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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur arbetsterapeuter använder lek som 

intervention för barn med funktionsnedsättning. För att besvara syftet valde författarna att göra en 

litteraturöversikt för att skapa kunskap inom det valda problemområdet. Litteratursökning gjordes 

i databaserna CINAHL, PubMed, PsykINFO och AMED-EBSCO och resulterade i att 12 artiklar 

valdes ut. Data som framkom analyserades under tre kategorier utifrån Case-Smith et al. (1996) 

modell med lekbaserade interventioner. Kategorierna var: lek som intervention för att träna 

andra förmågor, lek som intervention för att förbättra lekförmågor och lek som intervention för 

att främja lekfullhet. Resultatet visade att lek som intervention användes i olika syften. Lek 

användes för att förbättra sociala, kognitiva eller motoriska förmågor. Resultatet visade även att 

användandet av en lekbaserad intervention i barnets naturliga miljö förbättrade den sociala 

lekförmågan och det beskrevs att leken kan främjas genom lekbaserade interventioner. 

Sammanfattningsvis framkom att arbetsterapeuter i mindre utsträckning använder lek för 

lekandets skull. Det främsta användningsområdet av leken var att träna andra förmågor.  
 

Nyckelord 

Occupational therapy, children, play 
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Abstract 
 

The aim of this literature review was to examine how occupational therapists use play as an 

intervention for children with disabilities. To answer the purpose the authors chosed to do a 

literature review in order to create knowledge in the chosen area. The literature search was made 

in the databases CINAHL, PubMed, Psych Info and AMED-EBSCO, 12 articles were selected. 

The data that were found were analyzed under three categories based on Case-Smith et al. (1996) 

model with playbased interventions. The categories were: play as intervention to practice other 

abilities, play as an intervention to improve play skills and play as intervention to support 

playfulness. The result revealed that a playbased intervention could be used in different purposes. 

Play was used to improve social, cognitive or motor skills. The result also revealed that the use of 

a playbased intervention in the child's natural context, improved social play skills and it was 

described that the play can be supported by playbased interventions. In summary, it was found 

that occupational therapists didn´t use play for the play itself. The primary use of play was to 

practice other skills. 
 

Keywords 

Occupational therapy, children, play 
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Inledning 

Lek beskrivs som ett aktivitetsområde inom arbetsterapi och är den första aktiviteten som består 

hela livet (Kielhofner, 2012). Att leka har en positiv inverkan på barnets utveckling och ger ett 

uttryck för vem barnet är. Barn med funktionsnedsättning har inte alltid samma möjlighet att 

utveckla de förmågor som leken ger eller samma möjlighet att delta i lekaktiviteter (Stagnitti, 

O'Connor & Sheppa, 2012). Då leken ses som en viktig del i barnets liv har arbetsterapeuten 

en viktig roll att möjliggöra för att barn med funktionsnedsättning ska få leka genom att bidra 

med sitt unika fokus på aktivitet och delaktighet. Det har framkommit i litteraturen att det finns 

olika mål med leken inom arbetsterapi. Därav ser författarna ett intresse av att undersöka i vilket 

syfte leken används. Författarna har därför valt att göra en litteraturöversikt i ämnet. 

 

Bakgrund 

Barnets lek 

Lek är den primära aktiviteten i barns liv och har stor betydelse för barnets utveckling (Case-

Smith, Allen och Pratt, 1996; Bundy, 1993; Kielhofner 2012). Genom åren har olika 

utvecklingspsykologiska teorier formulerats för att förklara betydelsen av barnets lek. 

Psykoanalytiker som Sigmund Freud och Erik H. Erikson uppfattade leken som en del av barnets 

psykosociala utveckling. Genom att i leken föreställa sig alternativa händelser i olika kriser lär 

sig barnet nya saker om sig själv och omvärlden (Hwang & Nilsson, 2007). Case-Smith et al. 

(1996) beskriver att genom fantasin i symbolisk- och låtsas lek kan barnet visa sin utveckling. 

Leken kan delas in i olika kategorier för att lättare kunna följa barnets mognadsutveckling, 

exempelvis ensamlek, åskådarlek och associationslek (Hwang & Nilsson, 2007). Redan i tidig 

ålder kan barnets lek se olika ut beroende på om lekkamraten är flicka eller pojke. Intresset för att 

leka med barn av samma kön kan ses i förskoleålder och fortsätter sedan i skolan. Pojkars lek 

tenderar att vara mer undersökande och vilda, medan flickors är mer symbolisk och lugnare 

(Macardle, 2001; Hwang & Nilsson, 2007).  

 

Leken är viktig för att barn ska kunna utveckla sina förmågor, intressen och värderingar och är 

nödvändig för att barnet ska kunna utveckla relationer och fysiska färdigheter (Kielhofner, 2012; 

Sturgess, 2003). Vidare beskriver Sturgess (2003) att själva aktiviteten lek är något barn 

engagerar sig i med energi, engagemang och för att det ger en känsla av mening. Genom leken 
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utvecklas barnets sociala färdigheter, inlärningsförmåga och uppmuntrar barnet till kreativitet 

(Prellwitz & Tamm, 1999; Hwang & Nilsson, 2007). Leken är även en aktivitet som utvecklar 

och tränar barnet i att kommunicera, stärker barnets identitet och ger ökad självkänsla (Tamm & 

Skär, 2000; Hwang & Nilsson, 2007). Andra fördelar med leken är att barnet får identifiera sig i 

aktivitetsrollen som någon som leker. Men ger också barnet möjlighet att utvecklas genom att 

leka med kamrater och då uppleva nöjet som kamratleken ger, samt få möjlighet att utforska och 

behärska miljön (Tamm & Skär, 2000). Vikten av alla barns rätt att få leka betonas vidare av 

Unicefs barnkonvention (2009).  

 

Barn med funktionsnedsättning 

Barn med funktionsnedsättningar har inte alltid tillgång till lek på samma sätt som barn utan 

funktionsnedsättning och de spenderar stor del av sin tid i medicinska eller terapeutiska miljöer 

och i hemmet. Arbetsterapeutens roll kan då vara att guida föräldrarna hur barn med 

funktionsnedsättning kan engageras i lek i hemmet (Parham & Fazio, 1997). En 

funktionsnedsättning kan begränsa vilken typ och mängd av aktivitet barnet deltar i och de ägnar 

sig ofta åt lugna och ensamma aktiviteter och mindre tid åt de aktiva och gemensamma 

(Hoogsteen &Woodgate, 2010; Prellwitz & Tamm, 1999). Detta kan bero på att barn med 

funktionsnedsättning har svårare att utveckla de egenskaper som leken ger, exempelvis att 

integrera och samtala med kompisar, egenskaper som bidrar till ökad delaktighet (Stagnitti, 

O'Connor & Sheppa, 2012). Law et al. (1999) beskriver att den fysiska och sociala miljön kan 

underlätta eller begränsa barnets möjlighet till delaktighet och att det är miljön som påverkar hur 

ett barn med funktionsnedsättning har möjlighet att vara delaktigt, inte barnets 

funktionsnedsättning i sig. Enligt Tham, Borell och Gustavsson (2000) skulle en ökad förståelse 

för hur en funktionsnedsättning upplevs ge stöd till arbetsterapeuten att genomföra bättre 

interventioner utifrån den unika livssituationen.  

 

Arbetsterapi och lek 

Leken är ett centralt område inom arbetsterapi i arbetet med barn och beskrivs som länken mellan 

arbetsterapi och behandling (Case-Smith et al., 1996). Arbetsterapeuter använder ofta leken som 

medel för att utveckla olika sociala, kognitiva och motoriska förmågor, men beskriver också att 

det är viktigt att kunna se leken som ett resultat av aktiviteten mer än bara ett medel i sig (Case-
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Smith & O´Brien (2010). Arbetsterapeutens uppgift i arbetet med barn är ofta att arbeta med den 

motoriska utvecklingen för att möjliggöra för barnet att vara delaktigt i aktivitet i dagliga livet, 

lek och social interaktion (Case-Smith, Frolek Clark & Schlabach, 2013; Parham & Fazio, 1997). 

Bundy (1993) beskriver även lekfullhet som viktigt i arbetet med barn och att barnets synsätt på 

aktiviteten är mer grundläggande än själva leken.  

 

Arbetsterapeuter kan använda leken för att se vilken nivå barnet leker på och analysera utförandet 

genom observeration av leken (Case-Smith & O´Brien, 2010; Parham & Fazio, 1997). Vidare 

beskriver Parham och Fazio (1997) att observationen gärna ska ske i barnets naturliga miljö och 

ger då arbetsterapeuten information om barnets lekmönster och hur barnet interagerar med andra 

personer. Crawford, Stafford, Phillips, Scott och Tucker (2014) beskriver att arbetsterapeutens 

roll är att utveckla färdigheter som är nödvändiga för att barnet ska kunna vara delaktiga i den 

miljö han eller hon befinner sig. Genom att se till att miljön är stödjande bidrar arbetsterapeuten 

till att barn med funktionsnedsättning kan delta i de aktiviteter de önskar (Case-Smith et al., 

1996; Crawford et al., 2014; Kielhofner, 2012). Enligt Case-Smith et al. (1996) bör arbetet med 

barn ses ur ett holistiskt perspektiv som tar hänsyn till begränsningarna i miljön.   

 

Arbetsterapetiska teorier och modeller   

Inom arbetsterapi finns olika teorier och modeller. Kielhofners (2012) Model of human 

occupation (MOHO) och Fishers (2009) Occupational therapy intervention process model 

(OTIPM) är två vanliga modeller som används för att ge en struktur i det praktiska arbetet. Enligt 

Dunbar (2007) är det teorier och modeller som utgör ramen inom arbetsterapi och 

arbetsterapeutiska interventioner bör ha sin grund i dessa för att säkerställa ett evidensbaserat 

arbetssätt. I arbetet med barn finns modeller där fokus är lek som intervention.   

 

OTIPM och MOHO är två klientcentrerade och aktivitetsbaserade arbetsterapiprocesser som 

utgår från klientens styrkor och svagheter (Fisher 2009; Kielhofner, 2012). Fisher (2009) betonar 

att aktiviteten ska vara meningsfull och ha ett syfte för klienten och att fokus ska vara på de 

handlingar och färdigheter som är viktiga för klientens dagliga liv. Aktiviteten ska även vara 

verklig och utföras i en naturlig miljö. I MOHO är det fokus på aktiviteten och individen, samt 

miljön som är en viktig faktor som inverkar på alla aktiviteter. Modellen kan ses som ett 
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komplement till andra modeller som fokuserar på själva funktionsnedsättningen hos klienten 

(Kielhofner, 2012). 

 

En arbetsterapeutisk modell med interventioner gällande lek beskrivs av Case-Smith et al. (1996) 

Leken kan användas som terapeutisk modell i tre olika syften. Lek som intervention för att träna 

andra förmågor, som intervention för att förbättra lekförmågor eller som intervention för att 

främja lekfullhet. Lek som intervention för att träna andra förmågor beskriver att leken är ett 

användbart redskap där arbetsterapeutens mål är att förbättra motoriska, sociala eller kognitiva 

förmågor. Leken används då som intervention för att motivera till funktionsträning på ett roligt 

sätt. Genom att välja lekaktiviteter utifrån barnets intressen och kapacitet kan både barnets 

motoriska funktioner och utveckling vad gäller lek förbättras. Lek som intervention för att 

förbättra lekförmågan beskriver hur arbetsterapeuten använder leken för att utveckla lekförmågan 

för barn som har försenad utveckling i förhållande till sina jämnåriga. Barn med 

funktionsnedsättning är ofta isolerade från den traditionella barndomen. Därför är det viktigt att 

arbetsterapeuten tillhandahåller interventioner som främjar lekförmågor vid försenad utveckling. 

Meningen med interventionerna är att utöka barnets lekrepertoar eller barnets förmåga att 

samverka med miljön genom leken. Ett sätt kan vara att behandla barnets underliggande 

funktioner som hindrar lekutförandet, exempelvis de sociala eller motoriska. Ett annat sätt kan 

vara att förbättra den fysiska miljön för leken. Det sista perspektivet på hur arbetsterapeuter 

använder lek som intervention för att främja lekfullhet, används då barnet saknar lekfullhet. 

Lekfullhet beskriver kvaliteten på barnets lek mer än själva utförandet. Interventionen kan 

användas för att barnet ska känna glädje i leken och för att barnet ska få leka för lekandets skull. 

För att främja lekfullhet kan arbetsterapeuten anpassa miljön som intervention för barnet (Case-

Smith et al., 1996). 

  

Problemformulering  

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång har lek framställts som en viktig aktivitet i barnets liv.  

Ett flertal studier och modeller visar på olika mål med leken, som att främja förmågor, se 

färdigheter eller genom observation fastställa nivån på barnets utförande. Däremot kan det vara 

oklart i vilket syfte leken ska användas, då Kielhofner (2012) och Bundy (1993) beskriver att 

leken ska vara frivillig och utföras för sin egen skull. Därav ser författarna vikten av att studera 
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hur arbetsterapeuter använder sig av lek för barn med funktionsnedsättning. Vad är det 

arbetsterapeuten vill uppnå med leken? Används den för att barnet ska få leka eller som medel för 

något annat? 

  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka hur arbetsterapeuter använder lek som 

intervention för barn med funktionsnedsättning. 

 

Metod  

Design   

För att besvara syftet har författarna valt att göra en litteraturöversikt då det enligt Friberg (2012) 

är ett sätt att skapa kunskap inom det valda problemområdet samt få en översikt av aktuell 

forskning. Författarna har valt att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

Litteratursökning 

Författarna började litteratursökningen med en första översiktlig sökning. Sökorden som då 

användes var occupational therapy, play, children, disabilities och intervention. Sedan 

avgränsades sökningen till de sökord som gav flest användbara träffar. Sökorden som valdes var 

occupational therapy, play, children i kombination med AND för att innefatta alla orden i 

sökningen. Trunkering kan användas då  alla databaser inte söker alla böjningsformer av orden 

(Friberg, 2012). Trunkering (*) användes på ordet occupational therapy i de databaser där det gav 

fler sökresultat. Databaserna som genomsöktes var CINAHL, PubMed, PsykINFO och AMED-

EBSCO. Vid första sökningen genomsöktes även Primo, men då den databasen gav samma 

artiklar som de övriga databaserna valdes den bort. Sökningen i databaserna genomfördes från 

januari 2015 till mars 2015. Sökresultaten förtydligas i tabell 1. Gällande urval ska det enligt 

Friberg (2012) finnas inklusions- och exklusionskriterier för att avgränsa sökningen. 

Inklusionkriterierna som valdes av författarna tillsammans var att artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade (peer-reviewed), skrivna på engelska och publicerade mellan år 2004 

och 2014. Artiklar som exkluderades var de som inte svarade på studiens syfte samt 

litteraturöversikter. Flera artiklar återkom i flera databaser vilket förklarar att mängden träffar 

blev stor i förhållande till urvalet. I första sökningen valdes 74 artiklar ut efter att titel och 
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abstrakt lästs. Båda författarna läste sedan samtliga abstrakt i dessa och valde tillsammans ut 12 

artiklar som bäst motsvarade syftet i studien. Även studiernas kvalitet granskades med stöd 

utifrån Fribergs (2012) förslag på frågor. De valda artiklarna presenteras i en tabell (Bilaga 1). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databaser Sökordskombinationer Antal träffar Antal 

lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar 

CINAHL children 

AND“occupational 

ther*”AND play  

96 22 4 

PubMed children AND 

“occupational 

therapy”AND play  

110 15 4 

AMED-EBSCO children AND 

“occupational ther*” AND 

play  

85 24 1 

PsykINFO children  AND 

“occupational ther*” AND 

play  

143 13 3 

 

Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades genom att de först lästes flertalet gånger enskilt av författarna 

för att förstå dess innehåll och helhet. Under arbetets gång gick författarna regelbundet tillbaka 

och läste ursprunglig data för att förhindra feltolkning. Författarna sökte likheter och skillnader i 

studiernas resultat enligt analysmetoden som beskrivs av Friberg (2012). Den data som framkom 

sorterades och analyserades sedan utifrån tre olika kategorier efter Case-Smith et al. (1996) 

modell med lekbaserade interventioner som beskriver att leken används i tre olika syften. I 

analysen användes dessa som raster för att besvara studiens syfte. Kategorierna var; lek som 

intervention för att träna andra förmågor, lek som intervention för att förbättra lekförmågor och 

lek som intervention för att främja lekfullhet. Resultatet presenteras under dessa kategorier. 
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Forskningsetiska aspekter 

Gällande litteraturgranskning ska de studier som granskas vara etiskt försvarbara (Kristensson, 

2014). Denna studie är en litteraturstudie av publicerade vetenskapliga artiklar. Därav ser 

författarna få etiska hinder. En risk som finns är att författarna kan feltolka materialet i artiklarna 

då de översätts från engelska till svenska vilket skulle kunna påverka resultatet. Enligt Friberg 

(2012) bör studierna läsas grundligt för att minska risken för feltolkning. Nyttan med denna 

litteraturstudie är att den ger kunskap och överblick av forskningsområdet. En annan nytta kan 

vara att studien bidrar till en reflektion över hur leken kan användas av yrkesverksamma eller 

studerande arbetsterapeuter. 

 

Resultat 

Resultatet består av 12 analyserade artiklar varav tre kommer från Australien, två från Taiwan, 

två från USA, en från Storbritannien, två från Brasilien och två från Nordamerika. Data har 

analyserats utifrån hur Case-Smith et al. (1996) delar in lekbaserade interventioner. Tre 

kategorier beskriver hur leken kan användas i olika syften och resultatet presenteras utifrån dessa; 

Lek som intervention för att träna andra förmågor, lek som intervention för att förbättra 

lekförmågor och lek som intervention för att främja lekfullhet.  

 

Lek som intervention för att träna andra förmågor 

Denna kategori beskriver hur arbetsterapeuten använder leken för att träna andra förmågor än lek. 

Utifrån de analyserade artiklarna beskrivs användning av lek för att öka barnets motivation till 

träning för att förbättra sociala, kognitiva eller motoriska förmågor. 

 

I artiklarna avspeglades olika lekbaserade interventioner som användes för att träna andra 

förmågor (Dionne & Martini, 2011; Docking, Munro, Cordier & Ellis, 2013; Liao et al. 2014; 

Potasz, Varela, Carvalho, Prado & Prado, 2013; Takatori & Bomtempo, 2006; Wuang, Chiang, 

Su & Wang, 2010). I flera artiklar användes en lekbaserad intervention för att träna upp sociala 

förmågor som exempelvis förmågan att kommunicera (Liao et al. 2014; Dionne & Martini, 2011; 

Docking et al., 2013; Takatori & Bomtempo, 2006). I artiklarna av Liao et al. (2014) samt 

Dionne och Martini (2011) visade resultatet att leken gav förbättringar inom social 

interaktionsförmåga, framförallt vad gäller kommunikation mellan människor och förmågan att 
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skapa relationer. Här beskrevs en hembaserad intervention där föräldrarna lekte med barnet på 

golvet i deras egen miljö. Fokus var då på barnets lek som en aktivitet i dagliga livet. I artikeln av 

Takatori och Bomtempo (2007) beskrevs även att genom leken framkom ett alternativ till 

kommunikation som gav barnet stöd att kunna uttrycka sig på ett annat sätt. Via leken 

introducerades då en ny form av kommunikation vilket vidgade barnets upplevelser och öppnade 

nya vägar för barnets önskan att kommunicera. Artikeln beskrev hur barnet använde både 

kroppspråk och ljud, med ansiktsuttryck och via kroppsliga gester kunde kommunikation ske på 

ett sätt som gick utanför talet. Vidare beskrevs i artikeln av Docking et al. (2013) hur en 

lekbaserad intervention kunde användas för att se om språkförmågor förbättrades. 

 

Resultatet av analysen visade även hur leken kan användas för att förbättra motoriska förmågor 

(Liao et al., 2014; Wuang et al., 2010). I artikeln av Wuang et al. (2010) används virtuella spel i 

form av Nintendo Wii för att öka sensomotoriska- och processfärdigheter. Resultatet av studien 

styrker användningen av Wiispel som terapeutisk intervention för barn med funktionsnedsättning. 

I artikeln av Liao et al. (2014) beskrevs att motoriska förmågor som påverkade aktiviteter i det 

dagliga livet förbättrades genom hembaserad lekintervention. Vikten av att lekinterventioner ska 

ske i vardagliga leken i barnets hemmiljö betonades i flera artiklar (Dionne och Martini, 2011; 

Liao et al. 2014; Takatori & Bomtempo, 2006). Vidare beskrevs att genom aktivt deltagande i 

målinriktade och glädjefyllda interventioner blir den terapeutiska effekten större (Wuang et al., 

2010). 

 

I analysen av artiklarna framkom att leken även användes för att förbättra kognitiva förmågor och 

leken framställdes som ett viktigt medel för att hjälpa barnet att öka förståelsen för sin omvärld 

(Potasz et al., 2013; Takatori & Bomtempo, 2006). I artikeln av Potasz et al. (2013) beskrevs hur 

leken användes i syfte att minska stressnivån hos barn som ligger på sjukhus. Barnen fick tillgång 

till ett lekrum och fick ta med sig leksaker till sitt rum. Resultatet av studien visade att barnen i 

skolåldern minskade stressnivån jämfört med barnen som inte fick möjlighet till lek, hos barn i 

förskoleålder visade inte resultatet samma effekt.  
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Lek som intervention för att förbättra lekförmågor  

Denna kategori beskriver hur arbetsterapeuten använder lek för att förbättra lekförmågan för barn 

med funktionsnedsättning. Interventionerna syftar till att utveckla barnets lekrepertoar och 

förmåga att samverka med miljön.  

  

Analysen av resultatet visade i flera artiklar att användandet av en lekbaserad intervention i 

barnets naturliga miljö förbättrade den sociala lekförmågan hos barn med funktionsnedsättning 

(Benson, Nicka & Stern 2006; Wilkes-Gillan, Bundy, Cordier & Lincoln, 2014; Wilkes, Cordier, 

Bundy, Docking & Munro, 2011). I artikeln av Benson et al. (2006) beskrevs att arbetsterapeuten 

kan använda denna information för att skapa en passande interventionsplan vilket ger ett ökat 

aktivitetsutförande som påverkar lekförmågan positivt. Resultatet visade att i flera artiklar 

beskrevs vikten av att leka med kamrater för att förbättra leken, då de kan stötta varandra (Tanta, 

Deitz, White & Billingsley, 2005; Wilkes-Gillan et al.,2014; Wilkes et al., 2011). Förmågor som 

att visa initiativ och respons i leken förbättrades och gav bättre empatisk förmåga i att kunna 

samsas om olika idéer och saker tillsammans. Arbetsterapeuten kunde här uppmuntra barnen till 

social lek vilket underlättades av att leken var rolig och stimulerande (Wilkes et al., 2011;Tanta et 

al., 2005). Vidare framkom i resultatet att genom lek med kamrater som har högre nivå på leken 

kunde förskolebarn med försenade lekförmågor förbättra leken. Detta kan användas av 

arbetsterapeuter som arbetar med social lek hos barn med försenade förmågor för att förbättra den 

sociala leken (Tanta et al., 2005).  

 

Analysen visade att i flera artiklar använde sig arbetsterapeuten av videoinspelningar för att 

observera barnen i samband med interventionerna vilket blev till hjälp för att förbättra barnets lek 

(Benson, Nicka & Stern, 2006; Tanta et al., 2005; Wilkes et al., 2011; Wilkes-Gillan et al., 2014). 

Både Wilkes et al. (2011) och Wilkes-Gillan et al. (2014) beskriver videoinspelning som ett 

effektivt sätt för att utveckla sociala lekförmågor. Barnen fick själva titta på inspelningen och 

reflektera över sitt utförande, vilket gav barnen en möjlighet att se utvecklingen av leken. I 

artikeln av Benson et al. (2006) användes videoinspelning för att förstå barnets 

aktivitetsutförande vilket påverkade sociala lekförmågor och engagemang i leken. Detta kan leda 

till förbättrade interventioner i syfte att främja barnets utveckling av sociala lekförmågor.  
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Resultatet visade även att föräldrarnas delaktighet och engagemang i leken var av betydelse för 

att förbättra leken (Wilkes et al., 2011;Wilkes-Gillan et al., 2014). I artikeln av Wilkes-Gillan et 

al. (2014) instruerades föräldrarna av en arbetsterapeut hur de skulle leka med barnen och fick 

genom lekinterventionen verktyg för att kunna fortsätta engagera barnen i leken. 

 

Lek som intervention för att främja lekfullhet     

Denna kategori beskriver hur arbetsterapeuten kan använda leken i syfte att öka lekfullhet, för att 

barnet ska känna glädje och få möjlighet att leka för lekandets skull. 

 

Analysen av resultatet visade att leken är en primär och viktig aktivitet i barns liv och att alla 

barn oavsett funktionsnedsättning ska få möjlighet att leka. Arbetsterapeuten möjliggör här för att 

barnet ska få leka för lekandets skull (Graham, Truman & Holgate, 2014; Harris & Reid, 2005). I 

artikeln av Harris och Reid (2005) beskrevs hur leken främjas genom att virtuella spel används 

som terapeutisk intervention för barn funktionsnedsättning. De virtuella spelen påverkar 

motivation till leken och ger barnen möjlighet att leka i tillgängliga terapeutiska miljöer som är 

anpassade efter barnets förutsättningar. Virtuella spel tillåter barn med funktionsnedsättning att 

delta i en lek som annars är otillgänglig för dem. Graham et al. (2014) beskrev hur föräldrar får 

lära sig att se på leken på ett nytt sätt och vidga sina tankar om hur barn med 

funktionsnedsättning kan leka, vilket främjar lekfullheten. Studien visade att flera av föräldrarna 

inte såg att deras barn lekte. Genom att arbetsterapeuten visade hur barnen kunde leka på andra 

sätt än barn utan funktionsnedsättning fick föräldrarna ett nytt synsätt på leken. Detta medförde 

att föräldrarna tillät sina barn att leka på ett sätt de tidigare var osäkra på om det var lek. 

Arbetsterapeuten använder här sin kunskap för att möjliggöra för att alla barn ska få leka. Både 

artikeln av Graham et al. (2014) och Harris och Reid (2005) beskrev lek som en motiverande 

aktivitet för barnets utveckling.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur arbetsterapeuter använder lek som 

intervention för barn med funktionsnedsättning. Författarna valde att analysera resultatet utifrån 

Case-Smith et al. (1996) beskrivning av hur leken kan användas i tre olika syften. Modellen 

valdes för att den fokuserar på barn och lek. Att utgå från denna modell passade det valda syftet. 
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Utifrån resultatet framkommer att arbetsterapeuter använder leken i olika syften och på olika sätt. 

Det framkommer att få studier använder leken för lekandets skull. Författarna ser detta som 

anmärkningsvärt då Case-Smith och O´Brien (2010) påtalar att det är viktigt att arbetsterapeuten 

ska se leken som ett resultat av aktiviteten mer än bara ett medel i sig. Även Kielhofner (2012) 

och Bundy (1993) beskriver det som viktigt att leken är frivillig och utförs för nöjes skull. Borde 

då leken för lekandets skull användas inom arbetsterapi i större utsträckning än vad det gör idag, 

då det framkommer i resultatet att leken är en primär och viktig aktivitet i barns liv. Vilket också 

överensstämmer med hur Case-Smith et al. (1996), Bundy (1993) samt Kielhofner (2012) 

beskriver leken. I resultatet framkommer att arbetsterapeuten kan använda sin kunskap om 

möjliggörande av aktivitet genom att instruera föräldrar hur barn med funktionsnedsättning kan 

leka för att på så sätt främja lekfullheten. Arbetsterapeuten gav här föräldrarna ett nytt synsätt på 

leken vilket möjliggjorde för barnets lekfullhet, vilket överenstämmer med hur Bundy (1993) 

beskriver vikten av lekfullhet. Författarna ser betydelsen av att möjliggöra för barn med 

funktionsnedsättning att få leka då detta enligt Unicefs barnkonvention (2009) är alla barns 

rättighet.  

 

Det framkommer i resultatet att det vanligaste användningsområdet av lek är att den används för 

att träna sociala, motoriska och kognitiva förmågor. De sociala förmågorna som exempelvis 

kommunikation är något som tränas genom leken i flera artiklar och visar sig vara något som kan 

uttryckas på flera sätt. Detta stämmer överens med hur Tamm och Skär (2000) samt Hwang och 

Nilsson (2007) beskriver leken som en aktivitet som kan träna barnet i sociala förmågor som att 

kommunicera. Vidare framkommer i resultatet att leken även används för att träna motoriska 

förmågor, både i syfte att förbättra förmågor i dagliga livet och för att förbättra sensomotoriska- 

och processfärdigheter. Detta överensstämmer med hur Parham och Fazio (1997) samt Poulsen 

och Ziviani (2004) beskriver att arbetsterapeutens uppgift är att arbeta med den motoriska 

utvecklingen för att möjliggöra för barnet att vara delaktigt i aktiviteter i dagliga livet. Författarna 

anser dock att denna beskrivning av arbetsterapeutens sätt att arbeta med fokus på träning av 

andra färdigheter kan hindra att leken används för lekandets skull. Denna användning av lek i 

syfte att träna andra förmågor motsägs av Case-Smiths (2010) beskrivning att leken är något som 

ska utföras för lekandets skull och även av Fisher (2009) som betonar att aktiviteten ska vara 

meningsfull och ha ett syfte för klienten. 
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I resultatet från flera studier framkommer även en annan aspekt av leken då arbetsterapeuten 

använder lek som intervention för att förbättra barnets lekförmåga. Enligt Case-Smith et al. 

(1996) kan barn med funktionsnedsättning ofta ha försenad utveckling vad gäller lekförmåga. 

Arbetsterapeuten har här en viktig roll för att utveckla dessa förmågor, vilket styrks av resultatet 

då det framkommer i flera artiklar att den sociala lekförmågan förbättras av lekbaserad 

intervention. Även Prellwitz och Tamm (1999) tar upp hur lek kan öka barnets sociala 

färdigheter, vilket författarna ser som en viktig aspekt att belysa gällande lek. Vidare 

framkommer att lek med kamrater förbättrades då barnen lärde sig att samspela med andra och 

utvecklade initiativförmåga och empati. Detta i enlighet med hur Tamm och Skär (2000) och 

Skaines, Rodger och Bundy (2006) beskriver att barnet kan identifiera sig i lekrollen och 

utvecklas genom leken med kamrater. I flera av de analyserade artiklarna tas det upp om vikten 

av föräldrarnas delaktighet och engagemang för att förbättra leken samt att arbetsterapeuten kan 

ge de redskap som behövs för att leken ska fungera även efter interventionen. Detta 

överensstämmer med hur Parham och Fazio (1997) beskriver att arbetsterapeutens roll kan vara 

att guida föräldrarna i hur barnet kan engageras i lek i hemmet, då stor del av tillvaron spenderas 

där. Eftersom barn med funktionsnedsättning tillbringar mycket tid i hemmet ser författarna detta 

som en betydelsefull del i arbetsterapi att främja leken i barnets hem. 

 

Resultatet speglar även miljön på olika sätt. Miljön beskrivs inom arbetsterapi som något som 

kan vara både stödjande och hindrande för ett barn med funktionsnedsättning (Crawford et al., 

2014; Kielhofner, 2012; Law et al., 1999). I flera artiklar beskrivs hur lekbaserade interventioner 

sker i barnets hemmiljö och i vardagliga situationer vilket medför att miljön blir naturlig för 

barnet. Att intervention sker i en naturlig miljö beskrivs som betydelsefullt både av Kielhofner 

(2012) och Fisher (2009). En annan aspekt av miljön som framkommer i resultatet är att 

arbetsterapeuten anpassar miljön för att barn med funktionsnedsättning ska kunna leka. Case-

Smith et al. (1996) samt Skaines et al. (2006) beskriver detta som en del av att främja lekfullhet. 

Författarna ser därav anpassning av miljön som en viktig uppgift inom arbetsterapi.  

 

Metoddiskussion 

Lundman och Graneheim (2012) beskriver att begreppet trovärdighet förklarar både vilken 

sanning resultatet har och hur förförståelsen inverkat på analysen. Begreppet trovärdighet 
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motsvaras av andra begrepp som tillförlitlighet, giltighet och överfarbarhet. Vilket är de begrepp 

som författarna syftar till i metoddiskussionen.  

 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt då detta är ett bra sätt att skapa kunskap inom det 

valda området. Författarna utgick från Friberg (2012) i genomförandet av denna litteraturöversikt, 

att utgå från en metodbok ökar studiens tillförlitlighet. En risk med litteraturöversikter enligt 

Friberg (2012) är att det kan göras ett selektivt urval och att det krävs ett kritiskt förhållningssätt 

då urvalet görs. Eftersom studierna valdes för att de bäst skulle besvara syftet försökte författarna 

undvika detta. Författarna testade flera olika sökord och kombinationer och de sökorden som 

slutligen valdes anses relevanta då de gav många träffar. Författarna valde att använda både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få en bredd i resultatet. 12 artiklar hittades som bäst 

motsvarade syftet. Detta kan anses som ett litet antal för att resultatet ska kunna generaliseras 

men är ändå ett lämpligt antal vid denna typ av studie. För att få aktuella studier valde författarna 

att avgränsa sökningen till de närmsta tio åren vilket kan ha medfört att andra äldre relevanta 

studier kan ha missats och på så sätt påverkat tillförlitligheten i studien. Författarna hittade inte så 

många studier från det sista årtiondet som svarade på syftet. Kan antalet funna studier bero på 

trender i forskningen? Forskades det mer kring barn tidigare?  

 

Resultatet analyserades utifrån tre kategorier. Dessa utgick från modellen som Case-Smith et al. 

(1996) beskriver. Detta kan ha medfört att något annat användningsområde av leken missades. 

Men författarna ansåg ändå dessa kategorier som lämpliga utifrån studiens syfte. Genom att 

författarna har utgått ifrån en arbetsterapeutisk modell i analysen styrks trovärdigheten och den 

arbetsterapeutiska inriktningen på litteraturöversikten. Trovärdigheten styrks även av att 

författarna läste och tolkade resultatet både enskilt och tillsammans samt gick tillbaka till 

ursprunglig data flertalet gånger. Trovärdigheten kan dock ha påverkats av att artiklarna var 

skrivna på engelska vilket kan ha bidragit till feltolkningar av resultatet. Författarnas förförståelse 

för vad de trodde de skulle finna i resultatet kan ha påverkat studiens trovärdighet. Författarna 

presenterar de valda artiklarna i en översiktstabell för att ge en överblick av artiklarnas syfte, 

metod, resultat och diskussion. Detta medför att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om 

studiens trovärdighet. Något som styrker trovärdigheten är att författarna har fått stöttning och 

råd under arbetets gång av en handledare med erfarenhet inom området. Genom att arbetsgången 
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redovisats tydligt i studiens metoddel stärks pålitligheten i arbetet. Studierna som analyserades 

var från olika delar av världen vilket gav bredd till resultatet. Författarna hittade inte någon studie 

från Skandinavien som passade syftet vilket hade varit av intresse för att få kunskap om 

arbetsterapeutens arbete här.  

 

Slutsats  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns flera användningsområden av lek som 

intervention. Det framkommer av resultatet att arbetsterapeuten i mindre utsträckning använder 

lek för lekandets skull vilket författarna ser som en viktig del att lyfta fram, då lek ska vara 

frivillig och utföras för nöjes skull. Motivationen till att leka ökar när barnet själv har valt leken 

och arbetsterapeuten bör möjliggöra för detta. Leken beskrivs i flertalet studier som den primära 

aktiviteten i barnets liv. Största användningsområdet som framkom var att genom leken tränades 

andra förmågor vilket motsägs av att leken ska utföras för lekandets skull. Vad gäller förbättrad 

lekförmåga framkom att lek som intervention främst förbättrade den sociala leken. 

 

Då författarna använt studier från olika länder utanför Skandinavien vore det intressant att se om 

de svenska arbetsterapeuternas arbetssätt skiljer sig åt från dessa länder. Vilket kan vara ett 

förslag till vidare forskning inom området. Ett behov av empirisk studie kan ses för att få 

kunskap om hur arbetsterapeuter själva beskriver användningen av lek i arbetet med barn med 

funktionsnedsättning.  

 

Tillkännagivande  

Författarna vill ge ett stort tack till Maria Prellwitz, universitetslektor vid Luleå tekniska 

universitet för goda råd och bra handledning under arbetets gång. 
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Bilaga 1. 

 

 Syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: A 

play-based 

intervention 

for children 

with ADHD: 

A pilot study 

Författare: 
Wilkes, S. 

Cordier, R. 

Bundy, A. 

Docking, K. 

Munro, N 
Tidskrift:  
American 

Journal Of 

Occupationa

l Therapy 
Årtal: 2011 

Syftet var 

undersöka 

effekten av en 

lekbaserad 

intervention för 

att förbättra lek 

och sociala 

förmågor för 

barn med 

ADHD och 

deras 

lekkamrater i 

en naturlig 

lekmiljö. 

Deltagarna var 28 

barn 5-11 år, 

uppdelade i två 

grupper, en med 

diagnosen ADHD 

och en med normalt 

utvecklade barn. 

Barn från respektive 

grupp parades ihop. 

Interventionstillfälle

n med fri lek 

filmades under sju 

veckor. Instrumentet 

Test of playfulness 

användes för att 

mäta resultat före 

och efter. 

Resultatet visar att 

både barnen med 

ADHD och de 

normalutvecklade 

förbättrade sin 

sociala 

lekförmåga. 
Även 

mellanmänsklig 

empati i fyra av 

sju TOP ämnen för 

barn med ADHD 

förbättrades. 

Användning av 

lek, 

återkoppling 

från 

videoinspelning 

och stöd av 

terapeut, 

lekkamrater och 

föräldrar bidrar 

till att utveckla 

social lek hos 

barn med 

ADHD.  

Titel: 

Examining 

the language 

skills of 

children 

with ADHD 

following a 

play-based 

intervention 
Författare: 

Docking, K, 

Munro, N. 

Cordier, R. 

och Ellis, P. 
Tidskrift: 

Child 

Language 

Teaching & 

Therapy, 
Årtal: 2013 

Syftet var att 

svara på 

frågorna om 

pragmatiska- 

och 

problemlösning

sförmågor 

förbättras av 

lekbaserade 

interventioner. 

Och om leken 

påverkas av 

språksvårighete

r? 

Deltagarna är 14 

barn med diagnosen 

ADHD. Barnen får 

göra ett screeningtest 

för språksvårigheter 

innan deltagande i 

sju lekbaserade 

interventionstillfälle

n. Test of 

playfulness, test of 

problem- solving 

och gjordes före och 

efter varje 

interventionstillfälle.  

Resultatet visar 

ingen förbättring 

av pragmatiska 

förmågor. Av 

problemlösningsfö

rmågor är 

förutsägelse det 

enda som har 

förbättrats. 

Lekförmågan 

förbättrades både 

för barn med och 

utan 

språksvårigheter 

efter 

interventionen.  

Språksvårighete

r påverkar inte 

lekens utfall för 

barn med 

ADHD. Detta 

resultat bör 

dock tolkas med 

försiktighet. De 

pragmatiska 

förmågorna kan 

vara mer 

kopplade till 

leken än till 

språket. 

Titel:The 

influence of 

Syftet var att 

utforska om 

16 barn med cerebral 

pares i åldern 8-12 år 

Barnen med 

cerebral pares 

Studien visar att 

VR-lek främjar 
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virtual 

reality play 

on childrens 

motivation 
Författare: 

Harris, K.  

Reid, D. 
Tidskrift: 

Canadian 

Journal Of 

Occupationa

l Therapy 
Årtal: 2005 

virtual reality 

(VR) lek var en 

motiverande 

form av 

intervention för 

barn med 

cerebral pares. 

från ett 

rehabiliteringscenter 

ingår. Barnen 

filmades och 

observerades under 8 

interventionstillfälle

n med VR lek. 

Observationsinstrum

entet Pediatric 

Volitional 

Questionnaire (PVQ) 

användes.  

uppnådde 

medelhög till hög 

grad av viljekraft i 

över 50% av 

aktiviteterna 

avseende poäng på 

instrumentet PVQ. 

Olika miljöer 

påverkade nivån 

av viljekraft. 

viljekraften hos 

barn med 

cerebral pares 

och ger ökad 

spontant 

beteende. 

Resultatet 

indikerar att det 

är användbart 

inom 

arbetsterapi 

gällande 

lekbeteende. 

Titel: Floor 

Time Play 

with a child 

with autism: 

A single-

subject study 
Författare: 

Dionne, M. 

Martini, R. 
Tidskrift:Ca

nadian 

Journal Of 

Occupationa

l Therapy 
Årtal: 2010 

Syftet med 

studien var att 

fastställa 

effekten av 

Floor Time 

Play (FTP) för 

barn med 

autism.   

En pojke på 3 år med 

diagnosen autism 

deltar. Metoden 

består av en 

observationsfas i två 

veckor samt en 

interventionsfas i 

sju. Proceduren 

pågick  fyra gånger i 

veckan. Även 

förälder deltog.  

En signifikant 

förbättring av 

kommunikation 

under 

interventionsfasen 

jämfört med  

observationsfasen 

kunde ses.  

Barnet har 

gynnats av FTP-

interventionen, 

och FTP kan 

vara ett bra 

verktyg för 

arbetsterapeuter 

i behandling av 

barn med 

autism. 

Resultatet går 

dock ej att 

generalisera då 

studien är liten.  

Titel: Effect 

of play 

activities on 

hospitalized 

children's 

stress: a 

randomized 

clinical trial 
Författare: 

Potasz, C., 

Varela, 

M.D., 

Carvalho, 

L.D., Prado, 

L.D. och 

Prado, G.D 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

barn som lekte 

under en 

sjukhusperiod 

blev mindre 

stressade och 

om de fick en 

lägre 

Cortisolnivå 

jämfört med de 

som inte lekte 

under samma 

omständigheter

. 

RCT-studie. 53 barn 

med 

respirationssjukdom

ar delas in i två 

grupper varav den 

ena gruppen deltog i 

lekaktiviteter och 

kontrollgruppen fick 

utföra 

promenader.Två 

gånger per dag får de 

tillgång till en 

mängd leksaker och 

får leka ensamma 

eller med andra barn.  

Både pojkar och 

flickor i åldern 7-

11 år i lekgruppen 

minskade 

cortisolnivån efter 

lekaktiviteterna. 

Ingen förändring 

sågs på de yngre 

barnen.  

En aspekt av 

resultatet är att 

barn i 

skolåldern har 

bättre förmåga 

att hantera stress 

under 

sjukhusvistelsen

. Men även att 

äldre barn har 

bättre kognitiv 

förmåga att 

hantera avbrott i 

leken.  
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Tidskrift:Sc

andinavian 

Journal Of 

Occupationa

l Therapy 
Årtal:2013 

Titel: The 

implications 

of 

winnicott's 

theory of 

play for the 

work of 

occupational 

therapy's 

observation 

with 

children 

with 

physical 

disabilities 
Författare: 

Takatori, M., 

Bomtempo, 

E. 
Tidskrift: 

European 

Journal of 

Special 

Needs 

Education 
Årtal: 2007 

Syftet med 

studien var att 

understryka 

vikten av att 

observera barn 

med 

funktionsnedsä

ttning och dess 

lek.  

En kvalitativ studie 

där tre barn med 

fysisk 

funktionsnedsättning 

deltar. 

Arbetsterapeuten 

genomför deltagande 

observationer under 

lek i varje barns hem 

vid 12 tillfällen. 

Även intervjuer med 

barnens mammor 

genomfördes.  

Uppmuntran under 

leken leder till 

självständighet. 

Genom lek skapar 

barnet kontroll 

över vardagliga 

situationer. 

Alternativ 

kommunikation 

kan användas för 

att barn med 

språksvårigheter 

ska kunna uttrycka 

sig. Leken gör att 

barnet kan se både 

möjligheter och 

begränsningar.  

Genom 

observation av 

lek är det 

möjligt att förstå 

personens 

aktivitetsutföran

de och behov 

vilket kan ge 

stöd i 

arbetsterapiproc

essen.  

Titel: 

Home-based 

DIR/Floorti

me™ 

Intervention 

Program for 

Preschool 

Children 

with Autism 

Spectrum 

Disorders: 

Preliminary 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

interventionspr

ogrammet 

“floor time” 

ökar den 

sociala 

interaktionsför

mågan och 

adaptivt 

beteende hos 

11 pojkar med 

autism, 3-5 år och 

deras mammor 

deltog i ett 10 veckor 

långt hembaserat 

interventionsprogra

m. Mammorna fick 

instruktioner av en 

arbetsterapeut.  

Barnen förbättrade 

emotionella 

funktioner, 

kommunikationför

måga och 

förmågan att 

utföra dagliga 

aktiviteter. 

Resultatet visar 

att 

interventionen 

är användbar för 

arbetsterapeuter 

i att assistera 

föräldrar i 

hembaserad 

intervention.  
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Findings 
Författare: 

Liao, S., 

Hwang, Y., 

Chen, Y., 

Lee, P., 

Chen, S., 

Lin, L 
Tidskrift:Ph

ysical & 

Occupationa

l Therapy In 

Pediatrics 
Årtal: 2014 

barn med 

autism.  

Titel: An 

exploratory 

study: 

expanding 

the concept 

of play for 

children 

with severe 

cerebral 

palsy. 
Författare:

Graham, N., 

Truman, J., 

Holgate, H. 
Tidskrift: 

British 

Journal Of 

Occupationa

l Therapy 
Årtal: 2014 

Syftet med 

studien var att 

undersöka på 

vilket sätt 

föräldrarna kan 

utveckla 

konceptet lek 

för barn med 

svår cerebral 

pares. 

En kvalitativ studie 

där sju föräldrar 

deltog. 

Semistrukturerade 

intervjuer utfördes i 

deltagarnas hem. 

Föräldrarna fick 

frågor om barnens 

olika 

lekerfarenheter.  

Resultatet visade 

att föräldrarna 

vidgade sina 

tankar kring 

konceptet lek.  

Genom att 

arbetsterapeuten 

lär föräldrar till 

barn med 

cerebral pares 

ett annat 

utförande av lek 

än det vanliga, 

kan föräldrarna 

se potentialen i 

barnets lek. 

Titel: How 

does a child 

with sensory 

processing 

problems 

play? 
Författare: 

Benson, J., 

Nicka, M., 

Stern, P. 

Syftet med 

studien var att 

förstå hur ett 

barn med 

sensoriska 

processvårighet

er leker i en 

naturlig miljö. 

En sexårig pojke 

med försenad 

utveckling och 

koordinationsvårighe

ter deltar. Barnets 

fria lek filmades vid 

två tillfällen och 

mamman 

intervjuades. 

Innehållsanalys på 

Sex teman 

beskrivs och visar 

på ett samspel 

mellan barnets 

underliggande 

sensoriska 

processvårigheter 

och barnets 

beteende och 

lekförmåga. 

En förståelse för 

hur barn med 

sensoriska 

processvårighet

er leker kan ge 

bra information 

till 

arbetsterapeuter

s utvecklande av 

interventioner. 
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Tidskrift: 

Internet 

Journal Of 

Allied 

Health 

Sciences & 

Practice, 
Årtal: 2006 

detta utfördes sedan. 

Titel: The 

effects of 

peer-play 

level on 

initiations 

and 

responses of 

preschool 

children 

with delayed 

play skills 
Författare: 

Tanta, K., 

Deitz, J., 

White, O., 

Billingsley, 

F. 
Tidskrift: 

American 

Journal Of 

Occupationa

l Therapy 
Årtal: 2005 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

skillnad kan 

ses i initiativ 

och respons 

hos 

förskolebarn 

med försenad 

lekförmåga när 

de deltar i fri 

lek med 

kamrater som 

har annan 

utvecklingsniv

å. 

Fem barn på en 

förskola med 

försenad 

lekutveckling 

parades ihop med 

lekkamrater som 

hade högre och lägre 

lekförmåga. De fick 

leka tillsammans i 

specialdesignade 

lekrum på förskolan. 

Tillfällena filmades 

för att sedan 

analyseras.  

De fem barnen 

visade en generell 

förbättring av 

initiativförmåga 

och respons 

genom att leka 

med kamraterna 

med högre nivå på 

leken. Ett av 

barnen visade 

lägre 

initiativförmåga än 

de andra. 

Utifrån 

resultatet kan 

arbetsterapeuter 

som arbetar med 

barn med 

försenad 

lekförmåga 

överväga att 

para ihop dem 

med barn med 

högre 

lekförmåga som 

intervention. 

Denna process 

stämmer 

överens med 

evidenbaserad 

praxis för 

arbetsterapeuter 

inom förskolan.  

Titel: 

Effectivenes

s of virtual 

reality using 

Wii 
gaming 

technology 

in children 

with Down 

syndrome 
Författare: 

Wuang, Y., 

Chiang, C., 

Syftet med 

studien 
var att jämföra 
sedvanlig 

sensomotorisk 
arbetsterapeutis

k 
intervention 

med 
användande av 
Wii-spel 

(WRWii) som 
intervention för 

En RCT-studie där 

105 barn med 

Downs syndrom i 

åldern 7-12 år 

deltog. Barnen 

delades in i två 

grupper varav den 

ena fick sedvanlig 

arbetsterapi och den 

andra gruppen 

(VRWii) som 

intervention. Även 

en kontrollgrupp 

Barnen som 

spelade Wii spel 

fick största 

förbättringen av 

både grov- och 

finmotoriska 

funktioner. 

Wii spel är en 

genomförbar 

intervention 

inom 

arbetsterapi som 

förbättrar 

sensomotoriska 

funktioner hos 

barn med 

Downs 

syndrom. 
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Su, C., 

Wang, C 

Tidskrift: 

Research in 

Developmen

tal 

Disabilities 

Årtal: 2011 

barn med 

Downs 
syndrom. 
 

utan intervention 

med 50 barn 

användes som 

jämförelse. 

Titel: 
Evaluation 

of a Pilot 

Parent-

Delivered 

Play-Based 

Intervention 

for Children 

With 

Attention 

Deficit 

Hyperactivit

y Disorder. 
Författare: 

Wilkes-

Gillan, S., 

Bundy, A., 

Cordier, R., 

& Lincoln, 

M. 
Tidskrift: 

American 

Journal Of 

Occupationa

l Therapy 
Årtal: 2014 
 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera en 

föräldrabaserad 

intervention 

som syftar till 

att hantera 

sociala 

leksvårigheter 

för barn med 

ADHD. 

Fem barn i åldern 6-

11 år med ADHD 

och deras föräldrar 

genomgår en sju 

veckor 

förädrabaserad 

intervention efter att 

tidigare genomgått 

en lekbaserad 

intervention med 

arbetsterapeut. Även 

en lekkamrat deltar. 

Barnens sociala 

lekförmåga 

förbättrades. Tre 

teman uppstod: 

den kliniska 

lekmiljöns 

förmåner, 

föräldrarnas 

svårigheter i 

interventionen och 

verktyg för att 

fortsätta med 

interventionen.  

Denna 

lekbaserade 

intervention är 

en effektiv, 

genomförbar 

och lämplig 

metod för att 

barn med 

ADHD ska 

förbättra den 

sociala 

lekförmågan.  

 


