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Förord
Det har varit ett spännande och lärorikt uppdrag att följa användandet av Tovertafel UP samt
få ta del av vad Tovertafel UP som aktivitet genererat för användarna.
Först och främst vill vi tacka personalen vid Skjulstagatans dagliga verksamhet som deltagit i
intervjuerna, besvarat enkäter och outtröttligt skrivit i loggboken. Utan ert engagemang hade
denna utvärdering inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka enhetscheferna Johanna
Larsson och Jeanette Mikkelsen för att de gett sitt stöd och sin tid både till oss och till sina
medarbetare under det pågående projektet.
Tack även till Marie Skoghill, biträdande områdeschef vid Vård- och omsorgsförvaltningen i
Eskilstuna kommun som godkände att projektet fick utföras på den dagliga verksamheten.
Ett sista tack går till Sylvia Olsson vår trogna bisittare vid intervjuerna, tack vare dig så
glömdes inga frågor bort.
Lena Talman och Christine Gustafsson, februari 2020
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Inledning
Projektet startade med att Eskilstuna kommun år 2018 diskuterade om de skulle inhandla
Tovertafel UP till en av de dagliga verksamheterna för individer som tillhör personkrets 1
eller 2 enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:
387) som kommunen driver. Den dagliga verksamhet som var aktuell för inköpet ligger en bit
utanför stan och lokalerna finns i en före detta industribyggnad. I lokalen finns fortfarande en
aktiv industri på bottenvåningen och den dagliga verksamheten är placerad på våning två och
tre i byggnaden. På våning två finns två avdelningar med en personalgrupp på varje avdelning
och på den tredje våningen finns en avdelning med individer som har ett större
omvårdnadsbehov.
Innan Tovertafel UP köptes in ville kommunen undersöka vilken evidens som fanns för att
effekterna av att använda Tovertafel UP, men vi kunde inte hitta några vetenskapliga studier
kopplade till området vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Det enda som fanns
var en del studentarbeten gjorda i Nederländerna som visade att Tovertafel UP kan aktivera
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tovertafel UP har också positiva effekter på
social interaktion, lycka och fysisk aktivitet.
Kommunen beslöt att inhandla Tovertafel UP till den tänkta dagliga verksamheten och
kontaktade Christine Gustafsson på Mälardalens högskola som de tidigare haft samverkan
med på området då de önskade en utvärdering av effekterna av att använda Tovertafel UP.
Christine bjöd in Lena Talman till ett första möte och vi beslutade i samråd med kommunen
att vi skulle följa implementeringen av Tovertafel UP samt utvärdera vad personalen ansåg att
effekterna för brukarna av användandet av Tovertafel UP var. Lena Talman har varit
huvudansvarig forskare i detta projekt och är även författare till denna rapport.

Bakgrund
Tovertafel är en enhet som innehåller en projektor, infraröda sensorer, högtalare och en
processor som samverkar för att projicera spel. Tovertafel monteras i taket och kan till
exempel monteras över ett bord på en daglig verksamhet eller en vårdavdelning. De
framtagna spelen reagerar på hand- och armrörelser och användarna spelar så att säga med
ljuset (spelet) som Tovertafel projicerar. Den första Tovertafel-enheten, Tovertafel Original,
togs fram av Hester Le Riche via hennes Phd studie vid Delfts tekniska universitet i
Nederländerna (Anderiesen, 2017). Denna första enhet togs fram för äldre individer som har
en måttlig till svår demenssjukdom på omvårdnadsboende. Enligt Anderiesen visar forskning
att 90% av de som har demens och bor på demensboende ofta är apatiska och apatin påverkar
individernas fysiska, kognitiva och känslomässiga välbefinnande. Målet med framtagandet av
Tovertafel var att utveckla ett produktservicesystem som stimulerar individer på
demensboenden som har en måttlig till svår demens för att minska apatin.
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Tovertafel Original utvecklades tillsammans med individer som har demens, deras anhöriga
samt vårdpersonal och lanserades 2015. Från början utvecklades sex spel för Tovertafel
Original, som projicerade lekfulla interaktiva ljusanimationer på befintliga matbord på
demensboenden. Spelen utvärderades i en mindre studie med fokus på spelens effekt att
minska apati för de boende som hade måttlig till svår demens. Resultaten visade en betydande
förbättring av de boendes fysiska aktivitet samt ökad social interaktion och glädje. Resultatet
visade även en minskning av rädsla, ilska och sorg. Sammanfattningsvis menar Anderiesen
(2017) att studien visar att samdesign av spel med individer som har måttlig till svår
demenssjukdom är möjligt och att Tovertafel kan minska deras apati.
I anslutning till lanseringen av Tovertafel Original för individer som har demenssjukdom
upptäcktes att det även fanns ett behov för individer med inlärningssvårigheter. Tovertafel
UP, efterföljaren till Tovertafel Original, med fokus på individer med inlärningssvårigheter
lanserades i april 2016. Även denna produkt är framtagen i samarbete med individerna själva
och deras personal.
För mer information kring Tovertafel Original samt Tovertafel UP se: https://tovertafel.se/

Tovertafel på den dagliga verksamheten
Tovertafel UP installerades först i samlingsrummet på våning två på den dagliga
verksamheten och tanken från början var att den skulle finnas där i en vecka för att sedan
flyttas upp på våning tre i en vecka. Tovertafel UP skulle kontinuerligt flyttas mellan de två
våningarna med en veckors mellanrum. Det visade sig dock att detta var svårt att genomföra
då det behövdes två personer för att flytta enheten då det är högt i tak i lokalerna. Detta
innebar att Tovertafel UP istället installerades permanent på våning två. Efter en tid
upptäcktes det dock att det fanns vissa svårigheter med placeringen då det är ganska mycket
rörelse i samlingsrummet. Därför flyttades så småningom Tovertafel UP till våning tre där det
fanns en tomt utrymme som låg lite undanskymt och därmed innebar en lugnare miljö.

Syfte
Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel UP på
en daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och om
användandet av Tovertafel UP enligt personalen innebar någon utveckling för användarna
med fokus på fysiska aktiviteter och social interaktion.

Metod
Utvärderingen är övervägande kvalitativ med fokus på personalens erfarenheter av att
använda Tovertafel UP i sitt dagliga arbete på den dagliga verksamheten. Den dagliga
verksamheten vänder sig till vuxna med grav intellektuell funktionsnedsättning eller
flerfunktionsnedsättning. I utvärderingen har vi använt oss av gruppintervjuer, enkäter samt
loggbok. Enligt Denscombe (2000) så bör fler än en metod användas då det ger ett säkrare

2

resultat. En första kontakt togs med enhetscheferna på den dagliga verksamheten och de
tillfrågade sin personal om intresse fanns att delta i studien.
Då alla tre personalgrupper ställde sig positiva bokades ett första möte för en inledande
gruppintervju med fokus på hur verksamheten fungerade samt vilka aktiviteter som fanns att
tillgå. Alla intervjuer utfördes i deltagarnas lokaler i anslutning till deras personal/utbildningsträffar då det är de tillfällen som de flesta av personalen är samlade. Intervjuerna
var i genomsnitt en timme långa.
Innan Tovertafel UP installerades på den dagliga verksamheten genomfördes de första
gruppintervjuerna med arbetsgrupperna på den dagliga verksamheten. Vid detta tillfälle fick
personalen muntlig information om utvärderingen samt även skriftlig information i form av
ett informationsbrev (Bilaga 2). Samtidigt med informationsbrevet fick personalen en
samtyckesblankett som de skulle underteckna om de var intresserade av att delta i
gruppintervjuerna, besvara enkäten samt dokumentera användandet i loggboken. Denna första
gruppintervju handlade om verksamheten på den dagliga verksamheten samt vilka aktiviteter
de hade att tillgå (Bilaga 3). Med utgångspunkt i denna intervju konstruerades en enkät
(Bilaga 1) med de tillgängliga aktiviteterna och personalen skulle i denna enkät uppskatta hur
meningsfull (för brukaren) de trodde varje aktivitet var.
Efter att den första gruppintervjun var genomförd och enkäten besvarats fick personalen en
introduktion/utbildning i hur Tovertafel UP fungerade. I samband med installationen av
Tovertafel UP beslutades det att personalen skulle använda Tovertafel UP strukturerat minst
två gånger i veckan. De skulle även dokumentera i loggboken (Bilaga 5) varje gång de
använde Tovertafel UP. Insamlingen av loggböcker pågick från den 11 mars 2019 till och
med den 5 februari 2020.
Efter fyra månaders användning av Tovertafel UP följdes användningen upp med ytterligare
en gruppintervju. Denna intervju handlade om användningen av Tovertafel UP (Bilaga 4).
Frågan som ställdes var: Hur tycker ni att Tovertafel fungerat som aktivitet? med
uppföljningsfrågorna: För dig som personal? För användarna? Vi följde också upp med
samma enkätundersökning för att mäta meningsfullhet på aktiviteter, men den här gången
hade Tovertafel UP placerats bland de andra aktiviteterna. Därefter fortsatte personalen att
använda loggboken vid varje användning av Tovertafel UP.

Deltagare
Deltagare i denna studie är dels vuxna individer (18–65 år) som har sin dagliga verksamhet på
Skjulstagatan och dels omsorgspersonal. De vuxna som har sin dagliga verksamhet på
Skjulstagatan har antingen en grav intellektuell funktionsnedsättning eller en
flerfunktionsnedsättning och benämns som användare i resultatet.

Bearbetning av datamaterial
Samtliga intervjuer spelades in och de första intervjuerna (som gjordes före installationen av
Tovertafel UP) lyssnades igenom och varje omnämnande av en aktivitet som fanns på den
dagliga verksamheten antecknades då syftet med denna intervju endast var att få information
om aktuella aktiviteter för att konstruera enkäten.
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De intervjuer som gjordes efter installationen av Tovertafel UP transkriberades ordagrant och
analyserades därefter med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av (Sandelowski, 2000).
Enligt Kvale (1997) påbörjas analysen av intervjuer redan vid intervjutillfället och fortsätter
därefter under transkriberingen. Vissa kategorier upptäcktes redan vid de olika
intervjutillfällena och vid transkriberingen tog dessa allt mer form. Därför lästes
transkriberingen igenom för att flytta fokus åter till helheten. Efter det lästes texten återigen
igenom med fokus på de kategorier/teman som tidigare skymtats.
Enkäterna sammanställdes i dataprogrammet Microsoft Excel för att där kunna utföra en
enkel analys av hur meningsfull personalen upplevde att Tovertafel UP var för användarna.
denna analys presenteras i diagramform. Loggböckerna analyserades med fokus på sitt
innehåll vad gäller syftet med aktiviteten samt resultatet av den utförda aktiviteten. Även
denna analys inspirerades av Sandelowskis (2000) innehållsanalys. Förutom det huvudsakliga
syftet sammanställdes även information från loggboken om antal brukare och personal vid
varje aktivitet samt hur lång tid aktiviteten pågick.
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Resultat och analys
Presentationen av resultaten från datainsamlingarna är indelad i tre delar. I den första delen
presenteras resultatet av gruppintervjuerna utifrån det som framträtt vid genomläsning och
analys av intervjutexterna. I den andra delen redovisas resultatet från enkäten som delades ut
till personalen. I den tredje delen presenteras resultatet från loggboken och resultatet har i
redovisningen delats upp utifrån de teman och kategorier som framträtt vid genomläsning och
analys av loggboken.

Gruppintervjuer
Gruppintervjuerna visade att personalen var positivt överraskad över de effekter de såg hos
brukarna när de använde Tovertafel UP. Ett exempel på detta gav en av personalen när hon
berättade att hon var överraskad över hur brukarna kunde fokusera när de spelade spel med
Tovertafel UP.
Jag tycker det är, om jag tänker på den som jag jobbar mest med, utvecklande, att se att
det händer någonting, att personen tar för sig mera och liksom börjar förstå vad som
händer när man trycker på ett visst ställe i spelet, det blir småspännande. Det händer
någonting och just det här, att fokusera, en person som kanske har lite svårt att vara
fokuserad, helt plötsligt så sitter personen och är fokuserad trots att det är folk som går
förbi, det tycker jag är häftigt, och tror att det ger mycket.

Även om personalen mestadels var positiva till Tovertafel UP så berättade de även att en del
brukare visade lite eller inget intresse för aktiviteten vilket följande citat belyser.
Jag har några person som inte deltar, en som är väldigt skeptiskt, sköt sig ifrån bordet
och ville inte delta eller vara i närheten, en som inte ser och inte kan röra händerna så
då fungerar det inte, en som enbart vill fika vid bordet.

Personalen berättade att fysisk aktivitet för brukarna och interaktion mellan brukarna ökade
när de använde Tovertafel UP. Personalen berättade även att de insett att brukarna
interagerade och kunde vänta på sin tur i större utsträckning än de tidigare insett. Andra
positiva effekter som personalen berättade om var användare som hjälpte varandra att delta i
det aktuella spelet genom att till exempel trycka ballongen (spelet med ballonger) till
användaren som hade svårt att aktivera sig själva. Den mest överraskande positiva effekten
enligt personalen var att vissa användare som utvecklats kring interagerande och att kunna
vänta på sin tur, tog med sig sina nya färdigheter i andra aktiviteter på den dagliga
verksamheten. Följande tre citat visar exempel på detta.
Tycker att det är så häftigt att se turtagning och samspelet i gruppen; ”- nej nu får du
vänta på din tur.” och det är liksom, okej. Det har gått in i andra aktiviteter också, när
vi spelar memory och man kan vänta på sin tur, tills det är deltagarens tur och en del
som är dominanta, och tar över lite för mycket då kan man nämna, hon vill också trycka
lite, kan du ta lite mer här så hon får ta lite där; ”- ja ja,” säger deltagarna, så det är
också ett syfte att bjuda in andra.
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Vi har en tjej hos oss som gör så att spelobjekten åker till det hållet där de som har svårt
att nå sitter, så att de ska komma närmare. Är det något du har sett en tendens till förut
i något annat sammanhang (fråga från intervjuaren)? - Nej, det tror jag inte, men jag vet
inte om vi har haft något likande, nej, nej jag tror inte det.
Ett spel som, det går runt bordet, såpbubblorna, jag har haft deltagare runt hela bordet
och sagt; ”-Nu får ni vänta tills bubblan kommer till er. De har då väntat och när bubblan
kommer till deltagaren, ja då smäller de den. För vissa tar det längre tid att reagera
medan andra är direkta så det är klart att det kliar lite extra då, men man förstår vilken
övning det är att stoppa varje gång, det är jättestort. Även om personen inte kan följa
riktigt så får de ändå en upplevelse, de ser något vackert och iakttar och deltagarna ser
ut att få någonting utav.

När det gäller användandet av Tovertafel UP uttryckte sig personalen positivt då de ansåg att
Tovertafel UP var mycket lättanvänd och att det var bra att det inte krävdes en massa tekniskt
kunnande för att använda Tovertafel UP. Personalen ansåg att frekvensen av användandet av
Tovertafel UP troligen varit betydligt lägre om den inte varit så lättanvänd. En nackdel med
Tovertafel UP enligt personalen är att Tovertafel UP inte är så portabel. Eftersom den dagliga
verksamheten ligger på två olika våningar hade de som tidigare nämnts planerat att Tovertafel
UP skulle vara placerad en vecka på varje våning, men det ansågs inte möjligt så Tovertafel
UP är nu permanent installerad på tredje våningen. Personalen uttryckte att det var en nackdel
då vissa brukare därmed inte kunde använda Tovertafel UP. Därför är en önskan från
personalen att Tovertafel UP om möjligt bör göras mer portabel.
Det fungerade bättre när den satt här nere enligt mig, för oss. Det är bökigare för oss att
gå nu, det är en mera styrd aktivitet och då kan den falla bort många gånger för att det
blir något annat, ja för det krävs mer personal att gå iväg. Vi har många rullstolar så det
tar en stund att få upp dem till aktiviteten. Och sen har vi några som inte förflyttar sig
ifrån vår avdelning så dom får inte chansen att prova. Jag har en brukare som gick fram
och spelade när den var här men vill inte följa med, så det synd…men de som spelar är
ju jätteglada.

En annan sak kring användandet av Tovertafel UP som personalen uttryckte som önskemål
hade även den dels med portabiliteten att göra och dels med omgivningen. Det var svårt att
komma intill bordet med de som satt i rullstol. Ett annat önskemål var att Tovertafel UP skulle
vara vridbar så att spelen kunde projiceras på väggen då det enligt personalen skulle
underlätta för de brukare som inte var så rörliga.
Vi kom på att man kunde ha på golvet och då kan man ju få ljudeffekten, att det händer
någonting om man åker med rullstolen och så får man använda fötterna.

Enligt personalen var inte bordet optimalt och de påpekade att några av brukarnas rullstolar
var stora och att det försvårade. Därför ansågs det viktigt att verksamheten anpassar bordet
utifrån brukarnas behov för att de ska kunna få en optimal upplevelse av Tovertafel UP.
Det fanns även en hel del farhågor hos personalen innan de testade Tovertafel UP. Att den
skulle kunna framkalla epilepsi, att de skulle bli för mycket aktivitet och att personalen skulle
hålla på för länge så att brukarna blev för trötta.
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Andra farhågor var hur de skulle bära sig åt med att flytta Tovertafel då den är tung och de var
rädda att tappa den så att den skulle gå sönder. Vid frågan om hur det blev med dessa farhågor
svarade personalen
Det blev ju ingenting med flytten eftersom vi har den permanent på tredje våningen och
epilepsianfall har vi ju inte märkt några, inte ens tendenser till och trötthet, jag tycker
nog att det blir mera så att personen kanske inte rör sig så mycket liksom utan drar
tillbaka sina händer och bara sitter. Vi ser ju när de tröttnar.

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att användandet av Tovertafel UP för de flesta av
brukarna har varit utvecklande, framförallt vad gäller aktivitet, social interaktion och samspel
med andra.

Enkäter
Personalen besvarade tillsammans 33 enkäter om meningsfullhet, utifrån deras egen
uppfattning, för användarna. Enkätsvaren visar att tre av de 33 användarna inte ännu hade
provat Tovertafel UP eftersom personalen kommenterade sitt svar med frasen ”har inte provat
ännu”. Detta kan bero på att en del brukare på en av avdelningarna på andra våningen inte
känner sig bekväma med att lämna sin avdelning. Sammanställningen av enkäten visade att en
Tovertafel UP inte var meningsfullt alls för en användare och för fyra av användarna var
Tovertafel UP inte så meningsfull. För de resterande 25 användarna visar resultatet att
Tovertafel UP var meningsfull eller mycket meningsfull (Figur 1). avser

Uppskattad meningsfullhet Tovertafel UP n=33
12

Antal respondenter

10
9

10
8
6
6

3

4
2
2

2

1

0
Inte
meningsfull

Mycket
Vet inte
meningsfull

Meningsfullhet på en skala från 1-6
(1=inte meningsfullt - 6=mycket meningsfullt)

Figur 1. Uppskattad meningsfullhet av Tovertafel UP.
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Loggbok
Loggboken innehåller 177 aktiviteter. 61 av aktiviteterna är för en enskild användare medan
59 aktiviteter utförts i små grupper om två till tre personer. 19 aktiviteter har utförts i lite
större grupper om fyra till sju personer och 38 aktiviteter har ingen information om antalet
deltagande användare. När det gäller deltagande personal så framgår antal deltagande
personal vid 174 av de 177 aktiviteterna. Antal deltagande personal varierar mellan en till fyra
stycken, men det vanligaste är en enskild personal. Enligt loggboken har en enskild personal
deltagit i aktiviteten vid 119 av de 177 aktiviteterna som loggats.
Användningstiden skiljer sig mellan 5 och 60 minuter men den vanligaste tiden är 15–20
minuter. De valda spelen skiljer sig åt och ibland har endast ett spel använts och ibland alla
spel. Det vanligaste är dock att tre till fyra spel använts vid aktiviteten. Det går tyvärr inte att
utifrån analysen av loggboken med säkerhet säga om något av spelet är vanligare än de andra,
då personalen använder sina egna konstruerade namn på spelen. Ett spel som dock verkar
mycket populärt då det används mycket ofta är ett spel som personalen benämner Blommor
vars egentliga namn troligen är Bukett. De subjektivt skapade namnen på spelen gör att det i
analys av loggboken inte går att säga exakt vilka spel som används, även om det ibland finns
kopplingar till spelen som exemplet med Blommor/Bukett ovan. Däremot är det svårare att till
exempel koppla det subjektiva namnet bollar till rätt spel.
Det finns enligt loggboken en rad syften med att använda Tovertafel UP. Som exempel så
visar loggboken att fysisk aktivitet, turtagning och social samvaro är återkommande syften
med aktiviteten. Återkommande resultat utifrån syftena är enligt loggboken att användarna är
aktiva, uppskattar sällskapet samt lär sig att invänta sin tur i spelen.
Analysen utifrån syfte och resultat i loggboken resulterade i fyra teman; Aktivitet, Samspel,
Gemenskap och Stimulans. De tre temana Aktivitet, Samspel och Gemenskap innehåller
vardera två underkategorier, medan temat Stimulans innehåller tre underkategorier (Tabell 1).
Resultatet presenteras utifrån de fyra teman som framkom vid analysen och anteckningar från
loggboken används för att lyfta fram personalens egna ord.
Tabell 1. Teman utifrån analys av Loggbok.

TEMAN
Aktivitet

KATEGORIER
Fysisk aktivitet
Att fokusera

Samspel

Ta initiativ
Turtagning

Gemenskap

Social samvaro
Gruppaktivitet

Stimulans

Väcka nyfikenhet
Stimulera sinnen
Glädje
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Aktivitet
Temat Aktivitet innehåller två kategorier dels Fysisk aktivitet och dels Att fokusera. Dessa två
kategorier förekommer mycket ofta i loggboksanteckningarna och är det vanligaste syftet med
aktiviteten. För exempel på detta tema och dess kategorier se Figur 2.
Reaktionsförmåga
Syfte
Rörelseförmåga

Fysisk
aktivitet

Brukaren stod upp och tog så många bollar han
kan. Väldigt aktiv och leende

Resultat

Följer med i blicken använder armar, händer
Aktivitet
Hålla fokus
Syfte
Kunna hålla fokusen längre stund
Att fokusera
Fokuserad
Resultat
Lugn Iakttagande Fokuserad

Figur 2. Temat Aktivitet med underliggande kategorier samt anteckningar från loggboken utifrån syfte
och resultat.

Fysisk aktivitet
När det gäller kategorien Fysisk aktivitet är syftet med denna kategori enligt loggboken främst
reaktionsförmåga och rörelseförmåga (figur 2), men syftet med aktiviteten är även att ”Initiera
aktivitet Våga röra händerna över bordet”, ”Erbjuda fysisk aktivitet och val”, ”Vara aktiv med
kroppen”, ”Rörelseglädje”, ”Att aktivt röra sig och koppla ihop med att det händer något när
jag rör vid bilderna” eller att ”Motivera till aktivitet och rörelse. Väcka nyfikenhet”. Exempel
på resultat som personalen dokumenterat i loggboken är att brukaren är ”Fysiskt aktiv”,
”Använder Vänster hand och arm”, ”Tog och bultade på färgbollar med hjälp av personal”.
Enligt loggboken kunde även en person aktiveras trots blindhet ”Kunde aktiveras trots
blindhet” och när Tovertafel UP användes på golvet för de med sämre rörelseförmåga i
armarna visar loggboken att ”Första person står upp och tränar på balansen och är aktiv.
Andra personen blir aktiv med benen istället för armarna personen sitter annars på
Saccosäck”.

Att fokusera
Kategorin Att fokusera innehåller utifrån loggboken syften om att ”Försöka fokusera”, ”Att
fokusera”, ”Att kunna bibehålla fokus” och ”Koncentration”. Resultatet utifrån dessa syften i
loggboken handlar bland annat om att brukaren är ”Glad Lugn”, att ”Alla var fokuserade” när
aktiviteten användes i grupp. Men detta med fokus kan ibland vara svårt och loggboken visar
att det kan vara ”Svårt för någon att hålla fokus” och att ”En brukare tappar fokus emellanåt,
men inga svårigheter att få tillbaka fokus”.

9

Samspel
Att Ta initiativ och att klara av Turtagning är de två kategorier som utifrån analysen av
loggboken bildar temat Samspel. Exempel på temat och dess kategorier illustreras i Figur 3
Att locka till initiativ
Syfte
Att brukaren ska ta eget initiativ och ha glädje
Ta initiativ

Brukaren iakttar och tar initiativ efter att personal
uppmuntrat

Resultat

Brukaren tog initiativ och smällde färgbollar

Samspel
Syfte

Turtagning

Turtagning

Alla turades om och var aktiva
Resultat

Alla väntade på sin tur. Behövde berätta vid
ballonger att putta den till varandra 1 gång

Figur 3. Temat Samspel med underliggande kategorier samt anteckningar från loggboken utifrån syfte
och resultat.

Ta initiativ
När det gäller kategorin Ta initiativ handlar det oftast om att personalen ska locka till initiativ
eller att syftet med att använda Tovertafel UP handlar om att brukaren ska ta eget initiativ i
aktiviteten, men också att detta initiativ ska vara glädjefyllt (Figur 3). Andra syften med
aktiviteten är enligt loggboken snarlika och exempel på det som dokumenterats är ”Att
stimulera att ta initiativ”, ”Samspel med andra, locka till att ta initiativ” eller ”Att ta initiativ”.
Resultatet utifrån loggboken pekar på att brukarna tar initiativ (Figur 3) men att det i vissa
spel kan vara svårare att motivera brukarna ”De tar initiativ och tar på de olika föremålen. En
brukare förstår kopplingen att ta på stenarna när de dyker upp. Lite svårare att motivera till att
sopa undan löv för att hitta nyckelpigor”. Ett ofta förekommande initiativ är att brukarna
själva väljer spel som följande loggboksanteckning visar ”Brukare väljer spel genom att peka
på symbolen för spelet när vi går igenom spelen” eller att de själva tar initiativ till byte av spel
”Brukarna upplevdes nöjda och tog initiativ till att säga till när de ville byta spel”.

Turtagning
Syftet i kategorin Turtagning är att varje brukare ska tränas i att vänta på sin tur, vilket oftast
fungerade bra enligt följande noteringar i loggboken ”Förstod spelen utan instruktion.
Turtagning fungerade bra”, ”Brukarna tar hänsyn till varandra och några samspelar med
varandra”. ”Brukarna turas att välja spelen. De samspelar och skrattar högt”. När det gäller
turtagning visar loggboken även att resultatet kan bero på vilket spel som spelas ”Vid
turtagning vid spelet matcha rätt bild behövde personal säga till vems tur det var. Vid dom
andra spelen höll alla sig på sitt område”. Ibland måste dock personalen enligt loggboken
motivera brukarna för att turtagningen ska fungera, vilket följande två noteringar ger exempel
på ”En av brukarna var mer aktiv. Personal fick motivera till att dela på spelplan”, ”Turades
om med stöd av personal. Alla aktiva”.
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Gemenskap
Gemenskap är något som lyfts fram i loggboken och de kategorier som enligt analysen ansågs
höra till detta tema är Social samvaro, som handlar mycket om interaktion mellan de olika
deltagarna eller mellan deltagare och personal. Den andra kategorin Gruppaktivitet handlar
mer om att kunna vara i grupp och att umgås i gruppen (Figur 4).
Social samvaro
Syfte
Samvaro med andra

Social
samvaro

Alla var delaktiga efter förmåga. Social
kommunikation mellan deltagarna

Resultat

Aktiviteten var uppskattad och lockade till mycket
skratt bland brukarna

Gemenskap

Umgås i grupp
Syfte
Sitta med i gemenskap
Gruppaktivitet
Uppskattar sällskapet

Resultat
De upplevdes intresserade och iakktog mycket

Figur 4. Temat Gemenskap med underliggande kategorier samt anteckningar från loggboken utifrån
syfte och resultat.

Social samvaro
I temat Gemenskap handlar det en hel del om kategorin Social samvaro där syftet är att
brukarna skall umgås med varandra med hjälp av aktiviteten som följande notering i
loggboken styrker ”En stund tillsammans o se vilka som är aktiva”. När det gäller den sociala
samvaron fokuseras det även en del på kommunikation och att ha roligt tillsammans enligt
följande loggboksanteckningar ”Kommunikation och skratt!” Resultatet från loggboken visar
att detta verkar fungera bra vid de flesta tillfällen ”Aktiviteten var uppskattad och lockade till
mycket skratt”, ”Alla var delaktiga efter förmåga. Social kommunikation mellan deltagarna”.

Gruppaktivitet
Syftet med kategorin Gruppaktivitet är först och främst att sitta med i en grupp vid utförande
av en gemensam aktivitet och resultatet från loggboken visar att brukare ”Upplevs uppskatta
sällskapet - något aktiv då sällskapet kom att bestå av tre personer” och att brukare även visar
intresse för att umgås i grupp ”Gruppen är stor och JU är intresserad av umgänget”. Men det
kan även ibland vara lite svårare med gruppaktivitet som följande notering i loggboken visar
”H slår hårt i bordet, JK blir först lite förskräckt men slappnar sedan av och iakttar” eller att
gruppaktiviteten fungerar en liten stund, men att intresset för aktiviteten ändå kvarstår enligt
följande loggboksanteckning ”Deltog 10 minuter, sköt sig sedan från bordet och deltog på
håll”. Ibland fungerar dock syftet med att ha en gruppaktivitet inte alls som denna
loggboksanteckning visar ”Idag inget större intresse för aktiviteten”.
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Stimulans
Stimulans är det fjärde och sista temat som framkom vid analysen av loggboken och detta
tema innehåller kategorierna Väcka nyfikenhet, Stimulera sinnen och Glädje (Figur 5).
Väcka intresse
Syfte

Se om brukare fann ljudet/bilderna attraktiva och ev
närma sig bordet

Väcka
nyfikenhet

Större intresse vid "hitta i sanden"
Resultat
Glädje Deltog aktivt med hand och ögon
Använda sinnen
Syfte
Stimulans

Upplevelse Känsla

Stimulera
sinnen

Brukaren visade inlevelse och gjorde rörelser med
händer och armar

Resultat

Var aktiv slog på bordet. Skrattade när personal
berättade att fiskarna gömde sig i det gröna
Glädje

Syfte
Att brukaren ska ta eget initiativ och ha glädje

Glädje

Kul glädje
Resultat

Brukaren iaktar och tar initiativ efter att personal
uppmuntrat. Brukare visar glädje.

Figur 5. Temat Stimulans med underliggande kategorier samt anteckningar från loggboken utifrån
syfte och resultat.

Väcka nyfikenhet
Kategorin Väcka nyfikenhet handlar mycket om att introducera aktiviteten och se om
aktiviteten fungerar för brukaren. Syftet enligt loggboksanteckningarna beskrivs därför enligt
följande ”Introducera aktiviteten”, ”Introduktion, väcka intresse” eller ”Få M intresserad
närma sig bordet”. Resultatet av detta syfte är att brukare ”Visade intresse var aktiv”, ”Var
engagerad och arbetade självmant med att fånga bilderna på bordet (med armar, händer,
fingrar)”. Intresset för aktiviteten kan även vara kopplad till sinnesupplevelse som följande
loggboksanteckning visar ”Visar intresse för musiken till Blommor vickar på huvet och ler ser
på blommorna kortare stunder”. Men ibland väcker aktiviteten inget större intresse ”Brukaren
ville inte göra aktiviteten självständigt. Var åskådare” och ibland är det ganska svårt att väcka
brukarens nyfikenhet för aktiviteten ”Brukaren gick inte fram mot bordet. Stannade en bit
ifrån och upplevdes lyssnande - gick sedan vidare”.
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Stimulera sinnen
Den andra kategorin, Stimulera sinnen handlar precis som sitt namn just om att stimulera
sinnena hos brukaren eller att ge brukaren en upplevelse av något slag ”Sinnesstimulering”.
Denna stimulering verkar enligt loggboksanteckningarna främst handla om stimulans av
hörseln ”Hörselintryck plaskandet och delaktighet pga. synnedsättning, demens” eller av
synen, ”Att stimulera synen och att göra handlingar och koppla till vad som händer”.
Resultaten utifrån loggboken visar att aktiviteten verkar fungera bra gällande
sinnesstimulering ”Drog med hand över bordet var nöjd när AH berättade att hon slog sönder
bubblorna”, ”Brukaren upplevs fascinerad av ljuden och visuella intryck”. men det kan ibland
vara svårt med vissa spel som denna loggboksanteckning visar ”Personen har synnedsättning
och hade svårt med mullvad där färgerna gick ihop”.

Glädje
Glädje är den sista kategorin i teman Stimulans och denna kategoris syfte hänger ofta samman
med samspel, ta initiativ och aktivitet i enlighet med följande loggboksanteckningar
”Aktivering, samspel, glädje”, ”Aktivitet, glädje, att ta initiativ, samspel”. Men det finns även
loggboksanteckningar som kopplar glädje till turtagning vilket följande loggboksanteckning
är ett exempel på ”Turtagning roligt”. Resultatet från loggboken visar att glädje är vanligt
förekommande och följande loggboksanteckningar är några av de anteckningar som lyfter
fram glädjen med aktiviteten ”Hundvalp skrattar och tittar pratar om hundvalp”, Ballong så
skrattar han högt när det smäller. Ljud och splashbollar är han aktiv i och rör på bollar. Även
såpbubblor, hundvalpar och bollar med poäng är han aktiv”.
Sammanfattningsvis visar loggboken att användandet av Tovertafel UP stimulerar olika
sinnen, ökar aktiviteten hos brukarna och samspelet dem emellan och att aktiviteten är positiv
för gemenskapen på den dagliga verksamheten.

Avslutande reflektion
Resultatet av utvärderingen visar att Tovertafel UP för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning verkar ha en positiv påverkan på olika områden. För de flesta av brukarna som
provat aktiviteten verkar den vara meningsfull eller mycket meningsfull, men det finns även
brukare som visar lite eller inget intresse för aktiviteten. Det är vanligt förekommande att
brukarna gör aktiva val vilka spel de vill spela och oftast spelas tre till fyra spel under 20
minuter. När det gäller användandet av Tovertafel UP är det enligt personalen enkelt, men en
önskan finns om att Tovertafel UP skulle vara lättare att flytta runt i lokalerna. Användandet
av Tovertafel UP har gett ökad koncentration hos många brukare då de idag klarar att
fokusera längre stunder än tidigare. Även fysisk aktivitet, samspel och social samvaro har
ökat för många av brukarna och de har utvecklats positivt vad gäller att ta hänsyn till och
hjälpa varandra när de spelar spelen. Aktiviteten är en bra sinnesstimulering för brukarna även
om de har nedsatt hörsel eller syn. Det har också till mångas förvåning visat sig att brukare
interagerar och kan vänta på sin tur i större utsträckning än tidigare och några brukare har
använt sina nyvunna kunskaper i andra aktiviteter. Oavsett syfte med aktiviteten medför
aktiviteten för de flesta brukare många trevliga stunder med mycket skratt och glädje.
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Bilaga 1 Enkät

Aktiviteter och deras meningsfullhet
Inte meningsfull

Mycket meningsfull Vet inte

Musik storgrupp















Cher Bone















Bak med smak















Bak och bok















Högläsning















Musik enskild















Musik med tecken 













Massage















Disco















Musikbingo















Pärla















Taktilmassage















Tovertafel















Upplevelserum















Pussla















VIP















Diskning















Dukning















Sophantering















Pyssla
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Vattensäng















Jordrummet















Lövgunga















Bubbelbad















Ljust rum















Lucia sing along















Utflykt DHR















Uterum med örter 













Korvgrillning















Naturskolan















Promenad















Film















Handmassage















Handbad















Fotbad















Soffhäng















Musik vid datorn















Måla naglar















Vänta på taxi















Måndagssamling















Sång















Musikgympa















Lexia provia
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Halloweenfest















Tillverkning
rörklämmor















Julfest















Teckenträning















Handkraft















Bokbuss















Tjejgrupp















Tvätt















TV















Bokläsning















Fika















Dammsugning















Kommunikation















Baka själv















Brodera















Rita















Blizz















Titta i tidningar















Övriga aktiviteter som ej finns i listan
_______________ 













_______________ 













_______________ 
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Bilaga 2 Informationsbrev och samtycke
Hej
Vi undrar om du vill delta i en studie som handlar om att utvärdera ett hjälpmedel (i detta fall
Tovertafel) för personer som har daglig verksamhet hos er. Studien sker i samarbete mellan
Eskilstuna kommun (LSS) och Mälardalens högskola.
Att delta i studien innebär att du kommer att delta i gruppintervju samt att svara på en enkät
vid två tillfällen. Gruppintervjun tar ca 60 minuter och kommer att genomföras på din
arbetsplats. Frågorna i gruppintervjun handlar om aktiviteter inom daglig verksamhet.
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt Du svarar endast på de frågor, eller deltar i
diskussion om de frågor du vill. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare
motivering. Allt material som samlas in kommer att kodas. Ingen person eller grupp kommer
att identifieras utifrån gruppintervjuerna. När vi rapporterar resultat nationellt och
internationellt kommer det att beskrivas som en DV- enhet i en mellanstor stad i Sverige.
Inom Eskilstuna kommun och på MDH kommer vi att berätta om vårt samarbete om att
utvärdera Tovertafel
Om du vill delta i studien, så fyller du i en blankett om samtycke som Lena delar ut vid första
gruppintervjun.
Huvudansvarig för studien är, Lena Talman på Mälardalens högskola. Deltagande forskare är
docent Christine Gustafsson och universitetsadjunkt/doktorand Sylvia Olsson Om du vill ha
mer information är du välkommen att kontakta Lena eller Christine.
Vänliga hälsningar
Lena Talman
Universitetslektor
Tfn 016-15 32 58
lena.talman@mdh.se

Christine Gustafsson
Docent
Tfn 016-15 34 69
christine.gustafsson@mdh.se
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SAMTYCKE
Till deltagande i studien
Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien och dess syfte. Jag har haft tillfälle
att i lugn och ro läsa igenom informationen om studien och att ställa frågor kring den. Jag får
också en kopia på den skriftliga informationen.
Genom min underskrift samtycker jag till att delta i studien.
Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt. Jag är också medveten om att jag när som
helst och utan att ange varför kan avbryta mitt deltagande.

_______________________

_____________

Deltagarens underskrift

Datum

_______________________
Namnförtydligande
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Bilaga 3 Intervjuguide 1

Gruppintervju 1
• Vad har ni för aktiviteter för brukarna i er verksamhet?
• Hur ser en dag ut med aktiviteter?
• Varför har ni dessa aktiviteter?
o Vem bestämmer dem?
o Hur genomför ni dem?
o Hur utvärderar ni dem?
• Är det meningsfulla aktiviteter?
o För er som personal?
o För brukarna?
• Finns det mer och säga om detta?
• Vad skulle ni önska mer för aktiviteter?
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Bilaga 4 Intervjuguide 2

Gruppintervju 2
• Hur tycker ni att Tovertafel fungerat som aktivitet?
o För er som personal?
o För brukarna?
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Bilaga 5 Loggbok
LOGGBOK: Logga varje användning av Tovertafel:
Datum
Starttid
Sluttid
Användande personal

Vald aktivitet/er
(spel)

Syfte med aktiviteten

Resultat av aktiviteten
(Hur gick det)

Övriga kommentarer

Använd baksidan om du behöver mer skrivyta (notera datum)!
Vid frågor kontakta Lena Talman Tel: 016-15 32 58 eller e-post: lena.talman@mdh.se
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