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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters tankar kring användandet 

av tv-spel inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Studien 

inspirerades ifrån projektet SpelTid och medarbetarna på de tio 

habiliteringsenheter som ingick i det projektet. Totalt deltog 12 

arbetsterapeuter i studien. Studien genomfördes med en kvalitativ 

enkätintervju och data analyserades med innehållsanalys. Resultatet visar på 

att arbetsterapeutens inställning har betydelse för användandet av tv-spel 

inom Barn- och ungdomshabiliteringen. Den kategori som kom att handla 

om arbetsterapeutens egen uppfattning är kärnan och inverkar på: tv-spel, 

miljö, anpassningsmöjligheter och spelets inflytande på barnet i aktivitet. 

Tv-spel finns i många barns vardag och med tanke på vilka vinster barnet 

kan få genom spelet bör arbetsterapeuten vara öppen för tv-spel som en 

habiliterande aktivitet för att öka funktion och aktivitetsförmåga i 

arbetsterapeutisk intervention. 

 

 

Nyckelord: Wii-habilitation, SpelTID, virtuell verklighet, motivationshöjare, lekaktivitet, 

anpassningsmöjligheter 
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Bakgrund 

Tv-spel inom habilitering med barn idag 

Forskning idag visar att tv-spel gör framsteg inom barnhabilitering men används inte 

genomgående. Användningen av tv-spel inom habiliteringen har ökat i USA och begreppet 

”Wii-habilitation” har kommit för att stanna (Mc Gurk, 2009). Tunestad (2009) noterar att 

användandet av Wii även är på intågande i Sverige. Idag finns ingen forskning kring 

arbetsterapeuternas upplevelser. 

Wuang, Chiang, Su & Wang (2010) visade i sin studie att användningen av tv-spelet Nintendo 

Wii ger positiva effekter inom habilitering. Grupper med barn som har diagnosen Downs 

syndrom visade på goda förbättringar inom deras sensoriska processfärdigheter. Tv-spelet 

lockade barnen till att engagera sig i uppgiften och skapade motivation. Därmed blev den 

terapeutiska effekten maximerad. Även deras psykosociala behov blev tillfredställda. För att 

mäta förändringar av barnens funktionsförmåga före och efter sessionen användes 

instrumenten: The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition, The 

Developmental Test of Visual Motor Integration och The Test of Sensory Integration 

Funktion.  

”Användningen av Virtuell verklighet med Wii spelteknologi visar på fördelar i 

förbättrad sensomotorisk funktion hos barn med Downs syndrom. Det kan användas 

som ett tillskott till andra bevisligen lyckade habiliterande interventioner i 

behandling av barn med Downs syndrom” (Wuang et al., 2010, s.212). 

I en fallstudie av Deutsch, Borbely, Filler, Huhn och Guarrera-Bowlby (2008), forskare vid 

University of Medicine Dentistry of New Jersey, beskrivs hur en 13-årig pojke med CP-skada 

förbättrade gång, balans och visuell/spatial uppfattning under fyra veckors träning med tv-

spelet Nintendo Wii. 

Tv-spel används i allmänhet även för att väcka motivation och samarbetsvillighet. Ett 

exempel med en 8-årig pojke visade att koncentrationen ökade samt att han kunde känna 

framgång med en aktivitet. Den intervjuade arbetsterapeuten har inte märkt några negativa 

effekter av att använda Wii men utrycker ändå en försiktighet till att inte spela mer än 30 

minuter om dagen (Mc Gurk, 2009) 
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Vid ett tillfälle under författarnas auskultationsvecka inom Barn och ungdomshabiliteringen 

fick de inblick i ett träningstillfälle med tv-spel. Barnet hade en förvärvad 

funktionsnedsättning i ena kroppshalvan och tränade arm/handfunktion genom att spela olika 

sporter i en fantasivärld på tv-skärmen. Barnet blev motiverat till att få högre poängresultat än 

vid förra träningstillfället vilket ledde till att rörligheten förbättrades. Arbetsterapeut och 

fritidspedagog var närvarande och gav muntlig feedback samtidigt som de anpassade spelet 

efterhand som barnet förbättrades.  

Mc Gurk (2009) menar att det finns en önskan om att utveckla tv-spelen för att bättre passa 

förhållandena inom habiliteringen där det finns behov av att kunna mäta patientens prestation 

i större utsträckning än vad spelen kan erbjuda idag. 

Habilitering 

Inom Habiliteringen har all personal ett habiliterande fokus vilket innebär att deras åtgärder 

syftar till att en individ ska uppnå och upprätthålla en funktion, som tidigare inte funnits. 

Habiliteringsinsatser handlar om att ge individen fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

så långt det är möjligt och efter dennes individuella förutsättningar, behov och möjligheter 

(Caplan & Sparre, 2002).  

De vanligaste funktionshinder som barnen har inom habiliteringen är cerebral pares, 

ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar och skelett- eller ledmissbildningar. Även juvenil 

reumatoid artrit förekommer. Rörelsehinder hos barn kompliceras ofta av 

kombinationshandikapp i form av syn- och hörselskador, epilepsi eller en försenad utveckling 

(Caplan & Sparre, 2002). Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha uppkommit 

genom skada eller sjukdom under uppväxten. Habilitering innebär att man utvecklar starka 

sidor, tränar de funktioner som är nedsatta, anpassar miljö och ger familjen stöd att 

hantera situationer på bästa sätt. Detta sker ofta i samverkan med andra insatser i samhället 

(Bille & Olow, 1999). 

Arbetsterapeutens och aktivitetens betydelse i habiliteringen 

Arbetsterapeutens roll på barnhabiliteringen är bland annat att stödja familjen med 

anpassningar i hem och skola; instruera föräldrar och skolpersonal i att ge barnet optimalt 

stöd; utföra anpassad, meningsfull träning på barnhabiliteringen (Bille & Olow, 1999). 

Arbetsterapeut använder sig av olika inlärningsteorier i sitt arbete med barn för att uppnå 
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individuella mål. Han/hon analyserar barnets färdigheter och vad det behöver lära sig. Genom 

olika tekniker och inom professionella referensramar anpassar arbetsterapeuten barnets 

beteende i utförandet av aktiviteter tills det uppnår bästa möjliga förmåga (Kramer & 

Hinojosa, 2010). Komponenter i aktiviteten som bör övervägas omfattar miljö, relation till 

arbetsterapeut, uppgiftens beskaffenhet, objekt som ingår och barnets förmågor.  För till 

exempel ett barn med cerebral pares som kan ha svårigheter med postural kontroll kan det 

vara avgörande för aktivitetens utförande vilket stöd barnet har i sittande eller stående för att 

barnet ska kunna använda händerna optimalt (Barthel, 2010). Eftersom barnen ofta har någon 

form av utvecklingsstörning är det viktigt att bryta ner en komplex aktivitet i små delmoment. 

Aktivitetens olika delar skall vara enkla och anpassade på så sätt att barnet kan hantera en 

sammansättning av dessa till en hel aktivitet. Miljön kan struktureras på ett sätt att inlärningen 

blir framgångsrik (Schneck, 2010). Inom habiliteringen för barn är miljön och de 

arbetsterapeutiska interventionerna starkt präglat av lek. Det är genom lekaktivitet barnet 

utvecklas naturligt och därför används lek som medel inom barnhabilitering när barnet 

behöver stöd för att utvecklas motoriskt och sensoriskt (Knox, 2001). Inom barnhabiliteringen 

är det många barn som har sensoriska processvårigheter oavsett diagnos. Detta kan visa sig 

som en känslighet för ljus, ljud, temperatur och materialets egenskap (Schaff, Schoen, Roley, 

Lane, Koomar & May-Benson, 2010) vilket är betydelsefullt att tänka på vid anpassning av 

miljön vid aktivitet. 

Betydelsefulla faktorer vid inlärning 

För att träningen ska vara framgångsrik måste barnet vilja leka och faktorer som inverkar 

förutom barnets egenskaper är bland annat: rummet han/hon befinner sig i; lekmaterialets 

flexibilitet och lekfulla karaktärsdrag; möjligheten att anpassa miljö och material efter barnets 

förutsättningar. Arbetsterapeuten måste veta lekmaterialets egenskaper – positiva som 

negativa, veta hur det fungerar och hur det kan anpassas (Knox, 2001). 

Arbetsterapeuten använder sig ofta av gruppaktiviteter för att stärka inlärningen (Knox, 2001). 

Vygotsky betonar att människor utvecklas på grund av att vi är tillsammans och lär oss saker 

genom att härma varandra, tar in instruktioner och att samarbeta med varandra (Hwang & 

Nilsson, 2003). Bandura (1997) tar också upp ett viktigt begrepp Self-efficacy som är 

betydelsefull faktor vid inlärning. Han menar att Self-efficacy (tilltro på sin egen förmåga) 

förstärks eller förminskas beroende på vilka erfarenheter man haft tidigare. Self-efficacy 

växer då barnet lär sig genom att titta på andras framgång men också genom att få verbal 
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uppmuntran. Enligt Bandura (1997) ligger förstärkning i miljön vilken består av social och 

kulturell kontext. Inom ett projekt vid namn SpelTID (Wästerfors, 2009) bildades en grupp 

med barn som hade neuropsykiatriska diagnoser. De träffades och tränade social förmåga med 

hjälp av tv-spel vilket är bra exempel på inlärning enligt Vygotsky (Hwang & Nilsson, 2003) 

och Bandura (1997). 

SpelTID ett projekt 

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne tog år 2003 ett beslut om att avsätta 

en summa pengar för att utveckla ”alternativa/kompletterande behandlingsmetoder” inom 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Syn, hörsel- och dövverksamheten 

och Hjälpmedelsverksamheten. År 2006 kom ett förslag från Barn- och 

ungdomshabiliteringen i form av ett projekt som hette SpelTID, Spel för Träning, Integration 

och Delaktighet (Wästerfors, 2009). I en rapport skriven av David Wästerfors och utgiven av 

Forsknings- och utvecklingsenheten [Fou] beskrivs projektet genomfört under åren 2007 och 

2008 på de tio enheterna i form av en turné. Två projektledare stannade på varje enhet fyra till 

tolv veckor och introducerade personalen för tv-spel som ett komplement i habiliteringen. 

Syftet med projektet var att ”skapa en meningsful, underhållande aktivitet och träning för barn 

och ungdomar med funktionshinder.” (Wästerfors, 2009, s.3). Tanken var att barnen skulle ”få 

tillgång till en aktivitet som kan ge dem en känsla av att vara moderna och häftiga.” 

(Wästerfors, 2009, s.3) 

En avgörande del i projektet var att barnet matchades med spelet eller att spelsättet 

skräddarsyddes till barnet. Detta för att visa vilka möjligheter spelet kunde erbjuda och vara 

inspirerande till träning. Barn och anhöriga reagerade positivt till att använda tv-spel medan 

personalen (arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator och logoped) tvivlade ibland på att 

barnet skulle klara att hantera spelet. I intervjuer med personalen framkom det att några var 

frustrerade över tekniken och visade en trötthet i att behöva lära sig något nytt (Wästerfors, 

2009). 

Sammanfattningsvis beskriver artiklarna resultat av intervention med tv-spel, vad barnen 

uppnår och personalens generella åsikter.  Kravet som ställs på arbetsterapeuten vid 

användningen av ett nytt media för att skapa en motiverande miljö för barnets träning väckte 

en nyfikenhet och intresse att belysa vilka tankar arbetsterapeuterna i Region Skåne hade 

kring användning av tv-spel i habiliteringen. 
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Syfte 

Att belysa arbetsterapeuters tankar kring användandet av tv-spel som habiliterande aktivitet 

inom barn- och ungdomshabilitering i Region Skåne. 

 

Metod 

Designen på studien var en tvärsnittstudie i form av en enkätintervju. Då författarna var 

intresserade av arbetsterapeuternas tankar ledde det till en kvalitativ ansats av studien. 

Kvalitativ ansats gav utrymme för flexibilitet i processen och strukturen i resultatet kunde 

förändras under studiens gång (DePoy & Gitlin, 1999). 

Urvalsförfarande och procedur 

Då projektet SpelTID gav en gedigen och lokal bakgrundsinformation kändes det naturligt att 

utgå från enheterna i det projektet. Enligt Knox (2001) ligger det i arbetsterapeuternas intresse 

att skapa ett för barnet meningsfullt sammanhang i träning inom habiliteringen. Då 

arbetsterapeuternas reflektioner inte har belysts inom projektet SpelTID, upplevde vi det 

betydelsefullt att få reda på deras tankar kring tv-spel. Urvalsmetoden var målinriktad 

sampling då studien omfattade ett förutbestämt område (DePoy & Gitlin, 1999) och 

urvalskriteriet blev arbetsterapeut inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. 

E-postadresser till tolv arbetsterapeuter inom Barn- och ungdomshabiliteringarna inom 

Region Skåne erhölls av utbildningssekreteraren på Health Science Center [HSC] i Lund. Tio 

av e-postadresserna gick till de olika enheterna. Ett mejl om förfrågan att delta i studie samt 

en önskan med tips om hur det skulle vara möjligt att på bästa sätt nå ut till alla 

arbetsterapeuterna (Bilaga 1) sändes i väg. E-postadress till verksamhetschefen över Barn- 

och ungdomshabiliteringen i Region Skåne erhölls av en kontaktperson. Verksamhetschefen 

kontaktades och uttryckte en önskan om att få projektplan med enkätintervju och tidsåtgång 

(Bilaga 2,4) sänd till sig och FoU-chef vid Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen, 

Region Skåne. Medgivande scannades in och erhölls av FoU-chef i e-post tillsammans med e-

postadresser till undersökningsgruppen arbetsterapeuterna.  
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Informationsbrev med enkätintervju som bilaga sändes via e-post ut till alla arbetsterapeuterna 

på Barn- och ungdomshabiliteringarna i Region Skåne. Enligt information i brevet hade 

undersökningsgruppen fem arbetsdagar på sig att svara på frågorna. En påminnelse sändes ut 

efter tre dagar. De bifogade svaren sparades som Intervju 1.2.3 och så vidare vilket 

avidentifierade materialet inför fortsatt bearbetning. 

Projektet SpelTID 

I region Skåne finns det tio Barn och ungdomshabiliteringar. SpelTID genomfördes av två 

projektledare som åkte runt till de olika Barn- och ungdomshabiliteringarna i Region Skåne 

för att tillhandahålla spel och instruera personal (sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, 

kuratorer och logopeder) i användandet. Detta mynnade ut i 45 timmars spelträffar med 

ungdom och personal vilka observerades av projektledarna. Projektledarna motiverade till 

användning av tv-spel och intervjuade personalen både under observation och efter en tid via 

telefon. Det resulterade i synpunkter från cirka 20 medarbetare (sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och logopeder) (Wästerfors, 2009).   

Beskrivning av undersökningsgruppen 

De som svarade var verksamma arbetsterapeuter inom Barn- och ungdomshabiliteringen i 

Region Skåne. Av 46 enkäter som sändes ut kom 12 svar tillbaka vilket motsvarar 26 % av 

undersökningsgruppen, varav 3 arbetsterapeuter var med i projektet SpelTID och 9 använder 

tv-spel i habilitering med barn. Av de 3 arbetsterapeuter som var med i SpelTID använder alla 

tv-spel inom Barn- och ungdomshabiliteringen. 

Metod för insamling av information 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en kvalitativ studie är kontexten vari informanten 

befinner sig menar DePoy och Gitlin (1999) och att kunna ge utrymme för fria tankar hos 

deltagaren. För att informanten ska kunna öppna upp och utrycka sina tankar är det positivt 

om han/hon befinner sig i den miljö där företeelsen som studien involverar ägde rum (DePoy 

& Gitlin, 1999). 

Gillham (2008) menar att när studien ska nå ut till många och i ett stort geografiskt område 

kan den vinna på att genomföras via e-post. På grund av det stora antalet arbetsterapeuter, 

geografiska avstånd och respekt för kliniska, blivande kollegors arbetstid valde vi att utföra 

vår studie genom en enkätintervju via e-post (Bilaga 2). Gillham (2008) anser dock att det bör 
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göras som ett komplement till andra typer av intervjuer. Då författarna menar att intervju och 

observation redan har gjorts i SpelTID-projektet så blev detta ett relevant komplement till 

denna studie.  Då intresset ligger i arbetsterapeuternas upplevelse valde vi frågor med det 

centrala temat ”Arbetsterapeutens tankar” utifrån syfte samt att gruppera i områdena: miljö, 

anpassning, barnets förutsättningar och egen kompetens. Dessa områden motsvarar 

betydelsefulla faktorer inom arbetsterapeutisk träning med barn enligt Knox (2001). Utifrån 

responsen från vår spontana förfrågan (Bilaga 1) visade det sig att alla arbetsterapeuter inte 

använde sig av tv-spel som aktivitet med barn vilket ledde till en nyfikenhet om anledningen. 

Bearbetning av den insamlade informationen 

Arbetsterapeuternas svar var redan transkriberade (Gillham, 2008) och efterhand som svaren 

anlände samlades texten under varje fråga i ett ordbehandlingsdokument för att kunna läsas 

helt neutralt utan att författarna blev påverkade av frågorna i enkäten. Det insamlade 

materialet bearbetades därefter med innehållsanalys enligt Burnard (1996). Enligt Burnard 

(1996) görs analysen i fyra steg: Texterna lästes igenom förutsättningslöst upprepade gånger 

av båda författarna för att få en känsla av helheten och meningsbärande enheter markerades; 

De meningsbärande enheterna kondenserades till sammanfattande begrepp som i sin tur 

abstraherades och bildade kategorier; Kategorierna gavs en färgkod och de färgerna användes 

sedan för att markera ytterligare meningsbärande enheter i den ursprungliga texten som 

klipptes ut och samlades under respektive färgkategori; De utklippta texterna abstraherades 

och författarna reflekterade över innehållets betydelse (Burnard, 1991, 1996). Varje kategori 

vägdes gentemot syftet av studien för att bekräfta att analysen ledde till svar på studiens 

problemområde.  

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien som var arbetsterapeuter informerades om samtycke (Bilaga 3). Studien 

var frivillig och kunde när som helst avbrytas utan några konsekvenser för deras integritet och 

fortsatta arbete. De informerades även om att all data hanteras konfidentiellt vilket betyder att 

enskilda personer inte kommer att kunna identifieras i resultatet. Nyttjandekravet följdes upp 

på så sätt att all insamlad data förstördes efter godkänd uppsats (Ejlertsson, 2005).  

Det antogs att frågorna inte väckte obehagliga känslor vilket gav ett antagande om att de var 

hanterbara för informanten och inte ställde till någon större skada. Genom att enkätintervjun 

kom till den enskilde arbetsterapeutens e-postadress kunde arbetsterapeuten fylla i den enskilt. 
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Resultat  

Tabell 1 Innehållsanalys av materialet gav fem kategorier med tillhörande subkategorier 

Kategori Subkategori 

Arbetsterapeutens egen uppfattning  om sin kunskap och sitt intresse 

 om barnens erfarenheter och deras behov 

av spel 

Arbetsterapeutens tankar kring miljöns 

resurser och begränsningar 

 Fysisk miljö 

 Social miljö 

Arbetsterapeutens tankar kring spelets 

anpassningsmöjligheter 

 Spelets nivå i förhållande till barnet 

 Lekmaterial och teknisk utrustning 

 Andra professioner som bidrar till 

anpassning 

Arbetsterapeutens tankar kring spelets 

inflytande på barnet i aktivitet 

 Tv-spel som träning 

 Tv-spelets emotionella inflytande 

 

Arbetsterapeutens egen uppfattning 

Denna kategori beskrev arbetsterapeutens tankar kring användandet av tv-spel. Vilket 

resulterade i två subkategorier: ”Om sin kunskap och sitt intresse” samt ”Om barnets 

erfarenheter och deras behov av spel”. Den första subkategorin visade på hur 

arbetsterapeutens erfarenheter och inställning till tv-spel var avgörande för användandet. Den 

andra subkategorin menade att barnen många gånger hade mer erfarenhet än arbetsterapeuten 

och hur de hanterade barnens kunskap. Det fanns exempel på när arbetsterapeuten valde bort 

aktiviteten tv-spel på grund av att barnen redan ansågs ha kunskap om spel och utförde 

aktiviteten i hemmet. 

Om sin kunskap och sitt intresse 

Kunskap och intresse varierade stort i gruppen som svarat på enkätintervjun. För att använda 

tv-spel behövdes kontinuerlig uppdatering. Spelen behövde även ha testats av 
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arbetsterapeuten själv för att veta vad det går att använda till och vilket barn som skulle klara 

att använda det. Att testa själv sågs ofta som tidskrävande. 

”Det gäller att hålla sig uppdaterad när det gäller vilka spel som finns. Man måste 

nästan ha provat spelen själv för att veta hur svårt det är och vilket spel som passar 

de olika barnen, vilket kan vara tidskrävande. Det är nog lättare för oss som är lite 

yngre att hänga med och ha lite mer koll på vad som gäller just nu.” 

”Jag kan lite för lite om olika spel, barnen är ofta duktigare. Tar mycket tid att sätta 

sig in i.” 

Även om möjligheten i vissa fall inte fanns att använda tv-spel i träning med barn så fanns 

intresse och vilja att våga prova. Intresse ledde till att arbetsterapeuterna skaffade sig egen 

kunskap.”Jag tror säkert att jag har kompetensen att använda tv-spel. Det är bara svårt 

första gången, det gäller att våga prova.” Motivationen till att använda tv-spel i habilitering 

med barn kunde även bero på hur omständigt det var att iordningställa före och efter besök.  

Synpunkter på användandet av tv-spel kunde skilja sig beroende på vilket team 

arbetsterapeuten ingick i på enheten. 

”Mina interventioner i Neuropsykiatriska teamet går ofta ut på att förändra något i 

vardagen eller att förändra så att planering och struktur av vardagen blir bättre. Jag 

har inte sett att tv-spel kan hjälpa mig i det.”  

Ett svar på frågan ”Negativ erfarenhet av tv-spel som intervention” var: 

”Personal som inte vet och inte vågar att använda nya apparater. Vi har gett många 

tillfällen för utbildning och handledning men det verkar svårt för dem som inte är 

intresserade. Det är verkligen synd.” 

 

Om barnens erfarenheter och deras behov av spel 

Barnens erfarenheter av användning av spel upplevdes olika av arbetsterapeuterna. Antingen 

som del av deras vardagliga liv (positiv vana) eller en aktivitet som hindrade (negativ vana) i 

deras vardagliga aktiviteter. Många barn hade tv-spel i hemmet och detta kunde upplevas som 

att barnen behövde träna med något annat medel inom habiliteringen.  

”Dessutom är många av barnen/ungdomarna mycket upptagna av dator och tv-spel 

hemma så när jag träffar dem vill jag gärna prata om hur de kan bryta de vanor som 

gör att de inte utför aktiviteter i hemmet pga att de sitter vid spel så mycket.” 

Det sågs även som positivt att barnen redan utövade det hemma. 
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”Nästan alla barn har behållning av detta. Det är ju habiliteringens mål att 

träningen ska ske i barnets vardagliga liv och inte upplevas som träning.” 

Därför kunde den träning som startades inom habiliteringen fortsätta i hemmet. Anhöriga var 

positiva till att spelet inte bara kunde användas som ”en leksak”. I och med att barnen hade 

det hemma eller hos kompisar så låg deras kunskapsnivå ibland högre än arbetsterapeuten. 

Det visade sig även att de löste anpassningsproblem själva eller med hjälp av 

anhörig/assistent. 

”Har haft många barn i rullstol spelat spel där man egentligen ska stå men de har 

löst det på sitt sätt. Man får inte begränsa dom och tro att de inte klarar av det. De 

har oftast testa hemma eller hos en kompis.” 

Arbetsterapeutens tankar kring miljöns resurser och begränsningar 

Karakteristiskt för denna kategori var hur arbetsterapeut tänkte kring de detaljer som 

inverkade på utförandet av aktiviteten tv-spel. Detta involverade både tv-spelet i sig, rummet 

aktiviteten utfördes i och vilka personer som var närvarande. 

Fysisk miljö 

Det fanns variationer utifrån vilken fysisk möjlighet arbetsterapeuterna hade i sin miljö att 

använda tv-spel. Allt från att det fanns ett rum avsett för ändamålet med all utrustning klar till 

att det inte fanns på enheten. Det kom fram ett önskemål om att skapa ett speciellt utrymme 

för tv-spel. 

”Det är dåligt med utrymme. Vi skulle ha haft ett eget rum där allting är placerat 

och klart. Det blir lättare att använda då.” 

De som hade ett inrett rum tyckte att det underlättade förberedelse inför besök. Brist på 

utrymme kunde i något fall lösas genom ett besök i ”Spelhålan” vilket var en lokal resurs om 

möjligheten inte fanns på enheten. Utrymmeskravet på enheten hade ibland lösts med hjälp av 

en flyttbar möbel. 

”Vi har spelkonsol och tv på flyttbar möbel så tillgång till utrymme är inget 

problem.” 

Social miljö 

Möjligheten för arbetsterapeuterna att sätta samman spelgrupper visade sig positivt. I 

gruppsammanhang kunde aktiviteten leda till att knyta kontakter mellan ungdomarna med tv-
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spelet som ett gemensamt intresse. Förutom barn och arbetsterapeuten var även 

familjemedlemmar delaktiga i träningen. Enligt arbetsterapeuterna tyckte barnen det var 

roligt. ”Ofta kan den anhörige också vara med, vilket ofta är kul för barnen!” 

”Det är bra att använda ett kalt och avskalat rum med få andra störande stimuli, jag 

har tränat enskilt och i grupp, det var positivt att ha små grupper, ibland har 

anhöriga varit med och med ungdomarna bjöd vi in föräldrar sista gången, det var 

positivt.” 

Arbetsterapeutens tankar kring spelets anpassningsmöjligheter 

Det visade sig att arbetsterapeuterna använde olika medel för att anpassa aktiviteten tv-spel. 

Det kunde handla om att välja spel som motsvarade barnets förutsättningar eller att behöva 

anpassa materialet som handkontroll samt ett bra sittande. När inte kunskapen hos 

arbetsterapeuten var tillräcklig fanns andra professioner till hands att bistå med hjälp. 

Spelets nivå i förhållande till barnet 

Det upplevdes av arbetsterapeuterna viktigt att kunna anpassa spelen till rätt nivå för barnet. 

För att barnet ska känna motivation till träningen beskrev arbetsterapeuten ett behov att ta 

hänsyn till svårighetsgrad på spelet och vad barnet tyckte var kul. Det skulle vara utmanande, 

inte för lätt eller för svårt.  

”Det är viktigt att man hittar spel som ligger på rätt nivå för barnet. Det blir inte kul 

om det är för lätt eller för svårt. Samtidigt ska det vara en utmaning, tanken är ju att 

något ska förbättras genom att man spelar. Också måste det vara en typ av spel som 

motiverar just det barnet, alla gillar inte dans eller idrott…” 

Samtidigt beskrev arbetsterapeuten behov av att kontrollera uppgiften för att få barnet att 

träna det den behöver. 

”Det gäller ju också att kunna styra in dem på den uppgiften man har utsett som bäst 

tränar upp den efterfrågade funktionen.” 

Lekmaterial och teknisk utrustning 

Arbetsterapeuterna beskrev att spelet gick att variera på många olika sätt beroende på 

individuella behov. Förutom själva spelet så fanns det olika tillbehör att använda som till 

exempel: konsoler, balansbräda, dansmatta. En av konsolerna (Playstation Kinect) behövde 

inte ens handkontroll. 
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”Det finns oändliga möjligheter eftersom utbudet på den ”öppna marknaden” är så 

stor. Kinect och massor av andra olika typer av kontroller/styrsätt gör att flertalet 

klarar att styra många av spelen. Och utbudet av spel är stor där svårighetsgrader 

och anpassningsmöjligheter skiljer sig enormt. Problemet kan ju vara att det som är 

poppis just då bland kompisar kan vara svåra att få till.” 

”Det går att anpassa för allting: bollar, rollator, kardborrband m.m. Bra om man är 

uppfinningsrik” 

Aktiviteten krävde att arbetsterapeuterna var uppfinningsrika med lösningar. Förutom att till 

exempel handkontrollen kunde behöva anpassas så kunde även barnets position behöva 

justeras. Övningar som skulle göras stående anpassades för sittande aktivitet ”Ibland kan man 

behöva anpassa så att barnet sitter och spelar”. 

Andra professioner som bidrar till anpassning 

Arbetsterapeuterna vid habiliteringen tog vid behov hjälp av hjälpmedelskonsulent, 

fritidspedagog eller specialpedagog för att anpassa tv-spelet så att det passade barnet.”Mycket 

av anpassningar till lekmaterial görs av specped. Vi förser dem med styrsätt”   

Arbetsterapeutens tankar kring spelets inflytande på barnet i aktivitet 

Positiva effekter som tävlingsinstinkt och lek ansåg arbetsterapeuterna var träningsvinster 

med att använda tv-spel som träning i habiliterande syfte. 

Tv-spel som träning 

Arbetsterapeuterna visade en fantasirikedom i att hitta användningsområden för vad barnet 

kunde träna med tv-spel. Vid användning av tv-spel inom habiliteringen tränades många olika 

funktioner som till exempel hand- och armrörelse, CI-träning, balans. Mer subtila förmågor 

som tränades kunde vara kroppsuppfattning, koordination, avvägning (timing), perception. I 

grupp tränades positiva sociala interaktioner, turtagning och förmåga att vänta. 

”De utvecklas på ett roligt sätt. De är ofta omedvetna om vilka vinster de gör när de 

leker fram det.”  

”Bra träning på ett kul sätt, utan att tänka på att man tränar.” 

”En pojke som har svårt att hålla balansen i sittande (utan stöd) och som har nedsatt 

kroppskännedom, som tränat på just tyngdöverföring i sittande… han gick in för det 

och vågade och det blev tydligt och konkret för honom hur han skulle göra med sin 

kropp för att föra över tyngden.” 
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Tv-spel användes inte bara på habiliteringen utan träningen kunde fortsätta i hemmet om det 

fanns möjlighet.  

”I hemmen finns det ofta någon form av tv-spel så det är lätt att få en fortsatt träning 

i hemmet. Allt behöver alltså inte ske på habiliteringen.” 

Tv-spelets emotionella inflytande 

Arbetsterapeuterna beskrev barnets upplevelser som överlag positiva att få tydlig och konkret 

feedback direkt från spelet. Negativa erfarenheter berodde oftast på att spelet inte var anpassat 

till barnets individuella nivå. Uttrycket ”motivationshöjande” var frekvent återkommande om 

tv-spel.  

”…en fördel är att man få direktfeed-back samt att man använder sig av 

tävlingsinstinkten för att driva lusten att utforska sina möjligheter och pusha på sina 

gränser.” 

Ett svar på ”Ge exempel på positiv erfarenhet med tv-spel” var: 

”Spelet var att han skulle nicka en fotboll som kommer farande åt olika håll. Han 

tyckte det var roligt…, och han kände att han lyckades och klarade det.”  

Användningen av tv-spel var ofta mycket lustfyllt men det var också viktigt att tänka på vilket 

spel som valdes så att barnen inte kände sig misslyckade och tappade motivation att träna. 

Barnen visade glädje och det blev som en utmanande lek. 

Genom att barnen inom habiliteringen kunde använda tv-spel ledde det till att de kände sig 

som andra barn utan funktionshinder enligt arbetsterapeuterna. 

”Jag tycker det är en mycket bra intervention då den inte särskiljer från andra. Detta 

är något som alla gör.” 

”…barnen känner att de som alla andra kan leka med datorn.” 

”Bra med en aktivitet som alla andra också gör (även barn utan 

funktionsnedsättning).” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod (DePoy & Gitlin, 1999) känns naturlig eftersom författarna 

eftersökte arbetsterapeuternas tankar kring användningen av tv-spel inom habiliteringen. Den 

första e-postkontakt (Bilaga 1) till kontaktpersonerna kändes som att det väckte en nyfikenhet 

att delta i studien och de skulle vara mer förberedda när informationsbrev och enkätintervjun 

anlände i deras e-postlåda. Då Gillham (2008) menar att e-post är lätt att ignorera för 

mottagaren så tror författarna att denna risk minskades med denna strategi. Valet föll på 

enkätintervju istället för traditionell intervju då detta kändes mer hanterbart inom studiens 

tidsram eftersom urvalsområdet bestod av hela Skåne. Tanken fanns även på att använda 

fokusgrupp som metod för insamling, men detta hade troligtvis blivit svårhanterligt för 

arbetsterapeuternas planering av sin arbetstid. Eftersom de har så skilda meningar om ämnet i 

fråga hade det lätt kunnat väcka debatt och några hade kanske inte vågat svara ärligt. 

Att använda enkätintervju i form av e-post istället för traditionellt utskick av brev kändes 

relevant med tanke på att tillgången till informanternas e-postadresser var så lättillgänglig. 

Det sparade några dagars väntan på brev. Tekniskt sett hade det kanske varit fördelaktigt att 

använda vanlig post då några arbetsterapeuter missade att bifoga enkätintervjun i returnerad e-

post. Detta löstes genom en snabb påminnelse till arbetsterapeuterna om att bifoga svaren. 

Frågorna var byggda utifrån syfte och arbetsterapeuterna hade besvarat dessa med relevant 

information. Vissa av svaren var kortfattade och det hade varit en fördel att kunna återkomma 

till arbetsterapeuterna för att få en bredare tankegång kring frågorna. Denna förfrågan till 

arbetsterapeuterna missades i informationsbrevet och på grund tidsbrist uteblev detta. 

Antalet svar motsvarar 25 % av det totala antalet arbetsterapeuter vilket inte är en hög siffra. 

Vid jämförelse med studien SpelTID där antalet deltagare var 20 stycken och inkluderade 

yrkeskategorierna sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, kurator och logoped från Barn- och 

ungdomshabiliteringen i Region Skåne leder författarna till att anse att denna studie ger en 

tydligare bild av hur arbetsterapeuterna inom undersökningsgruppen tänker kring 

användningen av tv-spel. Anledningen till att 12 arbetsterapeuter tog sig tid att svara på 

frågorna kan bero på att tv-spel låg nära deras egen arbetsmetod. Resultatet visar att de flesta 

var positivt inställda till användningen av tv-spel och att även om inte möjligheten fanns så 

skulle de inte tveka att använda tv-spel som habiliterande aktivitet med barn. Detta kan göra 
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att resultatet visar en mer positiv bild av arbetsterapeutens tankar än hur det är i verkligheten. 

Författarna anser trots detta att studien ger en bild av hur arbetsterapeuterna vid Barn- och 

ungdomshabiliteringen i Region Skåne tänker kring tv-spel och resultatet kan inte 

generaliseras på övriga delar av Sverige. 

Innehållsanalysen enligt Burnard (1991, 1996) kändes rätt utifrån materialet som skulle 

analyseras. Då texten redan var transkriberad sparades en hel del tid i skrivandet. Genom att 

bara läsa svaren utan någon anknytning till frågorna gav en förhållandevis neutral bild av vad 

de tänkte. 

Resultatdiskussion 

Arbetsterapeuternas uppfattning om sin egen eller barnets kunskap och erfarenhet av tv-spel 

är kärnan i resultatet av studien och inverkar på de andra kategorierna. Beroende på hur de 

känner inför tv-spel i allmänhet så påverkar det valet om det används och tankarna kring hur 

det kan användas och vad man kan uppnå. Exempelvis menar Reid (2004) att användningen 

av en virtuell verklighet med tv-spel skulle ge möjligheter till barn med 

funktionsnedsättningar att anta nya roller och uppleva miljöer som annars är avlägsna för 

dem. 

Då miljön är en av arbetsterapins hörnstenar är det naturligt att begränsningar i denna kan 

påverka arbetsterapeuten i valet att använda tv-spel i träning med barn. Enligt Kielhofner 

(2002) ger miljön möjligheter, resurser, krav och begränsningar för aktiviteten. Fysisk och 

social miljö har även en inverkan på individens motivation att kunna utföra en aktivitet. Den 

fysiska miljön tycks vara mest påtaglig under miljökategorin. Det framkom önskemål att 

arbetsterapeuten skulle vilja ha ett rum med all utrustning klar att användas medan en annan 

åsikt visade en tillfredställelse med att ha utrustningen på en flyttbar möbel så att det gick lätt 

att plocka fram vid behov. Detta visar på olika krav som miljön kan ställa men också på 

arbetsterapeutens egna begränsningar och vad det får för konsekvenser. Kielhofner (2002) 

anser att hur miljön påverkar varje individ beror på personens egna värderingar, intressen, 

roller, vanor, och kapacitet att utföra vald aktivitet. Dessa individuella egenskaper kan 

påverka arbetsterapeutens inställning i användandet av tv-spel. Det syns även i fallet där tv-

spel inte finns på enheten och därmed inte används medan det på en annan enhet skapades 

grupper för att besöka en spelhall avsedd för habiliteringens behov. Knox (2001) menar att 

arbetsterapeutens erfarenheter har betydelse för resultatet av träningen, och arbetsterapeutens 
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kreativa inställning har här löst bristen på utrymme genom att dra nytta av en närliggande 

spelhall. 

Resultatet visar att de anhörigas delaktighet gav inte bara barnen en positiv upplevelse utan 

även en kunskap hos föräldrarna vad tv-spelet kan användas till förutom att vara en leksak. De 

anhörigas inställning till tv-spelet kunde förändras vilket gjorde dem mer delaktiga i barnets 

habilitering när träningen kunde flyttas till hemmet. Arbetsterapeuterna beskriver att träningen 

blir en naturlig del i vardagen och inte något som måste göras. Det höjer motivationen hos 

barnet att träna mot sina individuella mål precis som Mc Gurk (2009) beskrivit. Det gav också 

en möjlighet för anhöriga och barn att utföra en rolig aktivitet tillsammans, det gav 

delaktighet i varandras liv. Att delta i aktivitet är meningsfullt för en person och har direkt och 

betydande inverkan på hälsa och livskvalitet för barn, vuxna, och äldre (Law, Baum & Dunn, 

2005). Delaktighet är en viktig beståndsdel inom arbetsterapin och ett mänskligt behov som 

bygger självkänsla och gör en aktivitet meningsfull. Det är genom deltagandet i vardagliga 

aktiviteter människor växer och utvecklas, skapar kontakter med andra människor, bidrar till 

samhället och kan njuta av livet (Law et al., 2005). 

Andra aspekter som gör aktiviteten meningsfull är vilka känslor den väcker hos barnet. Mc 

Gurk (2009) belyser också detta och menar att tv-spelet väcker samarbetsvillighet till att delta 

i träningen. Tv-spelet väcker glädje och motivation och ger positiva erfarenheter av 

aktiviteten vilket enligt Bandura (1997) förstärker Self-efficacy (tilltro på sin egen förmåga). 

Med andra ord så leder tv-spelet till att barnet får ökat självförtroende och vågar testa sina 

gränser. Att tv-spelet är motivationshöjande stämmer överens med vad Wuang, Chiang, Su 

och Wang (2010) kom fram till i sin studie. Genom att bilda grupper av barn skapar 

arbetsterapeuten andra möjligheter att använda tv-spel på habiliteringen. Det som framkom av 

studien var att barnen kunde träna samarbete och social förmåga vilket även syntes i studien 

av Wuang et al. (2010) där barnens psykosociala behov blev uppfyllda. Detta stärks av 

Vygotskys teorier enligt Hwang och Nilsson (2003) som visar att vi utvecklas genom att vara 

tillsammans och lär av varandra.  

Negativa känslor hos barnet kan uppstå om spelet inte är anpassat i rätt nivå för barnet. Det är 

arbetsterapeutens uppgift att anpassa miljön efter barnets förutsättningar. Enligt Knox (2001) 

måste arbetsterapeuten ha kunskap om lekmaterialets egenskaper och hur det fungerar och 

kan anpassas. Där arbetsterapeuten inte ser tv-spel som en del inom det habiliterande fokuset 

blir anpassningsmöjligheten näst intill omöjlig. Men då arbetsterapeuten har en positiv 
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inställning till tv-spel blir dess variationsrikedom i både spel och dess olika tillbehör en 

anpassningsmöjlighet i sig. Det finns nästan inga gränser för vad det kan användas till. 

Arbetsterapeuternas kunskap och deras tankar kring detta skiljer sig åt. När det handlar om att 

barnet kan tv-spelet bättre än arbetsterapeuten så kan i vissa fall arbetsterapeuten känna sig 

trängd och upplever krav på att han/hon ska kunna hantera tv-spelet på en högre nivå än 

barnen. Andra utnyttjar barnets erfarenhet genom att observera och låter barnet vara 

duktigare. Med det verkade de kunna skapa en bra terapeutisk relation för fortsatt träning.  

De arbetsterapeuter som utryckte en brist på kunskap över spelet i allmänhet menade även att 

det tar lång tid att lära sig. Arbetsterapeuten har i uppgift att göra anpassningar, instruera, 

träna och bedöma. När det handlar om nya hjälpmedel så har arbetsterapeuten ansvar att sätta 

sig in i och lära sig först för att sedan instruera andra i användandet (Socialstyrelsen, 2001). 

Hjälpmedel är en naturlig del i arbetsterapeutens vardag medan tv-spel är ett nytt tillskott till 

traditionell arbetsterapi. Arbetsterapeutens syn på tv-spel väger tungt i hur han/hon engagerar 

sig i att lära sig att använda det. Även om det i något fall fanns möjlighet att lära sig tv-spel på 

arbetstid saknades intresse av att använda det. Det skulle behövas en öppenhet inför nya 

tillskott inom arbetsterapin för att följa med barnens utveckling och vardag. Barn med 

funktionsnedsättningar har begränsade möjligheter att utöva lekaktiviteter. Själva leken är 

nödvändig för barns totala utveckling, både motoriskt, kognitivt och psykosocialt (Parham, 

2008). Tv-spel är en modern lekaktivitet och då leken har sådan betydelse för barns 

utveckling är det desto viktigare att engagera sig i det som förekommer i barnens vardag idag. 

Då tv-spel redan är en del av barnets vardag och till och med ett problem som skapar 

aktivitetsobalans ställs det krav på arbetsterapeuten att lösa detta. Genom att möta individen 

där den är blir det lättare att ändra strukturer i vardagen för att skapa balans. Detta är exempel 

på klientcentrerad arbetssätt vilket arbetsterapeuten ska utgå ifrån. Enligt Law och Baum 

(2005) måste arbetsterapeuten ha respekt för individens värderingar, visioner och deras sätt att 

hantera livet utan att döma. Samtidigt bör arbetsterapeuten ha kunskap om vilka faktorer som 

påverkar aktivitetsutförandet. Istället för att förmana och begränsa användandet av tv-spel i 

vardagen kan arbetsterapeuten genom att använda tv-spelet på habiliteringen skapa ett nytt 

förhållningssätt till tv-spelet i förhållande till de vardagliga aktiviteterna. Författarna tror att 

det blir enklare att nå barnen och få en positiv förändring i aktivitetsbalansen med denna 

strategi. 
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Då designen var tvärsnittsstudie gav resultatet en bild av hur några av arbetsterapeuternas 

inställning till tv-spel ser ut just nu. Åsikterna är individuella och kan komma att ändras 

efterhand som medarbetare byter arbetsplats. Fortsatt forskning bör handla om att få en bild 

utifrån arbetsterapi över hur användningen av tv-spel och vilka effekter det ger barnen inom 

Barn- och ungdomshabiliteringen över hela Sverige. Detta för att visa vilken variation det 

finns och inspirera till användning. 

 

Konklusion 

Denna studie visade att det fanns stora fördelar och en variationsrikedom i användande av tv-

spel inom habiliteringen med barn. Tv-spel inom habiliteringen ansågs vara en ny uppgift för 

arbetsterapeuterna och tidskrävande att lära sig. Både SpelTID och denna studie visade på en 

trötthet i att ta till sig ny kunskap inom området tv-spel.  

Barnen skulle vinna på att inte gå miste om möjligheten att utöva tv-spel om behov och 

intresse finns. Genom att arbetsterapeuten har en öppen inställning och ser förbi sina egna 

begränsningar blir ämnet inte så laddat. Arbetsterapeutens unika kunskap är att matcha 

meningsfulla aktiviteter med individens eget intresse och behov blir lättare att tillämpa om det 

finns en öppenhet till att utvecklas inom sin profession. Genom tv-spel kan barnen få 

möjlighet att känna sig som andra barn utan funktionsnedsättning. När traditionell arbetsterapi 

inte räcker till eller blir tråkig och omotiverat för barnet kan tv-spel vara en alternativ lek och 

ett modernt tillskott till arbetsterapin inom Barn- och ungdomshabiliteringen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej 

Vi är två studenter som går 6:e terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Lunds Universitet. 

Vi håller på med vår kandidatuppsats och har tänkt skriva om arbetsterapeuters upplevelse av 

att använda tv-spel inom habilitering med barn.  Det pågick ett projekt för några år sedan som 

hette SpelTID och där framkom en del generella synpunkter i rapporten men inget ur 

arbetsterapeutens synvinkel. 

  

Inom de närmaste veckorna skulle vi vilja skicka en enkät till er som vi hoppas ni har 

möjlighet att svara på. 

  

Vi har funderingar på om det skulle vara möjligt att nå alla arbetsterapeuterna på alla barn- 

och ungdomshabiliteringarna i Region Skåne men vet i dagsläget inte hur vi ska kunna lösa 

detta.  

Tacksam för tips! 

  

Med vänliga hälsningar 

Gisela Fredin Grimberg & Natalya Ekesson 
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Bilaga 2 

E-postintervju till arbetsterapeuter på barn- och ungdomshabiliteringen i 

Region Skåne 

 

1. Använder du tv-spel som intervention med barn (ta bort det alternativ som inte är 

aktuellt)   ja                 nej 

 

2. om nej – Beskriv dina tankar om vad det beror på och gå vidare till fråga 4? 

Svar: 

 

 

3. om ja 

a) Beskriv dina tankar kring användningen av tv-spel utifrån anpassningen av miljön? 

(till exempel: möbler, anhöriga, kollegor, tid) 

Svar: 

 

 

b)  Beskriv dina tankar kring användningen av tv-spel utifrån anpassning av 

lekmaterialet?  (tv, spelkonsol med tillbehör) 

Svar: 

 

 c) Beskriv dina tankar kring användningen av tv-spel utifrån barnets förutsättningar? 

Svar: 

 

4. Beskriv dina tankar kring användningen av tv-spel utifrån din egen kompetens i 

förhållande till kravet på uppgiften? 

Svar: 
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5. Var du delaktig i projektet SpelTID? (ta bort det alternativ som inte är aktuellt) 

   ja nej  

 

Ge exempel på: 

Positiv erfarenhet med tv-spel som intervention 

Svar: 

 

Negativ erfarenhet med tv-spel som intervention 

Svar: 
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Bilaga 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till informatör 

 

Arbetsterapeutens tankar kring att använda tv-spel inom habilitering med barn. 

 
Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie. 

 

Flera studier har visat att TV-spel har börjat introduceras i arbetsterapi med barn som ett 

meningsfullt redskap. Eftersom arbetsterapeuten är ett viktigt terapeutiskt verktyg i habiliteringen är 

hans/hennes tankar av betydelse för resultatet. 

  

Den metod som kommer att användas är en e-postintervju.  Frågorna är egenkonstruerade och 

skickas till arbetsterapeuterna på varje enhet. Målgrupp är alla arbetsterapeuter oavsett deras 

användning av TV-spel. Resultatet kommer att innehållsanalyseras. 

 

Eftersom projektet SpelTID omfattade alla barn och ungdomshabiliteringarna i Region Skåne ser vi 

Dig som en relevant del i vår målgrupp. 

 

Om Du accepterar att delta i vår studie ber vi att Du besvarar frågorna i bifogade e-postintervju så 

fullständigt och sanningsenligt som möjligt och skickar till någon av författarnas mejladresser nedan 

så fort som möjligt, senast inom fem arbetsdagar.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller 

med några konsekvenser. 

Dina svar på e-postintervjun kommer att förvaras så att inte någon obehörig får tillgång till 

innehållet. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. 

Konfidentialitet garanteras. 

  

Studien ingår som ett examensarbete i Arbetsterapeutprogrammet och kommer att påbörjas efter 

verksamhetschefens godkännande. 

 

Om Du vill veta mer om vår studie så ring eller skriv gärna till oss, eller till vår handledare  

Med vänlig hälsning 

Gisela Fredin Grimberg  

Student  

 

070-88 55 350             

atp08gfr@student.lu.se  

 

Natalya Ekeson  

Student  

 

070-73 43 840 

atp08nna@student.lu.se 

Handledaren:  

Carina Tjörnstrand 

Leg. Arbetsterapeut Universitetsadjunkt, 

Projektassistent, doktorand 

Magister i Arbetsterapi 

073-39 09 784 

carina.tjornstrand@med.lu.se  

Ins t i tu t ionen fö r  hä lsa,  vård och samhäl le  

2011-05-03   

 

INFORMATIONSBREV 
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Bilaga 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till verksamhetschef 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien ” Arbetsterapeutens tankar kring att använda tv-spel 

inom habilitering med barn.” 

 

För att träning med barn skall vara lyckad är det viktigt att det är meningsfullt. Flera studier har 

visat att TV-spel har börjat introduceras i arbetsterapi med barn som ett meningsfullt redskap. 

Inspirerade av projektet SpelTID som pågick 2008 vilket visar upplevelse av all inblandad personal 

men belyser inte arbetsterapeuternas tankar kring användandet av tv-spel inom habiliteringen. 

Eftersom arbetsterapeuten är ett viktigt terapeutiskt verktyg i habiliteringen är hans/hennes tankar 

av betydelse för resultatet och därför önskar vi belysa detta. 

 

E-postintervjuerna består av egenkonstruerade frågor och e-postas direkt till arbetsterapeuterna på de 

tio barn- och ungdomshabiliteringar inom Region Skåne. Målgrupp är alla arbetsterapeuter oavsett 

deras användning av TV-spel. Det är en kvalitativ studie och resultatet analyseras med 

innehållsanalys. Vi hoppas få svar från så många som möjligt. Uppskattningsvis tar e-postintervjun 

cirka 20 minuter att fylla i. 

 

I samma mejl som e-postintervjun informeras arbetsterapeuterna om frivillighet till deltagande och 

konfidentiell hantering av material. Genom att besvara frågorna får vi samtycke till medverkande av 

vår studie. Vi raderar all information direkt efter uppsatsens godkännande. 

Vi anhåller om att få hjälp av Dig att få kontaktinformation till undersökningspersoner enligt ovan 

angivna urvalskriterier.  

Efter godkänt etikseminarium med deltagande medlem från Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) 

och Ert medgivande kommer studien att påbörjas. 

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet. 

Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare.  

Med vänlig hälsning 

Gisela Fredin Grimberg  

Student     

070-88 55 350             

atp08gfr@student.lu.se  

 

Natalya Ekeson  

Student             

070-73 43 840 

atp08nna@student.lu.se 

Handledaren:  

Carina Tjörnstrand 

Leg.Arbetsterapeut Universitetsadjunkt, 

Projektassistent, doktorand 

Magister i Arbetsterapi 

073-39 09 784 

carina.tjornstrand@med.lu.se  

 

 

Ins t i tu t ionen fö r  hä lsa,  vård och samhäl le  

 

2011-05-03   

 


