  Occupational therapy AND technology AND 

assistive technology 

1 1 0 0 

Svemed+ Occupational therapy AND school OR classroom 

AND Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

1 1 0 0 

Google 

scholar 

"occupational therapy" new technology "attention 

deficit hyperactivity disorder" school children 6-17 

years classroom intervention mobile device 

77 22 1 dublett 0 

Google 

scholar 

"occupational therapy" new technology “asperger”  

“autism” school children 6-17 years classroom 

intervention mobile device. Publicerat i “Journal of 

occupational therapy” 

 

77 33 8 7 

  

Analys av data 

Vald litteratur läses igenom noggrant enligt tre steg för kritisk granskning för att kunna göra ett 

urval utifrån kvalitet som beskrivs i Kristensson (2014). I steg 1 lästes 132 abstract vilket 

resulterade i åtta relevanta studier. I steg 2 lästes de åtta relevanta studierna i fulltext. De studier 

som inte uppfyllde kriterierna i fulltext exkluderas. I steg 3 använde författarna “Analysmall för 

kritisk granskning av kvalitativa studier”(Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch och Westmorland, 

1998) samt “Analysmall för kritisk granskning av kvantitativa studier” (Law, Stewart, Pollock, 

Letts, Bosch och Westmorland, 1998) för en mer djupgående granskning av studierna för att 

bedöma deras kvalitet då både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderats. Författarna 

granskade studierna var för sig för att sedan gemensamt granska materialet för att kontrollera att 

tillvägagångssättet av granskningen genomförts på liknande sätt. En översikt av analyserade 

studier presenteras med rubrikerna perspektiv, syfte, design, effekt och beviskraft i tabell (bilaga 

1).  Bevisvärdet bedömdes med stöd av Britton (2000). Två av studierna bedömdes ha högt 

bevisvärde och sex av studierna bedömdes ha medelhögt bevisvärde.  
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En manifest kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Kristensson (2014) gjordes för att hitta 

likheter, skillnader och mönster i insamlad data. Den manifesta kvalitativa innehållsanalysen ger 

en strukturerad analysprocess i sex steg (Kristensson, 2014) I steg 1 lästes alla studier igenom 

enskilt i fulltext och sedan gemensamt fördes en  diskussion kring tolkningar och intryck av 

studierna, alltså triangulering. I steg 2 undersökte och identifierade författarna kopplingar till 

syftet i studierna. I steg 3 kodade författarna meningsbärande enheter såsom struktur av dagen, 

planering av tid, öka uthållighet, delaktighet i skolan,och självständighet i aktivitet och studerade 

sedan likheter och skillnader och kom fram till att kodningen gjorts på liknande sätt. I steg 4 

identifierades likheter och skillnader i interventioner och sedan skapades kategorierna utifrån de 

fyra typer av interventioner som framkom i studierna. Författarna valde bort att ha 

underkategorier på grund av tydligt interventionsmönster.  I steg 5 så studerade författarna 

helheten och delar genom att läsa igenom kategorier, koder och studier igen. I sista steget 

granskades kategorierna och jämfördes för att hitta den övergripande meningen i kategorierna. 

Kategorierna blev ”Tidshjälpmedel”, ”Videomodellering”, ”Datorbaserade träningsprogram” och 

“Elektroniskt skrivhjälpmedel” utifrån interventioner . Några studier ingick i fler än en kategori 

men placerades i huvudinterventionens kategori. Likheter mellan kategorierna var  att de 

använde sig av datorbaserade teknikstöd och skillnader var typen av utformning då vissa enheter 

är bärbara och används självständigt medan andra kräver stöd av en annan person vid 

användandet. Mönster av interventioner fanns utifrån diagnos då barn med  NPF har olika behov 

av stöd och vissa har behov av stöd inom flera kategorier.   

Forskningsetiska aspekter 

Forskning som innefattar barn innebär etiska dilemman och därav valet att fokusera på en 

litteraturöversikt då barn är en sårbar grupp. Att beakta autonomiprincipen och ta hänsyn till 

medbestämmande, samt att beakta godhetsprincipen att göra gott och främja ökade möjligheter 

och ny kunskap till gagn för barnen är viktigt (Ohlsson & Sörensen, 2011) I denna 

litteraturöversikt skall alla studier vara etiskt prövade och godkända för forskning.  
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Vid användande av datorbaserade tekniklösningar bör arbetsterapeuten ha i beaktande att en 

tredje part såsom skapare eller ägare av materialet kan få tillgång till personlig data, vem har 

utvecklat appen och vad är syftet? Appens behörigheter i barnets surfplatta eller telefon kan bli 

till skada för barnet. Principen att inte skada var en del av valet av typ av forskning då en 

litteraturöversikt inte inkräktar på barnens intrigitet (Ohlsson & Sörenson, 2011). Vissa 

gratisappar har mycket reklam och annonser som kan klickas på av misstag och riskera 

säkerheten ytterligare. Online nätverk är en stor arena för reklamvärlden vad gäller sociala 

medier och appar (Lukes, 2010). Som huvudregel får barn inte sluta avtal utan förmyndares 

samtycke (SFS 1949:381, kap 9, § 1). Som arbetsterapeut ska lagen om forskningsetisk prövning 

samt de etiska regler och riktlinjer som gäller för forskning följas när hon/han deltar i forskning 

(FSA, 2012). Denna uppsats ska dock ej ha barn som deltagare utan är en litteraturöversikt. 

Enligt Ohlsson & Sörenson (2011) innebär rättviseprincipen att alla ska behandlas lika och 

litteraturöversikten är begränsad till specifik diagnosgrupp och  har inneburit ett urval av barn. 

Etiska principer kan krocka med varandra och orsaka etiska konflikter och syftet med 

litteraturöversiketn bör ha en väl underbyggd problemanalys och kritiskt etiskt värdera syfte. 

 

En risk med att använda appar, datorer, multimedia program och övrig teknik är huruvida de är 

baserade på vetenskap och det ligger i reklambranschens intressen att tjäna pengar.  

Teknikutvecklingen går fort och den stora strömmen av produkter behöver forskas och 

utvärderas för att använda säkra och valida appar i yrket. Nyttan med teknik är att den hjälper 

barn med funktionsnedsättning och i denna litteraturöversikt vill författarna undersöka hur stor 

nytta och vilka effekter det har. Beprövade och valida appar minskar säkerhetsriskerna och 

garanterar att funktionerna motsvarar behovet. Författarna anser att etiska riskerna är små vid en 

litteraturöversikt och nyttan överväger riskerna.  

 

Resultat  

Resultatet kom att bestå av åtta studier som var relevanta till denna litteraturöversikts syfte. 

Studiernas metoder bestod av en fallstudie, en pilotstudie med mixad metod och medvetet urval, 
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fyra med kvalitativ metod samt två med kvantitativ metod. Analys av studierna resulterade i fyra 

kategorier: ”Tidshjälpmedel”, ”Videomodellering”, ”Datorbaserade träningsprogram” och 

“Elektroniskt skrivhjälpmedel”. Kategorierna beskrivs nedan.  

 

Tidshjälpmedel  

Denna kategori innehåller två studier och beskriver barnens användande av elektroniska 

skrivhjälpmedel för att strukturera dagen. Studien av Mundhenke, Hermansson och Sjökvist-

Nätterlund (2010) är en kvalitativ studie som fann att barnen som hade fysiska 

funktionsnedsättningar eller NPF hade svårigheter i aktivitet och delaktighet inom fysisk och 

social miljö, bland annat tidshantering. Barnen med NPF beskrevs i studien ha behov av tidsstöd 

på grund av svårigheter med tidsuppfattning. Studien av Janeslätt, Kottorp och Granlund (2014) 

är en kvantitativ studie som visar att barn med NPF bland andra diagnoser beskrivna i studien har 

svårigheter med tidshanteringsförmågan vilket kan påverka hur man hanterar aktiviteterna i 

dagliga livet i dagens tidsstyrda samhälle.  Bägge studierna visade att barnen med NPF hade 

behov av tidshjälpmedel på grund av svårigheter med tidsuppfattning (Mundhenke et. al, 2010 & 

Janeslätt et. al, 2014). Intervjuer med barn som använt tidshjälpmedel tydliggör en önskan om 

öka utförandet i aktiviteter. Men utförandet påverkas av olika typ svårigheter med 

funktionsnedsättningen och det saknas stöd från andra runt barnet vilket är avgörande för 

delaktigheten (Mundhenke et. al, 2010). Janeslätt et, al (2014) som är en kvantitativ studie visar 

en signifikant förbättring i tidshanteringsförmåga mätt med Kartläggning av Tidsuppfattning 

(KaTid-Child) som är en mätmetod för tidshantering för barn (http://www.katid.se/katid-

materialet.aspx). Barnen i interventionsgruppen ökade tidshanteringen signifikant mer än 

kontrollgruppen. 

 

Båda studierna visar att barn med NPF hade behov av tidshjälpmedel på grund av svårigheter 

med tidsuppfattning. Ena studien är kvalitativ med intervjuer och den andra kvantitativ med 

mätning med instrument. Janeslätt et al (2014) visar förbättring med mätning av 

tidshanteringsförmåga och Mundhenke et al (2010) beskriver barns upplevelser av att 

http://www.katid.se/katid-materialet.aspx
http://www.katid.se/katid-materialet.aspx
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tidshjälpmedel är bra men några barn ville klara sig utan. Det fanns dock en önskan från barnen 

om att utföra aktiviteter förbättrat och studien trycker även på det stora behovet av socialt stöd.  

  

Videomodellering 

Denna kategori beskriver videomodellering och Reusable learning objects (RLO). 

Videomodellering innebär att barnen tränar sin förmåga genom att se en digital Point-of-view 

instruktionsvideo för att sedan omsätta sitt aktivitetsutförande i dagliga livet. Enligt Meister och 

Salls (2015) används videomodellering med barnen genom att presentera information på en liten 

skärm med minimalt nödvändig språk. Uppmärksamheten riktas mot de viktigaste visuella 

aspekterna av uppgiften och yttre signaler reduceras vilket minskar kraven på uppmärksamhet.  

Sedan utförs uppgiften i en daglig aktivitet och vid felaktigt utförande ses instruktionsvideon om 

flera gånger. Resultatet visar att barnen förbättrade sitt utförande av uppgiften den dagliga 

aktiviteten med ett genomsnitt på 50,5% under den sex veckor långa studieperioden. Eleverna 

visade statistiskt signifikant förbättring och en ökad tillfredsställelse i att utföra dagliga 

aktiviteter. Fyra av åtta barn hade nått sina mål före utsatt tid och kunde sätta nya mål under 

studien.  Point-of-view-modellvideo på en iPad är enligt Meister och Salls (2015) lätt att skapa, 

det kräver 15 minuter eller mindre, vilket gör det till en praktisk och realistisk strategi att 

genomföra för terapeuter och lärare. Det genomsnittliga antalet sessioner det tog för eleverna att 

behärska sina primära mål till nivån 80 % var 4,6 veckor av totalt sex veckor vilket visar på att 

det behövs kort tid för att uppnå höga resultat. Oavsett elevernas kognitiva utgångsläge hade det 

stora effekter på utförandet.  

 

Reusable Learning Objects (RLO) är multimediala instruktionsverktyg som använder 

videomodulering och som kan göra information relaterad till sensoriska svårigheter som upplevs 

av individer med ASD och deras vårdgivare mer tillgängliga. Deltagarna i studien av (Gee, 

Moholy, Lloyd & Seikel, 2015) var arbetsterapeuter och ur deras perspektiv upplevdes det att 

filmerna var hjälpsamma och goda exempel för att hjälpa tittarna lära sig innehållet. Deltagarna 

uttryckte att de skulle kunna använda RLO som komplement under arbetsterapibehandling. RLO 
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fungerade bra med ämnet, tillgänglighet och återanvändbarhet. Generellt hade arbetsterapeuterna 

en positiv syn på genomförbarheten och användningen av RLO. Arbetsterapeuterna 

rekommenderar RLO som ett komplement till arbetsterapeutiska åtgärder. Barnen och 

arbetsterapeuter såg bägge fördelar med videomodellering genom instruktionsfilmer kopplade till 

vardagsaktiviteter. För barnen fungerade det bra att få snabba resultat oavsett kognitivt 

utgångsläge.  

 

Datorbaserade träningsprogram 

Denna kategori beskriver hur barn tränar sitt arbetsminne genom att spela spel. En 

tvärsnittsstudie av Bolic, Lidström, Kjellberg, Thelin och Hemmingsson (2013) undersökte 

datoranvändning i utbildningsverksamhet för barn med ADHD. Datoranvändning i skolan ger 

nya alternativ till traditionell undervisning genom teknik som kan fånga uppmärksamheten hos 

barn med ADHD. Denna studie visar att behoven hos barn med ADHD inte är helt erkänt och 

beforskat i Sverige och kräver ytterligare uppmärksamhet från habiliteringscentrum och 

utbildningssystemet.  Resultatet visar vidare att samarbete mellan arbetsterapeuter, barn och 

andra viktiga aktörer, såsom föräldrar och representanter för utbildningsväsendet, kan med fördel 

öka barnens möjligheter. Genom att använda en dator i skolan ökar uppmärksamhetsintervallen 

vid lärandet. Deltagarna märkte att barnen sitter och koncentrerar sig längre med dataspel än när 

han eller hon gjorde andra saker, som att läsa och skriva. 

 

En kvalitativ studie av Napalai Chaimaha och Chinchai (2016) undersökte barns, föräldrars och 

lärares erfarenheter i samarbetet vid terapeutiska program för elever med ADHD. Bristande 

kunskap om ADHD i hemmet hade ofta lett till konflikter. Arbetsterapeuten var en aktiv 

deltagare i studien och ledde gruppdiskussioner och skapade mindmaps med föräldrar, lärare och 

barn med ADHD. Deltagarna upplevde att studielektioner eller terapeutiska program som sattes i 

ett datorprogram format för barnet, kan främja barnens uppmärksamhet och främja lärandet. 

Barnen fick hjälp att lösa problem och att utveckla färdigheter och aktivitetsmönster med stöd av 

arbetsterapeuten. Interventioner i social och fysisk miljö underlättade för det enskilda barnet 



14 
 

samt information som gavs till alla inblandade parter ökade förståelsen för barn med ADHD. 

Vidare beskrev Napalai Chaimaha och Chinchai (2016) att arbetsminnet och utförandet av 

uppgifter förbättrats avsevärt efter träning med datorprogram. Det sociala stödet och kunskaper 

om ADHD samt samverkan mellan hem och skola ökar barnets aktivitetsutförande. Båda 

studierna visar på att dator i skolan och program i datorn kan främja barnens inlärning och öka 

uthålligheten. Samt att de visar på att arbetsterapeuten har en viktig roll i det arbetet som 

samarbetspartner. 

 

Elektroniska skrivhjälpmedel 

Denna kategori beskriver elektroniska skrivhjälpmedel. En studie Breivik och Hemingson (2013) 

handlar om ungdomar med Aspergers syndrom (AS) som ofta har handstilssvårigheter som 

påverkar deras studieresultat. Syftet var att belysa dessa ungdomars erfarenhet att skriva i 

skolmiljön vid skrivande för hand samt användning av ett datoriserat hjälpmedel, Assistive 

Technology Device (ATD) från (http://www.alphasmart.com). Studien är en kvalitativ 

innehållsanalys där ungdomarna mellan 11-16 år fått arbetsterapibedömning att de hade 

begränsad handfunktion och handsstillsvårigheter i skolan. Studien undersökte upplevd 

tillfredsställelse av att skriva för hand mot att skriva med datoriserade hjälpmedel. Studien visade 

att det datoriserade hjälpmedlet ökade skrivlusten mer jämfört med att skriva för hand. Vidare 

visar studien att tillgång till datoriserade hjälpmedel bidragit till en positivare inställning till att 

skriva, vilket innebar att det utfördes oftare. Det var även av vikt för deltagarna att de kunde 

hänga med sina klasskamrater i skoltempot och känna sig delaktiga i skolarbetet.  

Tomcheck, Koenig och Arbesman (2017) beskriver i en fallstudie på en 17-årig pojke med 

autism i vanlig skola. Han hade svårt att få vänner samt organisera och hantera sin tid; han blev 

också mycket fokuserad på specifika uppgifter, som beroende på sammanhanget kunde vara en 

styrka eller utmaning. Studien hade interventioner i fyra steg. En app på iPhone för att förbättra 

organisation och oberoende, den andra interventionen gjordes med visuellt stöd. I den tredje 

interventionen användes videomodellering för ADL och IADL som visade sekvenseringen för en 
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tonårings morgonrutiner inklusive hygien, rakning och klä på sig lämpligt sätt för vädret. Den 

fjärde interventionen var gruppträffar med tre andra. Dessa strategier visade positiva resultat för 

att initiera och interagera social interaktion, läsa icke-verbal kommunikation, och upprätthålla 

samverkan i en mängd olika ämnen. Genom att använda evidensbaserade, aktivitetsfokuserade 

och klientcentrerade arbetsterapeutiska interventioner, kunde pojken öka sin närvaro på 

matlagningsklubben från 25 % föregående termin till 90 % i den aktuella terminen. Han kan nu 

självständigt förbereda en måltid och har tilldelats en praktikplats under skoldagen i 

livsmedelsindustrin. 

 

 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur teknikstöd ur ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv kan underlätta för barn med NPF i skolan. Det framkom att arbetsterapeuter använde 

olika interventioner som kunde delas in i fyra kategorier; tidshjälpmedel, videomodellering, 

datorbaserade träningsprogram och elektroniskt skrivhjälpmedel.   

 

Tidshjälpmedel 

Utifrån resultatet i studierna kan det antas att tidshjälpmedel fungerar för barn med ADHD samt 

att arbetsterapeuten kan kompensera barnets svårigheter med tekniska tidshjälpmedel. Fisher 

(2009) benämner modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner samt modell 

för kompensation. Modellerna kan användas genom anpassade metoder för att möjliggöra och 

utveckla personliga faktorer för självständighet och delaktighet genom att öka samt genom ett 

hjälpmedel. Att sätta in tidiga insatser av arbetsterapi är till stor nytta för barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar hävdar även Chantry & Dunford, (2010). I studien av Janeslätt et al 

(2014) var deltagarna arbetsterapeuter som hade erfarenheter av tidshjälpmedel vilket kopplar 
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studien till arbetsterapi då effekter från tidshanteringsinterventioner inte bara ses på nivån av 

kroppsfunktioner utan även också inom området aktivitet och delaktighet. Mundhenke et al 

(2010) undersökte barnens upplevelse av tidshjälpmedel och innefattar grupper av barn med 

fysiska, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studien är en del av ett 

forskningsprojekt och redovisar inte den totala bilden. Barnen från gruppen NPF uppgav att de 

ville bli mer självständiga och hade sett skillnader i förhållande till sina kamrater. Studiens 

styrka var det stora antalet deltagare. Föräldrar var närvarande under intervjuerna vilket kan ha 

påverkat vad barnen väljer att säga.  Studien använde ett datorprogram för att tolka resultatet 

vilket kan både säkerställa precision i beräkningar men även missa variabler som är 

svårkategoriserade.   

 

Videomodellering 

Utifrån resultatet i denna litteraturöversikt kan det antas att videomodellering och multimediala 

instruktioner är ett lämpligt komplement till arbetsterapeutiska åtgärder i skolan. Både barn och 

arbetsterapeuter upplever fördelar med videomodellering samt instruktionsfilmer till 

vardagsaktiviteter. För barnen gick det bra att få snabba resultat oavsett kognitivt utgångsläge 

från videomodellering. Enligt (Fisher, 2009) används modell för aktivitetsträning för att utveckla 

en aktivitetsförmåga och där anser författarna att man kan använda denna modell för 

interventionen. Men arbetsterapeuten kan behöva kunskaper i metoden och den kräver utbildning 

för att användas effektivt och klientcentrerat. Enligt tidigare studier av Chen, et al (2013); 

Schreuer, et al, (2014); Maeir, et al (2014); Hahn-Markowitz et al (2016) påvisas goda effekter 

på aktivitetsutförandet vid interventioner med videomodellering för personer med kognitiv 

nedsättning. Visuellt stöd ökar uppmärksamheten och främjar motivationen. 

 

Datorbaserade träningsprogram 

Resultatet visar på att dator i skolan med datorprogram kan främja elevernas inlärning och att 

arbetsterapeuten har en viktig roll i det arbete som samarbetspartner (Bolic et al, 2013; Napalai et 

al, 2016) vilket överensstämmer med Hjälpmedelsinstitutets rapport (Hjälpmedelsinstitutet, 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Chen%20YN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24120756
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2013) som skriver att nätverket kring barnet och rätta interventioner främjar lärandet, 

självständigheten samt delaktigheten. Det överensstämmer även med tidigare studier av 

Lidström, Granlund och Hemmingsson (2012) samt Lidström, Almqvist och Hemmingsson, 

(2012) där de visar på att datorbaserade teknikstöd främjar delaktighet och ökar deltagandet i 

utbildning. Tillgången på datorbaserade program kan vara olika i olika skolor vilket kan skapa 

ojämlikhet för barnen, Skollagen (SFS 2010:800) reglerar att svårigheter vid aktivitet och 

delaktighet ger barn rätt till insatser i deras skolmiljö och att skolmiljön och individuellt 

anpassad pedagogik är avgörande för en att uppnå en jämställd utbildning. Resultatet i denna 

litteraturöversikt visar på att aktivitetsutförande och uthålligheten kan öka med datorprogram för 

att det stimulerar inlärningen i och med att skolan är en viktig del. Val av interventionsmodell 

utgår från barnets individuella behov vilket även betonas även av Fisher (2009) gällande vilken 

typ av intervention som görs. Barn med NPF har svårigheter med att fokusera vilket försvårar 

inlärning och träning av arbetsminnet. Enligt Hahn-Markowitz et al (2016) så ökar arbetsminnet 

genom upprepning och lust och ett sätt är att spela spel i stimulerande miljöer där barnen kan 

omsätta spelet i vardagliga situationer och enligt Erickson och Kelly (2015) ökar träning i att 

använda rätt sorts datorbaserad teknik på rätt nivå för barnet delaktigheten.  

 

Elektroniskt skrivhjälpmedel   

Resultatet visar enligt Tomcheck et al (2017) att de motoriska svårigheterna hos barn med 

aspergers kan underlättas genom att använda elektroniska skrivhjälpmedel för att underlätta 

skrivandet som upplevs orsaka motstånd hos barnen. Deltagarna i studien upplevde att 

interventionen gav en positiv skrivutveckling och att de hade lättare att hålla takten med sina 

kamrater. Fallstudien enligt Breivik et al (2013) visade hur evidens låg till grund för 

interventioner och utifrån detta specialanpassas tekniken till individen. Studien visade på ökad 

delaktighet och självständighet vid användande av iphone med appar. Interventionen innehöll 

även fler metoder såsom tidshantering, videomodellering och interaktionsträning genom 

gruppträffar. Enligt Larsson Lund & Lindén (2010) anses användning av befintlig teknik öka 

delaktighet, öka självständighet och underlätta dagliga aktiviteter vilket stämmer resultatet i 
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genomförd litteraturöversikt. Studien av Breivik et al (2013) visar även på den sociala miljön vid 

användandet av ATD även måste beaktas. En deltagare upplevde sig annorlunda och avvikande 

vid användandet av ATD inför jämnåriga och därmed undvikit att använda det i klassen. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes då arbetsterapi i skolan är ett nytt område för yrkesgruppen och det 

finns begränsad forskning på området. Teknik i skolan ökar och olika produkter utvecklas i 

snabb takt. Författarna ville ta reda på vilka datorbaserade teknikstöd som beforskats inom 

specifikt arbetsterapi och skola. I urvalet av studier var ett kriterium att de skulle vara skrivna på 

engelska då författarna har kunskaper i språket men då detta inte är modersmålet finns risk för 

feltolkning vid översättning. Studier skrivna på det svenska språket kan ha missats då 

databaserna inte innehåller detta språk. Författarna fick ändra sökningarna flertalet gånger då 

sökträffar inte var relevanta och fick även utöka sökningarna. Författarna fick även utöka tänkta 

åldersgruppen 6-12 år till 6-17 år för att få mer resultat. Detta kan bero att många kanske inte 

hunnit få en NPF-diagnos. Trots att sökningen blev ofrivilligt begränsad så anser författarna att 

de träffar som hittades är relevanta till syftet. Söktermer kontrollerades i SweMesh vilket kan ha 

inneburit att nyare termer missats. I fritextsökningen begränsades sökningen till att vara 

publicerat i arbetsterapeutisk tidskrift för att innefatta relevant koppling till arbetsterapi.  

Studierna som inkluderades innehöll arbetsterapi, teknik och arbetsterapi i skolan och var 

därmed relevanta till litteraturöversiktens syfte. Studierna bedömdes ha högt och medelhögt 

bevisvärde. Sammantagen bevisvärdering är medel och det har varit svårt att hitta studier som 

uppfyllde alla inklusionskriterierna, därav valde författarna att ta med dem för att de var 

relevanta till syftet. En styrka med resultatet i litteraturöversikten är att de överensstämmer med 

varandra och fyra studier av åtta anses ha hög kvalitet. Studien av Janeslätt et al (2014) är en 

studie med bra kvalitet men har litet deltagarantal med vilket påverkar generaliserbarheten. Det 

användes instrument för att mäta förändringar i tidshantering vilket kan öka reliabiliteten då 

förändringen blir mätbar. Studien av Tomcheck et al (2017) som är välgjord och har en stark 
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teoretisk grund men är endast på en person så det är svårt att värdera generaliserbarheten. 

Fallstudien innehöll skrivhjälpmedel men även interventioner som videomodellering, tidsstöd 

och datorbaserat teknikstöd med iphone och app vilket gjorde studien svår att placera i kategori.  

Författarna granskade och kodade hälften av studierna var för sig. Det kan ses som en svaghet 

men det diskuterades mellan författarna hur det var gjort för att komma till konsensus och 

minimera risker för olikheter i sättet att koda för reliabiliteten. Författarna valde att göra 

kvalitativ innehållsanalys enligt Kristensson (2014) för att strukturera upp resultatet. Svagheten i 

resultatet är att författarna hittade få studier. Vidare behövs fler studier inom ämnet. 

Konklusion  

Den här litteraturöversikten har visat att teknikstöd kan öka delaktigheten för barn med NPF i 

skolan. Det har även visat sig att arbetsterapeuter är en tillgång och kan använda sin kompetens 

inom detta område genom bland annat genom teamsamverkan. Tekniken går fort framåt och att 

sålla ut rätt saker och ge rätt stöd är viktigt för barnen. Studien resulterade i fyra kategorier: 

“Tidshjälpmedel”, ”Videomodellering”, ”Datorbaserade träningsprogram” och “Elektroniskt 

skrivhjälpmedel” utifrån olika interventioner. Dock är bristen att det är svårt att få det 

vetenskapligt generaliserbart på grund av litet underlag och spridda interventioner.  Fortsatt 

forskning behövs för att bygga vidare på hur arbetsterapeuter kan arbeta med tekniklösningar för 

att hjälpa barn med NPF i skolan.  Forskning finns på teknikstöd men inte så omfattande ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv. Vidare forskning kan stärka arbetsterapeutens profession även 

inom skolarenan. Det finns mycket forskning utifrån andra professioner där det finns evidens 

inom olika nya tekniska områden.  
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Bilaga 1. Sammanställning av inkluderade studier som granskats i analysmall. 

Perspektiv Syfte Design Effekt Beviskraft 

Titel Parent and 

teacher perspectives 

in collaborative 

concepts of 

therapeutic programs 

for students with 

ADHD. 

Författare Napalai 

Chaimaha, N & 

Chinchai. S. 

Tidskrift  Journal of 

Occupational 

Therapy, Schools, & 

Early Intervention 

Årtal 2016 

Undersöka 

föräldrars och 

lärares perspektiv i 

samarbets- 

situationen vid 

terapeutiska 

program för elever 

med ADHD.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagande 

metod. 

Arbetsterapeuten 

är deltagare som 

påverkar i 

studien. 

 

Från resultaten av denna studie 

är alla deltagarnas överens om 

att ge fyra enskilda 

interventionsprogram för 

ADHD och användande av 

dataspel eller datorbaserade 

utbildningsprogram för att 

förbättra studieresultat hos 

barnen i områdena 

uppmärksamhet och minne. 

Arbetsminnet förbättras 

avsevärt vid träning vid 

dator.Resultaten av studien 

motsvarar tidigare forskning.  

Medelhögt 

bevisvärde 

Titel Experiences of 

Swedish children 

with disabilities: 

activities and social 

support in daily life 

Författare 

Mundhenke, L., 

Hermansson, L & 

Sjökvist Nätterlund, 

B. 

Tidskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 17. 

Årtal 2010 

Hur kan barnen 

utifrån 

individuella 

resurser, 

miljöfaktorer och 

stödfaktorer 

påverka 

livssituationen.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Datainsamling 

genom intervjuer 

med 33 barn 

varav 14 flickor 

och 19 pojkar 

med fysiska, 

intellektuella eller 

neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättn

ing. Studien utgår 

från teorin 

“House’s theory” 

om socialt stöd. 

Barn med funktionsnedsättning 

exkluderas från kamratgrupper 

och blir då beroende av vuxna. 

För barnen hade strategier 

utvecklats för att anpassa sig 

till rådande situation. 

Utförandet påverkas av typ av 

svårighet med 

funktionsnedsättningen och 

stödet runt barnet från andra är 

avgörande för delaktighet. 

Gruppen NPF hade behov av 

tidsstöd och datorprogram. 

Barnen hade använt en eller 

fler hjälpmedel för förflyttning, 

kommunikationshjälpmedel 

och ortoser. 

Medelhögt 

bevisvärde 
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Titel 

Evaluating 

intervention using 

time aids in children 

with disabilities. 

Författare 

Janeslätt, G., 

Kottorp, A & 

Granlund, M. 

Tidskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal 2014 

Utvärdera 

intervention med 

att använda 

tidshjälpmedel för 

barn med 

funktionsnedsättni

ng för att öka sin 

förmåga att 

bearbeta och 

hantera sin tid. 

Kvantitativ 

design. 

Randomized 

Block Design 

användes för att 

datamängden var 

så stor. Barn 6-11 

år med ADHD 

(n=5) ASD (n=7) 

ID (n=16) fysisk 

funktionsnedsättn

ing inklusive CP 

och spina bifida 

(n=17). 

Instrumentet 

KaTid-Child 

användes. 22 

arbetsterapeuter 

och en 

speciallärare. 

Barnen i interventionsgruppen 

ändrades mer än barnen i 

kontrollgruppen. Barnen i båda 

grupperna visade en signifikant 

ökning i 

tidsbearbetningsförmåga mätt 

med KaTid-Child under den 

första perioden.Tidshjälpmedel 

ger både interventioner som är 

kompensatoriska och för 

kognitiv 

tidsbearbetningsförmåga. 

Högt 

bevisvärde 

Titel 

Computer use in 

educational activities 

by students with 

ADHD 

Författare 

Bolic, V., Lidström, 

H., Thelin, N., 

Kjellberg, A & 

Hemmingsson, H. 

Tidskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal 2013 

Undersöka 

datoranvändning i 

utbildnings- 

verksamhet för 

studenter 

med ADHD 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie 

som jämförde två 

grupper och en 

referensgrupp. 

Författarna har 

gjort fler studier 

på området. 

Datoranvändning i skolan ger 

en ny alternativ till traditionell 

undervisning som kan fånga 

uppmärksamheten hos elever 

med ADHD.Ur ett 

jämställdhetsperspektiv, är det 

är viktigt att göra det möjligt 

för studenter med ADHD att 

använda datorer i pedagogiska 

verksamheten 

 Högt 

bevisvärde 
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Titel Occupational 

Therapy 

Interventions for 

Adolescents With 

Autism Spectrum 

Disorder. 

Författare 

Tomcheck, S., 

Koenig, K & 

Arbesman, M. 

Tidskrift The 

American Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal 2017 

Genom 

arbetsterapeutisk 

praxis avseende 

personer med 

autism undersöka 

effekterna med 

fyra olika 

interventioner. 

  

Fallstudie av 

arbetsterapeut. 

Pojke 17 år med 

skrivsvårigheter 

och användande 

av elektroniskt 

tangentbord. 

Utifrån evidens som styrker 

användning av teknik som 

används får pojken en app med 

tidshjälpmedel på sin iPhone, 

visuellt stöd med 

videomodellering samt 

gruppmöten. Pojken har ökat 

sin närvaro på intresseområden 

och han kan nu självständigt 

förbereda en måltid och har 

tilldelats en praktikplats. 

 Medelhögt 

bevisvärde 

Titel Experiences of 

handwriting and 

using a computerized 

ATD in school: 

Adolescents with 

Asperger's syndrome 

Författare Breivik, 

B &  Hemmingsson, 

H. 

Tidskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 

Årtal 2013 

 

 

Belysa ungdomar 

med Aspergers 

syndrom 

erfarenhet av att 

skriva i skolmiljön 

samt jämföra vid 

skrivande för hand 

och vid 

användning av ett 

datoriserat 

hjälpmedel.  

  

En kvalitativ 

innehållsanalys 

användes, 

inklusive 

intervjuer med 

fem ungdomar 

11-16 år, deras 

föräldrar och 

deras lärare. Barn 

hade genom 

tidigare 

arbetsterapeutisk 

bedömning en 

begränsad 

handfunktion och 

handstils- 

svårigheter i 

skolan 

Analys av de fem fallen gav 

ömsesidiga kategorier såsom 

skrivsvårigheter, upplevelsen 

av att skriva, 

utbildningssammanhang och 

användningen av datoriserade 

hjälpmedel. Brist på motivation 

att starta och följa upp med 

skriftlig uppgift var också 

vanligt. Datoriserade 

hjälpmedel ökade skrivlusten. 

Deltagarna nämnde också 

fördelarna med att kunna hålla 

jämna steg med klasskamrater. 

Ytterligare studier behövs. 
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Titel Video 

Modeling for 

Teaching Daily 

Living Skills to 

Children With 

Autism Spectrum 

Disorder: A Pilot 

Study 

Författare Meister, 

C & Salls, J. 

Tidskrift Journal of 

Occupational 

Therapy, Schools, & 

Early Intervention 

Årtal 2015 

Bestämma 

effektiviteten av 

point-of-view 

videomodellering 

som en strategisk 

interventions för 

barn med ASD 

Kvalitativ metod. 

Aktiv deltagare 

av arbetsterapeut. 

Instrumentet 

COSA användes 

av en 

arbetsterapeut. 

Åtta barn i  

årskurs 2 till 8 i 

åldrarna 7,5 år till 

13,5 år. 7 pojkar 1 

flicka. Sex av 

eleverna deltog i 

allmän utbildning 

klasser med olika 

nivåer av stöd.  

Genom att presentera 

information på en liten skärm 

med minimalt språk kan 

uppmärksamheten riktas mot 

de viktigaste visuella 

aspekterna av uppgiften och 

yttre signaler reduceras vilket 

minskar krav på 

uppmärksamhet. Eleverna 

visade statistiskt signifikant 

förbättring och en ökad 

tillfredsställelse i att utföra 

dagliga aktiviteter. 4 av 8 barn 

hade nått sina mål före utsatt 

tid och kunde sätta nya mål 

under studien. 

Videomodellering fungerar för 

barn med ASD. Point-of-view 

modeller video på en iPad är 

lätt att skapa, ofta kräver 15 

minuter eller mindre, vilket gör 

det en praktisk och realistisk 

strategi för terapeuter och 

lärare att genomföra. 

Utbildning behövs. 
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Titel 

Field-testing 

reusable learning 

objects related to 

sensory over-

responsiveness 

Författare Gee, B., 

Moholy, K., Lloyd, 

K & Seikel, A.  

Tidskrift The Open 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal 2015 

Genomföra ett 

fälttest av en serie 

Reusable Learning 

Object (RLO) 

relaterade till 

känsel och hörsel 

som skapats för 

föräldrar och 

vårdnadshavare till 

barn med ASD. 

Utvärdera om det 

kan vara en del av 

en 

arbetsterapeutisk 

vårdplan. En 

metod med 

tekniklösning. 

Pilotstudie med 

mixad metod. 

Deltagarna valdes 

ut genom 

medvetet urval 

utifrån vissa 

kriterier: leg. 

arbetsterapeut 

som arbetar med 

barn, tillgång till 

dator och internet. 

En 

semistrukturerad 

intervjuguide 

användes. 

  

Generellt hade deltagarna en 

positiv syn på 

genomförbarheten och 

användningen av RLO med 

vårdgivare. Deltagarnas betyg 

visade generellt höga nivåer. I 

synnerhet uttryckte deltagarna 

att de skulle kunna använda 

RLOs som komplement under 

arbetsterapibehandling. 

Deltagarna beskrev en optimal 

användning av RLOs som ett 

kompletterande verktyg. 

Filmerna var hjälpsamma och 

goda exempel för att hjälpa 

tittarna lära sig innehållet. 
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