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Varför tidshantering?

Många individer med funktionsnedsättning 
har problem med bristande tidshantering i 
vardagen (Owen 2006, Janeslätt mfl 2009; Persson et al 2017; Sköld  )

Det behövs metodutveckling (Owen 2006, Wessels 2006)

Kartläggning
intervention

www.katid.se

Sköld, A., & Janeslatt, G. (2016). Self-Rating of Daily Time 
Management in children: Psychometric properties of the Time-S 
SCandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-9

Tidshantering har ett positivt samband med upplevd 
tidskoll, arbetstillfredsställelse och hälsa och negativt 
samband med stress (Claessens, van Eerde et al. 2007).

www.katid.se

Vad vet vi om tidshantering?

Tidshantering är…
kopplat till identitet, personlighet. 
är en förutsättning för att förstå vad som 
händer och när 
En förankring för verklighetsuppfattningen
Koordination och integrering av beteende
Kopplat till skolprestation och arbete
ingår i många andra förmågor tex. ”timing” av 
social förmåga

Att förstå sin ”dåtid” nödvändigt för att 
kunna se, önska och  planera sin framtid

www.katid.se
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Tidsbegrepp [ICF]

Kroppslig funktion

 Tidsplanering 
Orientering till 
tid
Upplevelse av 
tid

Aktivitet – delaktighet

 Tidshantering

www.katid.se

Tidsplanering [Time management, ICF]

Orientering i tid [Orientation in time, b1140, ICF-CY]

Tidsbegrepp
Definition: Psykiska funktioner som ger medvetenhet om dag, datum, månad och år 
inkl. tidsbegrepp [ICF] och tidssekvenser.
Objektiv tidsuppfattning [Kylén, Eisler]

Upplevelse av tid, [Experience of time, ICF]

www.katid.se

Vad är tidsuppfattning ?

Tidsplanering [Time management, ICF]

Orientering i tid [Orientation in time, b1140, ICF-CY]

Tidsbegrepp
Definition: Psykiska funktioner som ger medvetenhet om dag, 
datum, månad och år inkl. tidsbegrepp [ICF] och tidssekvenser.
Objektiv tidsuppfattning [Kylén, Eisler]

Upplevelse av tid [Experience of time, ICF]

www.katid.se

Vad är tidsuppfattning ?
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Dygnsrytm

Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin 2017
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and 
Michael W. Young för deras upptäckt 
av de molekylära mekanismer som 
kontrollerar circadian rhythms

Dygnsrytm, tips

Vetenskapens värld (säsong 34 
avsnitt 11)
Svt.se/vetenskap

Hur många dagar är 
det kvar till påsk?
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Tidsplanering [Time management,  b1642 ICF-CY]

Definition: Psykiska funktioner för att ordna händelser i 
kronologisk ordning, fördela tidsåtgång till händelser och 
aktiviteter [ICF]. 

Orientering i tid [Orientation in time, ICF]

Tidsbegrepp
Objektiv tidsuppfattning [Kylén, Eisler]

Upplevelse av tid[Experience in time/Time perception, 

ICF]

Vad är tidsuppfattning ?

www.katid.se

Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade 
till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat 
beteende såsom beslutsfattande, abstrakt 
tänkande, planering och utförande av planer, 
mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket 
beteende som är påkallat under vilka 
omständigheter, ofta benämnda exekutiva 
funktioner

Innefattar organisationsförmåga, planering och 
tidsplanering… 

www.katid.se

Högre kognitiva funktioner [b164] (WHO, 2010)

Tidsupplevelse

Tidsorientering begreppTidsorientering begrepp

Omgivningsfaktorer

Tidshantering Person
faktorer

Tidsuppfattning
(Time processing ability, TPA)

Tidsorientering objektiv tidTidsorientering objektiv tid

Tidsplanering

Källa: Janeslätt 2009; Wennberg 2019

www.katid.se

Tidsuppfattning 

Janeslätt, G., et al. (2008; 2009; 2010) 
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Tidshantering

Att hantera sin tid (managing one's time) [d2305]

Att hantera den tid som krävs för att 
slutföra vanliga eller speciella aktiviteter, 
såsom att förbereda sig för att lämna 
hemmet, ta medicin eller använda tekniska 
hjälpmedel och annat stöd (WHO, 2020)

www.katid.se

TID – barn och ungdomar

Tidens betydelse för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning, kartläggning och stöd 

Hur utvecklas tidsuppfattning?

I vardagssituationer

Genom samspel och interaktion

I en ständigt pågående process
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”Att kunna klockan” är att förstå tid och kunna 
använda sig av informationen som klockan ger.

Läsa av klockan är det lättaste. Det 
kan man göra mekaniskt utan att eg. 
förstå vad det innebär.
När kommer nästa viktiga händelse?
Hur lång tid är det kvar tills den 
inträffar?
Jo, 15 minuter. Vad hinner jag göra 
på 15 minuter?

Vilka? Bristande tidsuppfattning hos

ADHD, barn (Barkley, Murphy, & Bush, 2001; 
Smith 2002; Noreika et al 2013)

Autism, Asperger Syndrom (Szelag, 
Kowalska, Galkowski, & Poppel, 2004)

Intellektuell
funktionsnedsättning (IF) (Owen 2006; 
Janeslätt et al 2010; Sköld & Janeslätt 2016)

Ryggmärgsbråck (Donlau et al 2010; Persson, 
Janeslätt, Peny-Dahlstrand 2017) 

www.katid.se

Persson, M., Janeslätt, G., & Peny-Dahlstrand, M. (2017). Daily 
time management in children with spina bifidaJournal of 
Pediatric Rehabilitation medicine, 10(Special issue, 3, 4)

Kartläggning av Tidsuppfattning

KaTid mäter tidsupplevelse, tidsorientering
och tidsplanering
KaTid är väl utvärderat (Janeslätt et al 2008, 2009; 
2012;2014; Wennberg et al 2017)
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Kartläggning av Tidsuppfattning

KaTid-B kan användas till barn 5 – 10 år
KaTid-Ung till 10 – 17 år och personer på
motsvarande utvecklingsnivå
KaTid-Senior till äldre med 
demenssjukdom

Utbildade KaTid-bedömare
Mer information www.katid.se

Barn med ADHD under norm kan öka sin OTMP 
med medicinering MEN även med stabil 
medicinering hade många barn signifikant lägre 
OTMP än barn med typisk utveckling (Abikoff et al 
2009)

Intervention behövs!

www.katid.se

2.1 Evidens för effekt av tidshjälpmedel
Kognitiva hjälpmedel tex Handi kan ge stöd för
beslutsfattande & autonomi, kan reducera stress 
och öka delaktighet i dagliga aktiviteter (Wennberg & 
Kjellberg 2010) 

Tidshjälpmedel tex Kvartur kan ge stöd för 
självständighet/autonomi i dagliga rutiner och 
stöd i tidshantering (Arvidsson &Jonsson 2006) 

TPA/Tidsuppfattning

D
Tidsplanering

C 5
Tids orientering
Tidsperspektiv
Tidsmängd

C 1- C4
Tids orientering Objektiv tid

B
Tids orientering
Tidsperspektiv
Tidsbegrepp
Tidsordning

A
Tids upplevelse
Koppla aktivitet –känslan för tid

Både tidsuppfattning och tidshantering kan öka
hos barn 6 - 10 år med funktionsnedsättning
som använder tidshjälpmedel (Janeslätt, Kottorp & Granlund, 
SJOT 2014)

www.katid.se

Janeslätt, G., Kottorp, A., & Granlund, M. 
(2014). Evaluating intervention with time aids 
in children with disabilities. Scand J Occup
Ther 21(3), 181-190.
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Tack för er TID!

Gunnel.janeslatt@pubcare.uu.se
gunnel.janeslatt@regiondalarna.se

www.katid.se

Tack också till 
• Barn, ungdomar, vuxna och äldre som deltagit i våra 

studier
• Habiliteringen i Dalarna, kollegor, doktorander och till 

de enheter som bidragit till kunskaps-utvecklingen 
• CKF i Dalarna, UU som forskningsmiljö


