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Sammanfattning 

Bakgrund: Utveckling av färdigheter i aktiviteter i dagliga livet är viktigt för att kunna bli 

självständig i sin vardag. Hos barn med diagnosen autism är det vanligt att de färdigheter som 

krävs för att bli självständig aldrig utvecklas. Aktiviteter som sker i barndomen ligger till 

grund för hur utvecklingen sker och vilka kompetenser som skapas för framtiden  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsterapeuten arbetar med barn med 

autism i åldrarna 2-12 år samt hur barnets omgivning påverkas av att leva med ett barn med 

autism.  

Metod: Metoden i denna studie utgjorde en litteraturstudie innehållande tio vetenskapliga 

artiklar som hittades via systematiska databassökningar. 

Resultat: Vid analys av data framkom fyra ämnesområden, social integration, kommunikation, 

sensorik och motorik. Områdena innefattade arbetsterapeutiska interventioner och dess effekt. 

Ett femte område kunde även urskiljas gällande hur familjer påverkas av att leva med ett barn 

med autism.  

Slutsats: Resultatet visade att djur och lek var vanligt förekommande interventionsformer. 

Interventionerna skedde i olika former i syfte att förbättra barnets sociala integration, 

kommunikation, sensorik eller motorik. I studien har författarna sett att familjens rutiner till 

stor del styrs av barnet med autism. 

 

Sökord: Autism, Arbetsterapi, Social delaktighet, Mänskliga aktiviteter. 



 

 

 

Innehåll 
1. Bakgrund ................................................................................................................................ 5 

1.1 Arbetsterapins kärna ......................................................................................................... 5 

1.2 Arbetsterapi för barn ........................................................................................................ 5 

1.3 Autismspektrumstörning .................................................................................................. 6 

1.4 Autism .............................................................................................................................. 6 

1.4.1 Kommunikation ......................................................................................................... 7 

1.4.2 Sociala interaktioner .................................................................................................. 8 

1.4.3 Rutiner ....................................................................................................................... 8 

1.4.4 Sensorik och motorik ................................................................................................ 9 

1.5 Definitioner ...................................................................................................................... 9 

1.5.1 Aktivitet ..................................................................................................................... 9 

1.5.2 Delaktighet ................................................................................................................ 9 

1.5.3 Miljö .......................................................................................................................... 9 

2. Problemområde .................................................................................................................... 10 

3. Syfte ..................................................................................................................................... 10 

3.1 Frågeställning ................................................................................................................. 10 

4. Metod ................................................................................................................................... 10 

4.1 Sökstrategi ...................................................................................................................... 10 

4.2 Urval ............................................................................................................................... 11 

4.2.1 Inklusionskriterier ................................................................................................... 11 

4.2.2 Exlusionskriterier .................................................................................................... 11 

4.3 Dataanalys ...................................................................................................................... 13 

4.4 Etiska aspekter ................................................................................................................ 13 

5. Resultat ................................................................................................................................. 14 

5.1 Social integration ............................................................................................................ 14 

5.1.1 Arbetsterapeutiska interventioner och dess syfte .................................................... 14 

5.1.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt ........................................................ 15 

5.2 Kommunikation .............................................................................................................. 15 

5.2.1 Arbetsterapeutiska interventioner och deras syfte................................................... 15 

5.2.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt ........................................................ 16 

5.3 Sensorik .......................................................................................................................... 16 

5.3.1 Arbetsterapeutiska interventioner och deras syfte................................................... 16 

5.3.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt ........................................................ 16 

5.4 Motorik ........................................................................................................................... 17 



 

 

5.4.1 Arbetsterapeutiska interventioner och deras syfte................................................... 17 

5.4.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt ........................................................ 17 

5.5 Hur familjen påverkas .................................................................................................... 17 

5.5.1 Matvanor ................................................................................................................. 17 

5.5.2 Morgon och kvällsvanor .......................................................................................... 18 

5.5.3 Fritidsaktiviteter ...................................................................................................... 18 

5.5.4 Strategier och känslor .............................................................................................. 18 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 19 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 19 

6.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 20 

6.3 Klinisk tillämpning ......................................................................................................... 23 

6.4 Vidare forskning ............................................................................................................. 23 

6.5 Slutsats ........................................................................................................................... 24 

7. Referenslista ......................................................................................................................... 25 

8. Bilaga I - Checklista 

9. Bilaga II - Artikelmatris 

10. Bilaga III – Översikt av besvarade frågeställningar



 

5 

1. Bakgrund 

1.1 Arbetsterapins kärna  

En viktig del inom arbetsterapi är att främja individens delaktighet i de vardagliga 

aktiviteterna [1]. Individen ska sättas i centrum och möjligheter ska skapas för att leva ett 

värdefullt liv där önskemål och behov blir tillgodosedda i förhållande till omgivningen. 

Arbetsterapeutens uppgift är bland annat att utveckla, bibehålla eller förhindra en nedsättning 

av individens aktivitetsförmåga [2]. 

Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) innefattar vad en individ gör under en dag och vad målet 

med aktiviteterna är [3]. ADL innefattar flera olika sysselsättningar såsom arbete, lek och 

aktiviteter vi utför för att ta hand om oss själva [4]. Aktiviteter såsom hygien, påklädnad och 

att äta anses vara nödvändiga för att kunna hantera vardagen. Ofta ställer omgivningen krav 

på att dessa aktiviteter utförs på ett korrekt sätt [3]. Vilka aktiviteter en individ utför beror på 

flera faktorer. Det som spelar in i valet av aktivitet är individens tro på att kunna utföra 

aktiviteten, vad denne värdesätter och tycker är meningsfullt samt miljöns förutsättningar [5]. 

Genom aktiviteten formas utförandemönster och individens insikt om sig själv och 

omgivning. I individens utvecklingsprocess sker en aktivitetsförändring där komplexa 

processer sker som innefattar viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Individens 

aktiviteter i barndomen ligger till grund för hur utvecklingen sker och vilka kompetenser som 

skapas för framtiden [6]. 

Inom arbetsterapi är aktivitetsbalans ett vanligt begrepp [7]. Aktivitetsbalans syftar till att 

skapa en balanserad variation mellan aktiviteter. Aktiviteternas karaktär, såsom lustfyllda och 

obligatoriska, samt den tiden dessa upptar behöver varieras för att uppnå en balans mellan 

aktiviteter [7]. Vid aktivitetsbalans uppstår en känsla av harmoni, sammanhållning och 

kontroll vilket skapar välbefinnande hos individen [7, 8]. 

En mängd olika modeller används inom arbetsterapi som utgångspunkt för individen. En av 

dessa är Model of human Occupation (MOHO) [4]. MOHO hjälper arbetsterapeuten att 

motivera patienten i sitt aktivitetsutförande. Modellen har en holistisk syn på människan, stor 

vikt läggs vid aktivitetsfokuserad träning och arbetet sker utifrån ett klientcentrerat tankesätt 

[4]. Ett klientcentrerat tankesätt innebär att se det unika hos varje människa och att ta hänsyn 

till de erfarenheter och önskningar individen har [4]. MOHO ser människan utifrån tre 

komponenter, viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraften syftar till den 

motivation individen har till den aktuella aktiviteten [9]. Vanebildning innebär de rutiner och 

mönster som en individ har i sina aktiviteter. Utförandekapacitet innefattar de fysiska och 

mentala förmågorna en individ besitter för att utföra aktiviteten. Modellen innefattar även 

miljöns inverkan på utförandet av aktiviteten och hur vanor och viljor byggs upp i samspel 

med omgivningen [9]. 

1.2 Arbetsterapi för barn 
 

I arbetet med barn lägger arbetsterapeuten ofta fokus på att främja barnets självständighet i 

hemmiljö och skola, detta då barnets vardagliga aktiviteter oftast utspelar sig inom dessa 

arenor [1]. Syftet med interventionerna kan vara förbättring i aktivitetsutförande, lärande samt 

att öka barnets sociala förmågor [1, 10]. Vid arbetsterapi med barn bör arbetsterapeuten se till 

barnets egna styrkor och begränsningar. 
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I arbetet med barn är lek en vanligt förekommande intervention. Genom leken skapas 

möjligheter för barnet att träna på aktiviteter som involverar integrering med vänner, 

konversationer och engagemang [10]. Leken främjar barnets förmågor till bland annat 

problemlösning, kompetensutveckling och identifikation [10].  

I arbetet med barn är det vanligt att involvera barnets vårdnadshavare [1]. Det är till stor vikt 

att arbetsterapeuten tar hänsyn till familjens önskemål och värderingar. För familjen har 

arbetsterapeuten en viktig roll att stödja och bidra med information gällande barnets 

utveckling och funktionshinder [11]. 

1.3 Autismspektrumstörning  

Autism är en brett omfattande diagnos [12]. Autismspektrumstörning omfattar störningar i 

utvecklingen och karaktäriseras av funktionsnedsättning i sociala interaktioner och 

kommunikation samt ett begränsat beteende i form av bristande fantasi [13]. Gruppen 

autismspektrumstörning innefattar klassisk autism, Aspergers syndrom, autismliknande 

tillstånd samt ospecificerade autismspektrumstörningar [13]. 

Aspergers syndrom karaktäriseras av problem med social interaktion samt nedsatt fantasi och 

beteende. I autismliknande tillstånd är symptomen likartad autism och Aspergers syndrom, de 

är däremot lindrigare och uppfyller inte kraven för att få diagnos autism eller Aspergers 

syndrom. Ospecificerade autismspektrumstörningar syftar på liknande symptom som vid 

ovanstående men med en lindrigare funktionsnedsättning [13]. 

Denna studie kommer att inrikta sig på barn med diagnosen autism. 

1.4 Autism 

Diagnosen autism påverkar barnets utveckling där symptom utvecklas med åldern. År 1943 

var Leo Kanner den första författaren att namnge syndromet autism och att ge en klinisk 

beskrivning av diagnosen [14]. Sedan dess har originalbeskrivningen modifierats, dock 

baseras diagnosen fortfarande på beteenden [14]. Autism har tidigare beskrivits som en 

psykotisk störning men är nu mera klassificerad som en genomgripande utvecklingsstörning i 

Diagnostic and statistical manual of mental disorder IV (DSM IV). De dominerande 

svårigheterna för en individ med en genomgripande utvecklingsstörning är att uppnå 

kognitiva, språkliga, motoriska samt sociala färdigheter [15]. 

DSM IV anger tre kriterier för diagnosen autism. Dessa är: 

 Bristande ömsesidig social interaktion, såsom brist på vilja att skapa kamratrelationer 

och att visa ömsesidighet.  

 Bristande kommunikation i form av försening eller avsaknad av verbal 

språkutveckling samt oförmåga att inleda eller upprätthålla en konversation. 

 Brist på fantasi i form av begränsade intressen och aktiviteter så som fixering vid ett 

intresse eller rutiner 

 [16].  

När dessa tre symptom uppträder samtidigt brukar de benämnas triaden. För att diagnos skall 

kunna ställas måste dessa symptom vara uttalade hos individen [12]. 
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Under våren 2013 kommer en ny upplaga av DSM 5 att publiceras där autistiskt syndrom, 

Aspergers syndrom, desintegrativ störning och genomgripande störning i utvecklingen 

kommer att ersättas med en diagnos. Den nya diagnosen kommer att benämnas 

autismspektrumtillstånd där fyra kriterier ingår till skillnad från tre i DSM IV [17]. Kriterierna 

är följande: 

 Bestående brister i den sociala kommunikationen och sociala interaktionen som inte 

kan förklaras med förseningar i utvecklingen. 

 Begränsade intressen med en fixering av rutiner och aktiviteter. 

 Symptomen ska visa sig i tidig barndom. 

 Symptomen ska tillsammans hindra individens utförande av aktiviteter i vardagen 

[17]. 

Denna studie kommer att utgå från kriterierna i DSM IV. 

Autism är tre till fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Cirka 80 procent av de 

individer med diagnosen autism har även ett begåvningshandikapp där begåvningsnivån är 

relativt stabil genom livet [12, 18]. Dock har ofta de individer med autism och 

begåvningshandikapp en ojämn begåvningsprofil, det innebär att individen kan ha en relativt 

jämn utvecklingsnivå dock med vissa områden som är mer välutvecklade, så kallade 

”intelligensöar” [15]. 

Individer med diagnosen autism kan delas in i tre undergrupper, den avskärmade gruppen, 

den passiva gruppen samt den aktiva gruppen [18] 

Barn i den avskärmade gruppen påvisar sällan ett intresse för sociala kontakter och de tar ofta 

enbart kontakt för att få sina behov tillfredsställda. Barn i denna grupp har oftast låg förståelse 

för verbal och icke verbal kommunikation, vid utvecklat språk använder de sig av ord och 

fraser som enbart barnet kan förstå. Svårigheter vid förändringar är vanligt och ofta blir barnet 

väldigt oroligt [15, 18]. 

Barn i den passiva gruppen skiljer sig från den avskärmade gruppen då de accepterar kontakt 

från andra individer och kan uttrycka viss belåtenhet vid sociala kontakter. Likt den 

avskärmade gruppen tar barnet själv enbart kontakt med andra för att få sina behov 

tillfredsställda. Individer i denna grupp har ett relativt stort ordförråd och ett bättre utvecklat 

språk än barnen i den avskärmade gruppen. Förändringar är mer accepterade av barn i denna 

grupp, dock har de fortfarande ett stort behov av rutiner [ 15, 18]. 

I den aktiva gruppen kan individen visa ett visst intresse för sociala kontakter men sällan med 

jämnåriga barn. De flesta barn i denna grupp har en högre begåvningsnivå än barnen i de 

andra grupperna. Språket är relativt utvecklat, dock kan barnet ha svårt med språkförståelsen. 

Likt de andra grupperna har barn i denna grupp fortfarande ett stort behov av rutiner och 

vanor [15, 18]. 

1.4.1 Kommunikation 

Den grundläggande kommunikativa funktionsnedsättningen hos individer med autism är 

bristen på ömsesidighet och oförmåga att förstå språkets betydelse. Ofta är kommunikationen 

påverkad både verbalt och icke verbalt. Svårigheter med att överföra information till budskap 
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skapar svårigheter i det talade språket och ofta kan individer med autism bara upprepa 

uttalanden, frågor eller konversationer [12, 16]. Ekolali eller ekotal är vanligt hos barn med 

autism. Det innebär att individen upprepar ord eller meningar i direkt följd efter att ha hört 

dessa eller med fördröjning. Vid fördröjt ekotal kan det lätt skapas förvirring bland andra och 

missförstånd kring vad barnet menar [18]. 

Trots förmågan att förstå enskilda ord är förmågan att förstå språket allvarligt nedsatt. 

Individen får svårigheter med att uppfatta enkla frågor och uppmaningar eller ord med gestik 

och humor [12, 16]. Många barn med autism har en bristande konkret språkförståelse. Det 

innebär att individen har en bristande förståelse för metaforer och bildliga uttryck. Detta gör 

att sedvanliga uttryck i det vardagliga språket, exempelvis uttryck som ”att hoppa över 

maten”, tolkas ordagrant av individen vilket många gånger kan skapa förvirring hos barnet 

[18]. De individer som använder sig utav språket har ofta svårt med att föra och upprätthålla 

en konversation. Cirka 50 procent av barn med diagnosen autism utvecklar aldrig något 

användbart verbalt språk [12, 16]. 

1.4.2 Sociala interaktioner 

Barn med autism kan redan under det första levnadsåret påvisa sociala avvikelser så som 

ointresse att upptäcka omvärlden. Barnet kan visa en avsaknad av intresse att tillsammans 

med sin omgivning upptäcka vardagliga saker. Även bristande ögonkontakt är vanligt [12]. 

För att förstå sig på socialt beteende är det viktigt att förstå de oskrivna regler som finns 

underliggande. Barn med autism har ofta en oförmåga att förstå avsikten bakom människors 

handlingar. Det beror på att individen kan ha svårigheter med så kallad Theory of mind. 

Theory of mind är ett begrepp vilket innebär att individen har förmågan att tolka avsikten 

bakom människors handlingar, känslor, tankar och reaktioner [15, 18, 19, 20]. Begränsningar 

i att förstå konsekvenserna av sitt beteende, såsom att en individ oftast blir bemött utefter sitt 

beteende, eller att kunna avläsa andra individers kroppsuttryck är vanligt vid svårigheter med 

Theory of mind. Andra individers beteende kan vara svårt att förstå och sociala interaktioner 

blir svårhanterade [20]. Oförmåga att utveckla Theory of mind skapar inte bara problem med 

de sociala interaktionerna. Det är även en bidragande faktor till svårigheter med att förstå 

meningen bakom kommunikation, exempelvis vid en annan individs försök att förmedla 

känslor via tonfall [15, 18, 19, 20] 

1.4.3 Rutiner 

Rutiner eller vanor kan benämnas som uppnådda avsikter att automatiskt agera från ett invant 

sätt i en bekant miljö eller situation. När individer känner sig bekväma och bekanta med 

miljön och situationen fungerar vanorna smidigt och utan någon närmare eftertanke. Det är 

när miljön och situationen blir obekant individen agerar på ett annorlunda sätt än tidigare. 

Vanor ger möjlighet att agera rutinmässigt i en aktivitet och att utföra aktiviteten på ett 

effektivt sätt. Genom att skapa rutiner i det dagliga livet ges en struktur samt en 

förutsägbarhet [21]. 

För barn med autism är en viktig komponent att ha rutiner då det skapar ordning, förståelse 

samt trygghet hos barnet [22]. Många barn med autism är i ett stort behov av rutiner och 

ritualer. Exempelvis kan barnet insistera på att alla familjemedlemmar måste göra på ett visst 

sätt. En liten förändring i barnets rutiner kan skapa stor oro och leda till aggressionsutbrott 

[18]. Problem med Theory of mind kan som tidigare nämnts skapa ett inre kaos hos individen 

då det är svårt att förutse och förstå avsikten bakom individers handlingar. Även detta kan 
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vara en bidragande faktor till barnets stora behov av en förutsägbar omgivning i form av 

tydliga rutiner [12]. För arbetsterapeuten är en viktig del i arbetet att hjälpa och stödja familjer 

hemma samt att ge stöd i skolan för att skapa rutiner och struktur [22]. 

1.4.4 Sensorik och motorik 

Problem med sensorik och motorik är vanligt hos barn med autism. Nedsatt förmåga inom 

dessa områden har en betydande inverkan på livskvalitén och den sociala utvecklingen [23]. 

Under barnets utveckling lär det sig att tänka abstrakt, att förstå och att uppfatta sensorisk 

information, där inlärningsprocessen handlar om att minnas och att uppmärksamma. Barn 

med autism behandlar den sensoriska informationen på ett avvikande sätt jämfört med barn 

med en så kallad normalbegåvning [15]. Det sensoriska systemet innefattar syn, hörsel, 

balans, lukt, smak, beröring samt det djupsensoriska systemet, det vill säga 

kroppsuppfattningen [24]. Barn med autism har svårigheter att organisera stimuli på ett 

meningsfullt sätt och koppla dessa till ett sammanhang [24]. Ofta kan individer med autism 

vara känsliga för vissa typer av ljud och har svårigheter med att hantera dessa. Vissa individer 

har svårigheter med att äta och är känsliga för hur maten upplevs i munnen. Det är även 

vanligt att barnet inte tolererar att maten blandas på tallriken. Barnet kan även vara känsligt 

för beröring det vill säga fysisk kontakt till andra människor [15]. För att hantera den 

sensoriska inputen använder sig barnet ibland av stereotypiska beteenden för att lugna sig, så 

som att snurra runt eller vagga med kroppen [25]. 

Många barn med autism utvecklar motoriska stereotyper under sitt första levnadsår. Detta 

betyder att barnet utvecklar en repeterande rörelse med en eller flera kroppsdelar. Det kan 

liknas med tics, så kallade tvångsmässiga, tillfälliga och rytmiska sammandragningar av en 

muskel eller muskelgrupp som delvis är viljemässigt kontrollerade [12]. Barn med autism har 

ofta nedsatt eller fördröjd fin- och grovmotorik samt svårigheter med koordination [25]. 

Problem med motorisk planering, imitationer av rörelser och kroppsställningar är även vanligt 

på grund av nedsatt sensomotorisk medvetenhet av kroppen [25]. Vid svårigheter med 

motorisk planering vet barnet vad denne vill utföra men inte hur. Detta kan visa sig bland 

annat vid tal eller vid matsituationer [25]. 

1.5 Definitioner 
I studien tas begreppen aktivitet, delaktighet och miljö upp flertalet gånger. En definition av 

orden kommer nedan.  

1.5.1 Aktivitet 

Kan definieras som en individs val av uppgifter och hur de utförs i sampel med omgivningen 

[26]. 

1.5.2 Delaktighet 

Kan definieras till vilken grad individen är engagerad i det dagliga livets aktiviteter vilket är 

en del av den sociokulturella kontexten och nödvändiga för individens välbefinnande [27]. 

1.5.3 Miljö 

Kan definieras som fysiska, sociala och kulturella dimensioner som påverkar vad individen 

gör och hur det utförs i den specifika kontexten [2, 28]. 
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2. Problemområde 

Många av de barn som får diagnosen autism utvecklar aldrig de färdigheter vilka krävs för ett 

självständigt liv [12]. Dock är detta viktigt för att utveckla ADL-färdigheter och bli 

självständig. Självständighet är att kunna utnyttja sin tid på ett effektivt och meningsfullt sätt, 

att hitta strategier för att fylla sin fritid med innehåll [12]. Desto större självständighet en 

individ har desto mindre är personen beroende av sin omgivning för att kunna hantera de 

vardagliga aktiviteterna [12]. 

Genom denna litteraturstudie ville författarna undersöka vilka typer av interventioner som 

görs för barn med autism samt se vilken effekt det ger för individens självständighet i 

vardagen. Författarna ville även undersöka hur barnets omgivning påverkas av att leva med 

ett barn med autism. 

3. Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsterapeuten arbetar med barn med autism i 

åldrarna 2-12 år samt hur barnets familj påverkas av att leva med ett barn med autism. 

3.1 Frågeställning 

 Vilka arbetsterapeutiska interventioner görs för barn med autism? 

 I vilket syfte görs de arbetsterapeutiska interventionerna? 

 Vilken effekt har den arbetsterapeutiska interventionen? 

 Hur påverkas familjer med ett barn med autism? 

4. Metod 

Metoden för denna studie var en litteraturstudie bestående av vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna hittades med hjälp av systematiska databassökningar samt manuella sökningar. 

4.1 Sökstrategi 

Artikelsökningar till studien genomfördes 6 -7 mars 2013 i databaserna CINAHL och 

PubMed. Dessa valdes då de innefattar vetenskapliga artiklar inom ämnet arbetsterapi samt 

autism. Följande sökord valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar: Activities of daily 

living, Autistic disorder, Early Childhood Intervention, Early Intervention, Occupational 

therapy, Outcomes, Pediatric occupational therapy samt Rehabilitation. 

För sökordens olika kombinationer, se tabell I . 

Vid sökningarna användes databasernas ämnesord. Databassökningen begränsades till artiklar 

publicerade mellan 2000-2013 då detta ansågs vara ett rimligt tidsspann för relevanta artiklar. 

Sökningen begränsades även med hjälp av artiklar enbart publicerade på engelska.  
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4.2 Urval 

Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier begränsades sökningen [29]. 

4.2.1 Inklusionskriterier 

 Artiklar om barn med diagnosen autism i åldrarna 2-12 år. 

 Artiklar om arbetsterapeutiska interventioner. 

 Artiklarna ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

 Artiklarna ska besvara minst en av studiens frågeställningar. 

4.2.2 Exlusionskriterier 

 Artiklar som ej är etiskt granskade. 

 Litteraturstudier. 

 Artiklar där individerna hade dubbeldiagnoser. 

Urvalet skedde i tre steg. Det första urvalet visar valda artiklar baserade på titel. Det andra 

urvalet visar de 20 artiklar vilka valdes ut baserat på dess abstrakt. Det tredje urvalet visar de 

nio artiklar vilka valdes ut efter innehållsgranskning utifrån checklista baserad på Forsberg & 

Wengström, Polit & Beck samt Friberg [30, 31, 32], se bilaga I. En manuell sökning gjordes 

genom att författarna läste inkluderade artiklars referenslistor. Där hittades sex artiklar vilka 

lästes i sin helhet, två granskades utifrån checklistorna varav en artikel inkluderades i studien. 

Totalt användes nio artiklar från databassökningen och en artikel från den manuella 

sökningen. 
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Tabell I. Sökmatris över sökord, antal träffar samt urval 1,2 3 

Sökdatum Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3

Titel Abstract fulltext och 

innehålls-

granskning

2013-03-06 CINAHL Occupational therapy 

or Pediatric 

occupational therapy 

AND Autistic 

disorder

49 22 16 6 34, 35, 36,  

38, 39, 41

2013-03-06 CINAHL Occupational 

Therapy+ AND 

Autistic disorder 

AND Early Childhood 

Intervention or Early 

Intervention 

2 1 1 0 -

2013-03-06 CINAHL Occupational 

therapy+ AND 

Autistic disorder 

AND activities of 

daily living+

3 3 2 0 -

2013-03-06 CINAHL Occupational therapy 

or Pediatric 

occupational therapy 

AND Autistic 

disorder AND 

Outcomes

2 2 1 0 -

2013-03-06 CINAHL Occupational therapy 

or Pediatric 

occupational therapy 

AND Autistic 

disorder AND 

rehabilitation+

49 28 20 6 34, 35, 36, 

38, 39, 33

2013-03-07 PubMed Occupational therapy 

AND Autistic 

disorder

25 9 7 5 33, 34, 37, 

40, 41 

2013-03-07 PubMed Occupational 

Therapy AND 

Autistic disorder 

AND Early 

Intervention 

2 1 0 0 -

2013-03-07 PubMed Occupational therapy 

AND Autistic 

disorder AND 

activities of daily 

living 

2 1 1 1 37

2013-03-07 PubMed Occupational therapy 

AND Autistic 

disorder AND 

Outcomes 

assessment

7 4 2 1 41

2013-03-07 PubMed Occupational therapy 

AND Autistic 

disorder AND 

rehabilitation

25 8 7 5 33, 34, 37, 

40, 41

2013-03-10 Manuell 

Sökning

- - 2 1 42

Referens-

nummer

 

+ Ordet har valts som explode för att öka träffar i databassökningen. 
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Vid granskningen till urval tre exkluderades elva artiklar. De artiklar som exkluderades 

motsvarade något av studiens exklusionskriterier. Fem av de artiklar som exkluderades 

innefattade fler diagnoser än autism där interventionerna och dess effekt inte gick att särskilja 

de olika diagnoserna åt. I tre av artiklarna hade studiernas deltagare dubbeldiagnoser. Två av 

artiklarna svarade inte på någon av studiens frågeställningar eller syfte. En artikel 

exkluderades då den inte besvarade checklistans alla frågor. Nio artiklar valdes ut via 

databassökningar och en artikel valdes ut via manuell sökning. Totalt innefattade studien tio 

artiklar, för artiklarnas överskådliga innehåll se artikelmatriser, bilaga II. 

De artiklar som inkluderades i studien granskades utifrån en checklista, se bilaga I. 

Checklistan innefattade områden som bland annat metod, analys av data, etiska aspekter och 

problem relaterade till arbetsterapi. Detta i syfte att få en grundlig uppfattning om studien. 

4.3 Dataanalys  

De artiklar som inkluderades i studien lästes flera gånger för att författarna skulle få en 

förståelse och bli insatta i materialet. En sammanställning av varje enskild artikels syfte, 

design, resultat samt styrkor och svagheter gjordes i artikelmatriser under läsningens gång, se 

bilaga II.  

De kvantitativa artiklarna värderades utefter Forsberg & Wengströms [30] bevisvärdesskala 

för att fastställa dess bevisvärde. Skalan gick från lågt till högt bevisvärde. Desto högre en 

artikels bevisvärde var desto mer pålitlig blev den för studiens resultat. De kvalitativa 

artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes utifrån Forsberg & Wengströms [30] frågor 

gällande bland annat datainsamling och urval. Tabell II visar de inkluderade studiernas 

bevisvärde/kvalitet. 

För att skapa struktur i arbetet markerades vilken frågeställning varje artikel svarade på, se 

bilaga III. Utifrån studiens frågeställningar markerades sedan olika områden i artiklarna för 

ytterligare struktur. Datan summerades sedan och sorterades in i de fem områden som 

redovisas i resultatet [30]. 

Tabell II. Artiklars bevisvärde samt kvalitet. 

Referens nr. Bevisvärde Kvalitet

[33] Medel God

[34] Medel God

[35] God

[36] Medel

[37] Mycket god

[38] Högt

[39] God

[40] Medel

[41] God

[42] Medel  

4.4 Etiska aspekter  

Sju av studiens inkluderade artiklar hade etiskt resonemang [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39] De 

resterande artiklarna [40, 41, 42] tog ej upp etiskt resonemang. Författarna valde dock att ta 

med dessa artiklar baserat på att alla var publicerade i vetenskapliga tidskrifter som kräver 
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etiskt godkännande för publicering. Dessa artiklar granskades dock extra noga rörande urval, 

deltagande och metod. 

5. Resultat 

Studiens resultat består av en sammanställning av tio artiklar varav fyra är kvantitativa, fyra 

är kvalitativa och två har både kvalitativa och kvantitativa metoder. För en mer översiktlig 

information se tabell III samt bilaga II. 

Tabell III. Artikelöversikt gällande metod, design samt studiegruppernas storlek. 

 

Fem ämnesområden framkom vid analys av insamlad data. Dessa områden var social 

integration, kommunikation, sensorik, motorik samt hur familjen påverkas. 

De mätinstrument vilka användes i respektive studie redovisas i bilaga II. 

5.1 Social integration 

5.1.1 Arbetsterapeutiska interventioner och dess syfte 

I sex av studiens artiklar [33, 34, 38, 40, 41, 42] syftade interventionerna till att öka barnets 

sociala interaktioner. I fyra artiklar [33, 38, 40, 41] användes lek som medel för att öka 

barnets sociala interaktion. I en utav artiklarna [33] integrerades föräldrarna i leken genom att 

vara delaktiga och därigenom uppmuntra barnet till samspel dem emellan [33]. Watling & 

Dietz [41] använde sig utav leken för att skapa engagemang och delaktighet hos barnet genom 

att integrera omgivningen i barnets lek. Genom kommentarer, gester och demonstration 

uppmuntrades barnet till deltagande i leken [41]. I en av artiklarna [38] användes interaktiv 

lek på en simulerad häst för att skapa möjligheter till interpersonella relationer mellan barnet 

och dess omgivning. I den fjärde artikeln [40] skedde leken individuellt och i grupp för att 

öka de sociala interaktionerna. Genom lekarna fick barnet möjligheter till social interaktion 

med andra deltagare, vänner och instruktörer. 

Två av studiens artiklar [34, 40] använde sig utav djur i interventionen för att öka den sociala 

interaktionen. I en av artiklarna [34] arbetade arbetsterapeuten mot barnet via djuret. Genom 

att låta barnet ta hand om djuret skapades meningsfulla sociala samspel. Med hjälp av djuren 

skapades möjligheter till naturliga interaktioner med djuret men även med omgivningen. 

Exempelvis kunde barnet integrera med vänner genom djuret eller genom observation och 
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tolkning svara på djurets beteende [34]. Bass et al. [40] använde sig av hästar som medel för 

att öka den sociala interaktionen. Genom hästskötsel och ridning gavs möjligheter till socialt 

samspel med övriga deltagare samt ledare. 

En av artiklarna [42] skilde sig från de övriga gällande intervention kring ökad social 

interaktion. Här anpassades miljön kring barnet för att öka möjligheterna till att integrera med 

omgivningen. 

5.1.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt 

Sex av studiens artiklar visade ökad social interaktion [33, 34, 38, 40, 41, 42]. Med hjälp av 

instrumentet Social Responsiveness Scale kunde Bass et al. [40] mäta en signifikant 

förbättring vid social motivation. Även en studie med högt bevisvärde enligt tidigare 

bevisvärdesgradering [38] kunde se en förbättrad effekt vid interpersonella relationer mellan 

barnet och dess omgivning. 

Sams et al. [34] visade i sin studie att det var en signifikant skillnad mellan arbetsterapi med 

djur jämfört med vanlig arbetsterapi vid utveckling av sociala interaktioner. Barnet tog 

exempelvis egna initiativ till kontakt med djuret. Arbetsterapeuten kunde även via djuret ta 

ögonkontakt med barnet vid delade aktiviteter. 

I två av studiens artiklar [33, 41] visades det med hjälp av journaler och anteckningar att 

barnen hade ökat deltagande vid socialisering och tog mer initiativ till bland annat lek med 

andra i sin omgivning [33, 41] I en av artiklarna [33] berättade modern hur barnet efter 

interventionen accepterade att leka med andra än modern samt i nya miljöer [33]. Resultatet 

visade även att barnet kunde delta i aktiviteter utan påtaglig stress eller ångest [33]. 

Med hjälp av instrumentet Engagement Check kunde Smith & Bryan [42] se en signifikant 

skillnad vid integrering med omgivningen. Efter interventionen lekte barnet mer målinriktade 

och undersökande lekar så som att köra bil längs en bana eller leka i sanden. Dock kunde 

Smith & Bryan [42] inte påvisa någon signifikant skillnad gällande integrering med vuxna 

eller vänner. Två av barnen i studien påvisade dock en viss förbättring och var därmed nära en 

signifikansnivå. 

5.2 Kommunikation 

5.2.1 Arbetsterapeutiska interventioner och deras syfte 

I tre av studiens artiklar [33, 34, 40] syftade interventionerna på att öka barnets 

kommunikation. I två av artiklarna [34, 40] användes djur i interventionen. I en av dessa [34] 

användes djuren som medel för att öka kommunikationen. Genom att låta barnet ge 

instruktioner och tala med eller om djuret gavs naturliga möjligheter till kommunikation. I en 

av artiklarna [40] användes hästar för att öka de kommunikativa förmågorna. Barnen fick 

instruktioner kring hästskötsel i syfte att öka den verbala kommunikationen. Med hjälp av 

lekar på hästen, individuellt och i grupp, var syftet att skapa möjligheter till kommunikation. 

Barnen fick bland annat namnge hästens kroppsdelar och relatera dem till människans 

anatomi. I den tredje artikeln [33] där interventionen syftade till att öka barnets 

kommunikation användes lek som medel. Föräldern integrerades med barnet i leken med syfte 

att öka möjligheter till ömsesidig kommunikation, både verbalt och icke verbalt. 
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5.2.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt 

I tre av studiens artiklar [33, 34, 41] ökade barnens kommunikation efter interventionerna. 

Två av dessa [33, 34] hade i syfte att öka kommunikationen hos barnen. En av artiklarna 

[33]påvisade ökad ömsesidig kommunikation mellan barnet och modern både verbalt och icke 

verbalt. Kommunikationen mellan modern och barnet blev mer spontan och modern fick 

snabbare gensvar från barnet. 

I Sams et al. [34] studie definierades språk som en spontan meningsfull användning av språk, 

ord eller meningar. Studien påvisade signifikant skillnad före och efter interventionen vid 

användning av språk. Ett av barnen som innan interventionen hade ett begränsat språk visade 

ökad kapacitet att kunna begära något denne var extra motiverad att få, exempelvis tillgång 

till ett speciellt djur. Ett annat barn kunde med djuret som fokus formulera och organisera ord 

som tidigare varit obegripliga [34]. 

Bass et al. [40] nämner inget om förbättrad kommunikation i sitt resultat, dock visade en 

annan av studiens artiklar [41] ökat språk efter interventionen trots att detta inte var studiens 

syfte. Subjektiv data i form av journaler visade ökat språk och läten hos flera av studiens 

deltagare. 

5.3 Sensorik 

5.3.1 Arbetsterapeutiska interventioner och deras syfte 

Fem av studiens artiklar [34, 38, 40, 41, 42] använde sig utav sensoriska metoder i sina 

interventioner för att förbättra den sensoriska integrationen. Två av studiens artiklar [34, 40] 

använde sig av djur som medel. Genom att låta barnet rida på djuren samt sköta dem, tränades 

balans och kroppsmedvetenhet genom djupsensorisk input [34, 40]. En av artiklarna [38] 

använde simulerad hästridning där barnet fick utföra olika övningar för att förbättra 

kroppsmedvetenhet och känslighet genom balansövningar och proprioceptivt input. 

Två utav dessa fem artiklar [41, 42] använde sig av lek som medel för att öka den sensoriska 

integrationen. Genom leken fick barnet taktila och proprioceptiva inputs. Leksaker och 

aktiviteter som användes var bland annat gungor, studsmattor och balansbrädor. Genom dessa 

aktiviteter fick barnet möjlighet att träna på de sensoriska funktionerna [41, 42]. I en av 

artiklarna [42] anpassades även miljön för att hjälpa barnet med sensoriska avvägningar. 

Case-Smith & Bryan [42] använde sig utav taktil beröring samt proprioceptivt input vid varje 

intervention i syfte att öka barnets kroppsmedvetenhet. 

En av artiklarna [41] använde sig även av sensorisk integration i syfte att minska oönskat 

beteende under aktivitetsutförandet samt för att öka engagemang hos barnet. 

5.3.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt 

I fyra av studiens artiklar [35, 38, 40, 42] visades skillnad vid sensorisk integration. Med hjälp 

av Sensory Profile kunde Bass et al. [40] se en signifikant skillnad för bland annat sensorisk 

känslighet och ouppmärksamhet hos barnet. Med hjälp av Test of Sensory Integration 

Function kunde Wuang et al. [38] se en signifikant skillnad vid bland annat uppmärksamhet, 

sensorisk diskriminering samt växling av sensorisk input. I en av studiens artiklar [42] 

förbättrades barnets reducering av sensoriska försvarsmekanismer. Ett barn som tidigare hade 

flera självstimulerande beteenden med balans och proprioceptivt input, så som att snurra runt 
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eller ligga upp och ner, minskade dessa beteenden med cirka 50 procent under 

interventionstiden. 

I en kvalitativ intervju [35] om familjens upplevelse kring arbetsterapeutens intervention med 

sensoriska åtgärder, berättade modern om hur vetskapen och den nya kunskapen hjälpte dem 

att förstå barnets sensoriska behov. Efter att arbetsterapeuten presenterat olika sensoriska 

strategier hade det blivit lättare för modern att få barnet att exempelvis bada och borsta 

tänderna. 

Tre av studiens artiklar [33, 38, 40] rapporterade om hur barnen i studierna blivit lugnare och 

tryggare. I Dionne & Martinis [33] studie berättade modern hur barnet efter interventionen 

kunde delta i lekar utan stress och ångest. En annan av artiklarna [38] visade effekt på barnets 

känslor som hade blivit mer rofyllda. 

Sams et al. [34] presenterar inte någon förbättring gällande sensorik i sitt resultat. Watling & 

Dietz [41] syfte var att öka engagemang hos barnet samt att minska oönskat beteende med 

hjälp av sensorisk integration. Resultatet visade att barnet lättare klarade övergångar mellan 

aktiviteter, en positiv effekt på beteende reglering visades även. Dock nämns inget om 

förbättringar gällande den sensoriska integrationen.  

5.4 Motorik 

5.4.1 Arbetsterapeutiska interventioner och deras syfte 

I fyra av studiens artiklar [34, 38, 40, 42] var ett utav syftena att förbättra barnets motorik. 

Två av dessa studier [38, 40] använde sig utav ridning för att förbättra de motoriska 

färdigheterna. Genom att styra hästen och vid ridningen använda sig utav ben, rumpa och 

händer samt sitta och ligga i olika positioner på hästen övades barnets grov- och finmotorik 

samt koordination [38, 40]. I en av artiklarna [34] fick barnen borsta djuren, karda ull samt 

kasta boll till djuren i syfte att öva de motoriska färdigheterna. Case-Smith & Bryan [42] 

använde sig utav övningar som hjälpte barnet att planera motoriska rörelser. 

5.4.2 Den arbetsterapeutiska interventionens effekt 

Motoriska förbättringar visade sig i två av studiens artiklar [38, 42]. I en av artiklarna [38] 

kunde en signifikant skillnad mätas vid förbättrad grov- samt finmotorik med hjälp av 

instrumentet Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. En signifikant skillnad sågs 

bland annat i koordination, smidighet, visuell motorkontroll samt fingerfärdighet. I Case-

Smith & Bryans [42] studie visades en förbättrad motorisk planering. 

Bass et al. [40] visade ingen signifikant förbättring mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Samt et al. [34] nämner inget kring förbättrad motorik.  

5.5 Hur familjen påverkas 

5.5.1 Matvanor 

Två av studiens artiklar [35, 39] nämner matrutiner som den mest utmanande aktiviteten på 

dygnet. Middagsrutinerna kretsade kring barnets behov och hade blivit en symbol för stress 

[39]. I en utav artiklarna [39] beskrevs mödrarnas oro över barnets begränsade kostvanor och 

hur det även påverkade resten av familjen. På grund av barnets begränsade kostvanor blev 

resten av familjens önskemål åsidosatta och flera mödrar berättade hur de lagade flera typer 
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av maträtter under en kväll för att få hela familjens behov tillgodosedda [39]. Under 

middagen kunde även beteenderelaterade problem uppstå såsom utbrott och matvägran. De 

middagsrutiner familjerna försökte skapa slapp barnet ofta undan på grund av beteenden som 

styrde resten av familjen [39]. Detta kunde skapa konflikter hos syskon som var tvungna att 

anpassa sig kring middagsrutinerna [39]. Flera familjer upplevde att de var tvungna att göra 

uppoffringar för att tillgodose barnets behov [35]. Middagen beskrevs som en kaosartad 

situation, där rutiner och en meningsfullhet var svårt att skapa [39]. 

5.5.2 Morgon och kvällsvanor 

I fyra av studiens artiklar [35, 36, 37, 39] beskrevs rutiner kring hygien, påklädnad och 

läggning som krävande aktiviteter. I studien med en mycket god kvalitet [37] krävde barnen 

uppmaningar och hjälp för att kunna utföra de beskrivna situationerna. I en av artiklarna [36] 

beskrevs det hur föräldrarna valde att utföra dessa aktiviteter själva i stället för att låta barnet 

hjälpa till i aktiviteten. Föräldrarna valde att inte ge barnet möjligheten att utöva aktiviteten då 

de på förhand visste att barnets instabila beteende påverkade utövandet av aktiviteten [36]. 

Vid kvällsaktiviteterna fanns det en vikt av att skapa specifika rutiner för att få en struktur och 

en känsla av förutsägbarhet [39]. Dessa rutiner beskrevs av många mödrar som ansträngande 

men meningsfulla. Dock beskrev författarna Marquenie et al. [39] hur många mödrar kände 

sig fångade i de strikta rutinerna, då barnet kunde få utbrott om dessa frångicks eller 

förändrades. 

5.5.3 Fritidsaktiviteter 

I två av studiens artiklar beskrevs det hur familjernas fritidsaktiviteter begränsades [36, 37]. 

Aktiviteterna kom många gånger att kretsa kring barnet och dennes behov [37]. Flera familjer 

valde att inte gå på restauranger eller sociala tillställningar på grund av barnets oförutsägbara 

beteende [36]. Författarna LaVesser et al. [36] beskriver att mödrarna hade en känsla av större 

kontroll över de aktiviteter som skedde i hemmet och ofta styrde förutsägelser och rutiner 

valet av aktiviteter. Flera familjer nämnde att de kände sig oförmögna att ta ledigt längre än 

några dagar. Ledigheter, semestrar och födelsedagar tenderade att kretsa kring barnet och 

familjen gavs begränsade möjligheter till val av meningsfulla aktiviteter i relation till vad 

barnet kunde hantera [37]. 

5.5.4 Strategier och känslor 

I två av studiens artiklar [35, 37] beskrevs det hur familjer skapade strategier och aktiviteter 

för att hantera vardagen. Genom att aktivera barnet fick familjen chans att hantera delar av 

vardagen utan utmanande situationer [35, 37]. Familjerna använde sig till exempel av 

lugnande eller underhållande aktiviteter, såsom tv-tittande eller bad [37]. LaVesser et al. [36] 

beskriver hur familjerna hade som strategi att inte utsätta barnet för utmanande aktiviteter 

såsom att åka med lokaltrafik eller delta i sociala tillställningar. 

Familjerna beskrev psykiska begränsningar och en ständig balansering mellan barnet och 

övriga familjens önskemål på grund av barnets ständiga behov av trygghet [35, 36, 39]. I två 

av studiens artiklar [35, 37] beskrev familjerna vikten av att ha en positiv och förebyggande 

attityd samt att leva för stunden för att kunna möta de krav och svårigheter som uppstår. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes då det ansågs vara en lämplig metod för studiens syfte. Fördelarna 

med en litteraturstudie ansågs vara att det bland annat skulle ge en bred överblick kring hur 

arbetsterapeuten arbetar med barn med autism. En litteraturstudie skulle även kunna ge en 

bild av hur familjer påverkades av att leva med ett barn med autism. En nackdel kunde vara 

att det inte skulle finnas tillräckligt med artiklar om det specifika ämnet. 

De databaser som användes vid litteratursökningen var CINAHL och PubMed. Dessa två 

databaser omfattar ämnet arbetsterapi samt autism och ansågs därför vara lämpliga för att hitta 

relevanta artiklar med tydlig koppling till studiens syfte. Fler databaser fanns att tillgå, dock 

valde författarna att begränsa sig till dessa två då de ansågs mest relevanta för studiens syfte. 

De sökord som användes vid sökningarna täckte in ett område kring de arbetsterapeutiska 

interventionerna, dock var flera artiklar ej relevanta för studiens syfte och en manuell sökning 

var tvungen att genomföras. Studiens författare hade från början inte för avsikt att undersöka 

hur familjen påverkades att leva med ett barn med autism. Denna fråga framkom vid 

innehållsgranskningen i urval 3 där flera artiklar tog upp ämnet, detta ansågs därför vara 

viktigt att ta med i studien. Dock skedde ingen ytterligare sökning kring detta vilket kan ses 

som en svaghet då vetenskaplig forskning kring ämnet inte undersökts fullt ut. 

Nio av de artiklar som användes i studien fanns som dubbletter i de två databasernas 

sökresultat. Den artikeln som användes från den manuella sökningen var publicerad år 1999 

och skulle enligt begräsningarna via årtal ha uteslutits från studien. Dock återkom denna 

artikel i flera studiers referenslista och därför ansåg författarna att artikeln var lämplig att ha 

med i studien. 

 I flera av de artiklar som exkluderades från studien hade deltagarna dubbeldiagnoser eller var 

blandade med andra diagnoser. Dessa exkluderades på grund av att författarna inte kunde 

urskilja effekten på interventionen för barnen med enbart diagnosen autism. I två av studiens 

artiklar [40, 42] hade deltagarna en dubbeldiagnos eller olika diagnoser. I dessa artiklar gick 

det dock att utläsa effekten på varje enskild deltagare eller så ansåg denna studies författare att 

antalet barn med annan diagnos var litet i förhållande till övriga av studiens deltagare. 

I bakgrunden beskrivs kriterierna för att få diagnosen autism enligt DSM IV [16]. Under 

våren 2013 kommer dock dessa kriterier att ändras och där autistiskt syndrom, Aspergers 

syndrom, desintegrativ störning och genomgripande störning i utvecklingen att ersättas utav 

en diagnos med benämningen autismspektrumtillstånd [17]. I studien ansåg författarna att det 

var lämpligast att utgå från kriterierna för DSM IV då samtliga artiklar som användes var 

skrivna utifrån dessa kriterier och de nya kriterierna inte var helt fastställda [16]. Författarna 

anser dock att det var viktigt att nämna de nya kriterierna då det snart kommer att börja 

användas och att nya artiklar kommer att skrivas utifrån DSM 5. 

Vid forskning med barn under 15 år skall samtycke från vårdnadshavare ges för att barnet ska 

få delta i forskningen [43]. Barnet skall så långt som möjligt informeras om syftet. Om barnet 

misstycker till medverkan under studiens gång skall forskningen avslutas trots 

vårdnadshavares samtycke [43]. Fyra av studiens artiklar [33, 34, 37, 38] nämner samtycke 

från samtliga av deltagarnas vårdnadshavare samt godkännande från etisk kommitté. Tre av 

studiens artiklar [35, 36, 39] nämner enbart godkännande från etisk kommitté. Tre av studiens 
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artiklar [40, 41, 42] skrev inget om etiska resonemang. Dock tar en artikel [40] som ej nämner 

etisk godkännande från kommitté upp att de fått samtycke från föräldrar för barnets 

deltagande vilket styrker dess kvalitet angående etiska överväganden. 

Samtliga artiklars innehållsgranskades utifrån checklista. Detta var ett stöd för att få en 

grundläggande uppfattning av artiklarnas innehåll. För att få en ökad trovärdighet till studiens 

resultat gjordes även en kvalitets- samt bevisvärdesgranskning av samtliga artiklar utefter 

Forsberg & Wengström [30]. De kvantitativa artiklarnas bevisvärde granskades, där tre av 

artiklarna hade ett medelhögt bevisvärde och en artikel hade ett högt bevisvärde. De 

kvalitativa artiklarnas kvalitet granskades. Tre av de kvalitativa artiklarna hade god kvalitet 

och en artikel hade mycket god kvalitet. De artiklar vilka var både kvalitativa och kvantitativa 

var av medelhögt bevisvärde och god kvalitet. 

Författarna anser att validiteten i denna studie är hög utifrån aspekterna att studiens 

sökstrategier samt inklusions- och exklusionskriterier är tydligt beskrivna, kvaliteten på 

studiens artiklar är noggrant granskade [30]. En svaghet med denna studie är att det kan vara 

svårt att generalisera och dra slutsatser om arbetsterapeutens arbete med barn med autism 

samt hur familjen påverkas av att leva med ett barn med autism. Detta då denna studies 

resultat enbart ger en bred överblick och att det finns många andra arbetssätt som inte är 

vetenskapligt publicerade. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att arbetsterapeutens insats många gånger syftade till att främja 

barnens förmågor inom kommunikation, social integration, sensorik samt motorik [33, 34, 35, 

38, 40, 41, 42]. Resultatet visade även att familjen påverkades av att leva med ett barn med 

autism och att vardagen kretsade kring barnets behov [35, 36, 37, 39]. 

Ett utav de tre kriterierna för att få diagnosen autism är bristande social interaktion [18]. Ett 

återkommande syfte i flera av studiens artiklar var att öka barnets sociala samspel med 

omvärlden [33, 34, 38, 40, 41, 42]. Att ett stort fokus lades på detta kan bero på de 

arbetsterapeutiska grundantagandena om att människan i grunden är en social varelse som 

utför aktiviteter i samspel med andra [2]. Genom delaktighet lär sig individen att tillämpa den 

kunskap som det sociala samspelet medför [44]. Med litteraturen som stöd [2] anser denna 

studies författare att det är i samspelet med andra individer som människan lär sig 

aktivitetsutförande och därigenom kan skapa en självständighet. 

Lek visade sig vara en effektiv metod för att öka barnets sociala integrering [33, 38, 40, 41]. 

Tidigare forskning har visat att lek är en meningsfull aktivitet för barn och en vanligt 

förekommande arbetsterapeutisk intervention i arbetet med barn [10]. Med leken skapades 

engagemang och delaktighet hos barnet [41]. Delaktighet kan ses som central för individens 

frihet och är nödvändigt för individens eget välbefinnande [27, 44]. För barn med autism kan 

aktivitetsutförande i samspel med andra vara begränsat då de ofta har svårigheter med att 

förstå bakomliggande faktorer och regler i det sociala samspelet [15]. Genom leken skapas 

möjligheter för barnet att utveckla det sociala samspelet med andra [10]. 

Människans aktivitetsutförande innefattar ofta aktiviteter som kräver integrering med andra 

sociala grupper. En social grupp är en samling av flera individer. Dessa grupper kan skapa ett 

så kallat socialt rum där roller och vanor uppstår [28]. Vid bristande roller och vanor 

begränsas individens möjligheter att integrera med omgivningen. Individens 

aktivitetsutförande vid dagliga aktiviteter påverkas även av bristen på roller och vanor [21]. 



 

21 

Arbetsterapeutens arbete med barnen visade en ökad effekt på socialt samspel genom att 

barnen tog mer initiativ [33, 41] och accepterade kontakt med fler individer [33]. Detta tror 

denna studies författare kan hjälpa barnet till att skapa roller och vanor för att utföra 

aktiviteter i ett socialt sammanhang. 

Ett av kriterierna för att få diagnosen autism är bristande kommunikation [16]. Individen kan 

ha svårigheter med att överföra information till budskap vilket skapar svårigheter i både 

verbalt och icke verbalt språk [16]. Arbetsterapeuten kan bland annat i sitt arbete syfta till att 

öka barnets kommunikation [33, 34, 40]. Med hjälp av djur kunde barnets kommunikation 

öka genom att låta barnet ge djuret instruktioner [34]. Genom att tala med djuret skapades 

naturliga situationer för kommunikation. Detta blev betydande för barnet då det skapades en 

meningsfull användning av språket [34]. Med hjälp av lek som medel kunde en ömsesidig 

kommunikation skapas mellan barnet och en annan individ [33]. En ömsesidig 

kommunikation hjälper till att definiera vilken social situation individerna befinner sig i. En 

situation som ej är definierad kan skapa förvirring och missförstånd. Om en individ inte kan 

avläsa en situation är det mycket svårt för personen att veta hur denne ska bete sig [45]. Med 

detta som stöd tror studiens författare att den ömsesidiga kommunikationen hjälpte barnet att 

bli mer engagerat i aktiviteten [33], då denne via kommunikationen lärde sig att avläsa de 

situationer den befann sig i. Detta anser även författarna hjälper barnet att skapa en 

delaktighet. 

Kommunikation är en viktig del för att kunna vara självständig i det dagliga livet och för att 

kunna göra sig förstådd och be om önskade föremål [45]. Med hjälp av kommunikation får 

även individen en chans att organisera sin omvärld. Genom att namnge personer, föremål och 

händelser skapas en struktur som hjälper individen att ge en trygghet och förutsägbarhet i 

vardagen [45]. När individens personliga egenskaper integrerar med miljön resulterar det i så 

kallade färdigheter [27]. Genom att arbetsterapeuten arbetar med att öka barnets 

kommunikation ökar även dess självständighet genom de kommunikativa färdigheterna att 

kunna förmedla intentioner och behov [27]. Studien har visat på att interventioner med djur 

kan skapa naturliga situationer för ett barn med autism att på ett spontant sätt uttrycka sig och 

på ett meningsfullt sätt använda språket [34, 41]. 

Då kommunikation är ett sätt för individen att förmedla tankar och göra sig förstådd [45] 

skapas en delaktighet individer emellan. Att inte kunna uttrycka sig och förmedla sina tankar 

tror författarna kan skapa svårigheter vid aktivitetsutförande i samspel med andra. I flera av 

studiens artiklar [33, 34, 41] där kommunikationen förbättrades ökade även den sociala 

integrationen för barnet. Detta blev extra tydligt i Watling & Dietzs [41] artikel där det 

visades en effekt på ökad kommunikation trots att detta inte var studiens syfte. Watling & 

Dietzs [41] hade som syfte att bland annat förbättra barnets sociala integration. Många gånger 

är det svårt att skilja kommunikativ- och social funktionsnedsättning åt [12]. Då dessa två 

områden påverkar varandra kan detta ses som en förklaring till varför barnets kommunikation 

ökade vid interventioner med syfte att öka den sociala integrationen. 

Då barn med autism bland annat har svårigheter med att hantera, organisera och koppla 

samman stimuli på ett meningsfullt eller sammanhängande sätt [24], såg författarna till denna 

studie att flera interventioner syfta till att förbättra barnets sensorik [34, 38, 40, 41, 42]. Med 

hjälp av djur som medel kunde barnets balans och kroppsmedvetenhet tränas upp genom 

djupsensorisk input vid exempelvis ridning [34, 40]. Genom förbättring av den sensoriska 

integrationen blev barnet lugnare och tryggare [33, 38, 40]. Med arbetsterapeutens insats 

kunde barnet delta i lekar utan stress eller ångest [33]. Hantering av den sensoriska inputen 

förbättrades och stereotypiska beteenden minskade med upp till 50 procent under 
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interventionstiden [42]. Då nedsatt sensorik kan påverka kroppens balanssystem, syn, hörsel, 

lukt, smak, beröring samt det djupsensoriska systemet, det vill säga kroppsuppfattningen [24], 

tror denna studies författare att barnets aktivitetsutförande kan begränsas till ett fåtal 

aktiviteter som känns trygga. Genom att begränsa sig till enbart några få aktiviteter får 

individen ingen balans i sitt aktivitetsutförande. Med en bristande aktivitetsbalans kan 

individens psykiska och fysiska hälsa påverkas negativt [8]. 

Barn med autism har ofta nedsatt eller fördröjd utveckling av fin- och grovmotorik men även 

svårigheter med koordination och klumpighet [25]. En åtgärd i de arbetsterapeutiska 

interventionerna var att förbättra barnets motoriska färdigheter [34, 38, 40, 42]. Detta gjordes 

genom djur och lek [34, 38, 40, 42]. Djuren skapade naturliga situationer till att öva fin- och 

grovmotoriken [40]. Dock visades bara förbättringar i två av studiens artiklar [38, 42] 

gällande motorik. I två av studiens artiklar [34, 40] gick det inte att utläsa i resultatet om 

någon effekt hade skett i syfte att öka barnets motorik. Detta kan vara på grund av att motorik 

inte fanns med som ett huvudsyfte i någon av artiklarna och att de därför inte valde att 

redovisa resultatet för de motoriska förbättringarna. Dock hade båda dessa studier [34, 40] i 

syfte att öka den sociala integrationen hos barnet. Tidigare forskning [23] har visat på att 

nedsatt motorisk förmåga kan påverka den sociala utvecklingen vilket kan vara en anledning 

till att studierna valde att ha med motorik som intervention. Vid svårigheter med motoriska 

färdigheter kan barnets aktiviteter begränsas till ett fåtal som barnet känner sig trygg i [12] 

och där med begränsa sin självständighet i övriga aktiviteter. 

Inom modellen MOHO är en grundsten att se människan ur ett holistiskt perspektiv och att 

arbeta klientcentrerat med individen [4]. Utifrån dessa grundstenar är en viktig del i 

arbetsterapeutens arbete att ge stöd till familjen för att skapa rutiner och struktur som i 

slutändan ger möjligheter för barnet att bli självständigare [11, 22]. Tidigare forskning har 

även visat på att arbetsterapeuten fungerar som ett stöd kring rådgivning vid barnets 

utveckling och funktionshinder [11]. Med litteraturen och tidigare forskning som stöd ansåg 

författarna i denna studie att familjens perspektiv var en viktig del att undersöka. Detta för att 

kunna få ett inifrånperspektiv då arbetsterapeuten enbart har möjlighet att se barnet i några få 

av dygnets aktiviteter. Ett inifrånperspektiv tror författarna kan ha betydelse för hur 

arbetsterapeuten i sitt arbete kan hjälpa barnet och familjen. Författarna till denna studie 

kunde se hur ett flertal artiklar syftade till att undersöka hur familjen påverkades [35, 36, 37, 

39].  

För familjer till barn med autism visades det i studien att det fanns svårigheter att skapa 

rutiner kring aktiviteterna hygien, påklädnad, läggning samt matvanor [35, 36, 37, 39]. För ett 

barn med autism är rutiner och bekanta miljöer en viktig del i det dagliga livet för att skapa en 

struktur och en förutsägbarhet som bidrar till en trygghet för barnet [21, 22]. Många gånger 

lät föräldrarna inte barnet vara delaktig i aktivitetsutförande då det ansågs vara lättare att 

utföra aktiviteten på egen hand [36]. Genom att inte låta barnet vara delaktig i dessa 

aktiviteter skapas aldrig några naturliga möjligheter till en självständighet i det dagliga livet 

[27]. I studiens resultat har författarna dock sett att det är svårt för föräldrarna att hitta tid och 

möjligheter för barnet att medverka då det ofta skapar kaotiska samt ansträngande situationer 

[35, 36, 37, 39]. 

I studiens resultat framkom det att flera familjer begränsade sina aktiviteter för att undvika 

utmanande situationer och oförutsägbara beteenden hos barnet [36, 37]. Flera familjer 

upplevde en begränsning i valet av aktiviteter och hade svårt att finna en meningsfullhet i de 

utförda aktiviteterna [35, 36, 37, 39]. Detta kan kopplas till begreppet aktivitetsbalans som är 

viktigt för individens välbefinnande. Tidigare forskning och litteratur har visat på att 
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begränsning av aktiviteter inte skapar den variation mellan nödvändiga och lustfyllda 

aktiviteter som krävs för att individen ska kunna känna en balans och kontroll över sin tillvaro 

[7, 8]. Författarna till denna studie kunde dock se att föräldrarna skapade strategier [35, 36, 

37] som kan liknas med en aktivitetsbalans. Dock tror författarna i denna studie att det i 

längden inte är en hållbar situation utan att familjerna måste finna en balans mellan barnets 

behov och sina egna för att skapa en meningsfullhet i sina aktiviteter. 

I fyra av studiens artiklar [35, 36, 37, 39] gick det att läsa om hur barnet var fäst vid rutiner 

och vanor. För barn med autism är detta viktigt för att bland annat kunna känna en trygghet 

och skapa struktur [22]. Ingen av studiens inkluderade artiklar hade i syfte att hjälpa barnet 

och dennes familj att skapa fungerande rutiner. Det anser författarna är anmärkningsvärt då en 

viktig del i arbetsterapeutens arbete är att hjälpa barnet att skapa fungerande rutiner och 

struktur [22]. 

6.3 Klinisk tillämpning 

I studiens resultat visades sig interventioner med djur vara effektiva för att öka barnets 

kommunikation, sociala integration, sensorik samt motorik [34, 38, 40]. 

Arbetsterapeuten kan via djuret interagera med barnet för att öka dennes sociala samspel med 

omgivningen [34]. Interventionerna kan ske enskilt eller i grupp beroende på dess syfte [34, 

38, 40]. Författarna ser dock en del svårigheter med att tillämpa denna interventions typ. 

Interventionen bör bland annat ske i anpassade miljöer där djur kan vistas vilket inte alltid är 

möjligt. En annan svårighet är att vissa individer kan vara känsliga för djur i form av allergier. 

Dock anser författarna att de svårigheter som finns bör övervägas mot fördelarna med 

interventionen beroende på individens förutsättningar. 

Interventioner med lek som metod kan tillämpas för att öka barnets sociala integration, 

kommunikation, sensorik och motorik [33, 38, 40, 41, 42]. Denna intervention är till skillnad 

från interventioner med djur lättare att tillämpa då lek kan ske i de flesta miljöer. 

Med hjälp av den information som framkommit i studiens resultat om familjens upplevelse 

kring att leva med ett barn med autism [35, 36, 37, 39] har ett inifrånperspektiv givits, vilket 

kan ses som en viktig kunskap och kan guida i val av intervention tillsammans med familj och 

barn. 

6.4 Vidare forskning 
 

I denna studie är två av de vetenskapliga artiklarna [34, 40] pilotstudier. Båda dessa integrerar 

djur i sina interventioner. Något som har visat sig ge positiva resultat för barn med diagnosen 

autism gällande dess utveckling. De två pilotstudierna visar på att ytterligare forskning kring 

denna form av intervention är under utveckling. 

I denna studie ingick enbart två RCT studier [38, 40]. Ett behov av fler RCT studier finns för 

att kunna generalisera framkomna resultat till diagnosgruppen i en större utsträckning. 

Då tidigare forskning tar upp vikten av att involvera familjen i arbetet med barn [11] och 

denna studie enbart berör detta ämne krävs ytterligare sammanställningar för att få ett djupare 

inifrånperspektiv. 

Ytterligare sammanställningar behövs även kring arbetsterapeutens arbete med barn med 

autism då denna studie enbart ger en bred överblick av detta.  
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6.5 Slutsats 

Författarna ville i studien undersöka vilka olika typer av interventioner som skedde för barn 

med autism. I resultatet såg författarna att djur och lek var en vanligt förekommande 

interventionsform [33, 34, 38, 40, 41, 42]. Interventionerna skedde i olika former i syfte att 

förbättra barnets sociala integration, kommunikation, sensorik eller motorik [33, 34, 38, 40, 

41, 42]. 

Lek var den vanligaste interventionsformen [33, 38, 40, 41, 42]. Resultatet har dock visat att 

interventioner med djur har varit ett givande inslag som har gett barnen naturliga möjligheter 

till sociala interaktioner [34, 40]. 

I studien har författarna sett att familjens rutiner styrs av barnet med autism [35, 36, 37, 39] 

De aktiviteter som beskrevs som de mest kaosartade var involverade i middagsrutiner [35, 

39]. Många familjer skapade strategier och undvek utmanande aktiviteter för att hantera 

vardagen [35, 37]. 
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Bilaga I - Checklista 

Kvantitativ 

1. Titel 

2. Finns det ett tydligt problem formulerat som är relaterar till arbetsterapi? 

3. Vad är studiens syfte? 

4. Är urvalet tydligt beskrivet och hur har de gått tillväga? 

5. Vilken metod användes för datainsamling? 

6. Tas etiska aspekter upp? 

7. Hur har datan analyserats? 

8. Vad visar resultatet? 

9. Diskuteras metodens resultat? 

Kvalitativ 

1. Titel 

2. Finns det ett tydligt problem formulerat som är relaterar till arbetsterapi? 

3. Vad är studiens syfte? 

4. Vilken metod användes för datainsamling? 

5. Tas etiska aspekter upp? 

6. Hur har datan analyserats? 

7. Vad visar resultatet? 

8. Diskuteras metodens resultat?



 

 

 

Bilaga II - Artikelmatris 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[33] Floor Time Play with a child 

with autism: A single subject-study 

 

Dionne, M. Martini, R.  

 

Canadian Journal of Occupational 

Therapy 

 

2011 

Att undersöka effekten av “Floor 

Time Play” interventioner för ett 

barn med diagnosen autsim. 

Kvantitativ + kvalitativ 

- Singel-subject design 

 

Studiegrupp 

- Pojke, 3 år 6 månader 

 

Interventionstid 

4 gånger i veckan 45 minuter. -

Intervention A pågick i 2 veckor, 

intervention B pågick i 7 veckor.  

Intervention A = Observationsfas 

där semi-strukturerade aktiviteter 

skedde så som finmotoriska 

uppgifter och fri lek. Ingen ”Floor 

time play” skedde 

Intervention B= Interventionsfas 

”Floor time play” lärdes ut till 

deltagarens mamma. 

 

Datainsamling 

- The childhood autism rating scale 

(CARS) 

- The sensory profile 

- The functional emotional 

assesment scale (FEAS) 

- Circels of Communication (CoC) 

-Videoinspelning, Dagbok 

 

Analysmetod 

- Visuell analys 

- statistik analys 

- The celeration line approch  

- The two standard deviation band 

method 

Analysen av interventionen 

påvisade en signifikant skillnad från 

intervention 

A och B.  

 

Intervention B påvisade att 

deltagaren integrerade mer med sin 

omgivning än tidigare enligt CoC. 

En signifikant skillnad visades 

mellan antalet CoC under 

interventions fasen jämfört med 

observationerna 

 

Moderns dagböcker visade på ökad 

social interaktion  

 

(The childhood autism rating scale 

(CARS), The sensory profile, The 

functional emotional assesment 

scale (FEAS) visade resultat över 

hur barnet var i interventionsfas A). 

 

Styrkor 

- Etiskt granskad 

-Både kvantitativ och kvalitativ 

studie  

 

Svagheter 

- Undersöker endast en person. 

- Ej generaliseringsbar 

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[34], Occupational Therapy 

incorporating animals for children 

with Autism: A pilot Investigation 

 

Fortney, E, V. Sams, M, J. 

Willenbring, S. 

 

The American Journal of 

Occupational Therapy 

 

2006 

Att undersöka och jämföra effekten 

av arbetsterapi med djur i 

behandlingen, 

Jämfört med arbetsterapi med 

vanliga strategier. I syfte att främja 

språk och sociala interaktioner. 

Kvantitativ + kvalitativ 

- Singel subject design 

 

Inklusionskriterier 

- Skolålder, medverkande i 

skolbaserat program 

-Huvuddiagnos autism 

-Föräldrarnas samtycke 

 

Studiegrupp  

1 grupp på 22 st. 7-13 år 

 

Interventionstid 

-15 veckor. 

-En omgång vanlig arbetsterapi 

cirka 26 min och en omgång med 

djur cirka 28 min en gång i veckan.  

 

Datainsamling 

- Observation 

-Inspelning av språk samt sociala 

interaktioner 

 

Analysmetod  

- Paired-sampel t-test.  

- Beteendevetenskapligt 

betygsformulär 

En signifikant skillnad visade sig i 

användning av språk och sociala 

interaktioner genom arbetsterapi 

med djur jämfört med vanlig 

arbetsterapi. 

Styrkor 

- Etiskt granskad 

- Ser till varje barns enskilda 

svårigheter. 

- Både kvantitativ och kvalitativ 

 

Svagheter 

- Pilotstudie 

-Arbetsterapeuten som utförde 

interventionerna i studien visste 

dess syfte. 

-Ingen kontrollgrupp 

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[35] 

Sensory strategies: Practical 

support to empower families. 

 

Dunstan, E. Griffiths, S.  

 

New Zealand Journal of 

Occupational Therapy. 

 

2008 

Frågeställningar: 

- Hur uppfattar familjen 

användningen av sensoriska 

strategier i hemmiljön och hur 

påverkar det familjen? 

 

- Vilka konsekvenser ger familjens 

upplevelser vid tillämpningen av 

arbetsterapi ? 

 

Kvalitativ 

Fallstudie 

 

Inklusionskriterier  

- Att barnet har slutfört en sensorisk 

intervention från arbetsterapeut 

under de senaste 12 månaderna. 

- Barnet var 6-12 år och kunde 

kommunicera verbalt på en 

grundnivå. 

- föräldrarna var delaktiga i 

interventionen 

- Barnet hade ett syskon som var 

villig att medverka i intervjuer. 

-Att forskaren fick medverka 

hemma hos familjen. 

 

Studiegrupp  

- En familj (6st) 

- Två barn med autism 5 och 4 år. 

Studien fokuserade på det yngre 

barnet. 

 

Interventionstid 

- 5 veckor 

Sju intervjuer och två 

observationer.  

 

Datainsamling 

- Intervju 

- Observation 

- Skrivna dokument 

 

Analysmetod 

- Tematisk induktiv analys  

-Cross Case coding 

Resultatet påvisar vikten av att 

arbetsterapeuten i sina 

interventioner även ser till familjens 

behov för att skapa en 

självständighet för barnet med 

autism.  

 

Styrkor 

-Etiskt granskad 

-Namn kodad 

- Intervjuade flera 

familjemedlemmar 

 

Svagheter 

- Går ej att generalisera   

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[36] Participation Patterns in 

Preschool Children With an Autism 

Spectrum Disorder 

 

Berg, C. LaVesser, P. 

 

OTJR, Occupation, Participation 

and Health 

 

2011 

 

1. Jämföra delaktighet i hem-, skol- 

och samhällsaktiviteter för barn i 

åldrarna 3-6år med diagnosen 

autism med barn utan diagnos i 

samma åldrar.  

 

2. Beskriva föräldrars syn på varför 

barnet ej är delaktig i specifika 

aktiviteter 

 

Kvantitativ 

Fall-kontroll-studie 

 

Studiegrupp 

-144 barn, 3- 6 år 

-113 pojkar 

-31 flickor 

-103 med diagnosen ASD 

-41 hade ingen diagnos 

 

Datainsamling 

-Intervju  

-Preschool activity card sort (ACS) 

 

Analysmetod 

-Deskreptiv statistik 

- Student independent group t-test 

Det är en skillnad i delaktighet 

mellan grupperna. Barnen med 

diagnosen autism visade en 

signifikant lägre delaktighet i 

aktiviteter som egenvård, transport, 

fritidsaktiviteter, social interaktion, 

hushållssysslor samt utbildning. 

 

Föräldrarna ansåg att det var lättare 

att utföra aktiviteterna själva än att 

låta barnet vara delaktig. 

Styrkor 

- Etisktgranskad 

- Stor studiegrupp 

- Kontrollgrupp 

 

Svagheter 

- Del i en större studie 

-Ojämna grupper 

- Ser ej till faktorer runt om barnet 

som kan påverka delaktigheten 

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[37] The everyday occupation of 

families with children with autism, 

 

DeGrace Werner, B.  

 

The American Journal of 

Occupational Therapy 

 

2004 

Att förstå en familjs upplevelser i 

det dagliga livet med ett barn med 

autism.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur förhandlar en familj med ett 

barn med autism kring 

vardagsaktiviteter i familjelivet? 

 

2. Vilken betydelse har detta för 

familjen? 

Kvalitativ 

Fallstudie 

 

Inklussionskriter 

-Att familjen levde tillsammans 

med ett barn med autism. 

-Tidigare erfarenheter av att blivit 

studerade. 

-Minst två familjemedlemmar som 

lever med barnet. 

 

Studiegrupp 

- 5 familjer 

 

Datainsamling 

- Intervju utifrån fenomenologisk 

metod. 

Alla familjer blev intervjuade 1 

gång under cirka 2 timmar. 

-Dagbok 

 

Analysmetod 

-En fenomenologisk metod enligt 

Moustakas 

Att många familjer sörjde bristen på 

ett familjeliv de inte kunde uppleva 

eller skapa. Familjemedlemmarna 

skulle vilja göra mer aktiviteter 

tillsammans.  

 

Familjerna uttryckte svårigheter 

med att leva med ett barn med 

autism. De menar på att livet 

kretsar kring rutiner hos barnet och 

att övriga familjemedlemmar 

hamnar i andra hand. 

Styrkor 

-Etiskt granskad 

- Namn kodad 

 

Svagheter 

- Forskaren ej objektiv 

- Forskaren har tidigare haft kontakt 

med familjerna som deras 

arbetsterapeut 

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[38] The Effectiveness of Simulated 

Developmental Horse-Riding 

Program in Children With Autism 

 

Wuang,Y-P. Wang, C-C. Huang, 

M-H. Su, C-Y. 

 

Adapted Physical Activity 

Quarterly  

 

2010 

1 Att designa ett “Simulated 

developmental Horse-Riding 

Program”  

(SDHRP) 

 

2 Att undersöka effekten av 

SDHRP i syfte att förbättra 

motoriska och sensoriska 

funktioner hos barn med autism. 

Kvantitativ 

RCT 

 

Inklusionskriterier  

-Diagnos Autism -6-10år 

- Kunna följa instruktioner - 

Föräldrars godkännande  

- Har regelbunden arbetsterapi. 

 

Exlusionekriterier 

-Okontrollerat beteende 

- Självskadande beteende 

- Medfödd höftluxation 

- Svåra sensoriska funktionshinder  

 

Studiegrupp 

-86 barn varav 60 fullföljde hela 

studien.  

-13 tjejer  

-47 killar  

 

Bortfall 

-15 påbörjade ej studien 

-11 hoppade av pga sjukdom 

 

Interventionstid  

-44 veckor 

-1 timme per tillfälle 2 gånger i 

veckan. 

Session 1: aktiviteter med 

ledrörelse och lekar på matta 

Session 2: Ridning på simulerad 

häst i olika positioner 

Session 3: Lek på simuleradhäst 

 

 

Datainsamling 

-Bruininks -Oseretsky Test of 

Motor Proficiency (BOTMP)  

Resultatet påvisar en signifikant 

skillnad samt positiv effekt av 

SDHRP på motoriska kunskaper 

samt sensoriska integrativ. 

Styrkor 

- Etisk granskad 

- RCT studie 

 

Svagheter 

- Går ej att generalisera till andra 

grupper med annan diagnos. 



 

 

-Test of Sensory Integration 

Function (TSIF) 

 

Analysmetod 

-Chi-square test 

-t-test 

- Multivariate analysis of variance 

(MANOVA) 

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[39] Dinnertime and bedtime 

routines and rituals in families with 

a young child with an autism 

spectrum disorder. 

 

Marquenie, K. Rodger, S. 

Mangohig, K. Cronin, A. 

 

Australian Occupational Therapy 

Journal 

 

2011 

 

1. Att ge Arbetsterapeuter en 

beskrivning av enskilda och 

gemensamma erfarenheter av 

middags och läggningsrutiner samt 

mönster hos australiensiska familjer 

med barn med Autism. 

 

2. Att skildra gemensamma 

upplevelser hos dessa familjer 

Kvalitativ 

Fallstudie 

 

Inklusionskriter 

Mödrar till barn: 

-2-5 år 

- Går ej formell skolgång på heltid 

- Lever i Queensland, Australien 

- Diagnostiserad med Autism 

spectrum disorder eller tidiga 

tecken på ASD. 

 

Studiegrupp 

-21 varav 14 fullföljde studien 

 

Bortfall 

-7stycken hoppade av under 

studiens gång. 

 

Interventionstid 

-40-90 min intervju 

 

Datainsamling 

-Semistrukturerad intervju  

 

Analysmetod 

-Tematisk analys av intervjuernas 

innehåll 

Barnet med autism påverkade 

familjens rutiner och vanor samt 

sammanhållning.  

Mat och läggningsrutiner kretsade 

kring barnet med Autism. 

Styrkor 

- Etisk granskad 

- Tar upp stringens för ökad 

validitet 

 

Svagheter 

- Intervjuns validitet ej fastställd 

- Enbart intervju med en 

familjemedlem.  

- Ej generaliserbar 

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[40] The Effect of Therapeutic 

Horseback Riding on Social 

Functioning in Children with 

Autism, 

 

Bass, M, M. Duchowny, C, A. 

Liabre, M, M. 

 

J autism dev disorder 

 

2009 

Att utvärdera effekterna av 

terapeutisk hästridning av sociala 

funktioner på barn med autism. 

Kvantitativ 

RCT 

 

Inklusionskriter 

-Måste ha kriterierna för DSM-IV 

för diagnosen autism. 

-Förädlarnas godkännande 

 

Studiegrupp 

-34 st med diagnosen ASD varav 25 

st fullföljer 

-Experimentgrupp 2 tjejer och 17 

killar 5-10 år. 

-Kontrollgrupp 3 tjejer och 12 killar 

4-10 år.  

 

Bortfall  

- 9 st 

 

Interventionstid 

- 12 veckor, 1 timme per vecka. 

Experimentgrupp- ridning 1h/vecka 

12 veckor 

Kontrollgrupp- Står på väntlista för 

intervention. 

 

Datainsamling 

-The social responsiveness scale 

(SRS) 

-The sensory profile (SP) 

-A pre-test and post-test 

mesurements 

 

Analysmetod 

-Analysis of variance (ANOVA) 

- paired t-test 

En signifikant skillnad på 

förbättring såg hos 

interventionsgruppen inom 

sensorisk interaktion, 

uppmärksamhet, sensorisk 

känslighet, ökad koncentration samt 

social motivation. 

Styrkor 

- Föräldrar blev tillfrågade innan 

- RCT studie 

 

Svagheter 

- Pilotstudie  

- Ojämna grupper 

- Nämner ej etisk granskning. 

 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[41] Immediate Effect of Ayres’s 

Sensory Integraion-Based 

Occupational Therapy Intervention 

on Children With Autism Spectrum 

Disorders 

 

Watling, R, L. 

Dietz, J. 

 

The American Journal of 

Occupational Therapy 

 

2007 

Påvisa effekten av Ayres’s sensory 

integration 

jämfört med “play scenario” för att 

minska oönskade beteenden samt 

skapa delaktighet i värdefulla 

aktiviteter för barn med ASD. 

 

Studien hade även i syfte att samla 

in subjektiv data som guide i 

framtida forskning inom ämnet  

 

Frågeställningar 

1. Hur påverkar användande av 

Ayres’s sensory integration innan 

bordsaktiviteter förekomsten av 

oönskade beteenden under 

aktivitetsutförandet? 

 

2. Hur påverkar användande av 

Ayres’s sensory integration innan 

bordsaktiviteter deltagandet i 

aktiviteten? 

Kvalitativ 

Fallstudie 

 

Inklusionskriter-  

Inga tidigare arbetsterapeutiska 

insatser.  

- Inga ändringar i medicinering 

eller terapi under 

interventionstiden.  

 

Exlusionsekriterier.  

- Fler diagnoser 

- Avsaknad av anfall 

 

Studiegrupp 

4 pojkar  

3-4år  

 

Interventionstid 

- 31-34 interventioner 

- 3 interventioner per vecka x 

40min följt av 10min 

bordsaktiviteter 

 

Datainsamling 

- Videoinspelning 

- Observation 

 

Analysmetod 

- Visual inspection 

Resultatet visade ingen större 

skillnad mellan Ayres’s sensory 

integration och 

“play scenario” på oönskade 

beteenden samt delaktighet i 

aktiviteter.  

 

Dock visar resultatet att Ayres’s 

sensory integration ger en positiv 

effekt på övergångar mellan 

aktiviteter, socialisering och 

beteende reglering. 

 

 

Styrkor 

- Arbetsterapeut med 12 års 

erfarenhet i användandet av Ayres’s 

sensory integration 

- Reliabilitet och relevanstestade 

åtgärder 

- Namnkodning 

- Finns en tidigare pilotstudie 

-Bedömarna vid datainsamlingen 

var blinda för vilken intervention 

som skedde. 

 

Svagheter 

-Liten studiegrupp 

-Begränsningar i definitionen av 

delaktighet 

- Nämner ej etisk granskning. 



 

 

 

Referensnummer, Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Design/Metod Resultat Styrkor/Svagheter 

[42] The Effect of Occupational 

Therapy With Sensory Integration 

Emphasis on Preschool- Age 

Children With Autism 

 

Case-Smith, J. 

Bryan, T. 

 

The American Journal of 

Occupational Therapy 

 

1999 

Undersöka effektiviteten av ett 

förskoleprogram där 

arbetsterapeuten använder sig utav 

sensorisk integration. 

Kvantitativ 

Fallstudie 

 

Studiegrupp 

- 5 pojkar varav 4 fullföljer studien 

- 4-5år 

 

Bortfall 

- 1 

 

Interventionstid 

- 10 veckor 

-30 min 

Varje barn fick direkt- samt 

rådgivande arbetsterapi med 

betoning på sensorisk integration  

  

Datainsamling 

- Engagement Check 

- Videoinspelning 

 

Analysmetod 

- Wilcoxon signed rank test 

 

Signifikant skillnad vid målinriktad 

lek. Barnen visade efter 

interventionen en mer funktionell 

lek med tydliga aktiviteter. 

 

En signifikant skillnad visades vid 

oengagerat beteende. Fyra av fem 

barn visade ett intresse för 

omgivningen och var aktivt 

engagerade under interventionerna 

 

Styrkor 

- Stor kunskap inom ämnet 

- 

 

Svagheter 

- Publicerad 1999  

- Ingen kontrollgrupp 

- Liten studiegrupp 

- Nämner ej etisk granskning 

 



 

 

Bilaga. III – Översikt av besvarade frågeställningar 

Frågeställningar 

1. Vilka arbetsterapeutiska interventioner görs för barn med autism? 

2. I vilket syfte görs de arbetsterapeutiska interventionerna? 

3. Vilken effekt har den arbetsterapeutiska interventionen? 

4. Hur påverkas familjer med ett barn med autism? 

 

 

Artikel Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 

[33] Dionne, M. Martini, R.  

x 

 

x 

 

x 

 

 

[34] Fortney, E, V. Sams, M, J. 

Willenbring, S. 
 

x 

 

x 

 

x 

 

 

[35]  Dunstan, E. Griffiths, S.   

 

 

 

 

x 

 

x 
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