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Sammanfattning 

Inledning: Leken kan många gånger vara svår att utföra för barn med motoriska 
funktionsnedsättningar och är därför ett viktigt verktyg inom arbetsterapin. Genom leken utvecklas 
barnen och är därmed en betydelsefull del i deras liv.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters användning av lek för barn med 
motoriska funktionsnedsättningar. 

Metod: En litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats ingår. 
För att finna relevanta artiklar utfördes sökningar i databaserna Cinahl plus fulltext, Pubmed och 
Amed. Begränsningar som årtal 2000-2016, peer-reviewed, english language samt 0-13 år 
genomfördes i samtliga databaser. 

Resultat: Samtliga artiklar som ingår i studien utgår ifrån olika lekaktiviteter för att utveckla barnens 
motorik. Arbetsterapeuterna använder sig av två olika tillvägagångssätt i arbetet med barnen. Dessa 
är coaching och stimulerande miljö. Ett av coaching tillvägagångssätten är occupational performance 
coaching (OPC) som utgår i föräldrars och lärares coaching till barn som har motoriska prestanda 
svårigheter. En av artiklarna använder ”virtual reality” som tillvägagångssätt och resterande artiklar 
använder sig av olika lekar och leksaker. Barnen får utföra olika lekaktiviteter som bland annat måla, 
rita, fånga boll, leka fritt med boll, hoppa hopprep, utföra olika sport och fritidsaktiviteter , leka med 
docka, gunghäst och ringar med stapel till. 

Slutsats: Eftersom barnen finner glädje samt ökad motitvation genom leken är det ett viktigt område 
för arbetsterapeuter att medverka kring. Genom olika tillvägagångssätt kan arbetsterapeuter bidra 
till en mer aktiv och hälsosammare framtid för barn med motoriska funktionsnedsättningar.   
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1. Inledning  

För att barn med motoriska funktionsnedsättningar skall kunna lära sig nya färdigheter är lek av stor 
betydelse. Många gånger blir leken en stor utmaning för barnen med motoriska 
funktionsnedsättningar. Därför vill författaren till denna studie undersöka hur arbetsterapeuter 
använder lek till barn med motoriska funktionsnedsättningar. Leken är en betydelsefull aktivitet för 
barnen och har en grundläggande betydelse för deras senare utveckling i livet (1). Inom arbetsterapin 
anses leken vara en primär aktivitet i barndomen för barn med motoriska funktionsnedsättningar, 
där också föräldrarna och förskolelärare spelar en central roll (2). På grund av detta anser författaren 
att ämnet är viktigt att lyfta fram och skall därför undersöka vad tidigare studier har kommit fram till.  

2. Bakgrund 

2.1 Aktivitet 

Inom arbetsterapi definieras aktivitet som uppgifter eller handlingar som utförs av en person (3).        
I aktiviteter utgår individer utifrån sina förmågor och färdigheter för att fullfölja aktivitets utförande 
(4). Människan har av sin natur ett behov av att vara aktiv och hennes tid fylls utav det hon gör och 
engagerar sig i, både i nuet och under tidens gång. Begreppet aktivitet är centralt inom arbetsterapin 
och syftar på arbete, lek och andra olika aktiviteter i dagliga livet (5). Det är av en stor betydelse för 
individens utveckling att vara delaktig i diverse aktiviteter under vardagen. Att klara sig själv så bra 
som möjligt under vardagen har en stor betydelse för vårt välmående och ger oss värdighet (6).  

2.2 Barnens aktiviteter 

För barn har utförande av olika aktiviteter en stor betydelse för deras mognande och delaktighet.   
Barn kan redan i ett års ålder hjälpa till och öva i olika dagliga aktiviteter men att uppnå olika 
färdigheter samt självständighet dröjer en längre tid att åstadkomma. Perioden innan skolstart är det 
viktigt att barn övar att äta självständigt och att klä på sig och klä av sig. Andra aktiviteter som barnen 
övar på under förskoleåldern är att knyta skor, klara av att gå på toaletten och klara av den 
personliga vården. Allteftersom barnen utvecklar sig och blir mer verksamma i olika aktiviteter, 
exempelvis hushållsarbeten, så får de positiv respons från föräldrarna vilket leder till att barnen vill 
engagera sig ytterligare. Då barnens prestationsförmåga ökar i olika aktiviteter leder detta 
allteftersom till att de blir mer självständiga (6). Under den senare perioden av barndomen börjar 
barnen följa sociala normer och förväntningar. De börjar också att upptäcka sina egna intressen och 
färdigheter vilket kan leda till att de inleder personliga projekt, som exempelvis lära sig att spela ett 
musikinstrument (5). 

När barn genomför aktiviteter som de själva har valt uppnår de tillfredställelse och delaktighet. Att 
vara delaktig i vardagen vid olika sammanhang har stor betydelse för kroppsligt välbefinnande och 
självaktning. Begreppet sammanhang innefattar samspelet mellan individen, omgivningen (miljön) 
och aktiviteten, vilka alla tre är centrala för aktivitetsutförandet (6). Under barndomen är leken en 
primär aktivitet för barnen och genom den utvecklar de uppfattningen om sitt eget kunnande(5). 
Leken anses vara lika viktig som föda och omsorg för att barnen skall bibehålla ett kroppsligt 
välbefinnande (1).  
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2.3 Lekens betydelse för barn 

Lek kan definieras utifrån följande kriterier: ”1. Lek som godtycklig tid. 2. Lek i olika sammanhang. 3. 
Lek som observerbar aktivitet. 4. Lek som planlagd tid” (7). En annan definition av lek lyder: ”Lek är 
en spontan eller organiserad aktivitet som ger njutning, nöje och underhållning”  (8). Leken utgör en 
stor del av barnens uppväxt och kan i princip ske när som helst i olika former och slag. Barnens 
naturliga utveckling sker genom leken, då lek och lärande idag anses vara två delar som tillsammans 
skapar en helhet. Det har varit vanligt att se lek som bara lek och inte kopplad till lärande, eftersom 
leken ansågs vara fri och rolig. Att leka är viktigt för alla barn fast utmaningarna kan se annorlunda ut 
om man har motoriska funktionsnedsättningar. Då utmaningen i leken stämmer överens med 
barnets förmågor framkommer flow, vilket innebär att barnet blir så pass upptagen av leken att tid 
och rum försvinner. Om flow inte uppstår kan det bero på att barnet inte förstår hur det skall delta i 
leken, att det är för svårt eller att barnet inte upplever att leken är tillräckligt intressant (1).  

Fri lek är motiverande och rolig och den utför barnet för sin egen skull snarare än att ha ett direkt 
mål. Barnet styr leken precis som han/hon själv vill (2). Däremot i arbetsterapi fastställs mål och 
syften av arbetsterapeuten och föräldrarna, vilka ger leken en riktning. När yttre faktorer 
(arbetsterapeuten och föräldrarna) inverkar på leken kan den uppfattas som arbete och blir då inte 
längre en lek. För att leken skall bli framgångsrik i de arbetsterapeutiska interventionerna är det 
viktigt att barnen får välja och styra leken själva. Detta är särskilt viktigt när målet är att öka 
kompetensen i lekutvecklingen. Lekaktiviteter är viktiga metoder för att främja ett barns naturliga 
utveckling, eftersom de har betydelse för den enskilde individen (8). 

Genom leken uttrycker barnen sin vilja att bearbeta och upptäcka miljön de befinner sig i. Då barnen 
lär sig att behärska nya aktiviteter visar de ofta sin glädje för det de har åstadkommit. Ett exempel är 
när barnen lär sig att använda sin finmotorik genom att bygga enklare lego sammansättningar (5). 
Under lekens gång utgår barnen från sin inre motivation för att utforska vad som är intressant för 
just honom/henne. För barnen är det viktigaste vad som händer i leken och inte vad dem 
åstadkommit i slutet av leken (1). Att barnet är engagerat i lek är av grundläggande betydelse för 
barns utveckling. Barn med motoriska funktionsnedsättningar (till exempel problem med 
kroppshållning, muskeltonus eller balans) erfarenhet minskas avsevärt i deltagande av lek. Leken ger 
dem möjlighet att utveckla både sociala och fysiska färdigheter som krävs för att de ska känna en 
meningsfull känsla med livet. Lekinteraktioner och deltagande i lek i början av livet kan ge avsevärda 
fördelar genom livet för barn med motoriska funktionsnedsättningar och deras familjer (9). 

2.4 Barn med motoriska funktionsnedsättningar 

I Internationell klassifikation av funktionstillstånd (barn versionen) definieras funktionsnedsättningar 
som: ”problem i kroppsfunktioner i form av en påvisbar avvikelse eller förlust. Under uppväxten kan 
funktionsnedsättningar också ta sig uttryck i form av försenad eller långsam utveckling av 
kroppsfunktioner” (10). Största anledningen till att barn drabbas av motoriska funktionsnedsättningar 
är sjukdomar och skador i nervsystemet, muskler och leder samt missbildningar. Detta i sin tur 
påverkar deras aktivitetsförmåga (11). 

Det finns ett antal diagnoser som leder till motoriska funktionsnedsättningar hos barn. Exempel på 
dessa är cerebral pares, motorisk dyspraxi, ryggmärgsbråck och neuromuskulära sjukdomar. Barn 
med cerebral pares har avvikande motoriskt beteende som kännetecknas av olika avvikande 
rörelsemönster och kroppshållningar. Dessutom har de bristfällig samordning av rörelser och/eller 
bristfällig reglering av muskeltonus. Detta resulterar ofta i att barn med cerebral pares har 
begränsade erfarenheter i utforskandet av både föremål och miljö, vilket i sin tur har en inverkan på 
leken (11). Motorisk dyspraxi kännetecknas av svårigheter i finmotoriken och/eller i grovmotoriken 
(12). Diagnosen innebär svårigheter att utföra olika aktiviteter i dagliga livet, däribland leken (13).  



3 
 

Graden av motoriska funktionsnedsättningar varierar från lindriga till svåra funktionsnedsättningar. 
Det vanligaste är lindriga motoriska funktionsnedsättningar och dessa barn har oftast lika lång 
livslängd som andra barn har. Barn som har större svårigheter med motoriken har oftast även andra 
funktionsnedsnedsättningar eller sjukdomar. I åldern 5-7 år har de flesta barnen en god gångförmåga 
beroende på att kroppen fortfarande är liten. Allteftersom barnen växer och blir tyngre blir det 
svårare att gå eftersom muskelkraften inte blir den samma som förut. För att förflyttningar skall bli 
möjliga hos barn med motoriska funktionsnedsättningar finns olika typer av ortoser, gånghjälpmedel 
och rullstolar av olika slag (11).   

2.5 Arbetsterapi för barn med motoriska funktionsnedsättningar 

Arbetsterapi för barn med motoriska funktionsnedsättningar har syftet till att öka barnens 
självständighet och delaktighet i aktiviteter som är betydelsefulla för dem (6). För att möjliggöra 
arbetsterapi utgås det ifrån ett top down perspektiv som består av fem faser: Problemformulering; 
där identifikation av aktivitetsproblem för barnet och familjen sker. Utredning; analysering genom 
observation av svagheter och styrkor i betydelsefulla aktiviteter. Målformulering; sker utifrån barnets 
förutsättningar samt den nivå som strävas efter att uppnås. Intervention; genom stöd och råd öka 
interaktionen mellan barnet, miljön och själva aktivitetsutförandet. Utvärdering; sker utvärdering av 
insatta åtgärder och måluppfyllelsen granskas (6, 14).  

För att underlätta utförandet av dagliga aktiviteter hos barn med motoriska funktionsnedsättningar 
används olika interventioner som är anpassade till barnens specifika ändamål. I en review som 
sammanställde arbetsterapeutiska interventioner för barn med motoriska funktionsnedsättningar, 
finns det några interventioner som det forskats kring. Några av dessa interventioner är bimanuell 
träning, CI terapi (constraint-induced), Neuro developmental training (NDT) och lekbaserad 
intervention. Lekbaserade interventioner innebär att använda lek i interventionen för att träna 
barnen. Under NDT analyserar arbetsterapeuten pågående lekaktivitet samt så sker anpassning av 
den (15). Occupational performance coaching (OPC) och cognitive orientation to daily occupational 
performance (CO-OP) är två coaching tillvägagångssätt som arbetsterapeuter använder i 
interventioner. OPC går ut på att arbetsterapeuter coachar föräldrar och förskolelärare för att främja 
ett bättre aktivitetsutförande hos barnen genom olika strategier. CO-OP i sin tur sätter fokus på 
barnens egna möjligheter att lösa problem i aktivitetsutförandet genom att arbetsterapeuten eller 
föräldern coachar dem utifrån olika frågeställningar under aktivitetens gång (14).  

2.6 Användning av aktivitet i arbetsterapeutiska interventioner 

Aktivitet kan användas som både medel och/eller som mål i arbetsterapeutiska interventioner (3). Då 
en aktivitet används som medel innebär det att aktiviteten används för att uppnå en specifik 
färdighet eller mål. Aktiviteten kan användas för att motivera personen att uppnå ett mål. 
Användande av aktivitet som mål innebär att kunna utföra en specifik aktivitet som blir målet av 
intervention. Arbetsterapeuter som arbetar med barn använder ofta lek i interventioner. Lek och 
övningar av olika slag tillhandahålls av arbetsterapeuter i till exempel kliniker och skolor (9). 
Användning av lek kan syfta bland annat till att utveckla och förbättra färdigheter hos barnet så att 
han/hon kan utföra aktiviteter i olika sammanhang. Det kan även handla om att välja en lämplig miljö 
för att möjliggöra aktivitetsutförandet hos barnet (7). Miljön har en stor betydelse och det gäller att 
se till att den är åtkomlig och att tekniska hjälpmedel finns till hands då de behövs (1). Val av lekar 
och leksaker har även en stor betydelse för barnen. Många lekteoretiker beskriver leken utifrån olika 
kategorier av aktiviteter där barn deltar. Där kan lekar som dessa ingå: spel av olika slag, dataspel, 
bygg och anläggnings lekar, sociala lekar, låtsas lekar, sensomotorisk lek och symboliska lekar. 
Barnens lekar ändras under tidens lopp och avspeglar sig på deras utveckling (8). Motorisk lek kan 
utföras genom olika typer av rörelser så som att hoppa, klättra och rulla.  
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Beroende på barnets ålder och motoriska begränsningar kan detta ske på olika sätt. En del av leken 
som ofta kan vara svår för barn med motoriska funktionsnedsättningar är undersökande lekar där de 
bland annat får ta isär och sätta ihop olika saker, exempelvis klossar. Andra lekar som är utvecklande 
för motoriken är skapande lekar som att rita, måla och bygga med lego eller bygga en koja (1). 
Variationen av lekar och leksaker är viktig eftersom de leder till funktionella rörelser hos barnen. Ett 
exempel kan vara då barn behöver justera rörelser som svar på tolkningar av synintryck, exempelvis 
då en boll kommer snabbt kontra långsamt (16). 

2.7 Tidigare forskning i lekbaserade interventioner   

Lekbaserade interventioner kan hjälpa barn med motoriska funktionsnedsättningar att minska 
motoriska funktionsnedsättningar och utveckla färdigheter i motoriken (15). I lekbaserade 
interventioner som främjar motorik används olika anpassade lekaktiviteter utifrån barnens 
förutsättningar av arbetsterapeuter. Dessa lekbaserade interventioner  visar sig ge god effekt till att 
förstärka utvecklingen av barnens rörelsefärdigheter, förbättra finmotoriken samt balansen hos 
barnen med motoriska funktionsnedsättningar (17, 18, 19). I tidigare forskning har också lekbaserade 
interventioners effektivitet till förbättrad motorisk prestande ifrågasatts. Eftersom de lekbaserade 
interventionerna inte förbättrat motoriken hos barnen ställer forskare frågan; varför inte låta barnen 
leka fria lekar istället (20).  

2.8 Problemformulering 

Aktiviteten lek kan användas som medel eller mål i arbetsterapeutiska interventioner för barn med 
motoriska funktionsnedsättningar. Tidigare forskning  visar att arbetsterapeutiska interventionerna 
kan leda till minskade motoriska funktionsnedsättningar och/eller utveckla färdigheter (15). Dock 
finns det inte mycket beskrivning om användning av lek, vilket syfte användning av lek har och vilka 
tillvägagångssätt arbetsterapeuter använder i sitt arbete med barn som har motoriska 
funktionsnedsättningar. Genom att sammanställa syften i användning av lek och tillvägagångssätt 
som arbetsterapeuter arbetar utifrån, kan det vara betydelsefullt för arbetsterapeutisk praxis. 
Genom åren har både lek och leksaker utvecklats och dessutom har leken avancerats genom olika 
tekniska produkter i form av olika dataspel. Därför är det av intresse att se om arbetsterapeuter 
fortfarande håller sig till traditionell lek eller mer avancerad lek vid interventioner med barn som har 
motoriska funktionsnedsättningar. För att öka barnens motivation är det vid arbetsterapeutiska 
interventioner också av stor vikt att se till barnens egna intressen och önskemål (21). 
Arbetsterapeuters tillvägagångssätt i att genomföra interventioner har stor betydelse för barnen och 
det saknas en tydlig sammanställning av tillvägagångssätt arbetsterapeuterna använder i att 
integrera lek i interventionerna. Detta är viktigt för att ge praktiska råd till klinikverksamma 
arbetsterapeuter som arbetar med barn.  
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3. Syfte      

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters användning av lek för barn med motoriska 
funktionsnedsättningar. 

 Vilket är syftet att använda lek i arbetsterapi?  

 Hur arbetar arbetsterapeuterna med leken? 

 Vilka leksaker/lekar använder arbetsterapeuterna? 

4. Metod 

En litteraturstudie utfördes enligt Forsberg & Wengström (12). Detta innefattar följande områden: 
formulera ett problem, formulera frågor samt en plan till litteraturstudien, bestämma sökord och 
sökstrategi, identifiera och välja ut vetenskapliga artiklar som är passande, kvalitetsbedöma och 
analysera resultatet och tillslut sammanställa och dra slutsatser. Litteraturstudie utfördes på grund 
av att få en bred synvinkel av arbetsterapeuternas användningsområden för att främja lek hos barn 
med motoriska funktionsnedsättningar. 

4.1 Litteratursökning 

En provsökning utfördes i två databaser och det visade sig inte vara tillräckligt med relevanta 
vetenskapliga artiklar som kom fram. Sökningar utfördes i databaserna Cinahl plus full text och 
Pubmed. Därför gjordes även sökningar i databasen Amed och där kom det fram ytterligare artiklar 
som var användbara till litteraturstudien. Därmed valdes dessa tre databaserna. För att få fram 
korrekta och aktuella artiklar utfördes i alla tre databaserna begränsningar som årtal 2000-2016, 
peer-reviewed, english language samt 0-13 år. De sökorden som framför allt användes var 
”occupational therapy”, ”motor skills disorders” och ”child”. Detta på grund av att de gav flest 
relevanta träffar (22). Då ord som ”play” användes sjunk sökningarna till en alldeles för låg nivå. I 
samtliga databaser användes den booleska termen AND i sökkombinationerna (23). Sökningens antal 
träffar, databaser och sökord presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1: Sökmatrisen  

Datum/ 
Databas 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 
(Relevanta 
titlar) 

Urval 2 
(Relevanta 
artiklar 
efter att ha 
läst 
abstract) 

Urval 3 
(Inkluderade 
artiklar efter 
att ha läst 
urval 2 i 
fulltext) 

160316 
CINAHL  
plus full text 

S1 
 
 
S2 
 
S3 
 
S4 
 
S5 

(MH ”occupational 
therapy”) 
 
(MH ”Motor skills 
disorders”) 
(MH ”Child”) 
 
S1 AND S2 AND S3 
 
limit 2000-2016 

7553 
 
 
1216 
 
231899 
 
23 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

160316 
Amed 

S1 
 
 
S2 
 
 
S3 
 
S4 
 
 
S5 

(Ämnesord 
”occupational 
therapy”) 
 
(Ämnesord ”Motor 
skills disorders”) 
 
(Ämnesord ”Child”) 
 
S1 AND S2 AND S3 
 
 
limit 2000-2016 

3658 
 
 
1656 
 
 
453251 
 
37 
 
 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

160316 
Pubmed 

S1 
 
 
S2 
 
 
S3 
 
S4 
 
S5 

(MeSH 
”occupational 
therapy”) 
 
(MeSH ”Motor 
skills disorders”) 
 
(MeSH ”Child”) 
 
S1 AND S2 AND S3 
 
limit 2000-2016 

3356 
 
 
1523 
 
 
461439 
 
36 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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4.2 Urval  

Inklusionskriterier som valdes för artiklarna var att de skulle handla om barn, flickor och pojkar, med 
motoriska funktionsnedsättningar i åldrarna 0-13 år, lekaktiviteter och hur arbetsterapeuter 
använder leken. Dessutom skulle artiklarna vara på engelska och publicerade mellan åren 2000-2016. 
Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle innehålla ADL (activities of daily living) och det fick 
inte vara litteraturstudier. I vissa artiklar kopplades träning av ADL till förbättring av lekutförandet, 
vilket författaren inte tyckte var relevant utifrån syftet då fokus låg på lek som behandlingsmetod.  
Författaren läste igenom 82 titlar i urval 1 och utifrån dem gick 44 artiklar över till urval 2. Av dessa 
44 artiklar lästes abstracten igenom och då exkluderades ytterligare 16 artiklar som inte berörde lek i 
urval 2. Dessa 28 artiklar som fanns kvar lästes igenom i fulltext och tillslut var det 9 artiklar kvar i 
urval 3, som författaren ansåg vara relevanta till syftet som uppsatsen bygger på (se tabell 1). 
Samtliga referenslistor i dessa nio artiklar lästes igenom och ytterligare en artikel till hittades som 
svarade till syftet och blev den tionde artikeln i litteraturstudien.  

4.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av samtliga tio artiklar utfördes utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani 
(23). Granskningen skedde utifrån två olika protokoll där ett protokoll var till de kvantitativa 
artiklarna och det andra protokollet var till de kvalitativa artiklarna. Denna bedömning 
genomfördes för att se vilken kvalitet de vetenskapliga artiklarna har. Varje fråga som 
protokollet ställde gav ett poäng ifall kriteriet var uppfyllt. Sammanlagt kunde artiklarna som 
mest få 16 poäng, då 0-7 poäng var låg kvalitet, 8-13 poäng var medel kvalitet och då artikeln 
fick 14-16 innebar det att den hade hög kvalitet. De inkluderade artiklarna som ingår i 
litteraturstudien granskades en i taget. Åtta av artiklarna hamnade på medel kvalitet och två 
artiklar fick låg kvalitet (se bilaga 1).  

4.4 Dataanalys 

Samtliga artiklarna analyserades utifrån Fribergs beskrivning (24). Artiklarna lästes till en början 
igenom ett flertal gånger för att författaren på så vis skulle få en bra helhetsbild samt grundlig 
förståelse av innehållet. Därefter lästes metod, resultat samt diskussions avsnitten igenom mer 
noggrant i de vetenskapliga artiklarna. Under analysens gång noterades och antecknades sådant som 
berörde litteraturstudiens frågeställningar. För att underlätta arbetet användes även olika 
markerings och stryk pennor som markerades med i texten. För att få en bra struktur användes tre 
olika färger på pennorna och varje färg fick svara på en av frågorna som syftet utgjorde.  Därmed 
skapades tre olika underrubriker till resultatet: Vilket är syftet att använda lek? Hur arbetar 
arbetsterapeuterna med leken? Och vilka leksaker/lekar använder arbetsterapeuterna?   

4.5 Etiska överväganden 

Etiskt godkännande hade erhållits till nio av tio artiklar som ingår i litteraturstudien. Dessa 
godkännanden hade kommit från olika etiska kommittéer. I en av artiklarna (31) nämndes inget om 
något etiskt godkännande. Författaren till litteraturstudien valde trots detta att inkludera denna 
artikel eftersom den var seriöst genomförd. Deltagarna i studien (31) utsattes inte för någon risk och 
läsaren kunde heller inte ta del av några känsliga uppgifter som berörde deltagarna.  
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5. Resultat 

Resultatet utgår ifrån en sammanställning av tio studier, där sex av studierna är kvalitativa och fyra 
av studierna är kvantitativa. Studierna utfördes i Australien, USA, Canada, Brasilien och Österrike och 
de publicerades mellan åren 2000-2013 (bilaga 1, artikelmatris). Utifrån analysen som utfördes 
delades samtliga artiklarna i tre olika kategorier: Vilket är syftet att använda lek? Hur arbetar 
arbetsterapeuterna med leken? Och vilka leksaker/lekar använder arbetsterapeuterna?  

5.1 Vilket är syftet att använda lek? 

Samtliga artiklar använder lek som medel för att uppnå förbättrad motorik hos barnen (25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). För att utveckla motoriken använder sig arbetsterapeuterna av nya 
lekar där andra rörelser och metoder står i fokus. I tre artiklar används lek för att få träning av andra 
rörelsemönster, samt att balansen och koordinationen skall förbättras hos barnen (27, 33, 34). Under 
lekens gång styr arbetsterapeuten barnet för att det skall ske normalisering av muskeltonus. Detta 
sker genom att arbetsterapeuten underlättar normala utvecklingsmönster hos barnen (34). En artikel 
använder lek för att förbättra handfunktionen hos barnen (32). Arbetsterapeuterna, föräldrarna och 
förskolelärarna sätter upp olika mål tillsammans med barnen utifrån lekaktiviteterna för att förbättra 
lekutförandet, vilket i sin tur skulle leda till förbättrad motorik hos barnen (25, 27, 30, 34). Genom lek 
integrerar barnen med leksaker, kamrater och vuxna. I sociala sammanhang finner barnen stimuli 
samt glädje vilket påverkar deras motivation på ett positivt sätt. Detta i sin tur leder till främjande av 
olika lekfärdigheter och utveckling av motoriken (28, 31).   

5.2 Hur arbetar arbetsterapeuterna med leken? 

Arbetsterapeuterna arbetar utifrån två olika tillvägagångssätt i artiklarna (25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 34). Dessa två tillvägagångssätt är coaching och stimulerande miljö.  

Coaching 

Två coaching tillvägagångssätt används, occupational performance coaching (OPC) (27, 30, 34) och 
cognitive orientation to daily occupational performance (CO-OP) (25). OPC är en strategi som utgår i 
föräldrars och förskolelärares coaching till barn som har motoriska prestanda svårigheter. 
Arbetsterapeuterna i dessa tre studier använder OPC på olika sätt. I en studie som använder sig av 
OPC coachar arbetsterapeuten förskoleläraren, som i sin tur sätter lekrelaterade mål tillsammans 
med barnen. Fokus ligger på att förbättra olika lekfärdigheter genom coaching som barnen upplever 
vara svåra. Detta gör förskoleläraren delvis genom att delta och visa i den fria leken men ger också 
muntligen olika förslag till olika lekutförande (27). I en annan studie där OPC används coachade 
arbetsterapeuten föräldrar i olika undervisningsstrategier som skall skapa en bra matchning mellan 
dem och deras barn, miljön samt uppgiften. Arbetsterapeuterna ställer frågor till föräldrarna 
angående barnens utförande i leken och vad som kan göras för att det skall bli ännu bättre (30). I den 
tredje studien där OPC används får föräldrarna direktiv av arbetsterapeuter att barnet skall inneha en 
bra och stabil position som ger honom/henne total kontroll. Detta skall i sin tur underlätta leken och 
utforskandet av leksakerna för barnet. Därefter skall barnet själv få chansen att ta tag i leksaken och 
utforska den (34). Sammanfattningsvis med hjälp av OPC kan förskolelärare och föräldrar hitta 
strategier för att hjälpa barnen med deras svårigheter som uppstår i leken. Utförandet i 
lekaktiviteterna visar på positiv förändring och det visar sig att färdigheterna blir bättre då barnet, 
förskoleläraren och föräldern har mål de strävar efter (27, 30, 34).  
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Ett annat coaching tillvägagångssätt CO-OP går ut på följande punkter: mål; vad vill jag göra? Plan; 
hur skall jag göra det? Utförandet; gör det. Kontroll; hur väl fungerade min plan? Arbetsterapeuten 
coachar utifrån dessa punkter för att upptäcka vad som är svårt att utföra för barnen och därefter 
lösa problemen. Detta utförs genom att fråga barnet frågor som: Vad är det som gick fel? Hur gjorde 
du det? Vad behöver du göra först eller hur skall du lösa det? Genom detta tillvägagångssätt finner 
barnet tillsammans med förälder eller arbetsterapeut strategier som främjar utförandet till 
lekaktivitet. I stora hela var både barn och föräldrar nöjda med förbättringarna i utförandet av 
lekaktiviteterna som var utvalda till interventioner. De kände även tillfredställelse i förhållandena till 
de uppsatta målen (25). 

Miljö 

I två av artiklarna utförs lekaaktiviteterna i förskolemiljöer (26, 32), där en av artiklarna använder sig 
av både inomhus och utomhusmiljöer (26) och en artikel använder sig enbart av inomhusmiljöer (32). 
Då barnen använder specialanpassade pennor vid ritning ger det resulltat till förbättrad finmotorik 
(26, 32). Vid olika utomhuslekar är barnen med motoriska funktionsnedsättningar mest passiva och 
står vid sidan om och tittar på när andra barn leker (26). I två av artiklarna utförs interventionerna i 
kliniker (28, 31). Arbetsterapeuten ser till att leksakerna skall vara placerade på lämpliga ställen vilket 
ökar sannolikheten till att barnen kan använda dem. Dessutom är leksakerna varierande samt att 
vissa leksaker är anpassade till barnen (28,31). En av artiklarna utgår ifrån ett universitet där barnen 
får testa ”virtual reality” miljöer (33). Det finns tre olika miljöer av ”virtual reality”. Virtual reality 
system är ett system med kamera som fångar upp användaren och svarar till dennes rörelser. 
Användarna ser sig själva på en TV-skärm där de exempelvis är en målvakt i ett fotbolls spel samtidigt 
som den virtuella miljön svarar på dennes rörelser. I spelet används ingen konsol utan det utförs 
rörelser som gående, böjning eller vid volleyboll används armarna för att skjuta iväg bollen. Dessa 
miljöer ger barnen kreativitet, uthållighet till uppgiften, nöje och en viss grad av ökad motorisk 
kontroll (33). 

5.3 Vilka leksaker/lekar använder arbetsterapeuterna? 

Nio av tio artiklar beskriver olika grov och finmotoriska lekar där arbetsterapeuterna använder 
diverse olika leksaker i interventionerna (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34). Artikel (31) nämner 
enbart lek med olika leksaker, vilka typer av leksaker framkommer inte. En av artiklarna (33) skiljer 
sig från resterande artiklar där ”virtual reality” används som intervention. ”Virtual reality” är en 
interaktiv miljö som är ett slags tv-spel där barnen själva får utföra rörelser som exempelvis att skjuta 
iväg en fotboll under tiden som detta ses på en skärm (33).  

Bland barn med motorisk dyspraxi är finmotoriska lekar som målning och ritning vanligt 
förekommande aktiviteter (25, 26, 29, 30). Olika bollekar, lek med boll samt att fånga boll är 
grovmotoriska lekar samt övning för balans och koordination. Dessa lekar använder 
arbetsterapeuterna både till barn som har motorisk dyspraxi (27, 29) men också cerebral pares (CP) 
(34), får barnen leka mer fritt med en boll. Barn med diagnosen motorisk dyspraxi är ofta sena i 
utvecklingen och lär sig ofta att cykla senare jämförelsevis med barn som inte har motoriska 
funktionsnedsättningar. Att lära sig cykla och öva på cykling gör barnen ofta med sina föräldrar där 
arbetsterapeuterna ger råd bland annat om olika strategier till föräldrarna (27, 29, 30). Andra lekar 
som barn med motorisk dyspraxi får utföra är diverse hantverksaktiviteter, hoppa, klättra, dansa, 
diverse sport och fritidsaktiviteter, hoppa hopprep och andra vanligt förekommande lekar vid 
skollekplatsen (25, 26, 27, 29). I två artiklar leker barn med diagnosen cerebral pares med följande 
leksaker: en bondgård med tillbehör, docka, marionett, en hammare med en ställning samt pinnar 
som slås ned med hjälp av hammare, en gung häst, leksaks radio, ringar med en stapel till, en telefon 
och en skallra (28, 34). 
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 I ”virtual reality” utför barnen spel som volleyboll, spelar trummor, flyger rymdskepp, kör bil och 
åker snowboard (33). I artikel (32) används bland annat ritning och klippning med sax för att öva 
händerna. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion   

Samtliga artiklar som ingår i studien utgår ifrån lek som medel  för att utveckla barnens motorik (25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). Arbetsterapeuterna använder sig av två olika tillvägagångssätt i 
arbetet med barnen. Dessa tillvägagångssätt är coaching och stimulerande miljö (25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34). Barnen leker med olika leksaker och utför olika lekaaktiviteter som att måla, rita, 
fånga boll, leka fritt med boll, diverse sport och fritidsaktiviteter samt hoppa hopprep, leker med 
docka, gunghäst och ringar med stapel till (25, 26, 27, 28, 29, 30, 34).  

Enligt resultatet är syftet med användning av lek till barn med motoriska funktionsnedsättningar att 
förbättra barnens motorik (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). I tre artiklar utgår arbetsterapeuter 
ifrån lek för att barnen skall träna på andra rörelsemönster (27, 33, 34). I tidigare forskning använder 
arbetsterapeuter på ett liknande sätt lek med exempelvis boll för att förbättra barnens 
rörelsefärdigheter (20). Resultatet i denna litteraturstudie visar även att barn med motoriska 
funktionsnedsättningar motiveras till lek i sociala sammanhang tillsammans med kamrater och 
vuxna. Detta i sin tur leder till främjande av olika lekfärdigheter samt så förbättras motoriken hos 
barnen (28, 31). Tidigare forskning  visar på hur viktigt det är att barn med motoriska 
funktionsnedsättningar får uppmärksamhet under leken av andra barn med motoriska 
funktionsnedsättningar och barn utan dessa besvär. Barn utan motoriska funktionsnedsättningar är 
sannolikt bättre förebilder än vuxna i främjandet av lek med barn som har motoriska 
funktionsnedsättningar (20). 

I resultatet använder sig arbetsterapeuter av olika tillvägagångssätt i arbetet med barnen där 
coaching är ett av dem. Ett coaching tillvägagångssätt är occupational performance coaching (OPC). 
Här utgår arbetsterapeuter ifrån att coacha förskolelärare och föräldrar, som i sin tur skall underlätta 
svårigheter som uppstår i leken hos barnen, genom olika strategier (27, 30, 34). Tidigare forskning 
utgår bland annat från neurodevelopmental treatment (NDT) som tillvägagångssätt. NDT går ut på 
att hämma onormala rörelsemönster, underlätta normal muskeltonus och lära ut hanterings tekniker 
till föräldrar (15, 20). Anpassningen i NDT sker utifrån storlek, form eller konsistensen av 
lekmaterialet, ändringar av lekens regler och tillvägagångssätt samt tillrättaläggande av barnets och 
lekmaterialets position. För att lyckas integrera aktiviteter i NDT-terapi krävs en lämpligt strukturerad 
fysisk miljö med utrustning på rätt höjd och avstånd (15). Likheter mellan OPC och NDT är att 
föräldrar till barnen bidrar i interventionera, båda tillvägagångsätten ser till att anpassa leken utifrån 
barnens förmågor samt att miljön skall anpassas utefter barnens behov (15, 27, 30, 34). 

I resultatet utgår arbetsterapeuterna ifrån olika miljöer där två är i förskolemiljöer (26, 32) och två är 
i kliniker (28,31). Tidigare forskning  visar att barn med motoriska funktionsnedsättningar visar mer 
lekfärdigheter i förskolan än i kliniker. Lekbaserade interventioner i förskolan ger bättre resultat till 
motorisk förbättring jämfört med kliniker. Detta kan delvis bero på att barnen är mer bekanta med 
sina förskolemiljöer men också att miljöerna är mer anpassarbara relaterat till de lekbaserade 
interventionerna (35, 36). 

I en av artiklarna använder arbetsterapeuterna ”virtual reality”, vilket är ett slags tv-spel, som 
intervention (33). I resterande artiklar används traditionella leksaker i interventionerna (25,26,27,28, 
29, 30, 31, 32, 34). Detta kan delvis tyda på att vanliga lekar och leksaker fortfarande är mest aktuella 
i arbetsterapeutiska lekinterventioner men det kan också vara så att arbetsterapeuterna medvetet 
väljer bort tekniska produkter i dessa sammanhang. När arbetsterapeuter främjar lek till barn med 
motoriska funktionsnedsättningar anpassar de miljön utifrån barnets förutsättningar. Likadant 
anpassas olika miljöer i ”virutal reality” till barnen med motoriska funktionsnedsättningar (33). 
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Resultatet visar att arbetsterapeuter använder olika lekar/leksaker beroende på om barnet har fin- 
eller grovmotoriska funktionsnedsättningar. Vid finmotoriska funktionsnedsättningar får barnen som 
har diagnosen motorisk dyspraxi bland annat rita och måla (25, 26, 29, 30). För att träna 
grovmotoriken får barn med motorisk dyspraxi utföra olika bollekar (27, 29). Lek med boll används 
också till barn med cerebral pares fast i form av fri lek (34). Detta stärks i litteraturen då vikten av 
olika leksaker samt anpassade leksaker beskrivs för att öva fin och grovmotoriska förmågor. I vissa 
fall skall leksakerna vara utformade genom att de har anpassade grepp (1). Med tiden finner barnen 
själva olika strategier hur de skall gå tillväga i leken (6). 

I resultatet beskrivs i största omfattning lekar som utförs i samband med inomhusmiljöer. Det nämns 
olika utomhus lekar fast hur interventionerna utförs nämns däremot inte i någon större utsträckning. 
Litteraturen nämner däremot hur viktigt det är att barn med motoriska funktionsnedsättningar precis 
som barn utan motoriska funktionsnedsättningar skall kunna delta i utomhuslekar och på lekplatser. 
Detta kräver att lekplatserna utformas på så vis att barn med motoriska funktionsnedsättningar ska 
ha möjlighet till att gunga, åka rutschkana och delta i diverse andra utomhusaktiviteter (1). Då en 
individs kapacitet stämmer överens i relation med miljöns krav skapas tillgänglighet (37). Exempel på 
anpassningar är att att ramper monteras istället för trappor och att sanden ersätts av mjuka underlag 
som gummiplattor vilket leder till ökad tillgänglighet (6). Enligt en studie har beslutsfattare otillräcklig 
kunskap om hur en anpassad lekplats skall utformas och dessutom är material kostnaderna för höga. 
Detta i sin tur medför att barn med motoriska funktionsnedsättningar ofta är mer i behov av 
föräldrars hjälp och andra vuxna i omgivningen. För att barn med motoriska funktionsnedsättningar 
skall kunna uppleva samma glädje och engagemang som barn utan dessa besvär krävs det mer 
kunskap kring utformande och ombyggnationer av lekplatser ute i samhället (38). Inom detta område 
har arbetsterapeuter med den kunskap som de besitter mer att tillföra. 

Eftersom lek är en grundläggande aktivitet för barnens framtida utveckling är det viktigt att 
arbetsterapeuter använder den i samband med barn som har motoriska funktionsnedsättningar. 
Genom tillvägagångssätt som coaching kan arbetsterapeuter på olika sätt bidra till förbättring av 
lekutförande samt uppnå förbättrad motorik hos barnen. Här har föräldrar och förskolelärare en 
viktig roll som känner barnen sedan tidigare och kan vara till god hjälp för barnens fortsätta 
utveckling. Utifrån utbildningen de får av arbetsterapeuten kan de coacha barnen utifrån deras egna 
personliga behov och sätta upp relevanta mål till dem. Som arbetsterapeut är det viktigt att man för 
en dialog med föräldrar och förskolelärare för att de skall veta hur de skall gå tillväga och lösa 
problem som uppstår på vägen. Denna arbetsterapi praxis kan användas såväl som i förskolor, i 
kliniker och barnens hem. Sedan är det också av vikt att arbetsterapeuter väljer ut rätt leksaker och 
lekar till barnen som har olika behov som exempelvis att träna finmotorik eller grovmotorik. Det 
gäller även att se till vad för diagnos barnen har men också se till barnens personliga behov i leken 
vilket är minst lika viktigt. Dessutom skall miljön vara anpassad utefter barnens förutsättningar.  

6.2 Metoddiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters användning av lek för 
barn med motoriska funktionsnedsättningar. Författaren valde att utföra en litteraturstudie då det 
fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar som behandlade ämnet (22). Dock var det under 
litteratur sökningen märkbart att området var begränsat av forskning. Enligt Friberg (24) är just en 
svaghet med utförande av litteraturstudier att det kan finnas en begränsad mängd undersökning 
inom det utvalda området.   

Till en början genomfördes litteratur sökningar på databaserna Cinahl plus full text och Pubmed. Då 
dessa två databaser inte gav tillräckligt många relevanta artiklar utfördes även sökningar i databasen 
Amed. Författaren fick fram ytterliggare relevanta artiklar men det fattades fortfarande en för att det 
sammanlagt skulle bli tio.  
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Samtliga referenslistor söktes igenom och ytterligare en relevant artikel hittades som var lämplig till 
litteraturstudien. Termer som användes i litteratursökningen var ”occupational therapy”, ”motor 
skills disorders” och ”child”. Det visade sig att dessa termer var relevanta för studiens syfte och dess 
frågeställningar. Då författaren tillförde termer som ”play” sjunk antalet vetenskapliga artiklar till en 
orimlig nivå och användes därför inte. Enligt Forsberg & Wengström (22) blir sökningarna smalare då 
endast operatorn AND används och bredare då operatorn OR tillförs. För att få ett bredare 
perspektiv av hur arbetsterapeuter främjar lek kunde möjligtvis en term som ”playgrounds” används. 
De vetenskapliga artiklarna som ingår i denna studie utgår framförallt från arbetsterapeutiska 
tillvägagångssätt som användande av lek med diverse olika leksaker. Däremot kom det inte fram 
något resultat hur arbetsterapeuter exempelvis kan anpassa lekplatser till barn med motoriska 
funktionsnedsättningar. Därmed visar denna studie hur arbetsterapeuter använder lek i förhållandet 
arbetsterapeut till barn och även föräldrars och andra vuxnas roller i barnens omgivning och dess 
sammanhang. Fördelen med detta är att denna litteraturstudie ger ett brett perspektiv på det 
nämnda området. En nackdel skulle kunna vara att andra arbetsterapeutiska insatser inte tagits med. 
I detta fall kunde anpassning av lekplatser ge ytterligare en dimension till litteraturstudien.  

Denna litteraturstudie innehåller sex kvalitativa och fyra kvantitativa vetenskapliga artiklar. Inom 
hälsovetenskaperna kan det vara en fördel att litteraturstudier inkluderar både kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Detta medför en större uppfattning om verkligheten eftersom olika synvinklar 
bidrar till en större helhet (27). 

Begränsning av årtal valdes för de vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan åren 2000-2016. 
Fyra av de framsökta artiklarna var tio år och äldre men med tanke på att ämnesområdet var 
begränsat valde författaren att inkludera dem i litteraturstudien (31, 32, 33, 34). Enligt Granskär & 
Höglund-Nielsen skall de senaste forskningarna tas med åtminstone då forskningen inom området är 
omfattande. Det påpekas också att om forskningen är begränsad skall även äldre artiklar inkluderas 
(39).  

Utifrån kvalitetsgranskningen fick två av de vetenskapliga artiklarna låg kvalitet (25, 31) och 
resterande fick medel kvalitet (26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34). Eftersom att artiklarna med låg kvalitet 
var på gränsen till att nå medel kvalitet och dessutom svarar de till litteraturstudiens syfte så valde 
författaren att inkludera dem.  De vetenskapliga artiklarna utfördes i följande länder: Australien, 
USA, Canada, Brasilien och Österrike. Därmed ökar generaliserbarheten för dessa länder men med 
tanke på att fyra av fem länder är västerländska så finns det också likheter med Sverige. Därför finns 
det en viss generaliserbarhet också till Sverige men trots detta  anser författaren att studier som 
utförs i Sverige skulle medföra mer generaliserbarhet.   

Samtliga artiklarna presenterar sina resultat på ett vetenskapligt sätt. Artiklarna följer grundläggande 
etiska pinciper som anonymisering av data, information skickades ut och dessutom har de inhämtat 
samtycke från deltagande i studierna. En av artiklarna (31) har dock inget etiskt godkännande men 
studien var seriöst genomförd och inkluderades därför i denna litteraturstudie.  
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7. Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet att arbetsterapeuter genom olika tillvägagångssätt använder lek 
som medel för att förbättra motoriken hos barn med motoriska funktionsnedsättningar. 
Arbetsterapeuten utgår ofta från barnens specifika problematik och utefter det anpassas leken, 
leksakerna och miljön. Med tanke på att leken är en naturlig del av barnens uppväxt så bidrar den 
också till deras utveckling. Barnen finner nöje och tillfredställelse genom leken och därmed ökar 
deras motivation. Därför anser författaren att det är ett viktigt område för arbetsterapeuter att 
arbeta med, eftersom de genom sin kunskap kan bidra till en mer aktiv och hälsosammare framtid 
för barnen. Denna litteraturstudie gav svar på sitt syfte och frågeställningar. Dock anser författaren 
att en kvalitativ intervjustudie skulle kunna ge ytterligare beskrivning inom området. Genom att 
intervjua arbetsterapeuter i Sverige som arbetar i kliniker och förskolerelaterat skulle detta visa hur 
de använder leken i interventioner med barn som har motoriska funktionsnedsättningar. Detta skulle 
ge en bild av hur olika tillvägagångssätt utförs på båda områden samt hur samspelet mellan 
individen, miljön och aktiviteten fungerar. Ytterligare förslag på vidare forskning är hur 
arbetsterapeuter kan anpassa lekplatser samt andra utomhusmiljöer för att möjliggöra lek för barn 
med motoriska funktionsnedsättningar.    
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Bilaga 1: artikelmatris 

Författare, 
Land,  Årtal 

Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

Författare: 
Taylor, Fayed, 
Mandick 
Land: Kanada 
Årtal: 2007 

Att bestämma effektiviteten av 
att använda CO-OP strategi 
(cognitive orientation to daily 
occupational performance) med 
barn i åldrarna 5 till 7 år som 
hade diagnosen motorisk 
dyspraxi. 

Fyra barn fick välja tre olika mål som de 
skulle sträva efter att nå. Alla fyra barnen 
fick CO-OP ingripande för att ta itu med sina 
utvalda mål. Interventionsfasen innehöll tio 
sessioner, cirka 40 till 60 minuter i längd. 
Interventionen utördes med en 
arbetsterapeut som var utbildad i CO-OP 
strategi. 

Både föräldrar och barn angav att de upplevde 
förbättring i prestanda och tillfredsställelse för de mål 
som valdes för intervention. De små barnen tenderade 
att ge sig själva högre poäng på prestanda än vad deras 
föräldrar gjorde. Dock verkade graden av upplevd 
förändring i förbättring efter ingripande vara lika mellan 
barn och föräldrar. 

låg 

Författare: 
Kennedy-Behr, 
Rodger, Mickan 
Land: Australien 
Årtal: 2011 

Att undersöka 
om det fanns några skillnader i 
lekbeteende och 
förekomsten av engagemang i lek 
hos förskolebarn 
i åldrarna 4 år 0 månader och 6 år 
11 månader, med och utan 
koordinationssvårigheter. 

Sammanlagt deltog 21 barn. 11 barn med 
motorisk dyspraxi och 10 barn i 
kontrollgruppen. 
De bedömdes med hjälp av knox preschool 
scale och play observation scale. Som 
grundades på 30 minuters video 
inspelningar av lek i förskolan.  
Motoriska färdigheterna bedömdes med 

hjälp av developmental coordination 

disorder questionnaire. 

 

Signifikanta skillnader påträffades i utveckling av 
färdigheter i leken mellan de två grupperna, särskilt i 
lekar där finmotoriken användes. Förekomsten av 
engagemang och social interaktion i lek var avsevärt 
annorlunda då barn med koordinationssvårigheter 
tillbringade mer tid som åskådare än deras 
normalutvecklade jämnåriga.  
De var oftare inblandade i aggressiva interaktioner och 
hade högre frekvens av negativ inverkan i leken än barn 
i kontroll gruppen. 

medel 

Författare: 
Kennedy-Behr, 
Rodger, 
Graham, 
Mickan. 
Land: Österrike 
Årtal: 2013 

Att undersöka användningen av 
ett ingripande som var uppdelat i 
två delar,för att möjliggöra lek 
färdigheter för barn med 
motorisk dyspraxi i deras 
förskolemiljöer. 

Occupational performance coaching (OPC) i 
kombination med ”play-based intervention” 
användes till tre förskolelärare och tre barn. 
Interventionen pågick sammanlagt i fyra 
veckor och där användes canadian 
occupational performance measure, knox 
preschool play scales och play observation 
scale som utfallsmått.  

Resultaten visade att lärarna funnit OPC som 
användbart för att öka deras kunskap om frågor som rör 
aktivitetsutförandet och svårigheter som uppstår. 
Dessutom kunde de frambringa lösningar på problem 
som uppstod. Förbättringar noterades i barnens 
lekutförande och deras färdigheter inom leken hade 
utvecklats. Det noteras av att förekomsten av 
engagemang av lek i grupp ökade. Följden för framtida 
interventioner har också beskrivits. 

medel 



 
 

Författare: 
Pfeifer, 
Pacciulio, Abrao 
dos Santos, 
Licio dos 
Santos, 
Stagnitti.  
Land: Brasilien 
Årtal: 2011 
 

(1) utvärdera den spontana låtsas 
leken av barn med cerebral pares 
(CP). (2) att undersöka 
förhållandet mellan nivån av 
motorisk svårighetsgrad och lek 
förmåga och (3) att undersöka 
inter och intra reliabiliteten av 
datan som samlats in. 

Tjugo förskolebarn deltog i studien. ”Låtsas” 
leka förmågan mättes genom att använda  
pretend play assessment, som kulturellt var 
anpassad till Brasilien. 

Det fanns betydande negativa samband mellan barnens 
motoriska svårighetsgrad och deras symboliska och 
fantasifulla lek. Det visades att barn med större 
motoriska begränsningar hade minskad lek förmåga. I 
detta fallet, hade 35% av barnen visat typiska lek stilar, 
vilka gav bra resultat (mätt i poäng) i låtsas lekens 
utförande där de själva hade förmåga att införliva lek. 
Däremot visade 65% av barnen försening i leken. 

medel 

Författare: 
Rucker-Schreb, 
Roth, Lothaller, 
Endler 
Land: Österrike 
Årtal: 2013 

1. Att undersöka hur coping 
relaterar till de motoriska 
förmågorna hos barn med 
motorisk dyspraxi jämfört med 
barn utan motorisk dyspraxi. 2. 
Att studera skillnader i motoriska 
färdigheter och coping samt att 
bedöma i vilken utsträckning 
dessa, tillsammans med 
sociodemografiska variabler, 
kunde förutse vilken av de två 
grupperna barnet tillhörde. 

Studien utgick ifrån två oberoende grupper 
för att skillnader mellan grupperna skulle 
identifieras. The movement assessment 
battery for children –second edition 
användes för att bedöma de motoriska 
färdigheterna. Coping utvärderades med 
coping inventory observation form.  
96 deltagar som var 48-95 månader, ingick i 
studien. Interventionsgruppen bestod av 32 
barn (8 flickor och 24 pojkar) och 
kontrollgruppen bestod av 64 barn (29 
flickor och 35 pojkar). 

Univariate analysis of variance (ANOVA) och 
multivariate analysis of variance (MANOVA)  
visade signifikanta skillnader mellan motoriska 
färdigheter och coping prestationer för barn med och 
utan motorisk dyspraxi. Beräkningar genom 
användandet av pearson´s correlation coeffiicient  
visade en signifikant korrelation mellan coping  och 
motorisk kompetens. I interventionsgruppen, var barn 
med lägre coping prestationer mer villiga till att delta.  
 
 
 

medel 

Författare: 
Graham, 
Rodger, Ziviani 
Land: 
Australien 
Årtal: 2010 

Artikeln beskriver tre fallstudier 
för att illustrera användningen av 
OPC. Två forskning 
frågor undersöktes: (a) Kan OPC 
bidra till förbättring av aktivietes 
utförande hos barn och 
föräldrar? Och (b) Vad är 
föräldrarnas upplevelser av OPC 
interventionen? 

Tre barn och tre föräldrar bidrog till studien. 
De viktigaste utfallsmåtten var COPM 
(canadian occupational performance 

measure) och GAS (goal attainment scaling). 

Efter avslutade arbetsterapeutiska ingrepp 
där föräldrarna var involverade utfördes en 
analytisk intervju med inriktning på olika 
teman: lärande, förändringar i hemmet, 
samt utmaningar och framgångar som OPC 
interventionerna bidrog med. 

Prestanda måtten visade positiv förändring i mål som 
rörde barnens och föräldrarnas aktiviteter. Ändringarna 
i COPM poängen var kliniskt signifikanta för prestanda 
och tillfredsställelse. Föräldrarnas tillfredställelse med 
utförandet var överlag högre än själva utfallsmåtten var 
för dem och barnen.  
Alla föräldrar rapporterade att måluppfyllelse nåtts eller 
överskridit förväntade nivåer. För både 
förälder och barn hade prestanda fastställas med hjälp 
av GAS. Resultatet tyder på att OPC kan vara en 
användbar intervention för arbetsterapeuter som vill 
uppnå aktivitetsutföranden med barn och föräldrar. 

 

medel 



 
 

Författare:  
Cameron, Leslie, 
Teplicky, Pollock, 
Stewart, Toal, 
Gaik 
Land: Kanada 
Årtal: 2001 

Undersöka den kliniska nyttan av 
ToP (test of playfulness) då den 
användes till barn för särskilda 
behov. Studien undersökte också 
förändringarna i deltagarnas 
uppfattningar angående barnens  
mål och även 
interventionsplanen som följde 
användandet av ToP. 

32 barn i åldrarna 13 månader till elva år 
deltog i studien. 
Fjorton arbetsterapeuter som jobbar inom 
pediatrik bedömde barn med instrumentet 
ToP samt genomförde ett klinisk användbart 
frågeformulär och deltog i en fokusgrupp. 

ToP belyser samspelet mellan barnet, aktivitet och 
miljö, och belyser barnets styrkor i hans/hennes roll som 
en lekutförare. Resultaten tyder på att ToP är ett 
användbart verktyg för att bedöma lekfullhet. 
 
 
 

låg 

Författare: Case-
smith   
Land: USA 
Årtal: 2000 

Studien undersökte hur 
prestanda komponenter i 
interventioner påverkar fin 
motoriken och funktionellt 
utförande hos barn i 
förskolebarn. 

Urvalet var 44 förskolebarn som hade 
motoriska förseningar, 29 pojkar och 15 
flickor. De fick arbetsterapi behandling i 
början och slutet av läsåret. 
Interventionsaktiviterna för varje 
arbetsterapi-session spelades in i 8 
månader.  
 
 

De flesta sessionerna (81%) använde fin motoriska 
aktiviteter, 29% använde interaktioner mellan jämlikar 
och 16% använde lekfärdigheter. De visuella motoriska 
utfallen påverkades mest av antalet 
intervensionssessioner och procent av sessioner som 
hade lek relatareade mål.  De fin motoriska resultaten 
var mest påverkade av arbetsterapeuternas 
interventioner på lek och interaktionerna med jämlikar. 
De funktionella utförande resultaten påverkades av 
antalet sessioner och procent av sessioner som specifikt 
riktade sig till självomsorgsmål. Lekens inflytande på 
behandlingsresultatet tyder på att fokus på lek i 
interventionsaktiviteter kan förbättra fin motorik samt 
visuell motorisk prestanda. 

medel 

Författare: Reid 
Land: Kanada 
Årtal: 2004 

Undersöka effekterna av virtuella 
spel som intervention på graden 
av lekfullhet av barn med 
cerebral pares. 

Tretton barn i åldrarna 8 till 13 år bestod 
deltagarna av. Barnen deltog i åtta en-
timmars virtuella spelsessioner där de 
interagerade och ”fördjupade” sig med den 
virtual reality (VR). Arbetsterapeuterna 
använde ToP som mått för att bedöma 
lekfullhet hos barnen. 

Studien visade att VR var effektiv då rörlighetsförmåga 
hos barn med CP påverkas på ett positivt sätt. 
Resultatet från denna studie tyder på att en simulerad 
interaktiv miljö tillgänglig via VR kan erbjuda barn med 
CP en möjlighet att träna och prova nya färdigheter och 
rörelser utan att oroa sig för blyghet eller risk för skada. 
Detta i sin tur kan leda till förbättrad motorisk 
prestanda men också en känsla av personlig kontroll. 

medel 

Författare: 
Okimoto, Bundy, 
Hanzlik 
Land: USA 
Årtal: 2000 

ToP användes för att jämföra 
lekfullhet hos unga barn med 
cerebral pares och försenad 
utveckling med jämnåriga utan 
försening i utvecklingen. 

Tre arbetsterapeuter använde ToP för att 
skapa mål åt 38 barn i åldern 3-18 månader, 
under tiden som de lekte med sina mödrar. 
Hälften av barnen hade cerebral pares och 
hälften hade ingen försening i utvecklingen.  

Efter undersökning av ToP´s reliabilitet och validitet, fick 
barn med cerebral pares och försenad utveckling 
betydligt lägre poängsättning på ToP jämförelsevis med 
sina jämnåriga som var typiskt utvecklade. Dessutom 
utfördes intervention i förhållande barn och mamma för 

medel 



 
 

Dessutom användes ToP för att 
jämföra effekten av en 
intervention i syfte att förbättra 
mor-spädbarn interaktioner med 
hjälp av en neurologisk 
behandling (NDT) på barnens 
lekfullhet. 

 
 
 

att förbättra prestandan hos barnen. Efter detta 
ingripande fick barnen med CP betydligt högre poäng på 
ToP jämfört med innan interventionen. 
Däremot fick inte barnen tillsammans med sina 
mammor signifikant högre poäng jämfört med barnen 
som fick NDT behandling. 
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