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Gonzalez Engkvist, C. 

Arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom - En litteraturöversikt 

Occupational therapy interventions for children with Down's syndrome - A literature review. 

Examensarbete 15 hp, Luleå tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2018. 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att, genom granskning av vetenskapliga artiklar, undersöka olika 

former av arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom. Insamlingen av 

data genomfördes genom en litteratursökning via databaser som fanns att tillgå via Luleå 

tekniska universitet. Artiklarna kvalitetsgranskades för att avgöra om de var lämpliga att 

inkludera i studien. Totalt identifierades 18 artiklar som legat till grund för studien. Resultatet 

visade att det finns arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom. De 

identifierade arbetsterapeutiska interventionerna kategoriserades utifrån Fishers (2009) sex 

interventionsformer: “preparation”, “rote practice/exercise”, “simulated occupation”, 

“restorative occupation”, “acquistional occupation” och “adaptive occupation”. Dock 

inkluderades artiklarnas interventioner endast av fyra av Fishers (2009) sex 

interventionsformer. Vidare undersöktes det om artiklarnas arbetsterapeutiska interventioner 

skedde på aktivitets- eller funktionsnivå. Resultatet av litteraturöversikten visade på att den 

större andelen av de arbetsterapeutiska interventionerna för barn med Downs syndrom sker 

på funktionsnivå, det vill säga utifrån de interventioner som Fisher (2009) beskriver som: 

“preparation”, “rote practice/exercise” och “simulated occupation”.  

 
 

Nyckelord:  occupational therapy, interventions, Downs Syndrome, children 
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Gonzalez Engkvist, C. 

Arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom - En litteraturöversikt 

Occupational therapy interventions for children with Down's syndrome - A literature review. 

Examensarbete 15 hp, Luleå tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2018. 

 

Abstrakt 
The purpose of the study was to investigate available types of occupational therapeutic 

interventions for children with Down's syndrome by reviewing scientific articles. Data 

collection was carried out through a literature search through databases that were available 

through Luleå University of Technology. The articles were quality-reviewed to determine if 

they were suitable for inclusion in the study. In total, 18 articles were identified as the basis 

for the study. The results showed that there are occupational therapy interventions for 

children with Down's syndrome. The identified occupational therapeutic interventions were 

categorized based on Fisher's (2009) six forms of intervention: "preparation", "rote practice / 

exercise", "simulated occupation", "restorative occupation", "acquistional occupation" and 

"adaptive occupation". However, the interventions of the articles were included only by four 

of Fisher's (2009) six intervention forms. Furthermore, it was examined whether the articles' 

occupational therapeutic interventions took place at the level of activity or function. The 

result of the literature review showed that the larger proportion of the occupational 

therapeutic interventions for children with Down syndrome occurs at the functional level, that 

is, based on the interventions that Fisher (2009) describes as: "preparation", "rote practice / 

exercise" and "simulated occupation”. 

 

Keywords: occupational therapy, interventions, Downs Syndrome, children
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Inledning 
Varje år föds det cirka 250 barn med Downs syndrom i Norden. Diagnosen är karaktäriserad 

som en klientgrupp där det generellt inte finns mycket problematik med de motoriska 

färdigheterna, men däremot har barn med diagnosen stora nedsättningar i de kognitiva 

färdigheterna. Såsom: inlärning av nya saker, språksvårigheter och koncentrationssvårigheter 

(Olsson & Brynggård-Olsson, 2008). Många barn med Downs syndrom kommer att behöva 

olika typer av interventioner under flera år. Där interventionerna sker på både aktivitets- och 

funktionsnivå men även anpassningar av den fysiska och sociala miljön. Barn med diagnosen 

Down syndrom kommer därför redan tidigt i kontakt med barnhabiliteringen, där de bland 

annat möter en arbetsterapeut. 

 

Enligt Kielhofner (2012) kan arbetsterapeuten med meningsfulla och klientcentrerade 

interventioner, hjälpa individer att uppnå ett så utvecklat och meningsfullt liv som möjligt. 

Arbetsterapeuten har möjlighet stödja barnet i utförande av aktiviteter och att påverka miljön 

genom att förändra, hitta nya strategier, hjälpa individen att så självständig som möjligt samt 

att ta vara på individens resurser. Vilka interventioner som arbetsterapeuter främst använder 

sig av och att få en översikt av dessa interventioner kan bidra med ökad kunskap och 

eventuella kunskapsluckor vad gällande barn med Downs syndrom.  
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Bakgrund 

Alla människors lika värde och rätt till aktivitet 
Förenta nationernas (FN, u.å) allmänna förklaring till människors rättigheter och lika värde är 

en uppmaning till alla världens länder att ta sitt ansvar för mänskliga rättigheter. Enligt FN 

handlar de mänskliga rättigheterna om att alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. 

Detta ska även ske utan någon typ av åtskillnad av något slag; såsom ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, funktionshinder eller politisk uppfattning. Alla människor är födda fria och lika i 

värde och rättigheter (Förenta nationerna, u.å.). Skulle en individ, trots detta, bli 

diskriminerad kan en lag erfordras, och denna kallas diskrimineringslagen. Den ska förhindra 

uppkomsten av diskriminering och uppmuntra till lika rättigheter och möjligheter oavsett 

funktionsnedsättning och andra egenskaper som styr en individ (Sveriges Riksdag, 2017a). 

 

Individer med Downs syndrom står även under lagen som innefattar hälso- och sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdslagen anpassar medicinska åtgärder för att arbeta utredande, proaktivt 

samt genomförande av behandlingar gällande sjukdomar och skador. Hälso- och 

sjukvårdslagen är lika för alla individer och visar på alla människors lika värde och rätt till 

vård som ges med respekt och värnar om individens värdighet (Sveriges Riksdag, 2017b). 

Hälso- och sjukvårdslagen tillämpar att den individ som har största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården. Lagen innehåller även bestämmelser gällande det 

ansvar som landstinget har angående habilitering och hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättningar. Lagen styr även kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård för 

dem som bor i gruppbostad eller liknande. 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en ytterligare lag som är 

särskilt inriktade på personer med funktionsnedsättning, där individer med diagnosen Downs 

syndrom ingår. LSS är en lag som ger specifika rättigheter till den del individer med 

funktionsnedsättning, som individer med utvecklingsstörning. Om individen med en 

funktionsnedsättning behöver hjälp i form av insatser, måste insatsen sökas (Sveriges riksdag, 

2017c).  

 

Arbetsterapi 
Målet med arbetsterapi är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet 

med dennes egna önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav (Fisher, 2009). 
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Arbetsterapi är till för individer som riskerar att få/har fått nedsatt aktivitetsförmåga och är i 

behov av stöd i skapandet av förutsättningar till ett värdefullt liv (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapeuten använder sig av olika interventioner eller behandlingar för att utveckla 

personen i de aktiviteter som är problematiska för denne (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018). 

Problemformuleringen framkommer via observationer och/eller intervjuer (Eklund, 

Gunnarsson & Leufstadius, 2010), där interventionerna ska formas i samråd med individen 

och de ska även vara relaterade till den miljö där aktiviteten utförs (Tokolahi, Hocking & 

Kersten, 2016). Arbetsterapeuten ser till helheten gällande den egna individen, miljö och 

aktivitet (Fisher, 2009; Kielhofner 2012; American Occupational Therapy Association 

[AOTA], 2008).  

 

Downs syndrom 
Människans celler är uppbyggda på 46 kromosomer, där kromosomerna delas in i par 

(Larsson, 2014). En person med Downs syndrom har av en rubbning på det 21 

kromosomparet, där det finns tre exemplar av nummer 21, istället för det normala antalet 2  

(Malmquist, Zetterström, Brun, Kebbon & Johansson, u.å). En individ med Downs syndrom 

har till utseendet ett speciellt karaktäristiskt drag, och de kan även ha medicinska besvär som 

påverkar kroppens organ. Till exempel har många av dem syn- och hörselproblematik, 

epilepsi, bristande sköldkörtelfunktion, autism, luftvägsbesvär och uppvisar en viss 

infektionskänslighet. Hjärtfel är också en vanligt medicinskt besvär för individer med Downs 

syndrom, då mellan 40 och 50 procent av alla barn med diagnosen besväras av hjärtfel 

(Klasén McGrath, 2012; Kollberg, 1997; Asim et al., 2015) 

 

Aktivitetsproblematik för barn med Downs syndrom 
Barn som har diagnosen Downs syndrom kan, med rätt behandling, få en god livskvalitet. Det 

handlar om att ge barnet ett bra stöd och vägledning genom livet. Stödet kan komma från 

omkringliggande kontaktnät i form av familj, korttidsboende och landstinget kan även bidra 

med hjälp. Det finns dock risker om detta stöd skulle utebli, där barnet ifråga hamnar i ett 

socialt utanförskap. Barn med Downs syndrom har, precis som andra barn utan diagnos, 

också ett behov av att känna sig delaktiga och tillhöra en gemenskap (Andersson, 2007). Barn 

med Downs syndrom har en begränsad förmåga till att på egen hand söka upp samt 

upprätthålla och förvalta gemenskapen. De sociala riskerna kan vara mer skadliga än de 

medicinska eftersom varje individ behöver ett socialt kontaktnät att falla tillbaka på 
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(Kollberg, 2007). 

 

Habilitering 
Enligt Socialstyrelsen (2010) så definieras habilitering som insatser som används för att 

bibehålla och utveckla bästa möjliga funktionsförmåga för individer med medfödd eller 

förvärvad funktionsnedsättning. Detta sker utifrån den enskildes behov och förutsättningar 

för att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I 

arbetet med individen med utvecklingsstörning är det flera professioner som samverkar, 

såsom läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, logoped, arbetsterapeut och 

specialpedagoger (Östbom, 2012). Skillnaden mellan vuxenhabilitering och barnhabilitering i 

Sverige är att barn hör till barnhabilitering till och med att denne fyller 18 år, därefter övergår 

personen till att tillhöra vuxenhabiliteringen (Persson, 2016). Arbetsterapeutens roll i arbetet 

med barn och deras närstående gällande habilitering är både konsultativt och behandlande. 

Arbetet kräver att arbetsterapeuten gör någon form av bedömning eller kartläggning av 

barnets behov, svårigheter och resurser (Eliasson, Lidström, Peny-Dahlstrand, 2016).  

 

Arbetsterapi och Downs Syndrom  
Det är viktigt för barn som föds med funktionsnedsättning att få tillgång till evidensbaserade 

interventioner som främjar barnets hälsa och välbefinnande och minskar risken att utveckla 

svårigheter i framtiden (Tokolahi, Hocking & Kersten, 2016). Därför kan arbetsterapeuten 

engagera sig i barnets utveckling genom att välja lämpliga interventioner som främjar barnets 

hälsa och välmående. Arbetsterapeuter arbetar även med att identifiera eventuella hinder som 

kan uppstå för barn med Downs syndrom, och ju tidigare identifiering av beteendemässiga 

hinder sker, desto lättare är det att fånga upp de barn som har svårigheter och kunna använda 

sig av arbetsterapeutiska interventioner (Cebula, Wishart, Willis & Pitcairn, 2017). För att 

förbättra ett barns färdigheter kan en intervention vara att modifiera miljön där barnet 

befinner sig och att föreslå meningsfulla aktiviteter som får barnet att utveckla sina motoriska 

och kognitiva färdigheter (Jasmin, Gauthier, Julien & Hui1, 2017). Arbetsterapeuten kan 

också bidra med att förbättra funktionshindrade barns deltagande i lek och aktiviteter genom 

att åtgärda barnets miljö, kapacitet eller engagemang (American Occupational Therapy 

Association [AOTA], 2008). 

 

Interventionsformer enligt Fisher 
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De arbetsterapeutiska interventionerna kategoriserades utifrån Fishers (2009) sex 

interventionsformer. I den här studien kommer begreppen användas på engelska och i 

följande text kommer interventionsformerna förklaras. De arbetsterapeutiska interventionerna 

kan vara aktivitetsinriktade och funktionsinriktade. För att interventionerna ske på en 

aktivitetsnivå ska de tillhöra någon av interventionsformerna: “restorative occupation”, 

“aquistional  occupation” och “adaptive occupation”. Utmärkande för de här tre 

interventionsformerna är att aktiviteten är vald av individen själv samt att aktiviteten är 

meningsfull för individen. Aktiviteten utförs även i en naturlig miljö med relevanta föremål.  

För att interventionerna ska ske på en funktionsnivå ska de tillhöra någon av 

interventionsformerna: “preparation”, “rote practise/exercise” och “simulated occupation”. 

Karaktäristiskt för de interventionerna är att målet är återställande eller vidmakthållande av 

kroppsfunktioner. Individen är passiv och kan inte själv välja aktiviteter, vilket gör att 

arbetsterapeuten väljer interventioner (Fisher, 2009). 

 

Den första interventionsformen är “preparation” som innebär att förbereda inför aktivitet 

genom exempelvis utbildning, värmebehandling, massage och passiv rörelse samt 

positionering. Denna interventionsform har fokus på att utveckla eller vidmakthålla 

kroppsfunktioner. Den andra interventionsformen är “rote practise/exercise” och avser 

funktionsträning som innefattar träning av olika funktioner som till exempel koordination 

eller styrketräning för att förbättra styrkan. Fokus ligger på att utveckla eller bibehålla 

kroppsfunktioner. Den tredje interventionsformen är “simulated occupation” och innefattar 

aktivitetsträning som är simulerad eller i en inte naturlig miljö för aktiviteten. Syftet är att 

återställa eller återfå funktioner genom att utföra en vardaglig aktivitet, som till exempel att 

äta. Men aktiviteten sker med konstgjord mat istället för riktig mat. Den fjärde 

interventionsformen är “restorative occupation” som fokuserar på individens underliggande 

kroppsfunktioner i aktivitet. Syftet med interventionerna är att utveckla eller återställa 

kroppsfunktioner. Den femte interventionsformen är “aquistional occupation” som avser 

aktivitetsträning. Syftet är att utveckla och behålla aktivitetsförmågan så att individen kan 

utföra sina dagliga aktiviteter på en nivå som är relevant för individer med samma ålder, kön 

och kulturell grupp. Den sjätte interventionsformen är “adaptive occupation” och innehåller 

aktiviteter som är valda av individen, samt är meningsfulla och målmedvetna. Denna 

interventionsform innebär att kunna kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga, till exempel 

att modifiera individens fysiska miljö.  
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Problemformulering 

Efter litteraturgenomgång har författaren inte hittat någon litteraturöversikt som beskriver 

arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom. Författaren ser även att det är 

relevant att titta på om de arbetsterapeutiska interventionerna sker på aktivitet- eller 

funktionsnivå. 

 

Frågeställningar 
- Vilka arbetsterapeutiska interventioner genomförs för patientgruppen? 

- Sker de arbetsterapeutiska interventionerna på aktivitets- eller funktionsnivå? 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva aktuell forskning gällande 

arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom. 
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Metod 

Design 

För att svara på studien syfte valde författaren att göra en litteraturöversikt. Friberg (2012) 

beskriver att genomförande av en litteraturöversikt handlar om att fördjupa och utveckla 

kunskaper om inom ett redan förvalt område, samt kartläggning om området. 

 

Litteratursökning 
Den systematiska sökningen av artiklar skedde i januari år 2018. De databaser som användes 

var PubMed, Cinahl/EBSCOhost och AMED, vilka finns att tillgå via Luleå tekniska 

Universitet. Databaserna användes eftersom de svarar för studiens ämnesområde. För att 

specificera sökningen använde sig författaren av flera sökord, och de sökord som användes 

var “occupational therapy”, “interventions”, “Downs Syndrome”, “children”. Tekniken som 

användes i sökningen var “Boolesk söklogik”, och innebär att det används olika operatorer 

som till exempel AND, OR och NOT. Dessa operatorer används för att förklara vilket 

samband sökorden har till varandra (Friberg, 2012).  

 

Urval 
För att artiklarna skulle inkluderas i studien skulle de vara publicerade år 2000 eller senare, 

vara peer reviewed, finnas tillgängliga i fulltext vid någon av Luleå tekniska Universitets 

databaser samt vara publicerade på svenska eller engelska. Artiklarna skulle även behandla 

arbetsterapeutiska interventioner för barn mellan 0 till 18 år med diagnosen Downs syndrom. 

Litteratursökningen gav sammanlagt 1165  artiklar inklusive dubletter av vissa artiklar. 

Författaren läste först artiklarnas titlar för att skapa en bild av relevansen till studiens syfte. 

Se tabell 1; urval 1. Därefter valdes relevanta artiklar ut för att läsa igenom tillgängliga 

abstrakt. Se tabell 1; urval 2.  Flertalet artiklar sållades ut eftersom det inte fanns någon 

koppling till studiens syfte eller tydligt innehöll någon intervention. Efter urval 2 återstod det 

28 artiklar för granskning och analys. Se tabell 1. Efter kvalitetsgranskning återstod 18 

artiklar som inkluderades i studien. Artiklarna som valdes att inkluderas i studien var 

publicerade i USA, Australien, Spanien, Italien, Kanada, Irland, Taiwan, Norge, 

Nederländerna och Thailand och utgivningsåret varierade mellan år 2001-2018. En 

sammanställning av artiklarna finns i litteraturöversikten (se bilaga 1). 

 

Tabell 1. Översikt för litteratursökning (genomfördes 20 januari 2018) 
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Databas Sökord Antal 
träffar 
och Antal 
lästa 
titlar 

Urval 1 
(lästa 
abstrakt) 

Urval 2 
(lästa 
artiklar) 

Utvalda 
artiklar 
innan 
kvalitetsgr
anskning 

Utvalda 
artiklar 
efter 
kvalitetsgr
anskning 

PubMed “occupation
al therapy” 
OR 
“interventio
ns” AND 
“downs 
syndrome” 
AND 
“children” 

284 50 28 9 7 

PubMed “occupation
al therapy” 
AND 
“interventio
ns” AND 
“downs 
syndrome”  

8 8 8 2 1 

PubMed “occupation
al therapy” 
AND 
“downs 
syndrome” 

87 87 51 5 2 

AMED                                                “occupation
al therapy” 
OR 
“interventio
ns” AND 
“downs 
syndrome” 
AND 
“children” 

349 72 36 6 3 

Cinahl/ 
EBSCOhost 
 

“occupation
al therapy” 
OR 
“interventio
ns” AND 
“downs 
syndrome”  

425 174 72 4 4 

Cinahl 
EBSCOhost 
 

“occupation
al therapy” 
AND  
“interventio
ns” AND 
“downs 

12 12 9 2 1 
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syndrome”  

 

Dataanalys 
Författaren läste de valda artiklarna flera gånger, och därefter numrerades de valda artiklarna 

och det gjordes en sammanfattning av varje enskild artikel för att skapa en helhet av vad den 

belyser (Friberg, 2012). Artiklarna granskades i fulltext av författaren och därefter skedde ett 

övervägande om beslutet att ta med aktuell artikel. Om artikeln ska inkluderas i studien krävs 

det att den besvarar studiens syfte om den är lämplig att ta med i studien. De artiklar som 

exkluderades ansågs inte relevanta utifrån studiens avsikt och studiens syfte.  

Efter att artiklarna granskades i fulltext återstod 28 artiklar, och därefter skedde en 

kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Friberg (2012). Detta gjordes med avsikten att 

avgöra om artiklarna är lämpliga att inkludera i analysen eller om de bör exkluderas på grund 

av bristande kvalitet. Efter granskningen framkom det att 18 stycken artiklar var av god 

kvalitet och relevanta att inkluderas i analysen.  

 

Artiklarna analyserades på ett vetenskapligt och kritiskt sätt genom hela processen. De 

graderades utifrån Britton (2000) huruvida vilket bevisvärde varje artikel erhöll. Vid analysen 

sökte författaren likheter och/eller skillnader i hur författarna till artiklarna tolkat sina 

resultat, likheter och/eller skillnader i resultatinnehåll samt om det existerar någon 

forskningslucka för den här klientgruppen (Friberg, 2012; Britton, 2000). 

 

För att besvara den första frågeställningen gällande vilka arbetsterapeutiska interventioner 

som genomförs använde författaren ett raster för att optimera strukturen på den insamlade 

datan (Friberg, 2012). Författaren delade in de arbetsterapeutiska interventionerna utifrån de 

sex interventionsformerna som beskrivs utifrån Fisher (2009) och presenteras i tabell 2. Den 

andra frågeställningen gällande huruvida de arbetsterapeutiska interventionerna sker på 

aktivitet- eller funktionsnivå presenteras i tabell 3. 

 

Etiska reflektioner 

Litteraturöversikten består av publicerade vetenskapliga artiklar, där det är förutsatt att de är 

etiskt granskade när publicering skett. Litteratursökningen har skett med ett kritiskt 

förhållningssätt vid urval av artiklar samt vid läsning av de valda artiklarna. Enligt Friberg 

(2012) är det viktigt att författaren håller ett kritiskt förhållningssätt och är observant på om 
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forskningen i de granskade artiklarna har bedrivits på ett etiskt acceptabelt sätt. 

På grund av att majoriteten av de granskade artiklarna är publicerade på engelska finns det en 

risk att innehållet blir feltolkat. Författaren har då använt sig av engelskt-svenskt lexikon för 

att utesluta feltolkningar av artiklarna.   

 

Författaren har förhoppningen att studien ska bidra till sammanställd kunskap gällande 

arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom. Förväntan ligger även i att 

studien ska generera till ytterligare forskning och utveckling gällande den valda 

klientgruppen. 
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Resultat 
Interventionerna som återfanns i artiklarna efter litteratursökningen kategoriseras utifrån 

Fishers (2009) indelning av interventionsformer. Se tabell 2. Fishers (2009) indelning av 

interventionsformer användes som grunden för att utvärdera de interventioner som 

arbetsterapeuter använder i arbetet med barn med Downs syndrom. Tabell 3 (se sidan 18) 

visade på artiklarnas design, bevisvärde samt huruvida de arbetsterapeutiska interventionerna 

skedde på aktivitets- eller funktionsnivå.  
 

Tabell 2. Interventionsformer enligt Fisher (2009). 

Intervention i 
artiklar 

Preparation Rote 
practice
/ 
exercise 

Simulated 
occupation 

Restorative 
occupation 

Acquistional 
occupation 

Adaptive 
occupation 

Assisterad 
cykelterapi 

 1     

Fysisk aktivitet  2, 3     

Hippoterapi  4     

Elefantterapi  5     

Interventioner 
som innefattar 
interaktion 
med andra 
människor 

6, 16, 17, 18    13  

Imitativa 
färdigheter 
som främjar 
interaktion 

15      

Uppmuntran 
till deltagande i 
den sociala 
miljön 

    12, 14 8, 11 

Anpassning av 
den fysiska 
miljön 

     7, 9, 10 

 

Interventioner utifrån Fishers (2009) interventionsformer 
Resultatet av analysen visade på att de främsta interventionsformerna utifrån Fisher (2009) 

var: “preparation”, “rote practice/exercise” och “adaptive occupation”, där fem artiklar 

vardera kategoriserades i nämnda interventionsformer. 
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Exempel på arbetsterapeutiska interventioner som kategoriserades under “preparation” är de 

språkliga interventionerna. De språkliga interventionerna kategoriserades under “preparation” 

eftersom interventionsformen handlar om att förbereda inför en aktivitet, där förberedelserna 

kan innebära att utbilda barnet i interaktion med andra människor. Exempel på språkliga 

interventioner var: talterapi (Rvachew & Folden, 2018), uppmuntring till utveckling av 

barnets vokabulär (Deckers et al, 2017), användning av gester i samtal (Chan & Iacono, 

2001), uppmuntring till att barnet ökar användningen av verb i meningsuppbyggnaden 

(Vilaseca & Del Rio, 2004) samt användningen av imitering av barnet för att få en ökad 

förståelse i samtalet (Wright, Lewis & Collis, 2006). Gemensamt för de språkliga 

interventionerna var enligt resultatet i studien att i framtiden öka barnets möjlighet till 

delaktighet i aktiviteter. Förhoppningen i studierna visade även på att barnets språk och 

ordförråd skulle bli mer välutvecklat, vilket skulle ge barnet en större möjlighet att göra sig 

förstådd i dennes omgivning. De språkliga interventionerna som kategoriserades under 

“preparation” var helt valda av arbetsterapeuten. Detta utan att barnet blivit tillfrågat om att 

vilja vara delaktig i interventionen. De hade inte heller någon tydlig koppling till aktivitet, 

utan syftade främst på träning av barnets språkliga egenskaper (Vilaseca & Del Rio, 2004). 

Barnet hade inte heller enligt studierna blivit tillfrågade eller uttryckt några åsikter gällande 

huruvida aktiviteten ansågs meningsfullt för barnet (Deckers et al, 2017).  

 

Utifrån de fem artiklarna som sammanställdes utifrån “preparation” bedömdes det att två 

studier hade medelhög kvalité och tre studier hade låg kvalité utifrån Brittons (2000) modell 

för kvalitetsgranskning. 

 

Fem artiklar kategoriserades in efter analys i interventionsformen “rote practice/exercise”. 

“Rote practice/exercise” inkluderade främst interventioner som involverade fysisk träning. 

Det finns olika former av fysisk aktivitet som beskrevs som arbetsterapeutiska interventioner 

för barn med Downs syndrom. De interventioner som framkom i studierna var cykelterapi, 

promenader samt kardiovaskulär träning (Holzapfel et. al, 2015; Shields & Taylor, 2015; 

Shields et al, 2015). Dessa interventionernas främsta mål var att öka barnens fysiska förmåga 

för att i framtiden skapa motivation till andra aktiviteter däribland fysisk träning. Ytterligare 

exempel på fysisk träning som intervention var: hippoterapi och träningsprogram assisterat av 

elefanter (Champagne & Dugas, 2010; Satiansukpong, Pongsaksri & Sasat, 2015). Båda 
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interventionerna som använde sig av djur hade som mål att bibehålla och träna den posturala 

funktionen hos barn med Downs syndrom. 

 

Utifrån de artiklar som sammanställdes utifrån “rote practise/exercise” bedömdes det att 2 

studier hade hög kvalité, 1 studie hade medelhög kvalité och 2 studier hade låg kvalité utifrån 

Brittons (2000) modell för kvalitetsgranskning. 

 

Fem artiklar kategoriserades utifrån analysen in i interventionsformen “adaptive 

occupation”. “Adaptive occupation” kan delas in i två undergrupper: modifiering av den 

sociala miljön samt modifiering av den fysiska miljön enligt Fisher (2009).  

Följande interventioner delades in under modifiering av den sociala miljön: anpassning av 

barns beteendemönster, där målet med interventionen var att kunna planera barnets dag 

utefter vilket dagligt hälsotillstånd som barnet har (Daunhauer & Findler, 2011; Feeley & 

Jones, 2007; Sellinger, Hodapp & Dykens, 2006) samt undersöka huruvida barnets förmåga i 

den sociala miljön är i jämförelse med normalbegåvade barn. Undersökningen skedde genom 

observation och intervju med barnet. Artiklarna skrivna av Daunhauer och Findler (2011) 

samt Feely och Jones (2007) beskrev främst att arbetsterapeuten bör vara uppmärksam på hur 

barnets mående är för dagen, vilket gör att interventionen måste vara flexibel och föränderlig 

för att uppnå ett förväntat resultat.  

 

Följande interventioner kategoriserades in under modifiering av den fysiska miljön: 

anpassning av miljön (Dolva, Coster & Lilja, 2004) samt undvikande av fysiska hinder i 

miljön (Vimercati, Galli, Rigoldi & Albertini, 2012). Interventionernas mål var att barnet 

skulle få minskade skador som kan uppkomma vid fall, kompensera för att barnet ska kunna 

utföra de aktiviteter som hen vill samt öka barnets självständighet och delaktighet i 

aktiviteter. Exempel på modifiering i den fysiska miljön är att plocka bort mattor och möblera 

om i hemmet för att fallrisken skulle minska.  

 

Utifrån de artiklar som sammanställdes utifrån “adaptive occupation” bedömdes det att ingen 

studie hade hög kvalité, 3 studier hade medelhög kvalité och 2 studier hade låg kvalité utifrån 

Brittons (2000) modell för kvalitetsgranskning. 

 

Tre interventioner kategoriserades in efter analys i interventionsformen “acquistional 

occupation”. Interventionerna som identifierades var: arbetsterapeuten uppmuntrar barnet 
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med Downs syndrom att delta i aktiviteter med andra barn (Lyons, Brennan & Carroll, 2016; 

Wuang & Su, 2012) och arbetsterapeuten uppmuntrar till användning av berättande i 

aktiviteter tillsammans med barnet (Ashby et al, 2017). Interventionerna utfördes genom 

aktivitetsträning som är lämplig för individer med samma ålder, kön och kulturell grupp. Det 

beskrevs i studierna att förhoppningen med interventionen var att öka barnets självkänsla och 

öka självständigheten hos barnet.  

 

Utifrån de tre artiklarna som sammanställdes utifrån “acquistional occupation” bedömdes det 

att en studie hade hög kvalité och två studier hade låg kvalité utifrån Brittons (2000) modell 

för kvalitetsgranskning. 

 

Ingen artikel som inkluderades i studien kategoriserades in i någon av interventionsformerna 

“simulated occupation” eller “restorative occupation” (Fisher, 2009). 

 

 

Artiklarnas interventioner på aktivitets- eller funktionsnivå  
Resultatet visade på att tio av artiklarnas interventioner genomfördes på funktionsnivå, och 

resterande åtta av artiklarnas interventioner genomfördes på aktivitetsnivå.  

 

De interventioner som genomfördes på funktionsnivå fokuserade på att öka barnens fysiska 

förmåga (Holzapfel et. al, 2015; Shields et al, 2015; Satiansukpong, Pongsaksri & Sasat, 

2015; Shields & Taylor, 2015; Champagne & Dugas, 2010). Där kategoriserades även en del 

av de språkliga interventionerna in, då interventionerna främst syftade till att öka barnens 

språkliga förmågor genom att förbereda barnet på aktiviteten tillsammans med andra 

individer (Rvachew & Folden, 2018; Chan & Iacono, 2001; Vilaseca & Del Rio, 2004; 

Deckers et al., 2017; Wright, Lewis & Collis, 2006) 

 

De artiklar där interventionerna genomfördes på aktivitetsnivå innebar att interventionerna 

grundades på att utföra en aktivitet för att förbättra barnets förmåga i en aktivitet (Lyons, 

Brennan & Carroll, 2016; Daunhauer & Findler, 2011; Wuang & Su, 2012). Resterande 

språkliga interventioner skedde även de på aktivitetsnivå, eftersom arbetsterapeuten i de tre 

studierna valt att genomföra interventionen i aktiviteten (Sellinger, Hodapp & Dykens, 2006; 

Feeley & Jones, 2007; Ashby et al, 2017). De interventioner som syftade på anpassning i 
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miljön bedömdes även de på aktivitetsnivå då de beskrev interventioner som kompenserade 

för nedsatt aktivitetsförmåga (Vimercati, Galli, Rigoldi & Albertini, 2012; Dolva, Coster & 

Lilja, 2004).  
 

Artiklarnas bevisvärde  
Resultatet visar på att flertalet av artiklarna graderades, utifrån Britton (2000), till ett lågt 

bevisvärde (Holzapfel et al., 2015; Satiansukpong et al. 2015; Deckers et al. 2017; Daunhauer 

& Findler, 2011; Feeley & Jones, 2007; Lyons et al., 2016; Law et al., 2005; Wright et al., 

2006; Rvachew & Folden, 2018; Ashby et al., 2017). Resultatet visar på att endast 3 artiklar 

hade högt bevisvärde (Shields & Taylor, 2015; Shields et al., 2017; Wuang & Su, 2012), där 

en av dem var en RCT-studie och de övriga var stora studier som genomförts under lång tid. 

En av artiklarna studerade inte interventionernas effekt, utan var endast en översikt som 

beskrev interventionerna (Daunhauer & Findler, 2011). 

 

Tabell 3. Artiklarnas design och bevisvärde samt interventioner på aktivitets- eller 

funktionsnivå 

 Författare till artikel Design Aktivitets- eller 
funktionsnivå 

Bevisvärde 

1 Holzapfel, Ringenbach, Mulvey, 

Sandoval-Mendez, Cook, Ganger & 

Bennett (2015) 

Fall-kontrollstudie Funktionsnivå Lågt bevisvärde 

2 Shields & Taylor (2015) RCT-studie Funktionsnivå Högt bevisvärde 

3 Shields, Hussey, Murphy, Gormley 

och Hoey (2017) 

Kohortstudie Funktionsnivå Högt bevisvärde 

4 Champagne & Dugas (2010) Fallstudie Funktionsnivå Medelhögt 
bevisvärde 

5 Satiansukpong, Pongsaksri & Sasat  

(2015) 

Kontrollgrupp Funktionsnivå Lågt bevisvärde 

6 Deckers, Van Zaalen, Van Balkom 
& Verhoeven (2017)  

Tvärsnittsstudie Funktionsnivå Lågt bevisvärde 

7 Vimercati, Galli, Rigoldi & 

Albertini (2012)  

Icke-randomiserade 
studier  

Aktivitetsnivå Medelhögt 
bevisvärde 

8 Daunhauer & Findler (2011) Litteraturöversikt Aktivitetsnivå Lågt bevisvärde 
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9 Sellinger, Hodapp & Dykens 

(2006) 

Fall-kontrollstudie Aktivitetsnivå Medelhögt 
bevisvärde 

10 Feeley & Jones (2007)  Fallstudie Aktivitetsnivå Lågt bevisvärde 

11 Dolva, Coster & Lilja (2004) Tvärsnittsstudie Aktivitetsnivå Medelhögt 
bevisvärde 

12 Lyons, Brennan & Carroll (2016) Utforskande 
kvalitativt 
paradigm 

Aktivitetsnivå Lågt bevisvärde 

13 Ashby, Moore Channella, & 

Abbeduto (2017) 

Kohortstudie Aktivitetsnivå Lågt bevisvärde 

14 Wuang & Su (2012)  Kohortstudie Aktivitetsnivå Högt bevisvärde 

15 Wright, Lewis & Collis (2006)  Fall-kontrollstudie Funktionsnivå Lågt bevisvärde 

16 Rvachew & Folden (2018) Fallstudie Funktionsnivå Lågt bevisvärde 

17 Vilaseca & Del Rio (2004)  Kohortstudie Funktionsnivå Medelhögt 
bevisvärde 

18 Chan & Iacono (2001) Beskrivande 
longitudinell studie 

Funktionsnivå Medelhögt 
bevisvärde 

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
I denna litteraturöversikt kategoriserades de identifierade interventionerna utifrån Fishers 

(2009) indelning av interventionsformer. Litteraturöversikten visade på att den större andelen 

av de arbetsterapeutiska interventionerna sker på funktionsnivå, det vill säga utifrån de 

interventioner som Fisher (2009) beskriver som: “preparation”, “rote practice/exercise” och 

“simulated occupation”. Dock inkluderades ingen intervention under kategorin “simulated 

occupation”. Att den större andelen av de arbetsterapeutiska interventionerna skedde på 

funktionsnivå överensstämmer med tidigare studier som visar på att interventioner inom 

barnhabiliteringen ofta sker på funktionsnivå, där olika aktiviteter användes främst som ett 
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medel, snarare än ett mål, för att träna olika motoriska funktioner (Lynch et al., 2017; Hahn-

Markowitz et. al, 2017). 

 

Utifrån resultatet av litteraturöversikten gick det att utläsa att interventionsformerna enligt 

Fisher (2009) “preparation”, “rote practice/exercise” samt “adaptive occupation” var de 

främsta interventionsformerna för barn med Downs syndrom. I interventionsformerna 

“preparation” och “rote practice/exercise” skedde interventionerna på funktionsnivå, medan 

“adaptive occupation” skedde på aktivitetsnivå. Tio av de artiklar som ingick i 

litteraturöversikten beskrev arbetsterapeutiska interventioner på funktionsnivå, medan endast 

åtta av de artiklar som ingick i litteraturöversikten beskrev arbetsterapeutiska interventioner 

på aktivitetsnivå. Att fler interventioner är på funktionsnivå är i kontrast till vad som beskrivs 

inom arbetsterapeutisk teori. Fisher (2009) beskriver att meningsfulla aktiviteter är aktiviteter 

som är betydelsefulla för individen och som erbjuder en källa av motivation i 

aktivitetsutförandet. Att genomföra interventioner som sker på aktivitetsnivå ökar 

aktivitetsutförandet som sker i det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2009; Ma, Trombly & 

Robinson-Podolski, 1999). I resultatet av denna litteraturöversikt visades det på att 

arbetsterapeutiska interventioner inte alltid utgår från barnets egna åsikt för vad som är 

meningsfulla aktiviteter för barnet. En studie av Slettebø et al. (2017) beskriver att genomföra 

meningsfulla aktiviteter med individer är av vikt för att individen ska behålla sin värdighet 

och känna glädje i det dagliga livet.  

 En av de viktigaste arbetsterapeutiska utgångspunkterna beskriver Kielhofner (2012) är 

klientcentrering som innebär att det hela tiden är klienten som är i fokus under hela 

arbetsterapiprocessen. Resultatet i litteraturöversikten visar på att barnen är i fokus, men inte 

på det sättet att de har möjlighet att uttrycka sina önskningar gällande aktiviteter som är 

meningsfulla för dem. En studie av Phoenix och Vanderkaay (2015) beskriver även att ett 

klientcentrerat tillvägagångssätt är fördelaktigt och förbättrar måluppfyllelsen. Enligt Law et. 

al (2006) kan arbetsterapeuten använda sig av bedömningsinstrument som Canadian 

Occupational Performance Measure [COPM] (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2006), 

för att barnen skulle kunna ge sin uppfattning om sin förmåga. COPM ger möjlighet att 

barnet själv får uttrycka sin förmåga, vilket även bidrar till ett klientcentrerat förhållningssätt.  

 

Resultatet visar på att den här litteraturöversikten inte helt överensstämmer med de 

rekommendationer som finns i arbetsterapeutisk teori (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). 
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Fisher (2009) menar att aktivitetsutförandet och inte underliggande kroppsfunktioner ska stå i 

fokus för utredningen. Dock är det viktigt att ha kunskap om kroppsfunktioner, såsom 

anatomi och fysiologi, för att kunna bedöma den underliggande orsaken till ett nedsatt 

aktivitetsutförande. Om behovet av att känna till de kroppsfunktioner som orsakar 

aktivitetsnedsättning är en pågående diskussion i relation till de arbetsterapeutiska 

teorimodeller som beskriver att det centrala i en arbetsterapeutisk intervention bör vara att 

förbättra utförandet av aktiviteter. Snarare än att förbättra den specificerade funktionen 

(Fisher, 2009; AOTA, 2008; Kielhofner, 2012). Enligt Kielhofner (2012) är det viktigt att 

komma ihåg i arbetet med barn är att barn befinner sig ständigt i olika utvecklingsfaser. 

Därför finns det en underliggande tanke om att göra bedömningar på funktionsnivå, för att få 

en tydlig bild av vart barnet befinner sig i sin utveckling. Kan detta vara en förklaring till en 

del av de interventioner som sker i relation till barn med Downs syndrom faktiskt är på 

funktionsnivå? 

  

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva aktuell forskning gällande 

arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom. Åldern på barnen som ingick 

i studien (0-18 år) valdes eftersom det är det åldersspannet som arbetsterapeuter arbetar med i 

barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Det stora åldersspannet valdes för att så stort 

antal artiklar som möjligt kunde inkluderas i studien.  

 

Författaren valde att anlägga ett helikopterperspektiv i enlighet med Friberg (2012) för att 

skapa en överblick av vilka typer av interventioner som fanns för den valda patientgruppen. 

Författarens initiala tanke gällande arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs 

syndrom var att det finns många studier gällande den fysiska miljön och anpassningar i 

hemmet. Dock ändrades detta efter arbetets gång, eftersom flertalet studier belyste behovet av 

fysisk aktivitet samt interventioner som tränade de kognitiva färdigheterna. 

 

Författaren gjorde kvalitetsgranskning på de valda artiklarna utifrån Friberg (2012), och det 

gjordes för att säkerhetsställa att artiklarnas innehåll var av värde att inkludera i studien samt 

att det svarar till studiens syfte. Artiklarnas bevisvärde granskades även utifrån Britton 

(2000). Samtliga artiklar kvalitetsgranskades utifrån analysmallar, vilket stärker studiens 

trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2002). Trovärdigheten stärktes även av att författaren 
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använde sig av ett kritiskt gransktande förhållningssätt. Det bör nämnas att författaren hade 

en relativt liten erfarenhet av att kvalitetsgranska och undersöka artiklarnas bevisvärde, vilket 

kan göra att studien hade en bristande trovärdighet. 

 

Författaren anser att resultatet är överförbart till andra klientgrupper med liknande typer av 

funktionshinder. Detta eftersom deltagarna i litteraturöversiktens artiklar var av olika kön och 

ålder. Överförbarhet innebär att resultaten kan överföras till ett liknande sammanhang 

(Holloway & Wheeler, 2006). Studiens resultat är även överförbart för klienter i vuxen ålder, 

då de interventionerna även kan vara lämpliga för en högre åldersgrupp. 

 

De valda artiklarnas interventioner kategoriserades efter Fishers (2009) sex 

interventionsformer. Valet av interventionernas kategorisering var inte självklart, utan växte 

fram efter dialog mellan författaren och författarens handledare. Trots hjälp från handledare 

kunde detta medföra en risk med att resultatet feltolkats.  

 

Konklusion 
Resultatet för denna litteraturöversikt visar på att utifrån Fishers (2009) sex 

interventionsformer var “preparation”, “rote practice/exercise” och “adaptive occupation” de 

vanligaste interventionsformerna för barn med Downs syndrom. Vanligaste interventionerna 

skedde på funktionsnivå. Endast 3 av de 18 vetenskapliga artiklarna hade ett högt bevisvärde 

och det fanns en begränsad mängd forskning gjord på arbetsterapeutiska interventioner för 

barn med Downs syndrom. Det finns ett behov för vidare forskning gällande området. 

Resultatet ger en överblick vilken arbetsterapeutisk forskning som fanns tillgänglig för 

arbetsterapeutiska interventioner för barn med Downs syndrom. Resultatet kan även vara ett 

stöd för arbetsterapeuter som arbetar inom barn- och ungdomshabiliteringen. 
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Bilaga 1, Artikelöversikt 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher 
(2009) 

Resultat Slutsats 

1 Titel: 
“Improvements in 
manual dexerity relate to 
improvements in 
cognitive planning after 
assisted cycling therapy 
(ACT) in adolescents 
with down syndrome” 
 
Författare: 
Holzapfel,  Ringenbach 
Mulvey, Sandoval - 
Mendez, Cook, Ganger 
& Bennett 
 
Tidskrift: 
Research in 
Developmental 
Disabilities  
 
Årtal: 
2015 
 
Databas: 
Pubmed 

Undersöka de 
kroniska 
effekterna av åtta 
veckor assisterad 
cykelterapi 
(ACT), frivillig 
cykling (VC) och 
ingen cykling 
(NC), på manuell 
fingerfärdighet 
och kognitiv 
planeringsförmå
ga hos ungdomar 
med Downs 
syndrom. 

Rote practice/ 
exercise 

Dessa resultat 
stödjer effekten 
av ACT 
hederliga 
effekter på 
finmotorfunktio
nen och den  
verkställande 
funktionen hos 
barn med 
Downs 
syndrom.  

ACT verkar 
effektivare än 
volontär 
cykling (VC) 
som ett sätt att 
förbättra 
fingerfärdighet 
och kognitiv 
planeringsförmå
ga. Det verkar 
som att VC hos 
personer med 
Downs 
syndrom kanske 
inte är 
tillräcklig för att 
framkalla 
betydande 
förbättringar i 
motorisk och 
kognitiv 
funktion, 
eftersom ACT 
resulterade i 
större 
förbättringar 
trots samma 
deltagares 
effektutgång 
och 
hjärtfrekvensres
pons. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

2 Titel:  
“The feasibility of a 
physical activity program 
for young adults with 
Down syndrome: A 
phase 2 randomised 
controlled trial” 
 
Författare: 
Shields & Taylor 
 
Tidskrift: 
Journal of Intellectual & 
Developmental 
Disability 
 

Undersöka om 
ett fysiskt 
aktivitetsprogra
m utformat 
enligt Rimmer 
och Rowlands 
ramar (2008) 
var 
genomförbart 
för 
patientgruppen. 

Rote practice/ 
exercise 

Deltagarna 
loggade i 
genomsnitt 175 
minuter per 
vecka 
gångavstånd). 
Inga 
biverkningar 
inträffade. 
Provstorleksbed
ömning för en 
fas III-studie 
tyder på att 41 
deltagare per 
grupp skulle 
behövas för att 

Studien visar 
preliminär 
evidens för att 
ett 
gångprogram är 
möjligt och 
säkert för 
personer med 
Downs 
syndrom.  
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Årtal: 
2015 
 
Databas: 
PubMed 

visa en 
signifikant 
skillnad. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

3 Titel:  
“An exploratory study of 
the association between 
physical activity, 
cardiovascular fitness 
and body size in children 
with Down syndrome” 
 
Författare: 
Shields, Hussey, 
Murphy, Gormley & 
Hoey 
 
Tidskrift: 
Developmental 
Neurorehabilitation 
 
Årtal: 
2015 
 
Databas: 
Cinahl/EBSCOhost 

Undersöka 
förhållandet 
mellan fysisk 
aktivitet och 
kroppsstorlek, 
kardiovaskulär 
fitness och 
kroppsstorlek 
och fysisk 
aktivitet och 
kardiovaskulär 
fitness hos barn 
med Downs 
syndrom. 

Rote practice/ 
exercise 

14 barn med 
Downs 
syndrom deltog. 
Det fanns ingen 
signifikant 
samband mellan 
fysisk aktivitet 
och 
kardiovaskulär 
fitness eller 
fysisk aktivitet 
och 
kroppsstorlek.  

Preliminära 
bevis tyder på 
att fysisk 
aktivitet inte 
kan associeras 
med 
kroppsstorlek 
eller fitness hos 
barn med 
Downs 
syndrom. 
Kroppsstorleke
n verkar vara 
motsats  
relaterad till 
fitness hos barn 
med Downs 
syndrom. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

4 Titel:  
“Improving gross motor 
function and postural 
control with 
hippotherapy in children 
with Down syndrome” 
 
Författare: 
Champagne & Dugas 
 
Tidskrift: 
Physiotherapy Theory 
and Practice 
 
Årtal: 
2010 
 
Databas: 
PubMed 

Beskriva 
effekterna av ett 
11-veckors 
hippoterapiprogr
am på 
bruttomotorfunk
tionerna hos 
barn med 
Downs 
syndrom. 

Rote practice/ 
exercise 

Många 
dimensioner 
som 
utvärderades av 
GMFM 
(bruttomotor-
funktionsmått) 
visade 
förbättringar 
hos båda 
barnen, vilket 
bekräftades av 
de två 
fysioterapeutern
a som bedömde 
dem. 

Författarna 
övertygade om 
att denna 
rapport utgör en 
steg för att 
genomföra 
accelerometri 
som ett verktyg 
för forskning 
inom 
hippoterapi. 
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 Artikel Syfte Interventionsform 
enligt Fisher (2009) 

Resultat Slutsats 

5 Titel:  
“Thai Elephant-Assisted 
Therapy Programme in 
children with Down 
syndrome” 
 
Författare: 
Satiansukpong, 
Pongsaksri & Sasat 
 
Tidskrift: 
Department of 
Occupational Therapy 
 
Årtal: 
2015 
 
Databas: 
Cinahl/EBSCOhost 

Undersöka 
effekterna av det 
thailändska 
Elephant-
Assisted 
Therapy 
Programmet för 
barn med 
Downs syndrom 
på balans, 
postural control 
och visual motor 
integration. 

Rote practice/ 
exercise 

Resultatet 
visade att 
deltagare med 
Down syndrom 
har ett brett 
spektrum av 
prestanda i 
postural 
kontroll, vilket 
medför 
svårigheter att 
erhålla 
statistiskt olika 
resultat mellan 
grupper, 
speciellt när 
provstorleken är 
liten. 

Ingen 
förbättring 
gjordes i balans 
eller postural 
kontroll inom 
tidsperioden. 
Denna studie 
fann att stöd 
från att använda 
TETP-D gav 
meningsfulla 
yrken för brutto 
och finmotorisk 
utveckling. 
Elefanten är ett 
tydligt element 
för motivation 
som hjälper 
barn med DS att 
fokusera på 
aktiviteten till 
hands. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

6 Titel:  
“Core vocabulary of 
young children with 
Downs syndrome” 
 
Författare: 
Deckers, Van Zaalen, Van 
Balkom & Verhoeven  
 
Tidskrift: 
Augmentative and 
Alternative 
Communication 
 
Årtal: 
2017 
 
Databas: 
Cinahl/EBSCOhost 

Utveckla en 
kärnordförrådsli
sta för småbarn 
med 
intellektuella 
funktionshinder 
mellan 2 och 7 
år eftersom data 
från denna 
befolkning 
saknas i 
kärnordlitteratur
litteraturen. 

Preparation Resultatet ger 
viktiga insikter i 
kärnordförråd 
och funktionell 
ordförrådsbruk i 
denna 
deltagargrupp. 
Dessutom är 
resultaten 
mycket 
jämförbara med 
kärnordförrådsli
stor över studier 
i andra 
patientgrupper. 

Ord i 
kärnordförråden 
för små barn 
med Downs 
syndrom verkar 
vara likartade i 
syntaktiska, 
semantiska och 
pragmatiska 
funktioner till 
kärnord som 
identifieras 
genom 
forskning i 
andra 
populationer, 
även om 
innehållsordets 
bidrag till 
kärnordförråd 
av barn med 
Downs 
syndrom verkar 
högre än i andra 
grupper. 
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 Artikel Syfte Interventionsform 
enligt Fisher (2009) 

Resultat Slutsats 

7 Titel:  
“Obstacle avoidance in 
Down syndrome” 
 
Författare: 
Vimercati, Galli, Rigoldi 
& Albertini 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Electromyography and 
Kinesiology 
 
Årtal: 
2012 
 
Databas: 
PubMed 

Analysera 
hinderstrategier 
för normalt 
utvecklade unga 
vuxna (N) och 
hos unga vuxna 
med Downs 
syndrom på 
olika nivåer av 
hinderhöjder, 
med särskild 
uppmärksamhet 
på de strategier 
som används för 
att rensa hindret 
och hur 
gångmönster 
modifierades av 
uppfattningen 
av hinder. 

Adaptive occupation Det fanns bevis 
för en annan 
undvikningsstra
tegi för unga 
vuxna med 
Downs 
syndrom, och 
för svårigheter 
att reglera 
gånggamppara
metrar när det 
utmanades med 
en komplex 
situation som 
förekomsten av 
ett hinder. 

Det finns en 
brist i 
förutseende 
rörelsejustering
ar för unga 
vuxna med 
Downs 
syndrom och 
gav ytterligare 
bevis på 
förekomsten av 
svårigheter vid 
perceptuell-
motorkoppling i 
Downs 
syndrom. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

8 Titel:  
“The Downs syndrome 
behavioural phenotype: 
Implications for Practice 
and Research in 
Occupational Therapy” 
 
Författare: 
Daunhauer & Findler  
 
Tidskrift: 
Occupational Therapy in 
Health Care 
 
Årtal: 
2011 
 
Databas: 
PubMed 

Granskning av 
aspekter 
gällande 
beteendefenotyp
en hos barn med 
Downs 
syndrom.  

Adaptive occupation 
 
 

Karaktärisering
en av Downs 
syndrome-
beteendet har 
stor betydelse 
för familjer, 
pedagoger och 
interventionister
.  

Individuell 
variabilitet 
finns i hur de 
beteendemässig
a fenotyperna 
hos barn med 
Downs 
syndrom 
påverkar 
resultaten under 
en livstid. 
Syftet med 
artikeln var att 
skapa 
ytterligare 
diskussioner 
relaterade till 
behoven hos 
denna 
population i det 
arbetsterapeutis
ka samhället. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

9 Titel:  
“Leisure Activities of 

Utöka 
laboratoriebaser

Adaptive occupation Dessa resultat 
lyfter fram 

Den här studien 
tar historia av 
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individuals with Prader-
Willi, Williams, and 
Downs syndromes” 
 
Författare: 
Sellinger, Hodapp & 
Dykens 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Developmental and 
Physical Disabilities 
 
Årtal: 
2006 
 
Databas: 
AMED 

ade profiler för 
deltagande i 
fritidsaktiviteter 
för personer 
med tre 
genetiska 
syndrom. 

vikten av att ge 
fler möjligheter 
för barn att 
engagera sig i 
aktiviteter som 
är relaterade till 
deras styrkor 
och med 
närmare 
undersökningar 
kan det vara 
möjligt att 
upptäcka 
konsekvenserna 
över tiden både 
av styrka och 
svagheter. 

etiologirelaterad
e profiler som 
visas med hjälp 
av 
laboratoriebaser
ade åtgärder. 
Fynden 
överförs till 
patientens 
vardagliga 
aktiviteter och 
beteenden. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

10 Titel:  
“Strategies to address 
challenging behaviour 
in young children with 
Downs syndrome” 
 
Författare: 
Feeley & Jones 
 
Tidskrift: 
Down Syndrome 
Research and Practice  
 
Årtal: 
2007 
 
Databas: 
PubMed 

Beskrivning av 
användningen 
av 
beteendebaserad
e interventioner 
för att ta itu med 
några av de 
specifika 
utmaningar som 
ofta ses hos 
unga barn med 
Downs 
syndrom. 

Adaptive occupation Effektiviteten 
av individuella 
interventionsstr
ategier som 
illustreras i 
dessa fall 
exempel tyder 
på att 
användningen 
av kombinerade 
ingrepp för barn 
med Downs 
syndrom 
kommer att vara 
lika effektivt. 

Minskningen i 
utmanande 
beteende som 
ett resultat av 
användningen 
av 
beteendebasera
de 
interventionsstr
ategier ledde till 
ökade 
framgångsrika 
möjligheter att 
delta i typiska 
miljöer. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

11 Titel:  
“Functional 
Performance in 
children with Down 
Syndrome” 
 
Författare: 
Dolva, Coster & Lilja 
 
Tidskrift: 
American Journal of 
Occupational Therapy 

Beskriva 
funktionen hos 
hem och 
samhälle i 5-
åriga barn med 
Downs 
syndrom. 

Adaptive occupation Barnen visade 
ett brett utbud 
av funktionella 
prestanda. 
Prestanda av 
hushållsaktivitet
er verkade mest 
försenade på 
aktiviteter som 
krävde fina 
motoriska 
färdigheter. 

Resultaten ger 
grundläggande 
information om 
typiska nivåer 
av funktionell 
prestanda hos 
barn med 
Downs 
syndrom vid 5 
års ålder. Det 
breda utbudet 
av funktionella 
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Årtal: 
2004 
 
Databas: 
PubMed 

Barn föreföll 
mindre 
drabbade av 
grundläggande 
funktionella 
kunskaper om 
rörlighet.  

prestanda över 
barn indikerar 
dock ett behov 
av försiktighet 
vid 
generalisering 
av resultaten till 
ett enskilt barn. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

12 Titel:  
“Exploring parental 
perspectives of 
participation in children 
with Down Syndrome” 
 
Författare: 
Lyons, Brennan & 
Carroll 
 
Tidskrift: 
Child language 
Teaching and Therapy 
 
Årtal: 
2016 
 
Databas: 
PubMed 

Utforska 
föräldrarnas syn 
på deras barns 
deltagande och 
för det andra att 
identifiera 
hinder och 
hjälpmedel i 
förhållande till 
deltagande i 
vardagliga 
aktiviteter. 

Acquistional 
occupation 
 

Resultatet från 
denna studie 
lyfter fram de 
upplevda 
komplexa 
delarna i 
dagliga 
aktiviteter för 
barn med 
Downs 
syndrom. 
Föräldrars 
diskussion om 
deras barns 
deltagande i 
vardagen gick 
utöver den 
verkliga 
verksamheten 
till de fördelar 
som barnen fick 
från deltagande.  

Studien fångar 
utmaningen att 
fånga den 
multidimension
ella karaktären 
av deltagande i 
vardagliga 
aktiviteter. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

13 Titel:  
“Inferential language 
use by youth with 
Down syndrome during 
narration” 
 
Författare: 
Ashby, Moore 
Channella, & Abbeduto 
 
Tidskrift: 
Research in 
Developmental 
Disabilities 
 
Årtal: 
2017 
 

Undersöka 
språkanvändnin
g av ungdomar 
med DS i 
samband med 
berättande 
berättande i 
förhållande till 
ungdom med 
bräckligt X-
syndrom (FXS) 
och typiskt 
utvecklade (TD) 
barn. 

Acquistional 
occupation 
 

Resultaten från 
studien tyder på 
att 
interventioner 
som syftar till 
att förbättra 
talat språk för 
barn med 
Downs 
syndrom bör 
överväga att 
rikta inferensivt 
språk. 

Alternativt kan 
det vara att de 
syntaktiska 
begränsningarn
a som är 
karakteristiska 
för individer 
med Downs 
syndrom kan 
begränsa 
användningen 
av språk under 
berättande, en 
relativt 
komplex 
kommunikation
. 
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Databas: 
AMED 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

14 Titel:  
“Patterns of 
participation and 
enjoyment in 
adolescents with Down 
syndrome” 
 
Författare: 
Wuang & Su 
 
Tidskrift: 
Research in 
Developmental 
Disabilities  
 
Årtal: 
2012 
 
Databas: 
PubMed 

Bestämma 
deltagande och 
njutning hos 
unga med 
Downs syndrom 
i Taiwan och att 
bedöma hur 
deltagandet 
varierar mellan 
kön, kognitiv 
och 
motorfunktionsv
ariabler. 

Acquistional 
occupation 
 

Våra resultat 
börjar belysa 
bidraget från 
motoriska och 
kognitiva 
funktioner till 
framgångsrikt 
deltagande i 
ungdomar med 
Downs 
syndrom. 
Ungdomar med 
bättre motor 
och kognitiva 
funktioner 
deltog mer och 
rapporterade 
också större 
njutning i både 
formella och 
informella 
aktiviteter. 

Resultatet bör 
tolkas med 
försiktighet, 
eftersom ett 
större 
deltagande är 
inte 
nödvändigtvis 
bättre och 
mindre 
deltagande 
innebär inte 
personligt 
misslyckande. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

15 Titel:  
“Imitation and 
representational 
development in young 
children with Down 
syndrome” 
 
Författare: 
Wright, Lewis & Collis  
 
Tidskrift: 
British Journal of 
Developmental 
Psychology 
 
Årtal: 
2006 
 
Databas: 
AMED 

Överväga 
representativa 
betydelsen av 
anomalier i 
beteende eller 
uppgiftens 
prestanda. 

Preparation Resultaten 
indikerade att 
barnen med 
Downs 
syndrom, trots 
att de utförde på 
samma nivå 
som barn i TD-
gruppen på en 
standardobjekt-
permanent-
uppgift, utförde 
betydligt 
mindre bra på 
en objekts 
uppgift som 
uttryckligen 
hindrade 
lösningen 
genom 
imitation. 

Slutsatsen är 
stöd för 
existensen av 
separata 
representationsd
omäner som 
kan utvecklas i 
olika takt och 
utöva inflytande 
på hur barn 
uppför sig när 
de utför 
uppgifter. 
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 Artikel Syfte Interventionsform 
enligt Fisher (2009) 

Resultat Slutsats 

16 Titel:  
“Speech therapy in 
adolescents with Down 
syndrome: In pursuit of 
communication as a 
fundamental human 
right” 
 
Författare: 
Rvachew & Folden 
 
Tidskrift: 
International Journal of 
Speech-Language 
Pathology 
 
Årtal: 
2018 
 
Databas: 
PubMed 

Beskrivning av  
skillnadssvaret 
hos en tonåring 
med Downs 
syndrom i tre 
talterapiinterven
tioner och visar 
användningen 
av en 
randomiseringsd
esign för en 
individ för att 
identifiera 
effektiva 
behandlingar för 
barn med 
komplexa 
kommunikations
störningar.  

Preparation En åtgärd av 
generalisering 
från 
undervisade ord 
för att utlösa 
riktiga ord i 
fraser som 
avslöjar 
överlägsen 
inlärning i 
hörselmotorisk 
integration. 

Interventionsres
ultaten kan 
tjäna till att 
motivera 
tillhandahålland
et av lämpliga 
stöd till 
personer med 
Downs 
syndrom så att 
de kan uppnå 
sin fulla 
potential att ta 
emot 
information och 
uttrycka sig. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

17 Titel:  
“Language acquisition 
by children with Down 
syndrome: a naturalistic 
approach to assisting 
language acquisition”  
 
Författare: 
Vilaseca & Del Rio  
 
Tidskrift: 
Child language 
Teaching and Therapy 
 
Årtal: 
2004  
 
Databas: 
PubMed 

Utforma, 
genomföra och 
utvärdera 
genomförbarhet
en av en allmän 
interventionsfor
m baserad på 
anpassade 
naturliga 
processer för 
språk- och 
kommunikations
utveckling. 

Preparation Terapeutens 
naturalistiska 
interaktiva stil 
bidrog till att 
förbättra 
användningen 
av verb i flera 
orduttalanden, 
inom ramen för 
behandlingssess
ionerna, med tre 
barn med 
Downs 
syndrom. 

Slutsatsen är att 
barns språk 
förändras, att 
ingreppet måste 
ses med viss 
försiktighet, 
eftersom 
vinsterna i 
underhållet föll 
bort från 
förväntningarna
. 

 
 Artikel Syfte Interventionsform 

enligt Fisher (2009) 
Resultat Slutsats 

18 Titel:  
“Gesture and Word 
Production in children 
with Down syndrome” 

Undersökning 
av de gester som 
producerades av 
barn före och 

Preparation Resultaten 
indikerade att 
olika typer av 
gester som 

Den 
föreliggande 
studien, trots att 
den var 
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Författare: 
Chan & Iacono 
 
Tidskrift: 
Augmentative and 
Alternative 
Communication 
 
Årtal: 
2001 
 
Databas: 
Cinahl/EBSCOhost 

under 
framväxten av 
ordproduktion 
och de 
funktioner som 
de betjänade. 

betjänar olika 
kommunikativa 
funktioner 
producerades 
under 
strukturerad och 
moder-barns 
interaktioner. 

beskrivande i 
naturen och 
genomfördes 
med ett litet 
prov, angav 
betydelsen av 
gester och deras 
kommunikativa 
funktioner i 
språkutveckling
en av tre barn 
med Downs 
syndrom. 

 
 


