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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som görs 

för barn med inlärningssvårigheter samt dess effekt. Författarna valde att göra en 

litteraturöversikt över kvantitativa artiklar för att effekten av interventioner skulle vara 

bedömda och beskrivna. Litteratursökningen genomfördes i fem databaser genom Luleå 

tekniska universitetsbibliotek och ledde till elva valda artiklar. Författarna använde ett raster 

vid analys av interventionerna som utgick från Fishers (2009) praxismodeller. Resultat av 

litteraturöversikten visade att kompensation, aktivitetsträning och förbättring av 

kroppsfunktioner eller personliga faktorer var strategier som arbetsterapeuten använder sig av 

vid planering och genomförande av interventioner. Interventioner som utvecklade skriv- och 

läsförmågan visade sig vara vanliga interventioner för barn med inlärningssvårigheter. Tre av 

elva interventioner visade en signifikant effekt och de resterande interventionerna visade 

förbättrade förmågor hos barn med inlärningssvårigheter. Författarna hittade ingen forskning 

från Sverige som undersökte effekten av arbetsterapeutiska interventioner för barn med 

inlärningssvårigheter. Författarna kom fram till att forskning behövs på området i Sverige för 

att undersöka vilka interventioner som görs och om de har någon effekt för barn med 

inlärningssvårigheter i Sverige.  

 

 

Nyckelord: Occupational therapy, children with learning difficulties, interventions. 
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Abstract 

The purpose of this literature review was to describe Occupational Therapy interventions that 

are made for children with learning difficulties and their effects. The authors chose to do a 

literature review of quantitative articles so that the effect of the intervention would be 

assessed and described. The literature search was conducted in five databases by Luleå 

University of Technology library and resulted in eleven selected articles. The authors used a 

grid for analysis of the interventions that were based on Fisher's (2009) practice models. 

Results of the literature review showed that compensation, activity training and improvement 

of body functions or personal factors were strategies that occupational therapists used for 

planning and implementation of interventions. Interventions that develop writing and reading 

skills have been shown to be common interventions for children with learning difficulties. 

Three of the eleven interventions showed a significant effect, and the other interventions 

showed improved abilities in children with learning difficulties. The authors found no 

research from Sweden investigating the effect of interventions for children with learning 

difficulties. The authors concluded that research is needed in this area in Sweden to 

investigate which interventions are made and whether they have any effect for children with 

learning disabilities in Sweden. 

 

 

Keywords: Occupational therapy, children with learning difficulties, interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning  

 

Sammanfattning..................................................................................................... 1 

Abstract.................................................................................................................. 2 

Bakgrund................................................................................................................ 4   

  Arbetsterapi i skolan ............................................................................................. 4  

  Inlärningssvårigheter............................................................................................. 5 

  Arbetsterapeutiska praxismodeller ....................................................................... 6  

  Problemformulering och syfte .............................................................................. 8   

Metod ..................................................................................................................... 8  

  Design ................................................................................................................... 8   

  Litteratursökning ................................................................................................... 8  

  Urval ..................................................................................................................... 9  

  Analys.................................................................................................................... 9 

  Forskningsetiska reflektioner................................................................................. 10   

Resultat................................................................................................................... 10   

 Interventioner ......................................................................................................... 10   

 Modell för kompensation........................................................................................ 11                                    

 Modell för aktivitetsträning.................................................................................... 12   

 Modell för förbättring av personliga eller kroppsfunktioner.................................. 12 

 Interventionernas evidenskraft samt effekt............................................................. 13 

Diskussion............................................................................................................... 16   

 Resultatdiskussion ................................................................................................. 16  

 Metoddiskussion .................................................................................................... 18   

Konklusion ............................................................................................................. 19   

Tillkännagivande .................................................................................................. 19 

Referenser ............................................................................................................. 20   

Bilaga 1. Översikt av artikelsökning.................................................................... 25   

Bilaga 2. Översikt artiklar.................................................................................... 27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Bakgrund 

Arbetsterapi i skolan 

Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och handlar om att personen ska kunna 

utföra aktiviteter i vardagen (Kielhofner, 2012), och definieras enligt Canadian Association of 

Occupational Therapists (2002) som uppgifter eller handlingar en person utför. När det gäller 

utförandet av en aktivitet skapas ett samspel mellan aktivitet, person och miljö, där dessa tre 

faktorer är bidragande till hur väl en person utför en aktivitet (Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius, 2010). Ett annat centralt begrepp inom arbetsterapi är delaktighet och det innebär 

att känna engagemang i de aktiviteter som personen utför i det dagliga livet, det kan vara att 

arbeta, utföra vardagliga sysslor samt gå i skola (Socialstyrelsen, 2003). Barn tillbringar 

mycket av sin tid i skolan och det är viktigt att de känner sig delaktiga i skolans aktiviteter 

och har en bra relation med andra klasskamrater (Heah, Case, Macguire & Law, 2007; Lowe 

& Chapparo, 2010). Faktorer som är viktiga för att barn med inlärningssvårigheter ska känna 

delaktighet är att undervisningen sker tillsammans med andra barn, är utmanande och rolig 

samt att barnet känner förmåga att klara av uppgifterna i skolan (Lowe & Chapparo, 2010). 

 

För att kunna delta i lektioner och i olika aktiviteter i skolan behöver barnet förmågor som att 

lära in, koncentration, uppmärksamhet, minne, problemlösning och att kunna medverka i 

fysiska aktiviteter (Mancini & Coster, 2004). Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att ta 

reda på inom vilket område barnets svårigheter finns och vilka de bakomliggande orsakerna 

kan vara (Copley, Nelson, Turpin, Underwood, & Flanigan, 2008). Målet för arbetsterapeuter 

är att möjliggöra för barnet att kunna engagera sig i aktiviteter som är betydelsefulla i deras 

dagliga liv (Fisher, 2009; Brown, 2009). Arbetsterapeuter har ett nära samarbete med lärare, 

föräldrar och specialpedagoger som tillsammans identifierar pedagogiska problem och vilken 

undervisningsteknik som skulle kunna underlätta för barnet (Hanft & Place, 1996). Det är då 

betydelsefullt att arbetsterapeuten är väl insatt i hur miljön i klassrummet är och upplevs av 

barnet, vilka regler som finns samt hur läroplanen är utformad för att underlätta samarbetet 

vid arbetsterapeutiska interventioner i skolan (Villeneuve, 2009).   

 

Arbetsterapeutiska interventioner i skolan kan ske individuellt eller i grupp och kan innebära 

att förbättra barnets förmåga att lära in, utföra skoluppgifter eller kartlägga om skolmiljön är 

stödjande eller hindrande. När det är aktuellt för en bedömning av skolmiljön och vilka 
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anpassningar som kan behövas för barnet använder arbetsterapeuten instrumentet BAS 

(Bedömning av anpassningar i skolmiljön) för att undersöka hur skolmiljön inverkar på 

barnets aktivitet och delaktighet i skolan (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter [FSA], 2014). 

För att förbättra barnets prestationer kan arbetsterapeuten genomföra interventioner i skolan 

som att placera barnet i klassrummet där ljud -och synintryck och andra faktorer inte påverkar 

barnets koncentration- och inlärningsförmåga (Neville-Jan, Fazio, Kennedy & Snyder, 1997). 

Ett annat bedömningsinstrument som arbetsterapeuter i skolan kan använda sig av är Skol -

AMPS som fokuserar på barnets utförande av skoluppgifter i skolmiljön. Utifrån 

bedömningen planeras mål och interventioner så att barnet kan utföra skoluppgifter 

effektivare, självständigare och med mindre ansträngning (Fisher, 2006). 

 

I USA uppskattades det 2003 att 25 % av alla arbetsterapeuter arbetade inom skolan 

(Brandenburger- Shabsby, 2005) I jämförelse med USA arbetar inte lika stor del av 

arbetsterapeuterna i Sverige i skolan, enligt FSA (2012) arbetar cirka 2 % av deras 

medlemmar inom skolan. I studier från USA framkommer det att arbetsterapeuten använder 

interventionsprogram som fokuserar på att ge barnet visuella ledtrådar (Berninger, Vaughan, 

Abbott, Rogan & Brooks, 1997) eller råd hur skrivandet kan utföras (Jongmans, Linthorst- 

Bakker, Westenberg & Smits- Engelsman, 2003) samtidigt som barnet tränar på att skriva. 

Läsprogram är en användbar intervention vid lässvårigheter som uppmuntrar och motiverar 

barnet till att utveckla läsförmågan (Montali & Lewandowski, 1996). I Kanada använder 

arbetsterapeuter stavning- och ordbehandlingsprogram som interventioner som kan 

uppmuntra och hjälpa barnet att bli mer självständig i sitt skrivande (Batorowicz, Missiuna & 

Pollock, 2012). Tidigare forskning visar att det är viktigt att i tidig ålder upptäcka och åtgärda 

de svårigheter barnet har och genom arbetsterapeutiska interventioner kan risken för att barnet 

senare hoppar av skolan förhindras (Rasmussen & Gillberg, 2000). Däremot saknas det 

litteraturöversikter som beskriver vilka interventioner som görs för barn med 

inlärningssvårigheter och dess effekt. 

 

Barn med inlärningssvårigheter 

Inlärningssvårigheter kan visa sig på olika sätt och innebär olika svårigheter hos barn, ofta 

kan det finnas fler i samma familj som också har inlärningssvårigheter (Schultz, 2014). Det 

finns olika typer av inlärningssvårigheter (Nyman, 2009), och i den här studien har författarna 

valt att definiera inlärningssvårigheter som svårigheter att lära sig nya saker, ta in och komma 
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ihåg ny information, räkna, uppfatta och förstå talat och skrivet språk (Egidius, 2008). Det 

innebär även svårigheter med att skriva, klippa, hantera föremål (Fox & Lent, 1996), hålla 

balansen och koordinera sina rörelser i aktiviteter (Jongmans, Smits-Engelsman & 

Schoemaker, 2003). 

 

Barn med inlärningssvårigheter utvecklar färdigheter senare och har svårigheter med att nå 

upp till den nivå som jämnåriga barn befinner sig på (Egidius, 2008). Dessa barn ligger i 

allmänhet på en genomsnittlig intelligensnivå, men inlärningssvårigheterna påverkar barnets 

utförande och gör det svårt för dem att prestera i miljöer som inte är anpassade till deras 

behov (Schultz, 2014). Vissa barn med inlärningssvårigheter har svårt att planera och lösa 

problem när det gäller arbetet i skolan och måste ibland få extra vägledning av lärare och 

föräldrar (Schultz, 2014; Tur- Kaspa & Bryan, 1994). Forskning i USA har visat att 35 % - 75 

% av barn med inlärningssvårigheter även upplever brister inom de sociala färdigheterna 

(Haager & Vaughn, 1995). Enligt Bauminger, Edelsztein och Morash (2005) har barn med 

inlärningssvårigheter bristande förmåga att förstå och sätta sig in i andras känslor, Wight och 

Chapparo (2008) menar att detta kan leda till att barnen har svårt att arbeta i grupp och delta i 

andra sociala situationer. Barn med inlärningssvårigheter gynnas av att introduceras i 

aktiviteter i grupp för att lära sig agera med andra barn och förstå det sociala samspelet 

(Arbesman, Bazyk & Nochajski, 2013). Barn med inlärningssvårigheter behöver i tidig ålder 

stöd och hjälp med sina svårigheter för att undvika att utveckla dålig självkänsla (Browne, 

Cashin & Graham, 2012; Kutscher, 2010). 

 

Arbetsterapeutiska praxismodeller 

Arbetsterapeutens arbetsområden har blivit allt mer krävande och komplicerad. Ökade 

påtryckningar kommer från arbetsgivare för att hålla en hög kvalité på interventioner som 

samtidigt är effektiva och till lägst kostnad. I arbetsterapeutens arbete ingår att hitta arbetssätt 

som är effektiva och användbara och som går att utvärdera (Braveman, 2001; Braveman, Sen 

& Kielhofner, 2001; Brownson, 2001; Youngstrom, 1999). I arbetet är det också viktigt att 

använda sig av evidens som vägledning och drivkraft vid arbetsterapeutiska interventioner 

(Roberts & Barber, 2001; Taylor, 1997). Två arbetsterapeutiska modeller som guidar 

arbetsterapeuten till ett evidensbaserat arbetssätt är Model of Human Occupation [MOHO] 

och Occupational Therapy Intervention Process Model [OTIPM] (Fisher, 2009).   
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OTIPM och MOHO är två arbetsterapeutiska modeller som på olika sätt guidar 

arbetsterapeuten i arbetet (Fisher, 2009 & Kielhofner, 2012). MOHO är en teoridriven modell 

som bygger på att skapa sig en bred bild av klienten och utgår i från värderingar, intressen, 

upplevelsen av sin egen förmåga, vilka roller och vanor klienten har samt miljöns betydelse i 

utförandet av aktiviteter. Vid användandet av MOHO som modell utgår arbetsterapeuten från 

det terapeutiska resonemangets sex steg som innefattar att samla information om klienten, 

formulera mål och strategier tillsammans med klienten, genomföra och följa behandlingen 

och återkoppla vilka resultat behandlingen ledde till (Kielhofner, 2012). OTIPM är en 

processdriven modell där arbetsterapeuten i likhet med MOHO skapar sig en bred bild av 

klienten men smalnar sedan av mot slutet av processen för att ta reda på vilka underliggande 

orsaker som påverkar utförandet av en prioriterad aktivitet. OTIPM guidar och vägleder 

arbetsterapeuten i det professionella resonemanget i arbetet med barn. Enligt Fisher (2009) är 

varje barn unikt och har en vilja att engagera sig i aktiviteter som är meningsfulla, 

arbetsterapeuten använder sig av aktivitet för att främja barnets förmåga att engagera sig i 

aktiviteter. 

 

Vid interventioner kan arbetsterapeuten använda sig av flera olika praxismodeller när 

aktivitetsbaserade interventioner ska planeras och genomföras, de olika modellerna inriktar 

sig på kompensation, aktivitetsträning, förbättring av personliga faktorer och 

kroppsfunktioner eller pedagogik (Fisher & Nyman, 2007). Modell för kompensation innebär 

anpassade aktiviteter med hjälp av anpassad utrustning, tekniska hjälpmedel eller 

anpassningar i den fysiska eller sociala miljön för att barnet ska kunna utföra meningsfulla 

aktiviteter. Modell för aktivitetsträning innefattar aktiviteter som gör det möjligt att återfå 

eller utveckla aktivitetsförmågan. Modell för förbättring av personliga faktorer och 

kroppsfunktioner handlar om att underlätta återställandet av förlorade kroppsfunktioner eller 

att utveckla kroppsfunktioner som barnet aldrig har haft. Pedagogisk modell innebär 

undervisning eller information till större grupper som fokuserar på barnens aktiviteter i 

dagliga livet (Fisher, 2009). Författarna till denna litteraturöversikt har valt att använda 

praxismodellerna utifrån Fisher (2009) som raster vid analys för att på ett tydligt sätt beskriva 

vilka interventioner som har gjorts och ge en överblick över vilka interventioner som görs för 

barn med inlärningssvårigheter. 
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Problemformulering och syfte 

Enligt FSA (2012) och Socialstyrelsen (2001) ska arbetsterapeuter utveckla sin professionella 

kompetens genom att medverka i forsknings och utvecklingsarbete för att kunna använda 

evidensbaserad forskning i arbetet. Polatajko och Cantin (2010) har i en litteraturöversikt 

beskrivit vilka arbetsterapeutiska interventioner som görs och vilken effekt det har för barn 

och vuxna som upplever problem med bearbetning och integrering av sensorisk information. 

Barn med inlärningssvårigheter kan ha problem som Polatajko och Cantin (2010) beskriver 

och litteraturöversikter som inriktar sig mot specifika diagnoser har hittats. Författarna anser 

att det fattas litteraturöversikter som beskriver interventioner för barn med 

inlärningssvårigheter oavsett diagnos. Därför valde författarna att analysera studier som 

sammanställer vilka interventioner som görs för barn med inlärningssvårigheter och effekten 

av dessa interventioner.  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva och ge en överblick över arbetsterapeutiska 

interventioner och effekterna av dessa interventioner för barn med inlärningssvårigheter. 

Metod 

 

Design 

Till denna studie valde författarna att göra en litteraturöversikt av kvantitativa artiklar. 

Litteraturöversikten gjordes utifrån Friberg (2012) för att få kunskap utifrån tidigare 

forskningsresultat över det valda området och få ett underlag som sedan granskades kritiskt. 

 

Litteratursökning 

Författarna gjorde en systematisk sökning av vetenskapliga artiklar genom att använda 

databaserna CINAHL, EBSCO (AMED), ProQuest (ERIC), PubMed och Proquest 

(PsycINFO) genom Luleå tekniska universitet. Sökord diskuterades av författarna utifrån 

syftet och med hjälp av Swedish MeSH hittades lämpliga sökord. Sökord som valdes var: 

occupational therapy AND learning diff* AND effect*, occupational therapy AND learning 

disabil* AND effect* och occupational therapy AND learning disorder* AND effect* (se 

bilaga 1). Sökorden som gav flest träffar var occupational therapy AND learning disabil* 

AND effect*. Databassökningarna genomfördes av författarna från januari 2014 till februari 

2014.   
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Urval 

Författarna avgränsade litteratursökningen genom att använda inklusionskriterier utifrån 

litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012). Inklusionskriterierna var att artiklarna var 

kvantitativa, innehöll interventioner för barn med inlärningssvårigheter samt att artiklarna 

innehöll effekten av en arbetsterapeutisk intervention. Artiklarna var publicerade mellan 

årtalen 2000- 2014. För att ytterligare avgränsa sökområdet valdes endast artiklar med engelsk 

text, Peer Reviewed och artiklar som var publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Bilaga 1). 

Författarna genomförde litteratursökningen tillsammans och första sökningen resulterade i 

235 träffar. Även abstrakt och titel lästes tillsammans och författarna diskuterade om 

artiklarna svarade mot syftet. Författarna exkluderade artiklar som inriktade sig mot patienter 

med stroke, traumatisk hjärnskada, vuxna personer eller var dubbletter. Författarna läste sedan 

de inkluderade artiklarna i fulltext var för sig och diskuterade om ytterligare artiklar skulle 

exkluderas. Artiklar som exkluderades undersökte effekt av instrument, var 

litteraturöversikter eller var inte relevanta utifrån litteraturstudiens syfte. De 11 artiklarna som 

kvarstod ansågs relevanta av författarna att användas till litteraturöversikten. 

 

Analys 

Författarna läste de 11 valda artiklarna enskilt ett flertal gånger för att få en egen uppfattning 

om innehållet. Sedan diskuterades och sammanställdes artiklarna gemensamt av författarna i 

en tabell för att få en översikt över deras innehåll (Bilaga 2). När detta gjordes skedde även en 

kvalitetsgranskning av artiklarna, författarna funderade på om resultaten verkade rimliga, om 

försökspersonerna var tillräckligt många och om interventionerna var väl beskrivna. Detta 

gjordes utifrån Fribergs (2012) förslag till frågeställningar och författarna fick då en 

uppfattning om kvalitén på artiklarna. 

 

Författarna valde att tillsammans analysera vilka arbetsterapeutiska interventioner som 

artiklarna innehåller och vilken effekt de har för barn med inlärningssvårigheter. Författarna 

använde sig av praxismodellerna enligt Fisher (2009) som raster och klassificerade 

tillsammans de arbetsterapeutiska interventionerna. De arbetsterapeutiska interventionerna 

härleddes till praxismodeller som arbetsterapeuten kan ta stöd av i det praktiska arbetet utifrån 

teori, bedömning och interventioner. I artiklarna framkom vilka arbetsterapeutiska 

interventioner för barn med inlärningssvårigheter som genomförts och för att förtydliga 

sambandet mellan artiklarnas interventioner utformades en tabell kopplat till praxismodellerna 
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(tabell 1). Praxismodellerna valdes av författarna för att de på ett tydligt sätt visar om 

interventionerna har valts för att kompensera en nedsättning, för att återfå eller utveckla en 

aktivitetsförmåga, för att utveckla eller återfå kropps - eller personliga faktorer eller för att 

informera eller undervisa barnen.  

 

Artiklarnas typ av evidens och evidenskraft värderades tillsammans av författarna. Författarna 

rangordnade utifrån Friberg (2012) beviskraften efter vilken forskningsansats som använts i 

artiklarna. Beviskraften rangordnades från 1 - 6, där 1 har den starkaste beviskraften och 6 har 

minst beviskraft. Evidenskraften av artiklarna värderades på en fyrgradig skala där 

evidenskraften värderas från svag, måttlig, god och mycket god evidens utifrån Friberg 

(2012). Utifrån vilka motsägelser eller svagheter som författarna hittade i de studerade 

artiklarna tillsammans med beviskraften värderades artiklarna och evidenskraften fastställdes 

(tabell 2). Författarna gjorde tillsammans en tabell där beviskraft, evidenskraft och 

interventionernas effekt sammanställdes för att tydliggöra de arbetsterapeutiska 

interventionernas effekt för barn med inlärningssvårigheter. 

 

Forskningsetiska reflektioner          

Genom att författarna har analyserat kvantitativa studier och sammanställt effekten av 

interventioner så finns det etiska risker. Artiklarna är skrivna på engelska och interventionerna 

i studierna är sparsamt beskrivna och kan därför feltolkas av författarna. Båda författarna läste 

igenom de valda artiklarna var för sig för att undvika feltolkningar vid bearbetningen av 

materialet, författarnas egna värderingar och åsikter påverkade inte urvalet av artiklarna 

(Friberg, 2012). Författarna hade en strävan att litteraturöversikten skulle bli resultatrik och 

trovärdig (Olsson & Sörensen, 2011). Nyttan med studien var att arbetsterapeutiska 

interventioner och dess effekt för barn med inlärningssvårigheter skulle sammanställas för 

arbetsterapeuter och bidra till evidensbaserade interventioner. 

 

Resultat 

Första delen av resultatet av författarnas analys redovisas utifrån vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som genomförts i de studerade artiklarna för barn med inlärningssvårigheter 

kopplat mot Fishers (2009) praxismodeller (tabell 1). Därefter förklaras interventionerna 

utifrån vilka praxismodeller de kan härledas till. I den andra delen av resultatet redovisas 

arbetsterapeutiska interventioners effekt för barn med inlärningssvårigheter och artiklarnas 
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evidenskraft. Författarna har valt att sammanställa interventionernas effekt och evidenskraft i 

en tabell (tabell 2). I de 11 granskade studierna var barnen med inlärningssvårigheter mellan 

5- 18 år och antalet deltagare i de studerade studierna var mellan 2 till 188 stycken.  

 

Arbetsterapeutiska interventioner för barn med inlärningssvårigheter 

Resultatet av analysen visade att de vanligaste interventionerna för barn med 

inlärningssvårigheter kan kopplas till förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner 

samt aktivitetsträning. Sedan förekom även interventioner som kan härledas mot 

kompensation. Ingen av artiklarna härleds till den pedagogiska modellen. Författarna hade för 

avsikt att koppla interventionerna till en praxismodell, några av interventionerna gick däremot 

inte att huvudsakligen koppla till en modell utan är kopplade till flera modeller. 

 

Tabell 1 

Intervention                                            Kompensation     Aktivitetsträning     Personliga faktorer och kroppsfunktioner      

 
1. Verbal träningsteknik                                                                                                                        (1) 

                                                                                                                               
2. Skriv- och stavningsträning                                                          (2)                                                                 
   med tangentbord och för hand                                               

3. Skrivträning med hjälp av en                                                                                                            (3)                  

     hand robot (repetitiva rörelser) 
4. Träning av öga hand koordination                                                                                                    (4) 
   och skrivuppgifter med hjälp av  
   dataprogrammet All the Right Type                                                                                           
5. Träning av läsförståelse 
    med hjälp av data-                                           (5)                          (5)                                                                 
   programmet K – 3000 

6. Sensomotorisk/uppgiftsorienterad                                                 (6)                                                                 
   skrivträning                                                                                   

7. Träning av visuell och perceptuell  

    skrivförmåga                                                                                 (7)                                                (7) 

   genom dataprogram 
8. Gruppträning av målformulerade                                                  (8)                                                (8) 

    aktiviteter                                                                        

9. Kognitivt interventionsprogram                                                                                                         (9) 
   (I-EB)  
10. Träning av läsförståelse                               (10)                        (10)                                                               
     med hjälp av dataprogrammet K-3000 
11. Träning i att korsa en gata i en                                                   (11)                                              (11) 

       virituell miljö 

*Siffrorna hänvisar till artiklarna i bilaga 2 

Modell för kompensation 

Utifrån Fishers (2009) praxismodeller visar analysen att två av elva artiklar kan härledas till 

modell för kompensation. I artiklarna används det kompensatoriska dataprogrammet K- 3000 

för att anpassa aktivitetsutförandet att läsa, dataprogrammet läser upp skriven text och barnen 
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kan då höra och följa med i den skrivna texten (Chiang, Liu, Lee, & Shih, 2012 & Chiang & 

Jacobs, 2009)  

 

Modell för aktivitetsträning 

Aktivitetsträning som intervention kan härledas i sju av elva artiklar och är bland den 

vanligaste interventionen för barn med inlärningssvårigheter. Analysen visar att 

arbetsterapeuten använder olika former av aktivitetsträning som intervention för barn med 

inlärningssvårigheter. Interventioner för att utveckla skrivandet har visat sig i tre artiklar där 

dataprogram (Handley-More et al., 2003; Poon, Li-Tsang, Weiss & Rosenblum, 2010) och 

skrivuppgifter för hand (Weintraub, Yinon, Hirsch & Parush, 2009) förekommer som 

aktivitetsträning. En av interventionerna som härleds till aktivitetsträning för att utveckla 

handskriften är att barnen får träna på att skriva brev och inbjudningskort för hand samt att 

träna på att placera och skriva bokstäver i rätt storlek (Weintraub et al., 2009). Analysen visar 

att två interventioner fokuserar på att utveckla barnens läsförmåga genom att använda 

dataprogram som läser upp skriven text som barnet kan följa med i (Chiang et al., 2012; 

Chiang & Jacobs, 2009). Det förekom även interventioner som undersökte om barn kunde lära 

sig att korsa en gata säkert genom virtuell miljö (Josman, Ben-Chaim, Friedrich & Weiss, 

2008) samt aktivitetsträning i grupp som fokuserade på målinriktade aktiviteter där syftet var 

att lära av varandra (Dunford, 2011). 

 

Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner 

Resultatet av analysen visar att sju artiklar kan härledas till praxismodellen förbättring av 

kroppsfunktioner. Främst var det interventioner som på olika sätt utvecklade skrivandet hos 

barn med inlärningssvårigheter genom att interventionerna riktade sig mot att utveckla de 

visuella- och perceptuella färdigheterna (Chwirka et al., 2002; Poon et al., 2010) och de 

motoriska färdigheterna (Palsbo & Hood-Szivek, 2012). En av interventionerna som 

exempelvis kan härledas till modellen förbättring av kroppsfunktioner är 

tangentbordsskrivning och interventionen syftar till att utveckla öga- handkoordinationen som 

är en del av de visuella- och perceptuella funktionerna. Dataprogrammet visar grafiskt 

placering av hand och fingrar genom att barnet ser instruktioner som sedan ska samordnas i 

rörelser (Chwirka et al., 2002). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed?term=Jacobs%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19253099
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Det finns interventionsprogram som fokuserar på att utveckla de kognitiva funktionerna att 

kategorisera, organisera, identifiera, upptäcka och medvetande. En intervention är att barnen 

får träna på att sortera, urskilja föremål och former samt träna på att utveckla rumsliga 

begrepp genom att sätta ord till bilder. Bilder används även till att lära sig att urskilja 

känslotillstånd, till exempel att någon är glad, ledsen eller arg och sedan koppla dessa tillstånd 

till händelser (Kozulin, Lebeer, Madella-Noja, Gonzalez, Jeffrey, Rosenthal & Koslowsky, 

2010). Uppmärksamhet och medvetande är en del av de kognitiva funktionerna som barn med 

inlärningssvårigheter kan ha svårigheter med. Det kan medföra stor fara för dessa barn att 

korsa en gata. En intervention som fokuserar på att utveckla färdigheter inom detta område är 

att träna trafiksituationer i en virtuell miljö för att barnen självständigt ska kunna korsa en 

gata (Josman et al., 2008). Verbal träningsteknik är en intervention som innebär att 

arbetsterapeuten uppmuntrar barnen till att sätta ord på problem som uppstår och hur de löser 

problemet (Fox & Lincoln, 2008). Målinriktade gruppaktiviteter är en intervention där barnen 

har möjlighet att träna sina kognitiva och motoriska funktioner tillsammans med andra barn 

och kan härledas till modellen förbättring av kroppsfunktioner (Dunford, 2011). 

 

Interventionernas evidenskraft samt effekt    

De studerade artiklarnas design, effekten på genomförda interventioner, beviskraft samt 

evidenskraft enligt Friberg (2012) redovisas i en tabell (tabell 2). De 11 analyserade 

interventionerna visade någon form av effekt och tre av dessa visade en signifikant effekt för 

barn med inlärningssvårigheter. De två studierna som använde dataprogrammet K- 3000 som 

intervention för att förbättra läsförmågan och den självupplevda allmänna intelligensen för 

barn med inlärningssvårigheter visade förbättringar på uttal och känna igen engelska ord samt 

signifikant effekt på läsförmågan i jämförelse med kontrollgruppen (Chiang et al., 2012; 

Chiang & Jacobs, 2009). Dessa interventioner härleddes både till modell för kompensation 

och modell för aktivitetsträning. 

 

Fem studier innehöll interventioner för att utveckla skrivandet för barn med 

inlärningssvårigheter. Två av dessa interventioner visade en signifikant effekt i förbättring i 

att skriva för hand genom att använda visuella och perceptuella dataprogram (Poon et al., 

2010) och sensomotoriska och uppgiftsorienterade interventionsprogram (Weintraub et al., 

2009). Båda innehöll interventioner som härleddes till aktivitetsträning, studien av Poon et al. 

(2010) kopplades även till personliga faktorer och kroppsfunktioner. I en mindre studie av 
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Handley-More et al. (2003) härleddes till aktivitetsträning och där visade resultatet att två av 

tre barn förbättrade sina färdigheter i stavning och läsbarhet genom att kombinera olika 

metoder att skriva berättelser på, för hand samt dataprogram med ordbehandling och 

ordprediktion. Interventionen som innehöll dataprogrammet All the Right Type härleddes till 

personliga faktorer och kroppsliga funktioner och visade en signifikant effekt att de visuella 

motoriska färdigheterna (öga- hand koordination) förbättrades för barn med 

inlärningssvårigheter (Chwirka et al., 2002). Studien av Palsbo och Hood-Szivek (2012) 

visade ingen signifikant effekt att finmotoriken utvecklas genom att använda en 

tredimensionell robot med repetitiva rörelser vid utformning av siffror och bokstäver. 

Interventionen härleddes till personliga faktorer och kroppsliga funktioner. Studien visade 

dock en god förbättring av finmotoriken hos barn med inlärningssvårigheter som var nio år 

eller äldre eftersom de var mer villiga till att samverka med roboten. De yngre barnen var mer 

intresserade av att styra roboten. 

 

Studien gjord av Kozulin et al. (2010) härleddes till personliga faktorer och kroppsliga 

funktioner, studien genomfördes i fem olika länder och visade ingen signifikant effekt, 

däremot visade studien att kognitiva funktioner förbättrades efter genomgånget 

interventionsprogram. Förbättringarna beror på att barnen innan, under och efter 

interventionsprogrammet får medling av lärare/terapeuter i en pedagogisk miljö. I Dunfords 

(2011) studie som handlar om effekten av målinriktade gruppinterventioner härleddes till 

aktivitetsträning och personliga faktorer och kroppsliga funktioner. Studien visade att 

interventioner i små grupper är fördelaktiga och effektiva för att uppnå individuella mål. I 

studien gjord av Josman et al. (2008) visade resultatet att tre av sex barn förbättrade sig 

avsevärt i utförandet att korsa en gata med hjälp av virtuell miljö, interventionen härleddes till 

aktivitetsträning och personliga faktorer och kroppsliga funktioner. I studien gjord av Fox och 

Lincoln (2008) härleddes till personliga faktorer och kroppsliga funktioner. Barnen 

förbättrade sin förmåga att fullfölja icke- verbala uppgifter genom att barnen uppmuntrades av 

terapeuten att sätta ord på hur problem kan lösas. 

 
Tabell 2 interventionernas effekt och evidenskraft  
     

 Författare till artikel, ursprung & 

praxismodell 

Design  Effekt   Beviskraft     Evidenskraft 
 

1 Fox, T., & Lincoln, N. (2008)  Kvasiexperimentell Förbättringar i att fullfölja  2                 Måttlig evidens 
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USA. (Personliga faktorer och 

kroppsfunktioner ) 

studie. n=2 icke- verbala uppgifter. 

2 Handley-More, D., Deitz, J., 

Billingsley, F., & Coggins, T. (2003)  

England. (Aktivitetsträning) 

Kvasiexperimentell 

studie. n=3 

Två av tre deltagare 

förbättrade sitt skrivande 

gällande stavning och 

läsbarhet.  

 2                 Måttlig evidens 

3 Palsbo, Susan E.; Hood-Szivek, 

Pamela (2012)  

USA. (Personliga faktorer och 

kroppsfunktioner) 

Kvasiexperimentell 

studie. n=18 

Finmotoriken förbättrades 

för barnen med 

inlärningssvårigheter. 

 2                 God evidens  

4 Chwirka, B., Gurney, B., & Burtner, 

P. (2002)  

USA. (Personliga faktorer och 

kroppsfunktioner) 

Kvasiexperimentell 

studie. n=66 

Signifikant effekt av de 

visuella motoriska 

färdigheterna (öga- hand 

koordination). 

 2                 God evidens 

5 Chiang, H., Liu, C., Lee, & Shih, Y. 

(2012) Taiwan. (Kompensation och 

aktivitetsträning) 

RCT – studie. n=29 Förbättring i engelsk 

läsförmåga, ordigenkänning 

och uttal. 

 

  1          Mycket god evidens 

6 Weintraub, N., Yinon, M., Hirsch, I., 

& Parush, S. (2009)  

Israel. (Aktivitetsträning) 

RCT – studie. n=55 Signifikant effekt i båda 

grupperna gällande skriva 

för hand. 

  1          Mycket god evidens 

7 Poon, W. K., Li-Tsang, W., Weiss, P. 

T., & Rosenblum, S. (2010) Kina. 

(Aktivitetsträning) 

RCT – studie. n=26 Signifikant effekt i skrivning 

på papper på tid och 

pauserna i skrivandet 

minskade. 

  1          Mycket god evidens 

8 Dunford, C. (2011) England. 

(Aktivitetsträning samt 

kroppsfunktioner och personliga 

faktorer)  

Kvasiexperimentell 

studie. n=8 

Målinriktade 

gruppinterventioner i små 

grupper är effektiva  

  2            Måttlig  evidens 

9 Kozulin, A., Lebeer, J., Madella-

Noja, A., Gonzalez, F., Jeffrey, I., 

Rosenthal, N., & Koslowsky, M. 

(2010) Italien, Belgien, Israel, Chile 

och Kanada. (Kroppsfunktioner och 

personliga faktorer) 

Kvasiexperimentell 

studie. n=188 

Genom kognitivt 

interventionsprogram 

förbättras kognitiva 

funktioner 

 2               God evidens 

10 Chiang HY, Jacobs, K (2009) 

USA. (Kompensation och 

aktivitetsträning) 

Kvasiexperimentell 

studie. n=50 

Läskompetensen ökar 

signifikant vid användning 

av K-3000 

 2                God evidens  

11 Josman, N., Ben-Chaim, H., 

Friedrich, S., & Weiss, P. L. (2008)  

Israel. (Aktivitetsträning samt 

kroppsfunktioner och personliga 

faktorer) 

Kvasiexperimentell 

studie. n=12 

Tre av sex barn förbättrade 

sin förmåga att korsa en gata 

säkert 

 2             Måttlig evidens    

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att interventioner för barn med inlärningssvårigheter 

härleddes till modell för kompensation, modell för aktivitetsträning samt modell för 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner. Resultatet visar att arbetsterapeutiska 

interventioner som riktas mot läsning och skrivning är vanliga och effektiva för barn med 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed?term=Chiang%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19253099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed?term=Jacobs%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19253099
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inlärningssvårigheter. Barnen förbättrade sin läs- och skrivförmåga, finmotorik, visuella och 

perceptuella färdigheter genom olika dataprogram och skrivuppgifter. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva och ge en överblick över 

arbetsterapeutiska interventioner samt vilken effekt de har för barn med inlärningssvårigheter. 

Resultatet visade att modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner och 

modell för aktivitetsträning härleds till flest interventioner för barn med inlärningssvårigheter. 

Enligt Fisher (2012) ska arbetsterapeuten planera och genomföra interventioner i barnens 

dagliga aktiviteter. Resultatet visar att det var lika många interventioner härledda till 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner som till aktivitetsträning. I de 

studerade artiklarna var barnen som deltog utvalda efter inklusionskriterier för att kunna delta 

i studierna. Flertalet av interventionerna i de studerade artiklarna genomfördes inte i barnens 

naturliga skolmiljö. De interventioner som använde sig av skrivprogram och var riktade mot 

skrivförmågan utfördes i skolan. Den näst vanligaste modellen som härleds till 

interventionerna är den kompensatoriska modellen och resultatet visade även att ingen 

intervention härleddes till den pedagogiska modellen. Forskning visar att barn med 

inlärningssvårigheter har svårigheter att skriva, hantera föremål och koordinera rörelser (Fox 

& Lent, 1996; Jongman et al., 2003). Dessa svårigheter förekom hos de barn som deltog i 

interventionerna som inriktade sig på skrivförmågan vilket enligt författarna stödjer 

artiklarnas val av interventioner. Under studiens gång har författarna uppmärksammat att 

skrivandet är ett stort problemområde för barn med inlärningssvårigheter och att skrivandet är 

en viktig förmåga för att klara skolan. 

Egidius (2008) beskriver att barn med inlärningssvårigheter kan ha problem med att förstå och 

uppfatta talat och skrivet språk. Detta speglar vad författarna har fått fram i resultatet i de 

studerade artiklarna. Där framkom det att den näst vanligaste interventionen som görs för barn 

med inlärningssvårigheter fokuserar på att utveckla läsförmågan genom ett kompensatoriskt 

läsprogram. Användandet av läsprogrammet resulterade i att barnen förbättrade sin 

läsförmåga och enligt Montali och Lewandowski (1996) är läsprogram motiverande och 

uppmuntrande för barn att använda för att utveckla läsandet. Forskning visar att barn med 
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inlärningssvårigheter även kan uppleva svårigheter med de sociala färdigheterna (Haager & 

Vaughn, 1995). I de studerade artiklarna framkom det ingen intervention som fokuserade på 

de sociala färdigheterna och det kan betyda att mer forskning behövs inom området. Om inte 

de sociala färdigheterna uppmärksammas och barnen inte får stöd och hjälp med sina 

svårigheter kan dålig självkänsla utvecklas (Browne et al., 2012; Kutscher, 2010) och leda till 

att barnet inte vill gå i skolan (Rasmussen & Gillberg, 2000). Varför ingen intervention var 

riktad mot de sociala färdigheterna kan en förklaring vara att endast kvantitativa artiklar har 

studerats, och att det kan finnas kvalitativa studier som undersöker de sociala färdigheter hos 

barn med inlärningssvårigheter. 

 

Enligt Braveman (2001), Braveman et al., (2001), Brownson (2001) och Youngstrom, (1999) 

ska arbetsterapeuten sträva efter att interventioner ska vara effektiva och användbara samt gå 

att utvärdera. I litteraturöversikten har alla inkluderade studier innehållit arbetsterapeutiska 

interventioner som visar någon form av effekt för barn med inlärningssvårigheter. Detta anser 

författarna är positivt för barn med inlärningssvårigheter så att de får möjlighet till 

evidensbaserade interventioner som utvecklar deras förmågor. Genom att alla 

arbetsterapeutiska interventioner har visat sig vara effektiva stärks arbetsterapeuternas 

profession. De studerade arbetsterapeutiska interventionerna kan överföras till svenska barn 

med inlärningssvårigheter, dock skulle det behövas fler arbetsterapeuter som arbetar i skolan i 

Sverige för att kunna genomföra dessa interventioner. Överförbarheten till svenska 

förhållanden stärks eftersom artiklarna som ingår i litteraturöversikten är från olika länder och 

interventionerna skulle därför mycket väl kunna genomföras för svenska barn med 

inlärningssvårigheter. För att garantera att barn med inlärningssvårigheter får evidensbaserade 

arbetsterapeutiska interventioner behövs mer forskning inom området i Sverige. 

 

Barn med inlärningssvårigheter är inget vanligt arbetsområde för arbetsterapeuter i Sverige 

däremot är det betydligt vanligare att arbetsterapeuter arbetar inom skolan i USA 

(Brandenburger - Shabsby, 2005). Författarna hittade ingen forskning om barn med 

inlärningssvårigheter som var gjord i Sverige, däremot hittades relativt mycket forskning från 

andra länder som stämde överens med författarnas syfte. Författarna anser att det behövs mer 

forskning inom området även i Sverige för att undersöka om arbetsterapeutiska interventioner 

för barn med inlärningssvårigheter är evidensbaserade. De inkluderade artiklarna i 

litteraturöversikten hade måttlig till mycket god evidenskraft där de flesta artiklarna hade god 
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och mycket god evidenskraft. Tre av de analyserade artiklarna hade under 10 deltagare och 

bedömdes ha måttlig evidenskraft. Detta kan bero på att studierna hade många 

inklusionskriterier som gjorde att deltagare exkluderades och därför blev antalet deltagare få.  

 

Metoddiskussion 

 

Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt för att beskriva och sammanställa 

forskningsresultat som finns på området. Författarna har tillsammans genomfört studien och 

har haft kontinuerliga diskussioner och reflektioner vilket underlättat arbetet med studien samt 

att det styrker validiteten i litteraturöversikten. Artiklar med interventioner som fokuserade på 

barns sociala färdigheter hittades inte under litteratursökningen, detta kan bero på att inga 

kvalitativa artiklar inkluderades och därigenom beskrevs inga personliga erfarenheter av 

interventionerna. Författarna använde sig av fem databaser för att få ihop tillräckligt med 

material till litteraturöversikten. Sökord som användes för att begränsa området i alla 

sökordskombinationer var Occupational therapy och effect. Författarna har förståelse med att 

andra sökord och kombinationer kan finna fler artiklar om inlärningssvårigheter, likaså om 

andra diagnoser som dyslexi, autism eller ADHD valts som sökord. För att 

litteraturöversiktens syfte skulle besvaras ansåg författarna det lämpligt att tillsammans 

bestämma inklusionskriterierna i förväg. Årtalen begränsades till 2000- 2014 för att 

författarna ville få aktuellt material. Författarna läste endast artiklar med engelsk text och för 

att undvika feltolkningar av materialet läste författarna artiklarna ett flertal gånger var för sig 

och sedan diskuterades innehållet tillsammans. Författarna har haft en neutral inställning till 

artiklarna så att egna värderingar och åsikter inte skulle påverka urvalet av artiklarna.  

 

För att sammanställa beskrivna interventioner användes Fishers (2009) praxismodeller som 

raster, författarna upplevde att det var svårt att hitta lämpligt raster eftersom interventionerna 

hade olika inriktningar. Författarna har förståelse för detta eftersom inlärningssvårigheter är 

ett brett område och kan innefatta många olika svårigheter. Författarna ansåg även att det var 

svårt att koppla interventionerna till rätt praxismodell eftersom interventionerna kan ingå i en 

eller flera praxismodeller samt att interventionerna var sparsamt beskrivna i studierna. 

Författarna har tolkat interventionerna till vilka praxismodeller de härleds till och kopplat 

interventionerna till den praxismodell som interventionen huvudsakligen tillhör. Några 
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interventioner kopplades till mer än en praxismodell, författarna är medvetna om att 

indelningen av interventionerna kan tolkas olika. 

Utifrån Friberg (2012) bedömdes artiklarnas kvalité och evidenskraft. Författarna anser att 

metodbeskrivningarna i de studerade artiklarna var otydliga vilket försvårade arbetet med att 

bedöma kvalité och evidenskraft och det kan ha påverkan på studiens resultat. De flesta 

artiklarna har bedömts att ha god till mycket god evidenskraft och det stärker validiteteten av 

litteraturöversiktens resultat. Författarna har under studiens gång återgått till de inkluderade 

artiklarna för att bearbeta textmaterialet. Vissa svårigheter har uppkommit när det gäller att 

översätta engelska begrepp till svenska, det har medfört ytterligare diskussioner mellan 

författarna för att få fram betydelsen av vissa begrepp. 

Konklusion 

Barn med inlärningssvårigheter är ett område inom arbetsterapi och resultatet av 

litteraturöversikten visar att arbetsterapeutiska interventioner är ett relativt utforskat område i 

vissa länder. Inga svenska artiklar hittades i litteratursökningen och författarna anser att 

forskning på området behövs för att undersöka om evidensbaserade interventioner även 

genomförs i Sverige. Författarna tror att interventionerna som har genomförts i andra länder 

även kan överföras till svenska barn med inlärningssvårigheter. I resultatet framkom det att de 

studerade arbetsterapeutiska interventionerna visar effekt för barn med inlärningssvårigheter. 

Genom att arbetsterapeuter använder sig av interventioner som är evidensbaserade och 

effektiva utvecklar barn med inlärningssvårigheter färdigheter och arbetsterapeutens 

profession stärks. 
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Artikel & tidskrift Författare Syfte Metod; urval, instrument Interventioner Resultat Slutsats 

1 Verbal mediation as 

a treatment strategy 
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non-verbal learning 

difficulties. 

International 

Journal Of Therapy 

& Rehabilitation 

Fox, T., & 

Lincoln, N. 

(2008) 

Studiens syfte var att 

undersöka effekten av 

verbal träning för barn 

med icke verbala 

inlärningssvårigheter. 

Kvasiexperimentell studie med 

två deltagare. 

 

8- 9 år, verbal IQ poäng mellan 
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ytterligare kognitiva svårigheter 

och inga andra erkända syndrom. 

 

WISC - lll och WISC - lll - PI 

Verbal träningteknik 

 

Barnen 

förbättrade sina 

visou-spatiala 

färdigheter. 

Deltagarna förbättrade inte 

sina förmågor under de 

första grundtillfällena. Efter 

“träningstillfällen” i 

tekniken förbättrades 

utförandet i några uppgifter. 

   

2 Facilitating written 

work using 

computer word 

processing and 

word prediction. 

American Journal 

Of Occupational 

Therapy 

Handley-

More, D., 

Deitz, J., 

Billingsley

, F., & 

Coggins, 

T. (2003) 

Undersöka om 

arbetsterapeutiska 

interventioner som 

fokuserar på att lära barn 

använda ordbehandlings 

program med eller utan 

ordprediktion var 

effektiv i att förbättra 

skriftlig kommunikation 

för barn med 

inlärningssvårigheter. 

Kvasiexperimentell studie med tre 

deltagare. 

 

Barn med inlärningssvårigheter. 

 

The Bus Story: A Test of 

Continous Speech, PPVT-R 

(peabody picture vocabulary test - 

revised), Microsoft Word 5.0 or 

5.1, Ultra Key 3.0 och Co:Writer 

1.1. 

Skriv- och 

stavningsträning  med 

tangentbord och för hand 

Ordbehandlings

program och 

ordprediktion 

förbättrade två 

av tre deltagares 

skrivande utifrån 

stavning och 

läsbarhet. 

Arbetsterapeutiska 

interventioner som innefattar  

ordbehandlingsprogram och 

ordprediktion kan underlätta 

skrivandet för barn med 

inlärningssvårigheter. 

Barnens framsteg med hjälp 

av teknik varierar utifrån 

varje barns behov, kunskap 

och vilket stöd som finns i 

miljön.  

3 Effect of Robotic-

Assisted Three-

Dimensional 

Repetitive Motion 

to Improve Hand 

Motor Function and 

Control in Children 

With Handwriting 

Palsbo, 

Susan E.; 

Hood-

Szivek, 

Pamela 

(2012) 

Syftet med studien var 

att undersöka effekten av 

robotteknik för att 

förbättra handskrift för 

barn med nedsatt 

motorik.  

Kvasiexperimentell studie med 18 

deltagare. 

 

Förskoleålder - klass 5, motorisk 

bedömning ska vara genomförd, 

oläslig skrift, känna igen alla 

bokstäver i alfabetet, kunna 

greppa en penna, tala och förstå 

Skrivträning med hjälp av 

en handrobot (repetitiva 

rörelser)  

Finmotoriken 

förbättrades för 

de barn som 

hade 

inlärningssvårig

heter och för de 

som var över 9 

år. Barnen som 

Tredimensionell 

robotassisterande repetitiv 

rörelse träning förbättrar 

handskriften hos barn med 

mild till måttlig finmotoriska 

brister i samband med ASD, 

ADHD eller andra diagnoser 

vid 10 timmar av träning. 
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Deficits: A 

Nonrandomized 

Phase 2 Device 

Trial. The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

engelska, kunna följa 

instruktioner, avsätta minst 20 

min till tilldelade uppgifter. Svår 

autism och okontrollerad 

spasisitet exkluderades. 

 

VMI (Visual - motor integration), 

THS-R (test of hand Writing 

skills-revised), ETCH (evaluation 

tool of childrens handwriting).  

hade en CP-

skada eller var 

under 9 år 

visade ingen 

förbättring.  

Barn med CP kan behöva 

fler timmars träning. 

4 Keyboarding and 

visual-motor skills 

in elementary 

students: a pilot 

study. Occupational 

Therapy In Health 

Care 

Chwirka, 

B., 

Gurney, 

B., & 

Burtner, P. 

(2002) 

Undersöka effekten av 

ett strukturerat 

skrivprogram för öga- 

hand koordination och 

skriftlig 

kommunikations 

färdigheter för barn i 

andra klass med hjälp av 

tangentbord. Detta för att 

ta reda på om 

programmet bidrar till 

att utveckla visuella och 

motoriska färdigheter. 

Kvasiexperimentell studie med 66 

deltagare. 

 

Kontrollgruppen hade endast 

tillgång till datarum med spel och 

läsprogram i. Experimentgruppen 

hade tillgång till program med 

tangentbords programvara. 

 

S- VMPT (the slosson visual-

motor performance test for 

children and adults). 

Träning av öga hand 

koordination och 

skrivuppgifter med hjälp 

av dataprogrammet All 

the Right Type 

Signifikant 

effekt av de 

visuella 

motoriska 

färdigheterna 

(öga- hand 

koordination). 

 

Teknik är ett hjälpmedel 

som kan hjälpa till att uppnå 

resultat för elever som inte 

uppfyller vissa krav eller för 

elever med mildare 

perceptuella svårigheter. 

5 Effect of assistive 

reading software on 

high school students 

with learning 

disabilities: A pilot 

study. Work 

Chiang, H., 

Liu, C., 

Lee, & 

Shih, Y. 

(2012) 

Syftet med den här 

studien är att undersöka 

den direkta effekten av 

användandet av ett 

läsprogram (K-3000) för 

gymnasieelever med 

inlärningssvårigheter för 

att förbättra sin engelska 

läsning.  

RCT studie med 29 deltagare. 

 

Deltagarna hade dyslexi och 

inlärningssvårighet. 

 

GEPT (general English 

proficiency test), EWRT (English 

word recognition test), LAI 

(learning adjustment inventory), 

SPPLD (self-perception profile 

for learning disabled students), 

SPPA (self- perception profile for 

adolescents). 

Träning av läsförståelse 

med hjälp av 

dataprogrammet K-3000. 

Kontrollgruppen använde 

penna och papper i de 

olika testerna. 

K- 3000 hade en 

direkt effekt på 

studenternas 

förmåga att läsa 

engelska och 

engelska 

ordigenkänning.  

Användandet av K- 3000 

påverkade inte dom 

allmänna engelska 

kunskaperna. Detta kan bero 

på interventionens längd 

som endast var 2 veckor.   
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6 Effectiveness of 

sensorimotor and 

task-oriented 

handwriting 

intervention, in 

elementary school-

aged students with 

handwriting 

difficulties. 

Occupational 

Participation and 

Health 

Weintraub, 

N., Yinon, 

M., Hirsch, 

I., & 

Parush, S. 

(2009) 

Effekten av två 

handskrivnings 

interventions program 

för studenter med 

handskrivningssvårighet

er som sedan jämfördes. 

RCT studie, N = 55.  

 

Elever i andra till fjärde klass med 

skrivsvårigheter. Lärarna använde 

instrumentet BATH för att 

fastställa att eleverna hade 

skrivsvårigheter. Eleverna hade 

ingen specialundervisning och 

eleverna hade inga 

neuromotoriska svårigheter, 

sensoriska problem eller 

beteendestörningar.  

 

BATH (brief assessment tool for 

handwriting), MAC (the motor 

accuracy test), DTVP-2 (the 

developmental test of visual 

perception-second edition), VMI 

(developmental test of visual 

motor integration), BOTMP 

(bruiniks-oseretsky test of motor 

profiency), PEERAMID (the 

pediatric examination of 

education readiness at middle 

childhood) och HHE (the Hebrew 

handwriting evaluation). 

 

Sensomotorisk/uppgiftso

rienterad skrivträning 

       

Signifikant 

effekt i båda 

grupperna 

gällande skriva 

för hand. 

De interventionsprogram 

som jämfördes för barn med 

skrivsvårigheter resulterade i 

att det var svårt att fastställa 

vilket av programmen som 

var mer fördelaktig än den 

andra. Faktorer i de båda 

programmen som ledde till 

positiv effekt vid 

handskrivning var 

föräldrarnas engagemang 

och programmens 

fokusering på högre 

funktionsnivåer. 
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7 The effect of a 

computerized visual 

perception and 

visual-motor 

integration training 

program on 

improving Chinese 

handwriting of 

children with 

handwriting 

difficulties. 

Research in 

Developmental 

Disabilities: A 

Multidisciplinary 

Journal 

Poon, W. 

K., Li-

Tsang, W., 

Weiss, P. 

T., services 

& 

Rosenblum

, S. (2010) 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

effekten av datoriserad 

visuell perception och 

visuell motor 

integrations 

träningsprogram för att 

förbättra den Kinesiska 

skriften bland barn med 

inlärningssvårigheter, 

huvudsakligen de med 

skrivproblematik.   

RCT studie med 26 deltagare. 

 

Barn med skrivsvårigheter som 

fick 1 SD lägre än medelvärdet 

för sin åldersgrupp eller mer i 

instrumenten VMI och MVPT-R.. 

 

VMI (the berry- buktenica 

developmental test of visual-

motor integration), MVPT-R (the 

motor- free visual perception test- 

revised), POET (penmanship 

objective evaluation tool), Parents 

questionnaire. 

Träning av visuella och 

perceptuella färdigheter 

genom dataprogram för att 

förbättra handskriften  

Signifikant 

effekt i 

skrivning på 

papper på tid 

och pauserna i 

skrivandet 

minskade 

Barn som fick datoriserad 

träning visade förbättring av 

visuella 

perceptionsfärdigheter och 

förbättrade sin skrivhastighet 

och tog färre “pauser” i sitt 

skrivande.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/19432054
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/19432054
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8 Goal-orientated 

group intervention 

for children with 

developmental 

coordination 

disorder. Fysiksal & 

Occupational 

Therapy in 

Pediatrics 

Dunford, 

C. (2011) 

Syftet med den här 

studien är att mäta 

effekten av mål-

orienterad 

gruppintervention med 

hjälp av praktiska 

koncentrationsscheman 

för barn med 

utvecklingsmässiga 

koordinations 

svårigheter. 

Kvasiexperimentell studie med 8 

deltagare. 

 

7 - 10 år, 

koordinationssvårigheter och i 

kontakt med en arbetsterapeut, 

barnen låg på eller under den 5:e 

percentilen i instrumentet MABC, 

svårigheter med dagliga 

aktiviteter, ingen annan störning i 

utvecklingen och alla låg inom 

genomsnittet över verbalt IQ 85 

+. 

 

MABC (movement assessment 

battery for children), PEGS (the 

perceived efficacy and goal 

setting system), Harters test och 

COPM (Canadian occupational 

performance measure).  

 

 

Gruppträning av 

målformulerade aktiviteter 

Målinriktade 

gruppinterventio

ner i små 

grupper är 

effektiva 

Det är effektivt att arbeta 

med barn i mindre grupp för 

att uppnå deras mål. Barnens 

prestationer och motorik 

samt tillfredställelse 

förbättras.  

9 
 

 

 

Cognitive 

modifiability of 

children with 

developmental 

disabilities: A 

multicentre study 

using Feuerstein’s 

instrumental 

enrichment-basic 

program. Research 

in Developmental 

Disabilities: A 

Multidisciplinary 

Kozulin, 

A., Lebeer, 

J., 

Madella-

Noja, A., 

Gonzalez, 

F., Jeffrey, 

I., 

Rosenthal, 

N., & 

Koslowsky

, M. (2010) 

Studien inriktade sig på 

att undersöka effekten, 

validiteten och de 

optimala 

förutsättningarna av 

kognitiva interventioner 

med det nya 

“instrumental 

enrichment basic” 

program (IE-B) för att 

förbättra den kognitiva 

funktionen hos barn med 

utvecklingsmässiga 

Kvasiexperimentell studie med 

188 deltagare från 5 olika länder. 

 

Barn med neurologisk 

utvecklingsstörning med en 

mental ålder mellan 5 - 7 år. 

 

WISC- R (Wechsler intelligence 

scale for children - revised), 

WPPSI (Weschler preschool and 

primary scale of intelligence) och 

CPM (Raven`s colored 

progressive matrices).  

Kognitivt 

interventionsprogram (IE-

B. 

Genom kognitivt 

interventionspro

gram förbättras 

kognitiva 

funktioner 

IE-B är ett fördelaktigt 

program för att stärka 

kognitiv funktion hos barn 

med neurologisk 

utvecklingsstörning. 
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Journal svårigheter och 

kognitiva nedsättningar. 

10 Effect of computer-

based instruction on 

students' self-

perception and 

functional task 

performance.Disabi

lity and 

Rehabilitation: 

Assistive 

Technology  

 

 

Chiang 

HY, 

Jacobs, K 

(2009) 

Undersöka effekten av 

data baserad 

undervisning (CBI) på 

den akademiska 

självperceptionen och 

funktionsförmågan hos 

gymnasieelever med 

inlärningssvårigheter. 

Kvasiexperimentell studie med 50 

deltagare. 

 

Gymnasielever med 

inlärningssvårigheter inte tidigare 

behandlats/testat K- 3000. Elever 

med visuella och 

hörselnedsättningar exkluderades. 

 

Job application form, SPPLD 

(self- perception profile for 

learning disabled students) och 

SPPA (self-perception profiles for 

adolescents).  

Träning av 

läsförståelsen med hjälp 

av dataprogrammet K-

3000 

 

Läskompetensen 

ökar signifikant 

vid användning 

av K-3000 

K -3000 kan ha en inverkan 

på elevernas akademiska 

självuppfattning särskilt 

inom områdena generell 

intelligens och läskompetens 

samt effekt på elevers 

förmåga att fylla i jobb 

applikationer. 

11 Effectiveness of 

virtual reality for 

teaching street-

crossing skills to 

children and 

adolescents with 

autism. 

International 

Journal on 

Disability and 

Human 

Development 

Josman, 

N., Ben-

Chaim, H., 

Friedrich, 

S., & 

Weiss, P. 

L. (2008) 

Syftet med studien var 

att undersöka om barn 

med autism var kapabla 

att lära sig de färdigheter 

som krävs för att korsa 

en gata säkert via en 

virtuell gatukorsning och 

för att avgöra om dessa 

kunskaper överförs till 

de verkliga livet. 

Kvasiexperimentell studie med 12 

deltagare.  

 

Israeliska barn med och utan 

autism 8 - 16 år. 

 

VE (street- crossing desktop 

virtual environment) och PSS 

(pedestrian safety scale). 

 

 

 

 

 

 

Träning i att korsa en gata 

i en virtuell miljö 

Tre av sex barn 

förbättrade sin 

förmåga att 

korsa en gata 

säkert 

Studien visar uppmuntrande 

resultat, eftersom 5 av 6 barn 

med autism kunde lära sig 

att använda programmet 

inom 2 sessioner och 

förbättrade sina resultat 

avsevärt. Virtuella program 

som ex (virtuell verklighet) 

kan användas för att lära sig 

de färdigheter som krävs 

för att korsa en gata. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/19253099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/19253099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/19253099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/19253099
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