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Sammanfattning 
 

Examensarbetets syfte var att beskriva den aktuella forskningen kring vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som används för barn med koncentrationssvårigheter vid skolaktiviteter. En 

litteraturstudie genomfördes för att få en aktuell överblick över vilken forskning och kunskap 

om arbetsterapeutiska interventioner som finns. Litteratursökningen genomfördes i digitala 

databaser och resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar från åren 2007 till 2012. 

Resultatet beskriver arbetsterapeutiska interventioner för barn mellan fem och sexton år med 

och utan någon diagnos. Interventionerna bygger på olika teoretiska angreppssätt. 

Interventionernas effekt mättes med hjälp av olika instrument som till stor del fokuserade på 

kroppsfunktion. Interventioner som beskrevs var; användning av viktväst, stabilitetsboll och 

en speciell sittdyna i klassrummet, samt olika strategier, anpassningar av aktivitet, fysisk och 

social miljö i skolan. Effekten av interventionerna varierade i de olika studierna och det 

verkade finnas ett samband mellan deltagarnas grad av svårigheter, interventionens 

utformning och/eller kontexten av interventionen. 

 

Nyckelord: Arbetsterapi, elev, koncentration, skola, åtgärd 
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Summary 
 

School-based occupational therapy interventions and their effect on children with attention 

difficulties - A literature study 

 

The project aimed to describe the current research of school-based occupational therapy 

interventions for children with attention difficulties. A literature study was conducted to 

provide a description of existing research and knowledge about interventions for occupational 

therapists. The literature study was carried out in digital data bases and consisted of eight 

scientific articles from year 2007 to 2012. The result describes school-based interventions for 

children who were between five and sixteen years old, with and without any diagnosis. The 

interventions based on different approaches. The effectiveness of the interventions was 

measured by different instruments which mostly focused on body functions. The interventions 

which are described was; weighted vest, stability ball, Disc’o’sit cushion, various strategies 

and adjustments of the activity, physical and social environment. The effect of the 

interventions varied in the different studies and there seemed to be a correlation between 

participants' degree of difficulty, the design and/or the context of interventions. 

 

Keywords: concentrate, education, school, strategy 
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Inledning 
 

Den grundläggande idén med detta examensarbete är att redogöra för vilka arbetsterapeutiska 

interventioner det finns som kan stödja barnmed koncentrationssvårigheter vid utförandet av 

skolaktiviteter. Med interventioner menas sådana insatser som kan förebygga, förbättra eller 

kompensera elevernas utveckling och hälsa. Skolan utgör en betydelsefull del av barns och 

ungdomars vardag och formar framtiden av de unga och det samhälle de befinner sig i. Från 

den tidpunkt då barnet sätter fötterna på skolans mark tills klockan ringer i slutet av dagen 

förväntas barnet att ta del av utbildningen och vara delaktig i andra vardagliga och sociala 

aktiviteter. 

 

Intresset för en fördjupning i ämnet väcktes eftersom skolan diskuteras som en ny arena för 

arbetsterapeuter i Sverige och de första svenska studierna i ämnet har publicerats. I nuläget 

fokuseras det mycket på den enskilda elevens svårigheter och problem i skolan utan att ta 

hänsyn till samspelet mellan eleven och miljön. Efterfrågan av arbetsterapeutisk kompetens i 

skolan blir tydligt när tjänsten väl har etablerats och marknadsförts. Ändå finns bara få 

arbetsterapeuter i Sverige idag som bedriver arbetsterapeutisk verksamhet i skolan. Samtidigt 

är antalet genomförda studier i Sverige fortfarande få. Vikten att genomföra ytterligare studier 

är stort. Det behövs mer vetenskapligt bevis för att kunna stödja dels vilket värde arbetsterapi 

har i den svenska grundskolan, men även för att fortsätta utveckla och förtydliga metoderna 

och rutinerna. Därtill behövs det för att främja och vidga arbetsterapiyrket till en livskraftig 

verksamhet (1). Examensarbetet avser att utveckla och fördjupa kunskapen i området utifrån 

befintligt litteratur. 

 

 

Bakgrund 
 

Koncentrationssvårigheter 
Berglund beskriver koncentrationssvårigheter som ett dominerande problem i skolan som kan 

orsaka psykisk ohälsa och andra svårigheter hos barnen. Problemen är vanligast hos pojkar 

och i miljöer med sociala påfrestningar (2). Enligt Gillberg innebär svårigheterna att barnet 

har det besvärligt med att sätta i gång och/eller slutföra uppgifter. Han eller hon kan även ha 

svårt att hålla kvar information i minnet för att han eller hon lätt störs av alla intryck runt 

omkring (3). Vidare kan barnet upplevas som impulsivt, ha svårigheter att ta emot och följa 

instruktioner och regler. Mognad av den personliga identiteten och de sociala, intellektuella 

och emotionella förmågorna har en stor påverkan på koncentrationsförmågan. Svårigheterna 

medför en varierande grad av motorisk kontroll, temperament och energi. 

Koncentrationssvårigheter kan även medföra att eleven har svårt med uthållighet, 

tidsplanering, stimulikänslighet, motorisk oro, aktivitetsnivå, dagdrömmeri, 

behovstillfredsställelse, problemlösning, känsloyttringar och/eller social anpassning (2). 

 

Elever som har koncentrationssvårigheter kan utsättas för stor risk att bli hindrade i utförandet 

av aktiviteter i skolmiljön, det vill säga att svårigheterna påverkar vad, hur, var, när och med 

vem eleven utför skolaktiviteter. Detta påverkar inte bara elevens delaktighet utan även 

dennes utveckling, hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att eleven fångas upp så tidigt som 
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möjligt och att problemen åtgärdas på ett effektivt sätt för att kunna säkerställa elevens 

utveckling och därmed även samhällets (4). 

Skolan 
Enligt svenska Skolverket fanns det under hösten 2011 drygt 900 000 elever i grundskolan. 

Det fanns mer än 4 600 kommunala och fristående grundskolor och i genomsnitt 8,3 lärare 

(heltidstjänster) per 100 elever.  

 

I Skolverkets undersökning från 2011 framkom att 22,7 procent av eleverna som slutade 

årskurs nio i grundskolan saknade fullständiga betyg. Dessa elever har då inte uppnått betyget 

godkänt i ett eller flera av alla grundskolans ämnen (5). Samtidigt visade en undersökning 

som genomfördes av Folkhälsoinstitutet att kunskaperna i läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap har i genomsnitt sjunkit vid jämförelse av svenska och internationella elever 

(6). I Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2009 kom även fram att det finns brister och 

behov av förbättringar i fråga om svenska skolornas arbete med särskilt stöd. Utredningen tar 

även upp att elever med funktionshinder oftast fått samma särskilda interventioner oavsett 

vilken diagnos eller vilka funktionshinder eleven har. Kvalitetsgranskningen genomfördes I 

flera svenska kommuner och dess grundskolor visade att huvudmännens och skolornas 

anpassningar ofta är bristfälliga när det gäller undervisningen utifrån elevers förutsättningar 

och behov (7). 

 

Enligt Folkhälsoinstitutet försämras skolprestationerna och andelen svenska elever som slutar 

grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet ökar. Andelen elever som har 

grundläggande högskolebehörighet när de slutar gymnasiet är ännu lägre. Vidare är 

ungdomsarbetslösheten i Sverige ett stort problem. Den är bland de högsta inom EU om man 

jämför arbetslösheten bland unga och arbetslösheten i befolkningen. Det finns ett samband 

mellan skolprestationen och den psykiska hälsan, och det finns ett tydligt behov av 

interventioner som hjälper eleven att klara grundskolan och gymnasiet. Flera aktuella beslut 

av den svenska regeringen stödjer detta (8). 

Riktlinjer och bestämmelser 
Det finns många nationella och internationella riktlinjer och bestämmelser över hur barnets 

utveckling kan säkerställas. Regel nummer sex i FN:s standardregler framhäver vikten av 

tidiga interventioner och speciell uppmärksamhet på den tidiga barndomen och förskolebarn 

(9). FN:s barnkonvention fastställer i artikel 3.1 att vid alla interventioner som rör barnen 

skall barnets bästa komma i främsta rummet, samt i artikel sex att barnets utveckling ska 

säkerställas. Samtidigt måste barnen enligt artikel tolv få möjlighet att göra sig hörda och få 

påverka sin egen situation (9). 

 

Salamancadeklarationen yttrar sig kring integration av barnet med behov av särskilt stöd i 

skolan och nämner den arbetsterapeutiska kompetensen i detta sammanhang. I deklarationen 

kom man överens om att varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få 

en möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå, att varje barn har unika 

egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, samt att utbildningssystemen ska 

utformas och utbildningsprogrammen genomföras på ett sådant sätt att den breda mångfalden 

av dessa egenskaper och behov tillvaratas (10). 

 

Barnens uppväxtvillkor prioriteras även i den svenska hälsopolitiken och tas upp i ett av de 

elva målområdena (11). Under folkhälsomålet för barn och ungas uppväxtvillkor står det att 
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det ska ges ökat kunskapsstöd och fortsatta tidiga interventioner till barn med särskilda behov 

för att förbättra skolprestationerna. Här betonas också vikten av att ge tidigt ökat stöd till 

elever med svårigheter (12). 

Arbetsterapeutiska perspektivet 
Arbetsterapin bygger på teorin att utförandet av en aktivitet är ett grundläggande mänskligt 

behov. Med aktivitet menas uppgifter och handlingar som utförs av individen. Deltagandet i 

aktiviteter resulterar i subjektiva upplevelser som kan leda till att uppleva mening, 

tillfredställelse och upplevelse av värde. Utförandet av aktiviteter påverkar hälsa och 

välbefinnande och har en terapeutisk verkan (13). 

 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut blir barnens självskattade hälsa och välbefinnande sämre med 

stigande ålder. Med stigande ålder växer även betydelsen av vännerna. Barnen pratar mindre 

om sina problem med föräldrarna och tycker sämre om skolan ju äldre de blir. Skolarbetet och 

prestationskravet ökar med stigande ålder samtidigt som inflytande och delaktighet i skolan är 

begränsat. Eleverna uppger att skolarbetet gör att de känner sig trötta och stressade (11). 

 

Folkhälsoinstitutet beskriver även att psykisk ohälsa ökar tydligt i tonårsåldern. Besvären 

handlar framförallt om oro, ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Med denna ökning 

växer även antalet behandlingar av depressioner eller självskadande beteende. Ett skolsystem 

som inte fungerar optimalt kan ha en negativ inverkan på elevernas hälsa och välbefinnande. 

Det är då särskilt viktigt att fånga upp eleven så tidigt som möjligt och skapa en skolmiljö 

som främjar elevens utveckling och hälsa (8). 

 

Inom arbetsterapin kan International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) användas som en generell modell för att kunna beskriva personens nivå av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (9). Modellen finns även som barn- och 

ungdomsversion och kallas för International ClassificationofFunctioning, Disability and 

Health – Children and Youth Version (ICF-CY) som också kan användas för att beskriva 

barnets utveckling och omgivning i skolmiljön. ICF-CY klassificerar olika nyckelbegrepp 

som aktivitet, delaktighet och omgivning som kan påverka elevernas skolsituation (Figur 1). 

ICF-CY kan användas vid beskrivning av barnets hälsa samt i vilken grad faktorer i 

omgivningen underlättar eller hindrar utförandet av en aktivitet (9). 
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Figur 1. ICF-CY är en generell modell som beskriver aktivitet, delaktighet och omgivning 

samt dess påverkan av barnets utveckling, funktionshinder och hälsa, från Socialstyrelsen (9). 

 

En annan modell som baseras på arbetsterapi är Person-Environment-Occupation (PEO) 

modell. PEO modellen vägleder arbetsterapeuten vid det kliniska arbetet. Modellen beskriver 

hur samspelet mellan delkomponenterna person, miljö och aktivitet ömsesidigt påverkar 

varandra och resulterar i ett särskilt aktivitetsutförande (Figur 2). Person beskriver individens 

egna särskilda resurser, erfarenheter och fysiska, kognitiva samt psykiska begränsningar. 

Miljön beskriver omgivningen som personen befinner sig, det vill säga den fysiska, sociala 

och kulturella miljön som ger olika förutsättningar för aktivitet. Den tredje komponenten, 

aktivitet, beskriver uppgiften personen gör och deltar i under vardagen och kan indelas i 

arbete, fritid, personlig vård, med mera. Enligt PEO modellen påverkar de tre komponenterna 

aktivitetsutförandet, det vill säga förmågan att delta i aktiviteter som ger tillfredställelse. 

Fungerar samspelet mellan person, miljö och aktivitet väl resulterar detta i ett tillfredställande 

aktivitetsutförande. Finns det dock en komponent som påverkas negativt kan detta i sin tur 

leda till aktivitetsutförandet blir hindrat och personen kan bli otillfredsställd. För att samspelet 

ska kunna bli välfungerande igen krävs det en förändring i någon av komponenterna (13). 
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Figur 2. PEO modell som beskriver aktivitetsutförandet som en produkt av samspelet mellan 

person, aktivitet och miljö från Eklund et al (13). 

 

Eleven som har koncentrationssvårigheter utgör den personliga delkomponenten. Skolmiljön 

som utgörs av lärare, klasskamrater, rektor, elevhälsoteam, den fysiska utformningen av 

exempelvis klassrummet samt skolans policy och värderingar, etc. Aktivitetsaspekten utgörs 

av de skoluppgifter eleven gör och deltar i, såsom räkna, läsa, skriva, lyssna, med mera. 

Fungerar samspelet av komponenterna resulterar detta i ett aktivitetsutförande där eleven kan 

delta i meningsfulla aktiviteter och upplever tillfredställelse. En miljö där eleven saknar stöd 

från läraren, klasskamrater eller där klassrummet är fullt av störande stimuli påverkar elevens 

aktivitetsutförande negativt och kan till och med leda till att eleven förlorar förmågan att delta 

i meningsfulla aktiviteter samt upplever otillfredsställelse. Detsamma gäller givetvis för 

person och aktivitetskomponenterna (13). 

 

Delaktighet i barndomens skolaktiviteter är grundläggande för barn och ungdomar för att 

kunna mogna och utvecklas. Det är viktigt att fånga upp en elev som har svårt att utföra en 

skolaktivitet så tidigt som möjligt för att kunna minska risken att eleven får psykiska eller 

sociala problem senare i livet. Arbetsterapins interventioner syftar på att möjliggöra för eleven 

att engagera sig i aktiviteter som stödjer delaktighet, hälsa och välbefinnande. Därför krävs 

det att elevens resurser och begränsningar, samt miljöns och aktivitetens utformning 

identifieras och åtgärdas (4). 

Arbetsterapi i skolan 
Internationellt sett utgör skolan ett av de största arbetsområdena för arbetsterapeuter. I 

dagsläget är dock arbetsterapeuter i Sverige en stor men outnyttjad resurs för skolan. 

Förändringen av det svenska samhällets behov gjorde det dock möjligt att implementera 

arbetsterapeutisk kompetens i skolan även här i Sverige. Från år 2006 fram till 2010 pågick ett 

projekt, Arbetsterapi i Skolan (AtiS), som startades i tre kommuner i Umeå. Projektet gick ut 

på att tidigt identifiera och stödja barn i förskola och skola, genom att utöka elevhälsoteamen 

med den arbetsterapeutiska kompetensen. Vidare finns det sedan 2009 en arbetsterapeut som 

Aktivitets-
utförande 
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kompletterar elevhälsan i Luleå gymnasieby, och sedan 1989 har det funnits arbetsterapeuter 

på utbildningsförvaltningen, även kallad Skolstöd, i Stockholm som hjälper gymnasieelever 

att klara sina studier. I nuläget finns det tre arbetsterapeuter anställda inom Skolstödet som 

åker runt till olika gymnasieskolor och stödjer eleverna med hjälp av kompensatoriska 

interventioner. Hjälpmedelsinstitutet fick år 2012 i uppdrag av regeringen att starta ett projekt 

som kallas Teknikstöd i Skolan. Projektet innebär att starta försöksverksamheter som 

undersöker om användningen av teknik på ett nytt sätt i gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning som förbättra elevernas skolprestation. Det anställdes totalt sex 

arbetsterapeuter i Halmstad, Kalmar och Växjö (14). 

 

Den svenska skollagen förändrades år 2010 och ställde krav på att elevhälsan behöver utökas 

för att kunna stödja elevernas lärande. Elevernas utveckling och uppfyllandet av lärandemålen 

ska stödjas genom elevhälsan. Elevhälsan ska även bidra till en främjande miljö för elevernas 

lärande och hälsa (15). Ikraftträdandet av den nya skollagen medför att det måste finnas flera 

yrkesgrupper representerade i elevhälsan. Skolan ansvarar för en god lärandemiljö så eleven 

kan ta tillvara utbildningen och nå lärandemålen. Arbetsterapeuten har kunskap om samspelet 

mellan eleven, aktiviteten och miljön och skulle vara en bra resurs för att eleven ska kunna nå 

lärandemålen, samt utvecklas och uppleva hälsa och välbefinnande (16). Arbetsterapeuten kan 

förebygga, förbättra och kompensera svårigheter i utförandet av aktiviteter, exempelvis 

genom att undersöka kontextuella faktorer som påverkar elevens utförandeförmåga i 

skolmiljön. De kontextuella faktorerna utgörs av den fysiska miljön, till exempel 

tillgängligheten av klassrum, lekplatser, idrottshallar; den sociala miljön, till exempel 

relationen mellan klasskamraterna; kulturella miljön, till exempel skillnader vid utformning 

av klassrum mellan olika skolor, flexibilitet och tolerans av mångfald; sensoriska miljön, till 

exempel graden av bakgrundsljud, visuella stimuli, utrymme; och den virtuella miljön, till 

exempel tillgång till teknik och internet där man kan dela information och kommunikation 

(17). Arbetsterapeutens kompetens skulle kunna komplettera elevhälsan genom att bedöma 

och kartlägga elevens möjligheter, behov och hinder i deltagande av skolaktiviteter. 

Arbetsterapeuten kan vidare föreslå kompensatoriska hjälpmedel och strategier, anpassa och 

tillgängliggöra olika skolaktiviteter, stödja eleven, handleda skolpersonal samt samverka med 

andra yrkesgrupper och verksamheter för att öka elevens delaktighet i skolan (16). 

 

Verksamheter inom vården utvecklas ständigt och utvecklingen sker allt snabbare, oavsett 

vilken patientgrupp, miljö och organisation det handlar om. Förändringarna sker på grund av 

förändring i befolkningsstrukturen, nya frisk- och riskfaktorer, förändringar i 

sjukdomsmönster, värderingar, prioriteringar såväl som organisationsstrukturer, ekonomiska 

förutsättningar och forskningens utveckling (18). Det är arbetsterapeutens ansvar att följa 

samhällets utveckling och tillgodose samhällets behov, till exempel vad gäller psykisk hälsa, 

funktionshinder, teknik, hälsa och välbefinnande (19). 

 

Ett yrke kännetecknas bland annat av ett kunskapsmonopol vilket innebär att skapa, förmedla 

och använda kunskap (18). Detär viktigt att beskriva, undersöka och sammanställa 

kunskapsmassan som finns för att kunna ge en tydlig bild av den aktuella utvecklingen (20, 

21) och för att ta det professionella ansvaret när det gäller att förmedla och använda kunskap. 

Forskning leder till att ny kunskap utvecklas och det är viktigt att kunskapen används. En 

systematisk sammanställning, kvalitetsgranskning, värdering, tolkning och tillämpning av den 

befintliga forskningen är grundläggande för att säkerställa god vård (18). 

 

Forskning och utveckling utövas i allt större utsträckning (22). Vetenskapliga studier 

publiceras i så snabb takt att det är svårt att få överblick över kunskapens utveckling (22). Den 
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svenska skolvärlden har öppnats för arbetsterapeuter och ger nya möjligheter (14). Den 

nationella forskningen inom området är begränsad men det finns vetenskapliga bevis för att 

arbetsterapeutiska interventioner i den svenska skolan gör nytta och kan förbättra elevernas 

prestationsförmåga (23). I USA, Kanada, England, Australien, Nya Zeeland och andra delar 

av världen arbetar majoriteten av arbetsterapeuterna i skolan (14, 23). Den internationella 

kunskapsbasen om arbetsterapi i skolan som publicerades är därför mycket större än den 

svenska. 

 

SahagianWahlen publicerade år 2012 en internationell litteraturstudie som beskriver hur 

arbetsterapi kan göra skillnad i skolan. Litteratursammanställningen redogör för att det finns 

bevis som stödjer effektiviteten av arbetsterapi i skolmiljön samt att elever som är i behov av 

särskilt stöd tjänar på arbetsterapeutiska interventioner. Studien fokuserar på elever med 

finmotoriska svårigheter, långsamt handlande och/eller svårigheter i skrivandet. Enligt 

SahagianWahlens studie är arbetsterapi effektiv när den ska hjälpa elever att nå mål och 

utveckla förmågor i skolaktiviteter. Samarbetet mellan arbetsterapeuten och lärarna har stor 

betydelse för effektiviteten av interventionerna. Tidiga interventioner minskar risken för 

senare känslomässiga, fysiska och mentala problem samt beteendeproblem som uppstår när 

eleven upplever svårigheter i vardagliga aktiviteter. Vidare kom det fram att 

arbetsterapeutiska interventioner i skolmiljön minskar kostnaderna för hälso- och 

socialvårdssystemen (24). Det finns en annan internationell litteraturstudie som stödjer att 

samarbete och konsultation vid arbetsterapeutiska interventioner i skolan är betydelsefullt 

(25). Ytterligare en litteraturstudie genomförd av Ewers& Borén beskriver vad som finns 

publicerat om arbetsterapi i skolan för barn och ungdomar med funktionshinder sett ur ett 

psykosocialt perspektiv. Studien talar om att de flesta artiklar beskriver barnets 

kroppsfunktion och kroppsstruktur i åldrarna tre till sex år, samt att flest studier genomfördes i 

USA. Även denna studie lägger vikt på lärarens roll i samarbetet. Den diskuterar att det krävs 

en förståelse för funktionshindret och syftet med bedömning och intervention hos alla 

inblandade för ett effektivt resultat. Samtidigt kom det fram att arbetsterapi i skolan är 

avgörande under hela grundskoletiden med uppföljning under framtida studietid. Artikeln 

betonar vidare att även barn och ungdomar som inte har några kända funktionshinder bör 

uppmärksammas (26). 

 

Enligt Skolverket visar den aktuella utvecklingen i Sverige att både elevernas kunskaper och 

deras hälsa har sjunkit jämfört med tidigare. Var femte elev avslutar skolan med ofullständiga 

betyg (5) samtidigt som psykisk ohälsa ökar konstant (8). Trenden kan dock åtgärdas genom 

att utöka stödet till eleverna med hjälp av ett kompetent och tvärprofessionellt elevhälsoteam 

som kompletteras av arbetsterapeutisk kunskap. En litteratursökning av befintlig forskning i 

området skulle ge en tydlig bild av utvecklingen (22) samtidigt som den ger kunskap om vilka 

arbetsterapeutiska interventioner som används för barn med koncentrationssvårigheter i 

skolan och deras effekter. Examensarbetets sammanställning utgör underlag för att 

arbetsterapeuterna behövs i skolan samt att arbetsterapeuten ska kunna erbjuda rätt 

interventioner och god vård. 
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Syfte 
 

Att beskriva vilka arbetsterapeutiska interventioner som används och vilken effekt de har för 

barn med koncentrationssvårigheter vid utförande av skolaktiviteter, samt att besvara 

frågorna: 

 

Vilka teoretiska angreppssätt används? 

Vilka instrument kommer till användning för att mäta effekten av interventionen? 

Vilka arbetsterapeutiska interventioner användes för elever med koncentrationssvårigheter? 

Vilka effekter har de arbetsterapeutiska interventioner på elevernas koncentrationsförmåga? 
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Material och metod 
 

I examensarbetet utfördes en litteraturstudie för att besvara syftet och frågeställningarna samt 

ge en tydlig bild av den aktuella utvecklingen angående arbetsterapeutiska interventioner för 

elever som har koncentrationssvårigheter i skolan. Metoden lämpar sig bra för att strukturera 

och sammanställa befintlig litteratur om problemområdet (20). Examensarbetet skulle 

beskriva och skapa en översikt om forskning av arbetsterapeutiska interventioner. Forsberg & 

Wengström (23), Backman (22) och Friberg (20) användes för att få hjälp och struktur i 

processen för att kunna ge en översikt på den snabbt växande kunskapsmassan. 

Studiedesignen utgör även kunskaps- och lärandestoff och tillåter en fördjupning i ämnet (20). 

Urval  
Ambitionen med examensarbetetvar att ge en så heltäckande bild som möjligt av den aktuella 

forskningen i ämnet. Litteratur söktes systematiskt i specifika elektroniska databaser samt 

manuellt genom en sekundär sökning i referenslistan av de framtagna artiklarna. Data 

utgjordes av forskningsartiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och 

doktorsavhandlingar. 

 

Sökningen genomfördes i databaser som ERIC, PsycINFO, AcademicSearchElite, AMED, 

CINAHL, Medline, PubMed, DiVA, Cochrane, SwePub och OTSeeker (Bilaga 1). Dessa 

databaser var relevanta då de innehåller artiklar inom medicin, rehabilitering och arbetsterapi, 

med mera. Andra databaser exkluderades eftersom de fokuserade på andra ämnen eller för att 

det saknades tillgång. Följande sökord användes: attention*, child*, concentrat*, education*, 

improv*, intervention, learn*, occupational therap*, school*, school-based, strateg*. 

Trunkering med hjälp av asterisk (*) i slutet av vissa sökord användes för att utöka 

sökresultaten. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av boolesk sökteknik genom att 

använda operator AND. Sökord som inte gav relevanta resultat exkluderades. Denna 

sökstrategi resulterade i ett stort antal artiklar. Alla artiklar var dock inte relevanta. Studier 

som ingick i examensarbetet plockades fram mellan den åttonde november och den tredje 

december 2012. 

 

Examensarbetet byggde på följande kriterier för inklusion: artikeln skulle vara relevant för 

examensarbetet och svara på syftet. Artikeln skulle innehålla arbetsterapeutiska interventioner 

som användes i skolmiljö. Vetenskapliga artiklar som söktes kunde vara nationella och 

internationella, samt bygga på såväl kvalitativa som kvantitativa designmetoder eller vara en 

litteraturstudie. Individerna som ingick i studien skulle vara barn mellan fem och sexton år 

som hade koncentrationssvårigheter vilket kunde medföra att de hade diagnos som till 

exempel ADHD eller autism, men det var inget kriterium att de skulle ha en diagnos. Vidare 

skulle artikeln vara skriven på svenska, engelska eller tyska samt vara tillgänglig i full text 

och peer-reviewed (18, 20). Artikeln skulle vara publicerad mellan 2007 och 2012 då 

studierna inte skulle vara äldre än fem år gamla för att säkerställa aktualitet av studien. 

 

Sökningens omfattning och grad av komplexitet avgör hur man redovisar för strategin. Det 

finns söksträngs- eller tabellformat. I examensarbetet användes både möjligheter för att 

sökstrategin skulle bli lättförståelig (Figur 3, Bilaga 3; 27). 
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Databearbetning 
Data bearbetades systematiskt. En del sökningar i databaserna resulterade i en lång träfflista. 

Resulterade sökningen i en träfflista med mer än 50 artiklar utökades sökkriterierna då det 

inte fanns möjlighet att läsa alla. Fanns det ingen relevant artikel bland träffarna markerades 

sökningen med noll. Artiklar som hittades men som inte var tillgängliga valdes bort. Vid en 

träfflista med 50 eller färre artiklar lästes först titel sedan abstrakt och/eller sammanfattningen 

(18). Saknades en sammanfattning skumlästes artikeln. Tydde titeln, abstraktet eller 

sammanfattningen på att den skulle uppfylla kriterierna för inklusion och svara syftet 

framordnades artikeln. De framordnade artiklar granskades noggrant för presentation med 

stöd av Taylors granskningsprotokoll för experimentella och litteraturstudier (Bilaga 3). 

Granskningen styrdes av tre huvudfrågor: Är resultaten valida/tillförlitliga? Vad visade 

studien för resultat? Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

(28) Sedan sammanställdes granskningarna i en översiktstabell för att kunna besvara syftet 

och frågeställningarna av examensarbetet (Bilaga 4). Målet var att hitta tio artiklar. Då 

artikelsökningen resulterade i färre än tio artiklar genomfördes även en manuell sökning. Den 

manuella sökningen gav dock inga resultat. 
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Figur 3. Flödesdiagram av artikelsökningen som resulterade i åtta granskade artiklar. 

Databas  

ERIC, PsycINFO, Academic Search 
Elite, AMED, CINAHL, Medline, 

PubMed, DiVA, Cochrane, SwePub 
och OTSeeker  

Sökord 

attention*, child*, concentrat*, 
education*, improv*, intervention, 

learn*, occupational therap*, 
school*, school-based, strateg* 

Träfflista > 50 artiklar 

Ny sökning genom att 
sökkriterierna utökades 

Träfflista ≤ 50  

Ej tillgänglig artikel 

Artikel exkluderades 

Tillgängliga artiklar 

(n > 450) 

Titel, abstrakt och/eller 
sammanfattningen lästes (Saknades 

sammanfattningen skumlästes 
artikeln) 

Artikeln uppfyllde kriterierna för 
inklusion och svarade på syftet 

Artikeln inkluderades 

Artikeln granskades 

(n = 8) 
Manuell sökning 

n = 0 

Artikeln uppfyllde inte kriterierena 
för inklusion och/eller svarade ej på 

syftet 

Artikeln exkluderades 

Träfflista = 0 

Sökningen markerades med ”0” 
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Etiska överväganden 
 

Enligt Forsberg &Wengström är det viktigt att beakta att studierna som valts ut har fått 

tillstånd från etisk kommitté eller innehåller etiska överväganden, såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid artikelgranskningen togs 

hänsyn till detta. I enlighet med Forsberg & Wengström valdes det att redovisa för samtliga 

artiklar, oavsett om de innehöll etiska överväganden eller inte (22). Genomförandet av en 

etisk egengranskning har inte varit  aktuell för examensarbetet då det är en litteraturstudie. 
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Resultat 
 

De systematiska sökningarna i databaserna resulterade i mer än 450 artiklar, varav endast åtta 

artiklar var relevanta vetenskapliga artiklar som uppfyllde kriterierna för inklusion och 

svarade på syftet (Bilaga 3). Examensarbetet redovisar dessa åtta artiklar (Bilaga 4). Två av 

dem är litteraturstudier (29, 30), resterande artiklar bygger på experimentell design (23, 31-

35). Antal deltagare i de experimentella studierna varierade från 8 till 188 elever. 

Teoretiska angreppssätt 
I artiklarna nämndes fem olika teoretiska angreppssätt: beteendehantering (30), sensorisk 

integration (30-32), dynamisk interaktion (33), Feuersteins teori (35) och ekologiskt 

angreppssätt (23). 

 

Beteendehantering 

I Assink, Rouweler, Minis & Hess-Aprils studie från 2009 beskrevs Behavioural Management 

(sv. beteendehantering) som ett teoretiskt angreppssätt som utgår ifrån att barnet, likaväl som 

alla andra människor och djur, lär sig sitt beteende genom omgivningen som utgörs av 

stimuli, respons och konsekvens (30). 

 

Sensorisk integration 

Sensorisk integration (SI) användes i Assink et al, Collins & Dworkins och Pfeiffer, Henry, 

Miller & Witherells studie. Angreppssättet innebär att ett specifikt sensoriskt intryck, till 

exempel ett proprioceptivt sådant, påverkar aktiviteten i det centrala nervsystemet (31). 

Sensorisk integration som process definieras även som förmågan att neurologiskt kunna 

organisera sensorisk information (32). 

 

Dynamisk interaktion 

Enligt Hahn-Markowitz, Manor & Maeir är dynamisk interaktion ett angreppssätt som 

använder sig av strategibaserande inlärning och används mest inom kognitiv rehabilitering. 

Teorin lägger mycket vikt på den dynamiska interaktionen mellan person, aktivitet och miljö 

vad det gäller svårigheter vid utförandet av aktiviteter. Metoden omfattar metakognitiva 

strategier, som till exempel självkontroll och självvärdering, som först ska utvecklas för att 

sedan transfereras på olika aktiviteter och situationer för att uppnå aktivitetsbalans. I studien 

nämns även Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) som är ett 

arbetsterapeutiskt angreppssätt för att utveckla metakognitiva strategier i ett 

aktivitetssammanhang (33). 

 

Feuersteins teori  

En ytterligare teori som beskrevs är Feuersteins teori. Enligt Kozulin, Lebeer, Madella-Noja, 

Gonzalez, Jefferey & Rosenthal hävdar teorin att barnets kognitiva utförande kan påverkas 

genom förmedling av lässtrategier som syftar på att skapa nya kognitiva strukturer. Personen 

som förmedlar, anpassar stimuli genom att välja ut, filtrera, förstora, minska eller relatera dem 

till andra stimuli (35). 

 

Ekologiskt angreppssätt 

Enligt Munkholm lämpar sig det ekologiska angreppssättet bra i skolmiljön då det fokuserar 

på samspelet mellan barnet och miljön vid utförandet av skolaktiviteter. Enligt detta 



17 

angreppssätt påverkar miljön som utgörs av fysiska, sociala, kulturella och tidsmässiga 

aspekter aktivitetsutförandet och aktivitetsval (23). 

 

Instrument för bedömning och utvärdering 
I artiklarna beskrivs åtta olika instrument som hjälpte forskarna att utreda deltagarnas 

koncentrationsförmåga och attityd före, under och/eller efter interventionen genomfördes. Till 

exempel användes Behavior Rating Inventory of Executive Functioning (BRIEF; 32, 33), 

Tower of London–Drexel University (TOL; 32), Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM; 32), Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Test (ADHDT; 34), Teacher 

Social Validity scale; 34), Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R), 

Raven Coloured Matrices (35), samt skolversionen av Assessment of Motor and Process 

Skills (AMPS; 35). Instrumenten beskrevs på olika sätt i artiklarna, vissa innehåller 

noggranna beskrivningar och andra beskriver instrumentet kortfattat. Oftast användes det ett 

instrument vid bedömning men i vissa studier användes två eller tre instrument. 

 

BRIEF 

BRIEF kom till användning i studierna av Pfeiffer et al och Hahn-Markowitz et al. BRIEF är 

inget arbetsterapeutiskt instrument utan ett verktyg som kan genomföras av varje person som 

känner eleven i skolmiljön, såsom lärare eller lärareassistent. BRIEF designades för elever 

mellan 5 och 18 år och avser bedöma barnets självkontroll och problemlösningsfärdigheter 

(inklusive alla aspekter av koncentration; 32). 

 

TOL och COPM 

BRIEF användes tillsammans med TOL och COPM i studie av Hahn-Markowitz et al. TOL är 

ett neuropsykologiskt instrument för exekutiva funktioner som bedömer funktionshinder inom 

planeringsförmågan. COPM däremot är ett arbetsterapeutiskt instrument som är 

semistrukturerat, individuellt och klientfokuserat. Instrumentet hjälper arbetsterapeuten vid 

bedömning av problem och förändringar i utförandet av vardagliga aktiviteter (33). 

 

ADHDT och Teacher Social Validity scale 

Enligt Fedwa består ADHDT av 36 rubriker som mäter hyperaktivitet, impulsivitet och 

okoncentration med hjälp av tre delskalor. Teacher Social Validityscale användes i samma 

studie som ADHDT för att bedöma den sociala trovärdigheten av interventionen (34). 

 

WISC-R och Raven Coloured Matrices 

WISC-R användes i Kozulin et al studie tillsammans med Raven Coloured Matrices. Båda 

bedömer förändringar inom kognition och är inga arbetsterapeutiska instrument (35). 

 

Skol-AMPS 

Enligt Munkholm är School Version of the Assessment of Motor and Process Skills (sv.Skol-

AMPS) ett arbetsterapeutiskt instrument som bedömer kvaliteten av utförandet av 

skolaktiviteter i skolmiljön. Skol-AMPS bygger på det ekologiska angreppssättet (se ovan) 

och är klientcentrerat vilket innebär att eleven alltid observeras och bedöms medans denne 

utför en skolaktivitet som klienten, till exempel lärare och elev, identifierade som ett problem 

för eleven. Med hjälp av Skol-AMPS kan arbetsterapeuten identifiera elevens behov av 

arbetsterapi, sätta upp aktivitetsbaserade mål, planera aktivitetsfokuserade interventioner för 

att främja elevens aktivitetsutförande i klassrummet och genomföra en uppföljning för att 

kontrollera om den arbetsterapeutiska behandlingen var effektiv gällande förbättring av 

elevens utförande av en skolaktivitet. Skol-AMPS kan användas för alla elever från och med 
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tre års ålder oavsett diagnos, funktionshinder eller andra svårigheter. Instrumentet bygger på 

25 skolaktiviteter som speglar vanliga aktiviteter som genomförs i för- och grundskolan (23). 

Arbetsterapeutiska interventioner och deras effekt 
Eleverna fick olika arbetsterapeutiska och icke arbetsterapeutiska interventioner som hade 

varierande effekter. 

 

Viktväst 

Viktvästens var en arbetsterapeutisk intervention vid utförandet av en skolaktivitet och 

beskrevs i Morrisons litteraturstudie och i Collins et al. kvantitativa studie. Beskrivningen av 

viktvästarna, hur de användes, hur länge de användes och effekten av viktvästen varierade i 

studierna. Alla deltagare hade på sig viktvästen samtidigt som de utförde skoluppgifter i 

klassrummet. Morrisons litteraturstudie undersökte viktvästen som hjälpmedel för att förbättra 

koncentrations och sensoriska processer för elever inom autismspektrumet. I en av artiklarna 

som ingår i Morrisonsstudie kunde inte påvisas någon signifikant förbättring efter 

interventionen hade genomförts. En annan artikel som togs upp i Morrisons studie visade inte 

heller någon förbättring av elevernas koncentrationsförmåga. I detta sammanhang nämnde 

dock Morrison att deltagarna observerades de första tio minuter när de tog på sig västarna och 

att djupt tryck initierar en lugnande effekt först efter två timmar. Den tredje och fjärde artikeln 

som ingår i Morrison litteraturstudie visade både signifikanta förbättringar och icke 

signifikanta resultat. Enligt en kvalitativ studie som ingick i Morrisons artikel kom det fram 

att mer än 90 procent av arbetsterapeuterna använder viktväst med autistiska barn och främst i 

skolmiljö. Respondenterna av samma studie svarade att de använde två till tio procent av 

elevens kroppsvikt för viktvästen och tidslängden kunde variera mellan 10 och 45 minuter 

eller mer. Morrisons litteraturstudie redovisade att arbetsterapeuter tror att användningen av 

vikvästen för barn med autism har en bra effekt. Morrison beskrev att det finns ett samband av 

effekten och vikt samt tidslängd av viktvästens användning. Vidare kritiserades att befintliga 

artiklar hade låg validitet på grund av små urvalsstorlekar och homogener grupper (29). 

 

Den kvantitativa studien som genomfördes av Collins et al syftade på att undersöka effekten 

av viktvästen vid utförandet av en skolaktivitet för elever som har koncentrationssvårigheter. 

Eleverna observerades under en tio minuters period medan eleven utförde en skoluppgift, till 

exempel måla, klippa och klistra, läsa och skriva. Västarna som användes heter OTvest™, 

vilka är kommersiellt tillgängliga och ser ut som vanliga barnjeanskläder. Västarna finns i 

flera storlekar där vikten kan justeras med hjälp av borttagbara skivor. Vikten fördelas på 

barnets axlar, övre delen av bröstet och ryggen. Collins et al studie visade att elevernas lärare 

observerade beteendeförändringar vid fyra av sju elever som fick interventionen. Det fanns 

dock ingen signifikant effekt gällande ökning av tidslängden vid utförande av en uppgift (31). 

 

Disc’o’sittdyna 

Pfeiffer et al studie om Disc’o’sittdynan syftade på att undersöka effekten av en typ av 

dynamiskt sittsystem (Disc’o’sittdyna) gällande förbättring av koncentrationsförmågan vid 

utförande av en skoluppgift bland årskurs två elever med koncentrationssvårigheter. 

Disc’o’sittdynan beskrevs som en rund, luftfylld dyna som finns tillgänglig i två storlekar 

(liten och stor) och som är lättillgänglig. Den är utformad för att passa på en klassrumsstol 

och främjar rörelser i sittande position. Disc’o’sittdynan användes i två timmar varje dag och 

elever som deltog i studien var hyperaktiva och hade koncentrationssvårigheter med och utan 

ADHD-diagnos. Effekten av Disc’o’sittdynan visade en statistiskt signifikant förbättring av 

koncentrationsförmågan i skolmiljön (32). 
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Stabilitetsboll 

Fedewa & Erwin avsåg att undersöka effekten av stabilitetsbollar på beteendet hos elever med 

koncentrations- och hyperaktivitets problem. Stabilitetsbollen användes vid utförandet av 

skoluppgifter istället för att använda en vanlig stol. Mer om bollens egenskaper och 

användningen framgick inte i studien. Inventeringen av stabilitetsbollen visade en statistisk 

signifikant förbättring av koncentrationsnivån hos de barn som hade signifikanta 

koncentrationssvårigheter före interventionen. Lärarna som intervjuades var nöjda med 

stabilitetsbollens påverkan i klassrummet. De beskrev att den hade en lugnande effekt och att 

ljudnivån i klassrummet sjönk (34). 

 

Cog-Fun program 

Hahn-Markowitz et al skrev i studien att Cog-Fun programmet utvecklades för att fokusera på 

de exekutiva funktionerna i en aktivitet för att förbättra uppnåendet av aktivitetsmål. Studien 

testade Cog-Fun som ett kognitiv-funktionellt program för att utveckla kognitiva strategier 

som bygger på arbetsterapi och senare kan överföras till andra sammanhang. Programmet har 

ett protokoll som är speciellt anpassat till den exekutiva dysfunktionen hos barn som har en 

ADHD-diagnos. Det stödjer delaktighet genom inlärning av specifika exekutiva strategier 

(stanna, planera, reflektera) för att kunna uppnå aktivitetsmål som syftar på självreglering, 

arbetsminne och planering. Programmet användes en timme, en gång i veckan. Som stöd 

användes en klocka som påminde om att stanna upp och fundera på målet en gång om dagen, 

en almanacka skulle hjälpa barnet att planera och reflektera över måluppfyllelsen. Föräldern 

till barnet fick information från arbetsterapeuten om hur omgivningen kan anpassas, till 

exempel att anpassa arbetsställningen, samt om att ge positiv och specifik feedback. Studien 

visade signifikanta förbättringar efter interventionen för barn som har ADHD. Effekterna 

kvarstod även efter en tre månaders uppföljning. Föräldrarnas, lärarnas och barnens egna 

skattningar gav signifikanta skillnader (33). 

 

IE-B program 

I Kozulin et al studie forskades om programmet ”Instrumental Enrichment-Basic” (IE-B) som 

inte är en arbetsterapeutisk intervention. IE-B- programmets effekt jämfördes dock med 

”generell” arbetsterapi, sensorisk-motorisk träning eller studier enligt läroplanen. Det framgår 

dock inte hur den arbetsterapeutiska behandlingen såg ut. Däremot beskrivs IE-B programmet 

som ett nytt program för yngre barn som är mellan fem och sju år gamla och äldre barn med 

stora kognitiva svårigheter. Programmet täcker fyra stora områden: perceptuell-motorisk 

utveckling med fokus på visuo-motorisk koordination, koncentration och planering; 

avkodning av emotionellt uttryck och förståelse; abstrakt/integrativt tänkande. IE-B 

programmet användes genom en kombination av papper-penna-verktyg (organisering av 

prickar, från enhet till grupp, orientering i rum, jämföra och upptäcka det absurda, identifiera 

känslor, från empati till handling) och förmedling genom terapeut eller lärare. Programmet 

genomfördes mellan 45 och 90 minuter beroende på koncentrationsförmågan. Studien 

genomfördes i fem olika länder (Italien, Israel, Belgien, Chile och Kanada). Studien som 

undersökte effektiviteten av IE-B- program med barn som har kognitiva svårigheter på grund 

av genetiska eller neurologiska funktionshinder visade att det fanns statistiskt signifikanta 

förbättringar vid tre subtester vid jämförelse av resultaten mellan experiment och 

kontrollgruppen. Resultaten skiljde sig dock beroende på barnets diagnos. Barn med Downs 

syndrom eller Developmental Coordination Disorder (sv. dyspraxi) visade ingen statistiskt 

signifikant förbättring mellan testresultaten före och efter interventionen. En annan 

forskningsfråga som lyfts i studien är de möjliga skillnader mellan kontexten där IE-B- 

programmet genomfördes. Studien tar upp att forskningsgruppen från Kanada hade en 

signifikant fördel jämfört med de andra forskningsgrupperna enligt test resultaten. Skillnaden 
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som kan har varit avgörande var att i Kanada genomfördes programmet i en särskola och 

baserade på särskolans filosofi och praxis. De kanadensiska barnen fick ökad mängd av 

förmedling, mer än de andra barnen, trots att alla fick samma antal av IE-B- program timmar 

(35). 

 

Anpassning av aktivitet, fysisk och social miljö 

Enligt Assink et al fick eleven stöd genom olika kompensatoriska strategier såsom att läraren 

ger återkommande och korta instruktioner, återkommande och positiv feedback, att identifiera 

problembeteendet och dess konsekvenser för att omordna konsekvenserna och/eller att 

erbjuda uppmärksamhet och komplimanger. Vidare kunde det vara att hålla ordning i 

klassrummet, ta bort störande stimuli, sätta eleven längst bort från fönster, öppna dörrar eller 

nära läraren, genomföra en övning tillsammans med eleverna, låta eleverna diskutera en 

uppgift, lära föräldrarna hur de kan hjälpa barnet och/eller samtala med föräldrarna. 

Ytterligare strategier är att bryta ner uppgiften i mindre steg och numrera dessa, göra en liten 

paus efter slutförandet av en uppgift, låta eleven hjälpa läraren, enkla och tydliga 

instruktioner, användning av en checklista, regelbundna påminnelser, individuella ledtrådar 

som ord eller bilder, relatera information till elevens erfarenheter, ge praktiska och konkreta 

övningar som hjälper till att förstå uppgiften, markera nyckelord, användning av affischer 

med klassregler, använda individuella scheman i almanackan eller på bordet och/eller 

användandet av en sekvens av återkommande, dagliga, vecko- eller månadsvisa aktiviteter. 

Assink et al nämnde i artikeln att lärarna som provade strategierna upplevde positiva effekter i 

klassrummet (30). 

 

Även Munkholm beskrev strategier som användes vid den arbetsterapeutiska behandlingen på 

skolan, till exempel att stödja skrivandet, upprätta individuellt schema, använda bilder för att 

förtydliga vad eleven ska göra och vilket material som behövs, implementera korta pauser, 

använda klistermärken för att påminna eleven om var den ska sluta och anpassning av 

uppgiften, exempelvis anpassa uppgiftens instruktioner. Munkholm beskrev även verktyg och 

utrustning som användes av eleven, exempelvis genom att använda anpassade visuella 

tidhanteringsstrategier (klocka eller väckarklocka), anpassade saxar, anpassning av 

sittställningen, användandet av dator för att skriva och användandet av redskap för rastlösa 

fingrar. Andra anpassningar som genomfördes var att strukturera klassrummet, förbättring av 

rutiner i klassrummet, överseendet av elevens placering i klassrummet, överseende av 

anordning av möbler i klassrummet, anpassning av utrustning eller verktyg och anpassning av 

uppgiften (till exempel att förenkla uppgiftens krav). Munkholm beskrev också att det fanns 

ett nära samarbete med personer som befann sig i elevens omgivning (till exempel lärare, 

föräldrar, speciallärare, elevhälsoteam, rektor, etc.) för att kunna planera och implementera 

interventionerna.M unkholms studie kunde påvisa att den arbetsterapeutiska behandlingen i 

samarbete med läraren kunde signifikant förbättra elevens utförandeförmåga av 

skolaktiviteten. Eleverna som deltog i studien hade milda funktionshinder (till exempel 

attention-deficit/hyperactivity disorder, lässvårigheter eller svårigheter med språket, 

developmental coordination disorder, eller sensorisk integrativa dysfunktioner) eller befann 

sig i riskzonen (de hade svårigheter i klassrummet men ingen diagnos). En del elever fick 

specialundervisning men det visade sig inte ha någon effekt på elevens utförandeförmåga vid 

skolaktiviteter. 66,7% av eleverna visade en signifikant förbättring av färdigheterna och 

skolprestationen före och efter interventionen (23). 
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Diskussion 
 

Examensarbetets syfte var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med 

koncentrationssvårigheter, de teoretiska angreppssätt och instrument som användes, samt 

effekten av interventionerna. Examensarbetet resulterade i en sammanställning av åtta 

vetenskapliga artiklar som beskriver arbetsterapeutiska interventioner. De teoretiska 

angreppssätt som interventionerna byggdes på var beteendehantering, sensorisk integration, 

dynamisk interaktion, Feuersteins teori och ekologiskt angreppssätt. Interventionernas effekt 

bedömdes med hjälp av instrument som BRIEF, TOL, COPM, ADHDT, Teacher Social 

Validity scale, WISC-R, Raven Coloured Matrices och Skol-AMPS. Interventioner som 

beskrevs är användning av viktväst, stabilitetsboll, Disc’o’sittdyna, samt olika strategier och 

anpassningar av aktivitet, fysisk och social miljö i skolan. Interventionernas effekt varierade 

från negativa, inga och till positiva resultat, beroende på deltagarnas grad av svårigheter, 

interventionens utformning och kontexten där interventionen genomfördes. 

 

Diskussion av metod 
Examensarbetet bygger på designen av en litteraturstudie för att kunna beskriva aktuell och 

befintlig forskning, samt skapa en översikt (20) om arbetsterapeutiska interventioner för 

elever som har koncentrationssvårigheter. Tillvägagångssättet för artiklarnas bearbetning 

beskrevs noggrant för att kunna säkerställa trovärdighet. Trovärdighet innebär att artikeln är 

giltig, tillförlitlig och överförbar till andra grupper och situationer (20). Kvaliteten av de 

utvalda artiklarna och deras bevisvärde undersöktes inte, vilket påverkar trovärdigheten. 

Examensarbetet redovisar för alla artiklar som ingår i litteraturstudien och samtliga resultat 

som stödjer syftet är presenterade. 

 

Den systematiska artikelsökningen genomfördes i samtliga nämnda databaser. Relevanta 

artiklar hittades dock bara i Academic SearchElite, AMED, Medline, EBSCO, DiVA, 

SwePub och OTSeeker. Sökningen i de övriga databaserna gav inga resultat. Antalet 

publicerade, vetenskapliga artiklar som undersöker problemområdet var begränsat trots att 

arbetsterapeutisk verksamhet i skolmiljön internationellt sett tillhör ett av de största 

arbetsområdena för arbetsterapeuter (14). Målet med examensarbetet var att hitta tio 

vetenskapliga artiklar som svarade på syftet och frågeställningarna. Artikelsökningen 

resulterade i åtta framplockade artiklar. Bortfallet var stort då de flesta artiklar inte kunde 

uppfylla kriterier för inklusion och inte svarade på examensarbetets syfte. 

 

Artikelsökningen upplevdes som svår då endast få aktuella artiklar visade sig vara relevanta 

för examensarbetets syfte och frågeställningarna. Detta kunde ha olika anledningar. Vid det 

här tillfället bör det uppmärksammas att databaserna inte är heltäckande och en viss 

fördröjning förekommer vid publicering och registrering som kan leda till att den allra senaste 

litteraturen inte finns med i databaserna (20). En del av artikelsökningarna gav inga resultat 

medan andra resulterade i stora träfflistor. Vid några artikelsökningar i EBSCO kombinerades 

olika databaser vilket kan ha påverkat sökningen då relevanta artiklar kan falla bort (G. 

Brushammar, personlig kommunikation 11 december, 2012). Vidare kan artikelsökningen ha 

påverkats negativt genom att det delades på sökorden ”occupational” och ”therapy”. Detta 

förfarande resulterade oftast i en lång träfflista med många irrelevanta artiklar som handlade 

om andra former av terapi. Sökordet ”attention” däremot skulle kunna har bytts ut mot 

”attention*” för att utöka antal träffar. Dock kan användandet av trunkering i vissa databaser 
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vara problematiskt då en del relevanta artiklar kan falla bort (G. Brushammar, personlig 

kommunikation 11 december, 2012). I en del sökningar som resulterade i en lång träfflista 

valdes kriteriet ”full text” för att exkludera vetenskapliga artiklar som inte fanns tillgängliga i 

databasen och på så sätt minska träfflistan. Detta kan dock ha lett till att eventuellt relevanta 

artiklar missades då artikeln möjligtvist var tillänglig på Högskolans bibliotek (G. 

Brushammar, personlig kommunikation 11 december, 2012). Kriteriet att artiklar inte skulle 

vara äldre än fem år var eventuellt orimligt då forskningen inom området var begränsad. Detta 

och att sökningen genomfördes under en liten tidsperiod kan vara orsak till det låga antalet 

artiklar. Samtliga artiklar som redovisades var peer-reviewed vilket innebär att de var 

granskade av andra forskare i syftar att säkra studiens trovärdighet (20). 

 

Trovärdigheten av examensarbetet kan ha påverkats genom det låga antalet vetenskapliga 

artiklar. En förändring av inklusionskriterierna som skulle ha lett till ökat antal artiklar, skulle 

ha påverkat examensarbetets trovärdighet. Men trots att det fanns brister vid artikelsökningen 

så visade det låga antalet publicerade vetenskapliga artiklar att det finns ett stort behov av att 

utöka forskningen inom problemområdet. I detta sammanhang är det även viktigt att nämna 

att de flesta av de utvalda studierna genomfördes i USA vilket även stämmer överens med 

Ewers och Boréns litteraturstudie (26). USA bygger på ett skolsystem som skiljer sig mycket 

ifrån det svenska skolsystemet vilket kan utgöra ett problem när det gäller generaliserbarhet 

av studiernas resultat i Sverige. 

 

Vid examensarbetets början fanns önskan att målgruppen skulle bestå av barn utan någon 

särskild diagnos som ändå upplevde koncentrationssvårigheter. Det kriteriet resulterade dock i 

ett ännu lägre antal av vetenskapliga artiklar. Därför ändrades målgruppen till barn med och 

utan någon diagnos. Artiklarna som redovisas representerar åldersspannet från 5 till 16 år. 

Även målgruppens ålderskriterium kan ha påverkat resultatet. Vid artikelsökningen 

identifierades en del artiklar som kunde ha varit relevanta om förskolebarn, barn mellan tre 

och fem år, hade inkluderats i studien. Detta stämmer även överens med Ewers & Boréns 

litteraturstudie som kom fram till att de flesta publicerade studier inom problemområdet 

handlade om barn som var mellan tre och sex år gamla (26). Inklusionskriteriet kunde dock 

inte ändras i efterhand på grund av tidsbrist. 

 

Artiklarna granskades systematiskt med hjälp av Taylors granskningsprotokoll för 

experimentella studier och litteraturstudier. Ett granskningsprotokoll gör det möjligt att utreda 

värdet och trovärdighet av artikeln samt få en överblick över studiens process. Det är viktigt 

att inte enbart fokusera på artikelns resultat vid granskningen utan även på exempelvis 

metoden, hur studien genomfördes. Det fanns dock ingen möjlighet att diskutera data och 

idéer som kom upp vid granskningen av artiklarna då examensarbetet genomfördes i en 

enskildhet. Dock förhindrar den systematiska granskningen att vissa delar av artikeln 

ignoreras vilket ökar examensarbetets reliabilitet (28). 

 

Det togs även hänsyn till om studierna inkluderade en etiskt granskning. Samtliga artiklar som 

valts ut skulle ha fått tillstånd från etisk kommitté eller åtminstone innehålla etiska 

överväganden. Sex av åtta artiklar uppfyllde detta. I Kozulin et al studie som redovisade 

effekten av IE-B programmet framgick inte om det fanns några etiska överväganden. Detta 

måste ifrågasättas med hänsyn till att studiens population består av 188 unga barn (35). Trots 

detta redovisas artikeln på grund av svårigheten att hitta vetenskapliga artiklar i 

examensarbetet. 
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Diskussion av resultat 
Resultaten redovisades på ett sätt som ansågs logiskt i avseende för examensarbetets syfte och 

frågeställningarna. Det visade att interventionerna som kan användas i skolmiljön bygger på 

olika teoretiska angreppssätt som kan väljas mellan och stödja arbetet vid målsättning, 

utredning och genomförandet av interventionen. Intressant är att inte alla de teoretiska 

angreppssätten baseras på arbetsterapeutiska metoder, utan de handlade om generella 

angreppssätt såsom beteendehantering (30) och Feuersteins teori (35). SI som en 

aktivitetsbaserad metod, verkar vara populärt bland arbetsterapeuterna men det är även 

väldiskuterat och det finns flera studier som undersökte effekten av denna metod. Vid 

artikelsökningen hittades en litteraturstudie som sammanställde forskningslitteraturen vilken 

undersökte effektiviteten av interventioner som baserar på SI. Artikeln var inte relevant för 

examensarbetets syfte men resultatet av studien kan vara intressant att nämna i samband med 

SI då författarna av den nämnda artikeln kom fram till att SI kan leda till positiva resultat när 

det gäller koncentrationsförmågan. Samtidigt nämner de att det finns brister i den publicerade 

forskiningen då den oftast bygger på små urvals storlekar, varierande mängd av interventioner 

och låg trovärdighet hos interventionen (36). Detta diskuterades även i Morrisons 

litteraturstudie (29) som granskades i examensarbetet. Vid artikelsökningen identifierades 

också många andra angreppssätt. En litteraturstudie om arbetsterapeutiska angreppssätt som 

används i skolmiljön hade eventuellt gett bättre resultat när det gäller antalet artiklar. 

 

Det användes både icke-arbetsterapeutiska och arbetsterapeutiska instrument för bedömning 

och utvärdering i studierna. Endast två av instrumenten, COPM (32) och skol-AMPS (23), 

baseras på arbetsterapi resterande sex grundas på andra teorier (31, 33-35). Detta är intressant 

om man beaktar att alla artiklar handlar om arbetsterapeutisk behandling fast fokuset ligger på 

kroppsfunktion. Även Ewers och Borén kom fram att bedömningens fokus oftast ligger på 

kroppsfunktion (26). Vid användning av icke-arbetsterapeutiska instrument vid bedömning 

finns risken att arbetsterapeuten saknar behörighet och kunskap för den rätta användningen 

samt att bedömningens fokus inte längre ligger på aktivitet vilket är arbetsterapeutens 

expertisområde. Skol-AMPS som är ett arbetsterapeutiskt instrument finns även tillgängligt på 

svenska och kan användas i den svenska skolmiljön (23). I de övriga artiklar framgick inte om 

instrumentet hade översatts till svenska. Detta är viktigt för att kunna garantera reliabilitet, 

validitet och trovärdighet vid användningen i Sverige. 

 

Interventionerna som studerades grundades på arbetsterapi (23, 29-34) förutom IE-B 

programmet som är en icke arbetsterapeutisk intervention (35). Alla interventioner som 

nämndes i examensarbetet genomfördes i skolmiljö (23, 29-32, 34) eller åtminstone 

överfördes till skolmiljön i senare skede (33, 35). Studierna redovisade för varierande effekter 

av interventionen. I artiklarna diskuterades positiva och negativa effekter fast ibland framgår 

det inte om dessa var statistiskt signifikanta. Morrisons litteraturstudie om viktvästens 

användning var intressant då den diskuterade att skillnaderna mellan resultaten kunde bero på 

viktvästens utformning, vikten som användes, hur länge den användes eller graden av 

svårigheterna eleven hade. Vid användning av viktvästen med elever som hade 

koncentrationssvårigheter utan någon diagnos kunde det inte påvisas signifikanta skillnader. 

Viktigt att nämna här är även att urvalsstorleken av studierna oftast var låg (29, 31). 

 

Artiklarna om Disc’o’sittdynan (32) och stabilitetsbollen (34) visade signifikanta förbättringar 

av koncentrationsförmågan vid utförandet av skolaktiviteter. Intressant att veta är även att 

effekten av stabilitetsbollen var endast signifikant för elever som hade signifikanta svårigheter 

före interventionen (34). 
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Kozulin et al studie om IE-B- programmet är den enda studie som bygger på en stor 

population på 188 deltagare och är multinationell. IE-B- programmets effekt jämfördes med 

effekten av ”generell” arbetsterapi. Intressant med IE-B- programmet är att den positiva 

effekten skiljde sig delvis signifikant jämfört med den kontrollgruppens behandling (33). IE-B 

programmet var då i vissa avseenden mer effektivt än till exempel ”generell” arbetsterapi. 

Dock framgår det inte vilka konkreta arbetsterapeutiska interventioner eleverna fick. Det som 

också är intressant ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är att påverkningen av kontexten där 

interventionen genomfördes diskuterades i samma artikel. Genomfördes interventionen i den 

naturliga skolmiljön förbättrades elevens situation signifikant jämfört med elever som erhöll 

interventionerna i andra miljöer (35). 

 

I studien av Assink et al beskrevs kompensatoriska strategier som kan användas i skolmiljö. 

Intressant att veta här är att forskarna också beskriver svårigheter vid artikelsökningen. 

Samtidigt refererade de till vetenskapliga artiklar, böcker och webbsidor i litteraturstudien 

(30) vilket kan ifrågasättas med tanke på trovärdigheten av källorna. Munkholms studie 

stödjade hypotesen att kompensatoriska strategier som en arbetsterapeutisk behandling 

förbättrar elevens utförande av en skolaktivitet. Viktigt att nämna här är att populationen i 

denna studie bestod av elever med olika svårigheter, inte enbart koncentrationssvårigheter. 

Studien bevisar den positiva effekten av arbetsterapeutiska interventioner på elevens 

skolprestation men inte konkret på elevens koncentrationsförmåga. Samtidigt betonades 

vikten av ett nära samarbete med berörda personer i elevens omgivning. Detta stöds även av 

tidigare studier som genomfördes av Sahagian Wahlen, Villeneuve och Ewers & Borén (24-

26). Vidare nämndes det även att specialundervisning som vissa elever fick inte påverkade 

elevens kvalitet av utförande av skolaktiviteter eller deras skolprestation (23) vilket är 

förvånande. 

 

Koncentrationssvårigheter vid utförande av en skolaktivitet kan inte bara orsaka en försämrad 

skolprestation och delaktighet utan även leda till psykisk ohälsa och andra svårigheter (2) som 

påverkar utveckling och välbefinnande (4). Dagens Sverige utgörs av ett samhälle där en stor 

del av eleverna avslutar årskurs nio i grundskolan med ofullständiga betyg, 

genomsnittskunskaper sjunker konstant, andelen elever som har grundläggande 

högskolebehörighet minskar och ungdomsarbetslösheten är ett stort problem. Samtidigt visar 

utredningar brister i skolornas arbete och ett behov av förbättringar gällande särskilt stöd (6). 

Ett skolsystem som brister i sin funktion att erbjuda utbildning och utveckling hos barnen kan 

ha en negativ inverkan på elevernas hälsa och välbefinnande (8). I enlighet med riktlinjerna 

och bestämmelserna av FN, Salamancadeklarationen och folkhälsopolitiken är det barnets rätt 

att få tidiga åtgärder så att utvecklingen kan säkerställas (6, 9, 10). Regeringen försöker nu att 

åtgärda brister som finns i skolsystemet med hjälp av den nya skollagen som bland annat 

fastslår att elevhälsan ska utökas (15). 

 

Enligt ICF-CY påverkas barnets hälsa och utveckling av kroppsfunktioner, skolaktiviteten, 

delaktighet och omgivningen i klassrummet (9). Arbetsterapeuten har kunskap för att kunna 

identifiera och åtgärda dessa aspekter och ska möjliggöra elevens engagemang i 

skolaktiviteterna. Interventionerna som beskrevs i de vetenskapliga artiklar visade vilken 

effekt de har på elevens koncentrationsförmåga och skolprestationen. Barnet fick stöd genom 

användningen av fysiska och sociala hjälpmedel samt anpassningar av skolaktiviteten som 

beskrevs i de granskade artiklarna. Enligt PEO modellen förändrade interventionerna 

samspelet mellan elevens funktioner och egenskaper, den fysiska, sociala och kulturella 

miljön och skolaktivitet elevens delta i (37). Detta påverkade i sin tur elevens 
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koncentrationsförmåga som gjorde det möjligt för eleven att delta i meningsfulla 

skolaktiviteter. 

 

Betydelse för arbetsterapi 
Implementeringen av arbetsterapeutisk kompetens i skolverksamheten möter behovet av 

tidiga interventioner som stödjer elevens hälsa och utveckling (4, 26) samt minskar hälso- och 

sjukvårdssystemets kostnader (24). Arbetsterapeutisk verksamhet i skolmiljön gör skillnad 

och elever med behov av särskilt stöd tjänar på interventionerna (24). Det visade även 

artiklarna som ingår i examensarbetets sammanställning. Viktigt är dock att vara medveten 

om att deltagarnas grad av svårigheter, interventionens utformning (29), kontexten där 

interventionen genomförs (35) och inte minst samverkan med klienterna (23-26) påverkar 

effekten av den arbetsterapeutiska behandlingen. Det gjordes första försök att implementera 

arbetsterapeutiska verksamheter i den svenska skolmiljön och utvärderingen av projektet AtiS 

visade en signifikant förbättring av färdigheterna och skolprestationen före och efter 

interventionen (1, 23). Arbetsterapins kunskapsmonopol om samspelet mellan person, 

aktivitet och miljö, i enlighet PEO-modellen, utgör då en effektiv resurs. 

 

Examensarbetet ger en första överblick av befintlig och aktuell forskning som ger en tydlig 

bild på kunskapens utveckling (22) om vilka teoretiska angreppssätt, instrument och 

arbetsterapeutiska interventioner för barn med koncentrationssvårigheter i skolan används 

samt vilka effekter interventionerna har. Examensarbetet utgör på så sätt en grund att stå på 

vid val av interventionerna. Även om antalet arbetsterapeuter som arbetar i skolan ännu är lågt 

så kommer arenan förhoppningsvis att växa i framtiden. Det är viktigt att utveckla befintlig 

kunskap efter samhällets behov och att kunna bevisa effekten av behandlingen (1, 18). 

 

Forskningen kan redovisa vad som är bra och kostnadseffektivt. Alla interventioner som 

används är kanske inte de bästa, många har blivit rutinmässiga insatser, vissa är till med 

ineffektiva, andra nya metoder spreds snabbt utan kritiskt granskning vilket medför risker 

eller kostnader och en del interventioner borde fått större användning (21). De första svenska 

studierna i området har publicerats men det behövs mer forskning som ger evidens för att 

kunna ge god vård och satsa tillgångar på de bästa interventionerna (21) och därigenom öka 

effektiviteten och tillfredställelsen med den arbetsterapeutiska behandlingen. Arbetsterapeuter 

måste dela med sig av evidensen i skolsystemet med klienter, lärare och berörda myndigheter 

(24). 
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Slutsatser 
 

Examensarbetet redovisar olika arbetsterapeutiska interventioner som kan användas i 

skolmiljön för att stödja barn med koncentrationssvårigheter. Det ger en överblick över den 

aktuella forskningen inom området samt förslag till fortsatt forskning. Interventionerna som 

beskrevs bygger på olika teoretiska arbetsterapeutiska och icke arbetsterapeutiska 

angreppssätt. Effekten av interventionerna har utvärderats med hjälp av olika instrument som 

till stor del fokuserar på kroppsfunktion. Interventioner som användes var viktväst, 

stabilitetsboll, disc’o’sittdyna, förmedling av inlärningsstrategier, kompensatoriska strategier, 

anpassning av aktivitet, den fysiska och sociala miljön samt samverkan. Effekten av 

interventionerna varierade i studierna och det verkar finnas ett samband mellan deltagarnas 

grad av svårigheter, hur interventionen användes, i vilken kontext interventionen genomfördes 

och i vilken grad arbetsterapeuten samarbetade med klienten. Den aktuella forskningen om 

arbetsterapeutiska interventioner är dock begränsad och behöver utvecklas. 
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Education Resources Information Center (ERIC) är en databas som innehåller utbildnings- 

och undervisningsrelaterade artiklar. Det är den största referensdatabasen inom pedagogik och 

därför skräddarsydd för alla som letar efter dokumentation om barn- och 

utvecklingspsykologi, testteori och -metodik, pedagogisk psykologi, rådgivning och 

vägledning. Det finns mer än 1,2 miljoner artiklar i ERIC idag. ERIC kan användas bland 

annat inom beteende- och samhällsvetenskaper, vårdvetenskaper, med mera. ERIC återfinns 

även hos databasvärden EBSCO (20). 

 

EBSCO är en databasvärd som innehåller ungefär 6,5 miljoner artiklar och 900 databaser.  

ERIC, Academic Search Elite, AMED, CINAHL och Medline är databaser som ingår I 

EBSCO (20). 

 

Academic Search Elite är en databas som täcker många akademiska ämnen (20). 

 

Allied and Complementary Medicine Database (AMED) är en databas som refererar till 

artiklar som rör bland annat arbetsterapeutiska och rehabiliterande ämnen (38). 

 

Cumultive Index to Nursing and Allied Health (CINAHL) är en ytterligare referensdatabas 

som innehåller hälso- och vårdvetenskapliga dokumentation med över 300 000 bidrag (20). 

 

Referenser som rör hälso- och sjukvården, medicin och liknande täcks av databasen Medline. 

Det är världens största databas gällande medicinska tidskrifter (39). 

 

PsycINFO är en annan referensdatabas som används främst i beteendevetenskapliga syften. 

Här ingår även fält som till exempel socialt arbete. I februari 2008 innehöll PsychINFO mer 

än 2,3 miljoner bidrag (20). 

 

I PubMed ingår även Medline. PubMed utgör världens största referensdatabas när det gäller 

medicinska ämnen. Juli 2007 innehöll PubMed 16 miljoner referenser (20). 

 

Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) bygger på avhandlingar och andra publikationer från 

olika nordiska universitet och högskolor (20). 

 

Cochrane innehåller sju databaser och sammanställer samt uppdaterar information om 

effekterna av hälso- och sjukvård till färdiga översikter (40). 

 

SwePub är en databas som refererar till artiklar och handlingar som publicerades vid lärosäten 

i Sverige (41). 

 

OTseeker innehåller sammanställningar av sytematiska översikter och randomiserade 

kontrollerade studier som handlar om arbetsterapi (42). 
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Informationskälla Sökord/ -formuleringar Kriterier för inklusion Träffar Artiklar att 

läsa 

EBSCO (ERIC, Academic Search Elite, 

AMED, CINAHL och Medline) 

School*AND 

Occupation* AND therap* AND 

Child* AND 

Concentration 

 20 0 

 School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* 

 3 418  

 School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

529  

Academic Search Elite School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

459  

 School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* AND attention* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

36 [1] 

AMED School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* 

2007-2012 95  

 School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* AND attention* 

2007-2012 8 [2], [3] 

CINAHL School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

52  

 School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* AND attention* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

4 0 
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ERIC School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

18 0 

MEDLINE School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* 

2007-2012 420  

 School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* AND attention* 

2007-2012 44 [4], [5], [6], 

[7] 

 

EBSCO (ERIC, Academic Search Elite, 

AMED, CINAHL och Medline) 

School-based  AND 

Occupation* AND therap* AND 

Child* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

24 0 

 School-based  AND 

Occupation* AND therap* AND 

Learning disability* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

1 0 

 School* AND occupational therap* 

AND learn* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

245  

 Child* AND occupational therap* 

AND learn* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

180  

 Child* AND occupational therap* 

AND concentrat* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

7 0 

 Child* AND occupational therap* 

AND attention 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

86  

 Child* AND occupational therap* 

AND attention AND school* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

45 [1] 

 Child* AND occupation* therap* 

AND attention AND improv* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

17 0 

 School-based practice AND attention 

 

Full text och peer reviewed 16 0 

 Attention AND intervention AND 

school* AND Occupational therap* 

Full text och peer reviewed 28 0 

 Attention AND strateg* AND school* Full text och peer reviewed 16 0 



3 

AND Occupational therap* 

 Attention AND method* AND school* 

AND Occupational therap* 

Full text och peer reviewed, 

2007-2012 

46 0 

PubMed School AND 

Occupational therapy AND 

Children AND 

Concentration 

 104  

 School-based AND 

Occupational therapy AND 

Children 

 54  

 School-based AND 

Occupational therapy AND 

Children AND attention 

 3 0 

DiVA School* AND occupational therapy Doktorsavhandlingar och 

licentiatavhandlingar 

8 [8] 

 occupational therapy AND education* Doktorsavhandlingar och 

licentiatavhandlingar 

1 0 

 occupational therapy AND learn* Doktorsavhandlingar och 

licentiatavhandlingar 

2 0 

Cochrane School*AND 

Occupational therap* AND 

Child* AND 

Concentrat* 

 62  

 School-based AND 

Occupational therap* AND 

Child* AND 

Concentrat* 

 7 0 

 School-based AND occupational 

therap* 

 12 0 

SwePub School AND occupational therapy Fritext: Occupational therapy 

och title: school* 

18 [8] 

OTSeeker School* AND attention 2007-2012 25 [2], [4] 
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 School-based AND attention 2007-2012 47 0 
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Granskningsprotokoll – systematiska litteraturöversikter 

 

(29) Morrison EE. A Review of Research on the Use of Weighted Vests with Children on the Autism Spectrum. Education. 2007;127(3):323-

327. 

 

Fråga Ja Nej 
Fram-

går ej 
Kommentarer 

1. Är resultaten valida/tillförlitliga? 

Behandlar översikten en tydligt 

fokuserad frågeställning? X   

Studien avsåg undersöka övergripande forskning som finns angående 

användning av viktväst med barn i autismspektrum för att se vilka, i fall några, 

stämmer överens att det har effekt i den skolbaserade arbetsterapin. 

Ingår ”rätt” sorts studier i översikten?  X  5 artiklar ingick i studien, bara 3 av dessa hade experimentell design. 

Redovisas tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier för de studier som 

granskades? X   

Studierna skulle vara på engelska, publicerats mellan 1980-2006 och skulle 

avse undersöka användning av viktväst för autistiska barn. 

Studier som exkluderades var studier där deltagarna hade andra diagnoser, ett 

annat syfte än undersöka koncentrationsförmågan och beteendet vid utförandet 

av en uppgift eller studier som undersökte andra former av djupt tryck. 

Gjorde författarna noggranna 

bedömningar av den metodologiska 

kvalitén i de studier som ingick i 

litteraturöversikten? 

X   

Forskningen inom området var begränsad och kvalitén av studierna varierade. 

Om resultaten av de olika studierna 

sammanvägdes – var det rimligt att 

göra så? 

 X  

Artikel 1(2001) kom fram till att elevernas koncentrationsförmåga förbättrades 

och distraherande faktorer minskades i interventionsfasen. Men det fanns ingen 

signifikant skillnad efter interventionsfasen. 

Artikel 2 (2004-2005) beskrev att det inte fanns några förbättringar i det 

stereotypiska eller ökad koncentrationsförmågan. Samtidigt som 3 elever fick 

negativa resultat. Västarnas användning observerades under de första 10 

minuter och man vet att djupt tryck initierar en lugnande effekt först efter 2 

timmar. Det fanns inget protokoll om hur västarna användes. 
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Artikel 3 (2004) undersökte 3 olika studier med ABAB studiedesign. 

Interventionen, datainsamling och resultat varierade vid alla av de 3 

designerna. Det fanns negativa effekter men även signifikanta förbättringar. 

Artikel 4 (2004) var en kvalitativ studie som kom fram till att användningen 

kan ha både positiva och negativa effekter. Vikten av västarna och tidslängden 

varierade. 

Artikel 5 (2005) var en tvådelad kritisk litteraturgranskning som syftade på att 

öka bevisvärde av den aktuella forskningen kring ämnet. Alla artiklar som 

ingick i denna hade låg validitet p.g.a liten urvalsstorlek och homogena 

grupper. De flesta studier hade antingen tvivelaktiga eller positiva resultat. 

Samtidigt fanns det bara få noggranna genomförda studier. 

2. Vilka resultat visade litteraturöversikten? 

Var metoden för meta-analys lämplig 

och tydligt beskriven? 
  X 

Det fanns inte beskrivet hur sökningen har gått till. Det nämndes att artiklarna 

söktes i olika journaler och digitala databaser, samt vilka sökord som användes. 

Vad var det övergripande resultatet av 

litteraturöversikten? 
X   

Arbetsterapeuter trodde att användningen av västarna är bra.Evidensen som 

stödjer effektiviteten var dock begränsad och det saknades standardiserade 

protokoll för användningen av västarna. Det behövdes mer forskning inom 

området. 

Finns precisa resultat redovisade?  X   

3. Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina 

klienter? 
X   

Arbetsterapeuter använder viktväst för att öka koncentrationsförmågan av 

autistiska barn i skolan. Vikten av västarna och tidslängden av deras 

användning har stor påverkan av resultatet. Hur exakt västarna används 

beskrevs inte. 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? 
X   

I artikeln ingår en studie som även hittades vid den egna artikelsökningen. 

Studien valdes bort eftersom den ingår i denna studie. 

Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de kostnader 

och det merarbete den medför? 
  X 

 

 

(30) Assink EM. How teachers can manage attention span and activity level difficulties due to Foetal Alcohol Syndrome in the classroom: an 

occupational therapy approach. South African Journal of Occupational Therapy. 2009;39(3):10. 
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Fråga Ja Nej 
Fram-

går ej 
Kommentarer 

1. Är resultaten valida/tillförlitliga? 

Behandlar översikten en tydligt 

fokuserad frågeställning? 

X   

Fotalt alkoholsyndrom (FAS) är en funktionsnedsättning som kan drabba barn 

vars mammor konsumerat stora mängder alkohol under graviditeten. Barn med 

FAS upplever oftast fysiska, kognitiva och/eller beteendeproblem. I 

klassrummet kan detta yttra sig genom bland annat koncentrationssvårigheter. 

Vilka verktyg finns det för läraren som stimulerar lärandet i klassrummet för 

elever som har koncentrations och aktivitetssvårigheter i samband med FAS? 

Ingår ”rätt” sorts studier i översikten?   X  

Redovisas tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier för de studier som 

granskades? 

 X  

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1996 och 2006 och skulle handla om 

kompensatoriska strategier som påverkar överaktivitet och dålig 

koncentrationsförmåga. 

Gjorde författarna noggranna 

bedömningar av den metodologiska 

kvalitén i de studier som ingick i 

litteraturöversikten? 

  X 

Författarna nämnde att de granskade artiklarna. 

Om resultaten av de olika studierna 

sammanvägdes – var det rimligt att 

göra så? 

X   

Det sammanställdes översikter om kompensatoriska strategier och dess 

teoretiska anknytning. 

2. Vilka resultat visade litteraturöversikten? 

Var metoden för meta-analys lämplig 

och tydligt beskriven? 
 X  

Författarna beskrevdatabaserna och sökorden som de använde. Det användes 

olika frågeställningar som framtagna artiklarna skulle svara på. 

Vad var det övergripande resultatet av 

litteraturöversikten? 
X   

Studien ger en överblick av de olika strategierna. De flesta strategierna byggde 

på sensoryintergration (SI) och behavioural management (BM). Det 

fokuserades på kompensatoriska och läs strategier. Strategierna delades in i tre 

olika rubriker: anpassning av person, miljö och aktivitet. 

Finns precisa resultat redovisade? X   Resultaten redovisades i text och tre översiktstabeller. 

3. Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina X   Studien beskriver olika interventioner och angreppssätt. 
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klienter? 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? X   

Studien består av 3 delar: Del 1 syftade på att identifiera problemen eleverna 

hade i skolan. Del 2 syftade på att sammanställa interventioner som åtgärder 

dessa problem och del 3 syftade på att implementera interventionerna i skolan.  

Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de kostnader 

och det merarbete den medför? 
X   

Strategierna kan lätt implementeras av lärarna och det tog ingen extra tid, 

material och/eller pengar 

 

 

Granskningsprotokoll - enskilda studier om utvärdering 

 

(31) Collins A Dworkin RJ. Pilot Study of the Effectiveness of Weighted Vests. American Journal of Occupational Therapy. 2011;65(6):688-

694. 

 

Fråga 

 
Ja Nej 

Fram-

går ej 

Kommentarer 

Är resultaten valida/tillförlitliga? 

Finns det ett tydligt avgränsat 

problemområde? 
X   

Påverkar viktvästen beteendet av utförandet av en uppgift av allmänbildade 

årskurs 2- elever som har koncentrationssvårigheter vid sittande aktiviteter? 

Randomiserades klienterna till kontroll- 

respektive experimentgrupp? 
X   

Eleverna valdes ut slumpmässigt om de skulle finnas i experiment- eller 

kontrollgruppen. 

Redovisar resultatet samtliga patienter 

som ingick från studiens början? X   

I studien ingick 10 deltagare från 9 grundskolor i en förorts region av Texas. 11 

av 25 elever uppfyllde inklusionskriterier och en av dem hade diagnosen 

ADHD. 

Är redovisning av tidigare känd 

kunskap relevant i förhållande till 

studiens syfte? 
X   

Det fanns en del forskning kring effekten av viktvästen men studiernas kvalitet 

var låg. Många saknade generaliserbarhet p.g.a små urvalsstorlekar, avsaknad 

av kontrollgrupp, tillförlitliga mätningar, osv. Denna studie avsåg att utöka 

befintliga forskningen. 

Var klienter, personal och forskare 

”blindade”? 
X   

Deltagare, klassrummets lärare och forskningsassistenter som kodade data var 

blindade till vilken grupp respektive eleven tillhörde. 

Var grupperna likvärdiga vid studiens  X  Ingen av eleverna hade ett individuellt anpassat schema. Eleverna skulle 
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start? uppfylla minst 3 av 4 egenskaper. 

Experimentgruppen bestod av 7 och kontrollgruppen av 4 elever. 

Deltagarna var mellan 7 och 10 år gamla, 8 pojkar och 3 flickor. 

Behandlades grupperna likvärdiga? X   Alla elever fick ta på sig västar. Kontrollgruppen fick västar utan vikt. 

Var etiska aspekter beaktade? 

X   

Forskarna fick samtycke av totalt 25 deltagare. 

Vad visade studien för resultat? 

Ges en tydlig beskrivning av metoder 

för datainsamling? X   

Deltagarna filmades vid 9 tillfällen i 10 minuters intervall (3 tillfällen före 

interventionen, 3 under interventionen och 3 därefter). Lärarna fick fylla i 

enkät. 6 oberoende arbetsterapeuter kodade filmerna. 

Ges en tydlig beskrivning av metoder 

för dataanalys? 
X   

Studien användeABAdesign. Beteendet bedömdes före interventionen, under 

interventionen och efter interventionen. Gruppernas resultat jämfördes. 

Vilka är resultaten? 

X   

Resultaten visade att viktvästarna inte hade någon effekt gällande ökning av 

tidslängden vid utförande av en uppgift. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna eller mellan utgångsläge, intervention och förekommande 

förhållanden. 

Hur signifikanta var resultaten? 

X   

Lärarna observerade beteendeförändringar vid 4 av 7 interventionsgrupps 

deltagare. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna före interventionen 

(p=0,971). Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i grupperna 

(p=0,753). Kraften av testerna är väldigt lågt pga. den lilla urvalsstorleken. 

Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina 

klienter? 
X   

 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? 
X   

 

Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de kostnader 

och det merarbete den medför 
  X 
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(32) Pfeiffer B, Henry A, Miller S, Witherell S. Effectiveness of Disc 'O' Sit cushions on attention to task in second-grade students with attention 

difficulties. American Journal of Occupational Therapy. 2008;62(3):274-281. 

 

Fråga 

 
Ja Nej 

Fram-

går ej 

Kommentarer 

Är resultaten valida/tillförlitliga? 

Finns det ett tydligt avgränsat 

problemområde? 

X   

Allmänhetens oro i USA idag är stor när det gäller status av utbildningen och den 

individuella elevens skolprestation. Studier visade att barn som har ADHD har ett 

större behov av att röra på sig när de sitter jämfört med friska barn. Det finns 

teorier om att proprioceptiv (djupt tryck) och vestibulär (balans/rörelse) input 

genom dynamiskt sittande bidrar till ökad nivå av arousal som krävs för att 

koncentrera sig på relevanta uppgifter. 

Randomiserades klienterna till 

kontroll- respektive 

experimentgrupp? 

X   

Eleverna som valdes ut kom från årskurs 2, från 6 grundskolor i Pocono Mountain 

School distrikt i nordöst Pennsylvania. 

Efter att barnen identifierades efter inklusions- och exklusionskriterierna och att 

föräldrarnas samtycke tilldelades eleverna slumpmässigt experiment- eller 

kontrollgruppen baserande på en tabell med slumpmässiga siffror. Stratifierad 

randomiserat urval användes för att splittra upp elever som fick särskilt stöd för att 

det skulle finnas lika många elever som fick särskilt stöd i respektive grupp. 

Redovisar resultatet samtliga 

patienter som ingick från studiens 

början? 
X   

Målet var att ha minst 33 deltagare i varje grupp. På grund av låga svarsfrekvenser 

av föräldrarnas samtyckesblanketter blev urvalsstorleken mindre än förväntat och 

därför ansågs studien ha lågt bevisvärde. Totalt 61 elever ingick i studien. I 

slutgiltiga analysen ingick 29 deltagare i experimentgruppen och 32 i 

kontrollgruppen. Det fanns ett bortfall av två deltagare ifrån experimentgruppen 

under första veckan av studien. 

Är redovisning av tidigare känd 

kunskap relevant i förhållande till 

studiens syfte? 
X   

Det finns en del studier som publicerades som handlar om sensorisk integration 

(SI) som påverkar elevens koncentrationsförmåga och som visade sig ha positiva 

effekter. Dynamiskt sittande, användning av pauser och fysisk aktivitet presenteras 

som principer för att stimulera elevens proprioceptiva och vestibulära system och 

därigenom hålla eleven uppmärksam och fokuserad på uppgiften för att kunna 

hantera låg koncentrationsförmåga. Det finns dock endast en studie om 
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användningen av Disc’o’sittdyna i skolmiljön. 

Studiens resultat stämmer överens med resultat av tidigare genomförda studier. 

Var klienter, personal och forskare 

”blindade”? 
  X 

 

Var grupperna likvärdiga vid 

studiens start? 

X   

I studien deltog totalt 63 elever, 31 elever befann sig i experimentgruppen och 32 i 

kontrollgruppen. I studien inkluderades endast elever från årskurs 2 som hade 

koncentrationssvårigheter i skolmiljön enligt Behavior Rating Inventory of 

Executive Functioning (BRIEF) skalan. Barn som hade problem med innerörat 

exkluderades då det påverkar deras vestibular system. Det exkluderades barn som 

inte tyckte om dynan vid utprovningen. 

45 pojkar och 16 flickor deltog i studien som var mellan 90-112 månader gamla 

(medelålder: 98,87 månader). I experimentgruppen fanns 23 pojkar och 6 flickor 

från 5 av de 6 grundskolor, varav 23 elever fick vanlig undervisning och 5 särskilt 

stöd. I kontrollgruppen fanns 22 pojkar och 10 flickor från 6 av de 6 grundskolor, 

varav 26 elever fick vanlig undervisning och 6 särskilt stöd. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupper gällande BRIEF- skalan före 

interventionen (p > 0,05).  

Behandlades grupperna likvärdigt? 

X   

Deltagarna fick prova ut dynorna i en timme under veckan innan studiens början. 

Experimentgruppen använde Disc’o’sittdynor som placerades på elevens vanliga 

sittplats under läsåret i en två veckors period, 2 timmar per dag. Kontrollgruppen 

satt i de vanliga klassrumsstolar utan dyna i samma tidslängd. 

Var etiska aspekter beaktade? 

X   

Innan studiens början inhämtades godkännande av Institutionalreview board från 

College Misericordia, samt skriftligt godkännande från Pocono Mountain 

Skoldistrikt. Samtycke av föräldrarna och barnen inhämtades skriftligt. 

Vad visade studien för resultat? 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för datainsamling? 
X   

Varje deltagare utreddes två veckor före och två veckor efter interventionen med 

hjälp av BRIEF som genomfördes av en lärare. Varje lärare fick träning för att 

säkerställa att BRIEF användes på rätt sätt. I studien finns även en tydlig 

beskrivning av BRIEF. 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för dataanalys? X   

Data analyserades med hjälp av SPSS version 13. Deskriptiv statistik beräknades 

för att få fram medelvärde på elevernas ålder, kön, skolbyggnad och klassrum i 

båda grupper. 
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För att identifiera om det fanns signifikanta skillnader mellan experiment- och 

kontrollgruppen gällande koncentrationsförmågan efter interventionen beräknades 

ANOVA med hjälp av mätvärdena ifrån BRIEFskalorna före och efter 

interventionen. 

Vilka är resultaten? 

X   

Analysen visade att det finns en statistiskt signifikant skillnad vad det gäller 

koncentrationsförmågan före och efter interventionen i experimentgruppen. 

Resultaten visar första evidens för användningen av Disc’o’sittdyna som en 

arbetsterapeutisk intervention för att förbättra koncentrationsförmågan i 

skolmiljön. 

Hur signifikanta var resultaten? 

X   

One-way ANOVA beräknades för att jämföra den procentuella förändringen av 

experiment- och kontrollgruppen. Det fanns signifikanta skillnader (p< 0,05) i alla 

tre delar av BRIEF. 

Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina 

klienter? 
X   

 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? 
X   

 

Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de 

kostnader och det merarbete den 

medför 

  X 

 

 

 

(33) Hahn-Markowitz J, Manor I, Maeir A. Effectiveness of cognitive-functional (Cog-Fun) intervention with children with attention deficit 

hyperactivity disorder: a pilot study. American Journal of Occupational Therapy. 2011;65(4):384-392. 

 

Fråga 

 
Ja Nej 

Fram-

går ej 

Kommentarer 

Är resultaten valida/tillförlitliga? 

Finns det ett tydligt avgränsat 

problemområde? X   

Barn som har ADHD har exekutiva svårigheter som hindrar deras utförande av 

komplexa vardagliga funktioner. Trots befintliga evidensbaserade farmakologiska 

interventioner för symptom av ADHD, finns det ingen intervention som direkt 
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hanterar exekutiva funktioner i vardagsaktiviteter. 

Studien avsåg att undersöka effektiviteten av Cog-Fun interventionen för att 

stödja barn som har ADHD att nå sina aktivitetsmål, förbättra exekutiva 

funktioner i det vardagliga livet och att förbättra själveffektivitet. 

Randomiserades klienterna till 

kontroll- respektive 

experimentgrupp? 

  X 

Studien var icke-kontrollerad, en-grupp, pre- och postintervention pilot utredning, 

med bekvämlighetsurval, då barnen som diagnosticerades med ADHD kom från 

en kommunal ADHD klinik. 

Redovisar resultatet samtliga 

patienter som ingick från studiens 

början? 

X   

17 barn refererades till studien från kliniken. Tre av dessa barn exkluderades då 

de inte hade gett eller var införstådda att arbeta mot ett aktivitetsmål. 14 barn och 

deras föräldrar deltog i studien (14 barn-föräldrar grupper). 

Är redovisning av tidigare känd 

kunskap relevant i förhållande till 

studiens syfte? 
X   

Det fanns studier som visar att globala exekutiva strategier förbättrade ungdomars 

självreglerande beteende i hemmiljön. Men det saknas studier som fokuserar på 

barn med ADHD och det finns litet skrivet i den arbetsterapeutiska litteraturen 

om kognitiva angreppssätt för att behandla barn med ADHD. 

Var klienter, personal och forskare 

”blindade”? 
  X 

 

Var grupperna likvärdiga vid 

studiens start? 
  X 

Barnen var mellan 7 och 8 år gamla, 9 av dem var pojkar och 5 flickor. 4 av 

barnen behandlades medicinskt. Ett av barnen började medicinering efter 

interventionen hade genomförts och därför genomfördes ingen uppföljning av 

detta barn. 10 mammor och 4 pappor deltog i programmet. 

Behandlades grupperna likvärdiga? X   10 tillfällen av Cog-Fun intervention för varje barn och föräldrar. 

Var etiska aspekter beaktade? 

X   

Helsinki Ethics Committee of Geha Hospital gav etiskt godkännande. Föräldrarna 

och barnen gav sitt samtycke. 

Vad visade studien för resultat? 

Ges en tydlig beskrivning av metoder 

för datainsamling? 

X   

Behavioral Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), Tower of London–

Drexel University (TOL) och COPM användes som instrument. 

Utförande mätningar genomfördes av en erfaren arbetsterapeut som även 

genomförde interventionen med varje barn-föräldragrupp, samt följdes upp av 

den samma efter 3 månaders uppföljningstillfälle. 

Programmet involverade 10x 1 timme per vecka samt överföra arbetet av 
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föräldrarna i hemmet- Varje barn-föräldragrupp valde att arbeta mot upp till tre 

aktivitetsmål i hem- eller skolmiljö eller på skolgården. 

Ges en tydlig beskrivning av metoder 

för dataanalys? X   

Data analyserades med nonparametrisk statistik (Wilcoxonsigned-ranks tests) 

med hjälp av SPSS version 16. Effekt storleken beräknades med hjälp av Hedges 

g p.g.a av den lilla urvalsstorleken. 

Vilka är resultaten? 

   

Studien identifierade signifikanta förbättringar från medel till stora effekter vid 

resultatmätningarna efter interventionen. De flesta effekter kvarstod vid 

uppföljningen. Resultaten motiverar kontrollerade studier som undersöker 

effekten av denna intervention för barn som har ADHD. 

Hur signifikanta var resultaten? 

X   

Det fanns en signifikant skillnad efter interventionen enligt förälder BRIEF. Även 

lärare BRIEF visar liknande dock var effektstorleken lite mindre. Enligt TOL 

finns det statistiskt signifikant förbättring efter interventionen. Medelvärdet av de 

råa poäng visade en minskning (förbättring) av 14.69 total drag (p=0,018); 1 

regelbrott (p=0,012); och 180 s total tid (p=0,012). 

Enligt föräldrarnas skattning av deras barns utförande med COPM fanns det 

signifikanta förbättringar med stor effektstorlek. 

Även barnens egna skattningar med COPM gav signifikanta skillnader. 

Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina 

klienter? 
X   

Även om interventionen inte genomfördes på skolan såöverfördes strategierna till 

skolmiljön i ett senare skede. 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? 
X   

 

Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de kostnader 

och det merarbete den medför 
  X 

 

 

 

(34) Fedewa AL, Erwin HE. Stability balls and students with attention and hyperactivity concerns: implications for on-task and in-seat behavior. 

American Journal of Occupational Therapy. 2011;65(4):393-399. 

 

Fråga Ja Nej Fram- Kommentarer 
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 går ej 

Är resultaten valida/tillförlitliga? 

Finns det ett tydligt avgränsat 

problemområde? 

X   

Studien syftade på att undersöka effekten av stabilitetsbollar vid sittande och vid 

utförande av en uppgift ochelevers beteende, som har koncentrations- och 

hyperaktivitets problem. 

Det fanns den del behandlingsalternativ för dessa barn, men dessa har inte påvisat 

någon effekt gällande akademiska eller skolrelaterade resultat över en längre 

tidsperiod. 

Randomiserades klienterna till 

kontroll- respektive 

experimentgrupp? 

 X  

Det fanns ingen kontrollgrupp utan studien bygger på single-subject A-B 

continoustime-series design med hjälp av Momentary Time Sampling (MTS). 

Studien genomfördes på en grundskola i centrala Kentucky. skolans rektor 

kontaktade forskarna angående möjligheten att genomföra insatser för off-task 

beteende för årskurs 3 till 5 i helklass. 4 olika klasser utreddes med hjälp av 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Test (ADHDT). Elever i dessa klasser 

som hade mer än 120 poäng utgjorde målgruppen av studien. Alla elever i klassen 

fick stabilitetsbollar. 

Redovisar resultatet samtliga 

patienter som ingick från studiens 

början? 

X   

 

Är redovisning av tidigare känd 

kunskap relevant i förhållande till 

studiens syfte? X   

Det fanns tidigare kunskap om att interventionen att implementera stabilitetsbollar 

i klassrummet ökar elevens fokus, koncentrationsnivå och i sin tur förbättra den 

akademiska prestationen samt bidra till en del förbättringar av beteendet. Det 

fanns dock bara en studie som hade objektivt design som undersökte effekterna. 

Studien hade sina gränser och därför behövdes det mer forskning om detta. 

Var klienter, personal och forskare 

”blindade”? 
 X  

 

Var grupperna likvärdiga vid 

studiens start? 

 X  

Det observerades 8 elever, 3 av dem fanns i klassrum 1, 2 i både klassrum 2 och 3 

och en i klassrum 4. Medelåldern var 10 år. Det fanns 2 tjejer och 6 killar. 5 elever 

hade ADHD- diagnos sedan tidigare och 3 saknade en officiell diagnos. Ingen 

behandlades medicinsk. Om de fick terapeutisk behandling utanför skolan var 

osäkert, men alla hade in individuell läroplan. 

76 elever från de 4 klasserna analyserades gällande effekten av stabilitetsbollen 
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som intervention. 51% var tjejer och 49% var killar. 

Behandlades grupperna likvärdiga? 

X   

Alla elever av årskurs 4 och 5 testades med hjälp av Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder Test. Testet genomfördes av lärarna 2 veckor före 

och 2 veckor efter interventionen. Efter interventionen fick lärarna fylla i en enkät 

(Teacher Social ValidityScale) 

Var etiska aspekter beaktade? 

  X 

University of Kentucky Institutional Review Board (IRB) godkände alla 

förfaranden i studien. Föräldrarnas medgivande och barnets samtycke var 

undantagna när studien antogs av IRB. Implementeringen hade ändå genomförts 

av skolan oavsett om studien skulle genomföras eller inte. 

Vad visade studien för resultat? 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för datainsamling? X   

Två dagar innan datainsamlingen fick eleverna prova ut stabilitetsbollarna för att 

eliminera eventuella fel. Datainsamling pågick under 2 veckor innan 12-

veckorsinterventionen implementerades. 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för dataanalys? 

X   

En doktorand och två studenter från University i Kentucky var observatörer. Den 

primära utredaren ledde ett 3- timmarspass i varje av de 4 klassrummen för att 

uppnå tillförlitliga analyser bland observatörerna i början av läsåret. 

Målgruppen observerades och var 30:e sekund kodades observatören elevens 

beteende baserande på speciella beteendeklassifikationer. 

Grundstommen av datainsamlingen varade i 2 veckor. Observatörerna gick in i 

klasserna samma 3 veckodagar i veckan, 30 minuter per elevobservation i 

interventionsfasen. Studenterna som observerade satt någon annanstans i rummet 

för att kunna vara diskret under hela observationen. 

MTS kodades genom att ange om eleven satt på stolen, på bollen eller utan varken 

stol eller boll. Sedan kodades om eleven var vid en uppgift eller utan uppgift. 

Stabilitetsbollen utgör den oberoende variabeln och beteende den beroende. 

Meansvalues beräknades för på-stolen och vid-uppgifter beteenden. Deskriptiv 

statistik användes och t-tester genomfördes för att kunna beräkna om det finns 

signifikanta skillnader före och efter interventionen. 

Vilka är resultaten? 

X   

Resultaten av studien var lovande då alla elever förbättrade sin hyperaktivitets- 

och koncentrationsnivå. Störst effekt gav interventionen för de barnen som hade 

signifikanta koncentrationssvårigheter före interventionen. Studien påvisade att 

interventionen gav en dramatisk effekt för dessa barn gällande 
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koncentrationsförmågan och beteende. Lärarna var därför nöjda med effektiviteten 

av bollarna. 

Hur signifikanta var resultaten? 

X   

Det fanns tydliga skillnader i resultaten av ADHDT bedömningen före 

interventionen (p<0,001). ADHDT- skalan för alla elever sjönk efter 

interventionen genomfördes, men inte signifikant. De 8 elevernas ADHDT- skala 

sjönk dock signifikant (p<0,001) 

De 8 elevernas på-stolen och vid-uppgiftbeteende förbättrades markant. 

Genomsnittligt 45 % av tiden tillbringades på-stolen efter interventionen. Före 

interventionen var det endast 10 %. Eleverna satt på bollen 94% av tiden och vid 

uppgifter nästan 80 % av tiden. 

Alla lärare svarade på enkäten med en skala från 1-5 (1=starkt oense, 5 = starkt 

överens). Alla förutom en lärare valde att dela med sig kvalitativ feedback vid 

enkäten. Det nämndes att bollarna hjälpte barnen att lugna ner sig och gav de 

tillfälle för aktivitetspauser. Ljudnivån sjönk. 

Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina 

klienter? 
X   

 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? 
X   

 

Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de 

kostnader och det merarbete den 

medför 

  X 

Författarna nämnde att införskaffning av bollarna är en stor investering men de 

nämner inget om att den aktuella nyttan av interventionen är större. 

 

 

(35) Kozulin A, Lebeer J, Madella-Noja A, Gonzalez F, Jeffrey I, Rosenthal N, Koslowsky M. Cognitive modifiability of children with 

developmental disabilities: a multicentre study using Feuerstein's Instrumental Enrichment--Basic program. Research in Developmental 

Disabilities. 2010;31:551-559. 

 

Fråga 

 
Ja Nej 

Fram-

går ej 

Kommentarer 

Är resultaten valida/tillförlitliga? 
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Finns det ett tydligt avgränsat 

problemområde? X   

Finns det en modifierbarhet vid utvecklingsstörning? 

Effektiviteten av IE-B program med barn som har kognitiva svårigheter i samband 

med genetiska eller neurologiska funktionsnedsättningar. 

Randomiserades klienterna till 

kontroll- respektive 

experimentgrupp? 

 X  

Barnen tilldelas experiment- (IE-B) eller kontrollgruppen. På vissa forskningsorter 

som Milano, Italien och Israel där interventioner genomfördes individuellt, var det 

möjligt att tilldela barn  försöks- och kontrollinterventionen slumpmässigt. På 

andra platser (till exempel Chile, Belgien) finns det tidigare existerande grupper av 

elever och därför fick gruppen försöks- eller kontrollerande interventioner som 

helhet. Detta hindrade utjämning av pre-test utförandets nivå av försöksgrupp och 

kontrollgrupper. 

Redovisar resultatet samtliga 

patienter som ingick från studiens 

början? 
  X 

I studien ingick 188 barn som hade diagnoser som downsyndrom och andra 

genetiska intellektuella funktionshinder, icke-genetiska intellektuella 

funktionsnedsättningar, autism spektrum, CerbalPalsy, dyspraxi 

(developmentalcoordination disorder), ADHD och liknande. Barnen hade en 

mental ålder mellan 5 och 7 år. Studien genomfördes i 5 olika länder (Italien, 

Israel, Belgien, Chile och Kanada) 

Är redovisning av tidigare känd 

kunskap relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

X   

Det var den första studie som gjordes för att utforska effektiviteten av IE-B- 

program med barn som har kognitiva svårigheter i samband med genetiska eller 

neurologiska funktionsnedsättningar. Det har funnits andra interventions program 

som Klauersinductive reasoning program, Paourstransforming box program och 

Brooks och Haywoods Bright Start program. Till skillnad från de tidigare 

programmen, tillför IE-basic program mer strukturerade möjligheter för kognitiva 

vinster när det gäller de social/emotionella aspekterna samt visuella-motor 

koordination. 

Var klienter, personal och forskare 

”blindade”?  X  

I alla DCD fall var bedömarna '' blinda'' till placeringen av barn. På grund av 

organisatoriska skäl, var det dock omöjligt att säkerställa alla testare skulle vara 

blinda. 

Var grupperna likvärdiga vid 

studiens start? 
 X  

Barnen kom från olika länder. Antalet barn i gruppen med en viss typ av diagnos 

och ålder varierade, kontexten där interventionen genomfördes var olika. Antalet 

deltagare i forskningsgruppen var oftast mycket högre än antalet barn i 

kontrollgruppen. 

Behandlades grupperna likvärdiga?  X  De flesta barn i försöksgrupperna erhöll IE-B- sessioner under en period av 30-45 
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veckor, för totalt 90 timmar. En grupp i Israel fick endast 27 h intervention under 

en period av 27 veckor. Barn i kontrollgrupperna fick lika många timmar av 

”generell” arbetsterapi, sensorisk-motorisk träning eller studier enligt läroplanen. 

Var etiska aspekter beaktade? 

  X 

 

Vad visade studien för resultat? 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för datainsamling? 

X   

Alla deltagare testades individuellt före och efter interventionen med hjälp fem 

subtester av WISC-R (”likheter”, ”aritmetik”, ”bildslutförande”, 

”bildarrangemang” och ”blockdesign”') och Raven Coloured Matriser. Pre-tests 

genomfördes i en period av 4 veckor före interventionen. På grund av den unga 

ålder och låg prestanda testades en del barn med motsvarande WPPSI tester före 

interventionerna. Dessa ärenden kommer att behandlas separat. Barn som hade fått 

WISC eller WPPSI 6 månader före interventionen togs pre-test resultaten från 

filerna och endast Ravens Matriser genomfördes på nytt. 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för dataanalys? 
  X 

Det fanns endast uppgifter om att Levene’s test, t-tests samt signifikansen 

beräknades. 

Vilka är resultaten? 

X   

Barn med DCD (dyspraxi) fick högre poäng både på pre- och post-test. Det fanns 

inga statistiskt signifikanta skillnader mellan resultaten som gjordes i försöks och 

kontrollgrupperna varken av barn med Downs syndrom 

eller DCD. 

En forskningsfråga som lyftes i studien är de möjliga skillnader mellan kontexten 

där IE-B- programmet genomfördes. Studien tog upp att forskningsgruppen från 

Kanada gjorde mycket större framsteg än de andra forskningsgrupperna enligt 

testresultaten. Skillnaden som kan har varit avgörande var att i Kanada 

genomfördes programmet i en särskola och tillsammans med särskolans filosofi 

och praxis förmedlat lärande. De kanadensiska barnen fick en mer ökad mängd av 

förmedling än de andra barnen, trots att alla fick samma antal av IE-B- 

programtimmar. Vidare  fanns det skillnad i antal poäng av barn med 

downsyndrom (DS) av försöksgruppen i Jerusalem jämfört med de andra barnen 

som har samma diagnos. De nådde bättre resultat i subtesten ”bildslutförandet” och 

vid Raven Matris test trots att de var signifikant yngre än barn med DS från de 
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andra orterna. Samtidigt var deras resultat av Raven Matris post-test signifikant 

högre än de äldre barnens som har DS i försöksgrupperna. 

Slutligen redovisades även utvecklingstrender hos barn som tillhör olika 

diagnosgrupper för att kunna uttala sig om effekten av interventionsprogram på 

barnens kognitiva utveckling. Det fanns en åldersrelaterad förändring i utförandet 

av DCD- barn men inte för barn som har DS eller icke-genetiska 

funktionsnedsättningar. 

Hur signifikanta var resultaten? 

X   

Försöksgrupperna nådde högre poäng än kontrollgrupperna enligt subtester. Det 

fanns en statistiskt signifikant nivå i ”likheter” (p=0,008),”bildslutförande” 

(p=0,003) och Raven matriser (p=0,019). 

Jämförelsen av den kanadensiska gruppen med de andra försöksgrupperna visade 

en signifikant fördel i uppnådda poäng (p=0,000 vid Raven Matris). 

Jerusalems grupp nådde bättre resultat i subtesten ”bildslutförandet” och vid Raven 

Matris test trots att de var signifikant yngre än barn med DS från de andra orterna 

(p=0,000). Deras resultat av Raven Matris post-test var signifikant högre än de 

äldre barnens som har DS i försöksgrupperna (p=0,028). 

Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina 

klienter? 

 X  

IE-B som utsöktes i denna studie är ett interventionsprogram som förbättrar 

kognitiva förmågorhos yngre barn (mellan 5 och 7 år) och äldre barn som har 

allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar. Programmet ska bland annat påverka 

utvecklingen av koncentrationsförmågan. Målet av varje interventionstillfälle var 

att öka koncentrationsförmågan. Dock nämns det aldrig konkret i studien om denna 

förmåga verkligen förbättrades efter interventionen genomfördes.  

IE-B verkade inte vara en arbetsterapeutisk intervention. Däremot jämförde studien 

gruppen som fick IE-B med gruppen som fick generell arbetsterapi, sensorisk-

motorisk träning eller studier enligt läroplanen. Jämförelsen resulterade i att den 

förstnämnda gruppens resultat förbättrades signifikant. Vilka arbetsterapeutiska 

åtgärder barnen fått fram,framgick inte i artikeln. 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? 
X   

Artikeln redovisade inte för ett möjligt bortfall, etiska överväganden, hur data 

samlades in eller analyserades. 
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Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de 

kostnader och det merarbete den 

medför 

  X 

 

 

 

(23) Munkholm M, Löfgren B, Fisher AG. Improving quality of schoolwork task performance through school-based consultative occupational 

therapy services (manuscript). In: Munkholm M. Occupational performance in school settings: evaluation and intervention using the school 

AMPS. Umeå: Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy, Umeå University; 2010. 

 

Fråga 

 
Ja Nej 

Fram-

går ej 

Kommentarer 

Är resultaten valida/tillförlitliga? 

Finns det ett tydligt avgränsat 

problemområde? 

X   

Det långsiktiga målet av avhandlingen var att utöka kunskapen om barn med 

lindriga funktionshinder som ofta uppvisar svårigheter i utförandet av 

skoluppgifter, bland annat på grund av koncentrationssvårigheter, svårigheter att 

följa instruktioner eller organisera och planera skolarbetet. Den fjärde studien som 

ingick i avhandlingen och som fokuserades på, undersökte om arbetsterapi 

förbättrar elevernas utförandeförmåga av skolaktiviteter.  

Randomiserades klienterna till 

kontroll- respektive 

experimentgrupp? 
  X 

Studien var retroaktiv. Potentiella deltagare var alla elever som remitterades till 

den arbetsterapeutiska verksamheten p.g.aatt läraren var bekymrad över 

deltagandet i klassrummet och elever som hade blivit utredda med hjälp av Skol-

AMPS. 

Redovisar resultatet samtliga 

patienter som ingick från studiens 

början? 

X   

I studien deltog totalt 36 elever som var mellan 5 och 10 år gamla, varav 32 pojkar 

och 4 flickor. Deltagarna hade båda lindriga funktionshinder 

(koncentrationssvårigheter, t ex ADHD, inlärningssvårigheter, 

developmentalcoordination disorder eller sensorisk-integrativa svårigheter) och 

inga identifierade funktionsnedsättningar men ändå svårigheter i klassrummet. 

Vid studiens tidpunkt fanns det 69 elever som var potentiella deltagare varav 36 

uppfyllde kriterierna för inklusion. Studien redovisade väldigt tydligt för bortfall. 

Är redovisning av tidigare känd 

kunskap relevant i förhållande till 
X   

Validitet, reliabilitet och sensitivitet av Skol-AMPS som instrument har undersökts 

sedan tidigare. Studien syftade bland annat på att utveckla detta. 
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studiens syfte? 

Var klienter, personal och forskare 

”blindade”? 
  X 

 

Var grupperna likvärdiga vid 

studiens start? 

  X 

Kontrollgruppen bestod av 9 elever som bedömdes 3 gånger och 

experimentgruppen bestod av 27 elever som bedömdes 2 gånger. Båda grupper 

bedömdes före och efter interventionen. Kontrollgruppen bedömdes två gånger 

innan interventionsfasen. Mellan dessa två bedömningar fick eleven ingen 

intervention. 

Behandlades grupperna likvärdiga?   X  

Var etiska aspekter beaktade? 

X   

Godkännande inhämtades av den etiska kommittén av den medicinska fakulteten 

vid Umeå Universitet. 

Vad visade studien för resultat? 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för datainsamling? 
X   

Bedömningen gjordes med hjälp av Skol-AMPS. Det nämns att det fanns två 

grupper. Grupp 1 som bestod av 9 elever som bedömdes 3 gånger och grupp 2 som 

bestod av 27 elever som bedömdes 2 gånger. Båda grupper bedömdes före och 

efter interventionen. Grupp 1 bedömdes två gånger innan interventionsfasen. 

Ges en tydlig beskrivning av 

metoder för dataanalys? 
X   

Studien analyserades med hjälp av MFR analysen med hjälp av FACETS 

datorprogram. Elevernas mått baserades på två aktiviteter för varje bedömning 

med hjälp av Skol-AMPS. SPSS användes för att genomföra deskriptiva och 

inferentiala analyser 

Vilka är resultaten? 

X   

Studien kunde påvisa att elever som upplevde svårigheter i skolan förbättrade 

utförandeförmågan av skolaktiviteterna efter att de hade fått arbetsterapeutisk 

behandling. 

Hur signifikanta var resultaten? 

   

20 av eleverna fick specialundervisning, men det fanns ingen signifikant skillnad 

vad det gäller motoriska- eller processfärdigheter i skolan. Det fanns signifikanta 

skillnader i både grupp 1 och 2 före och efter interventionen både vid motoriska-

och processfärdigheter (p≤0,05). Interventionens effekt storlek var stor i båda 

grupper. 

Färdigheter förbättrades hos 80,5% av eleverna med minst 0,30 poäng. Ålder, 

tidlängd mellan bedömningarna, specialundervisning, antal kollabroativa kontakter 
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eller frånvarande av kliniska betydelsefulla förändringar verkar inte har påverkat 

resultaten. 

66,7% av eleverna visade en signifikant skillnad i färdigheterna och 

skolprestationen. 

Hur kan dessa resultat implementeras i mitt arbete med mina klienter? 

Kan resultaten appliceras på mina 

klienter? 
X   

I studien framgår vilka interventioner det genomfördes och populationen består av 

deltagare med koncentrationssvårigheter. 

Beaktades/Övervägdes alla viktiga 

delar av resultaten? 
X   

 

Är den sannolika nyttan med 

interventionen större än de 

kostnader och det merarbete den 

medför 

  X 
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Referen

s 

Författare 

(publicering

s år) 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat  Etik 

prövad 

(29) Morrison 

(2007) 

A Review of 

Research on 

the Use of 

Weighted 

Vests with 

Children on 

the Autism 

Spectrum 

Att undersöka 

övergripande forskning 

som finns angående 

användning av viktväst 

med barn i autism 

spektrum för att se 

vilka, i fall några, 

stämmer överens att det 

har effekt i den 

skolbaserade 

arbetsterapin. 

Litteraturstudie 5 artiklar ingick i 

studien, 3 av dessa 

hade experimentell 

design. 

Arbetsterapeuter tror att 

användningen av 

västarna är bra.  

Evidensen som stödjer 

effektiviteten är dock 

begränsad och det 

saknas standardiserade 

protokoll för 

användningen av 

västarna. Det behövs 

mer forskning inom 

området. 

Ja 

(43) Assink et al 

(2009) 

How teachers 

can manage 

attention 

span and 

activity level 

difficulties 

due to Foetal 

Alcohol 

Syndrome in 

the 

classroom: 

an 

occupational 

Att undersöka vilka 

strategier det finns för 

läraren som stimulerar 

lärandet i klassrummet 

för elever som har 

koncentrations och 

aktivitetssvårigheter. 

Litteraturstudie Sammanställningen 

av strategierna 

bygger på 5 artiklar, 

7 böcker och 2 

webbsidor. 

Studien ger en 

överblick av de olika 

strategierna. De flesta 

strategierna bygger på 

sensoryintergration (SI) 

och behavioural 

management (BM). De 

fokuserades på 

kompensatoriska och 

lässtrategier. 

Strategierna delades in i 

tre olika rubriker: 

anpassning av person, 

Framgå

r ej 
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therapy 

approach 

miljö och aktivitet. 

(31) Collins & 

Dworkin 

(2011) 

Pilot Study 

of the 

Effectiveness 

of Weighted 

Vests 

Påverkar viktvästen 

beteendet av utförandet 

av en uppgift av allmän 

utbildade årskurs 2 

elever som har 

koncentrationssvårighet

er vid sittande 

aktiviteter? 

Experimentell 

design – RCT 

10 elever från åk 2 

ifrån 9 olika 

grundskolor (utan 

diagnos) 

Resultaten visade att 

viktvästarna inte hade 

någon effekt gällande 

ökning av tidslängden 

vid utförande av en 

uppgift. Det inte fanns 

en signifikant skillnad 

mellan grupperna eller 

mellan utgångsläge, 

intervention och 

förekommande 

förhållanden 

Ja 

(32)  Pfeiffer, 

Henry, 

Miller & 

Witherell 

(2008) 

Effectiveness 

of Disc 'O' 

Sit cushions 

on attention 

to task in 

second-grade 

students with 

attention 

difficulties 

Att undersöka effekten 

av en typ av dynamiskt 

sittsystem, Disc’O’Sit 

dyna, gällande 

förbättring av 

koncentrationsförmågan 

vid utförande av en 

uppgift bland årskurs 2 

elever med 

koncentrationssvårighet

er. 

Experimentell 

design – RCT 

61 elever från åk 2 

ifrån 6 olika 

grundskolor (med och 

utan diagnos) 

Resultaten visar första 

evidens för 

användningen av 

Disc’O’sittdyna som en 

arbetsterapeutisk 

intervention för att 

förbättra 

koncentrationsförmåga

n i skolmiljön. 

Ja 

(33) Hahn-

Markowitz, 

Manor & 

Maeir 

(2011) 

Effectiveness 

of cognitive-

functional 

(Cog-Fun) 

intervention 

with children 

with 

Att undersöka 

effektiviteten av Cog-

Fun interventionen för 

att stödja barn som har 

ADHD att nå sina 

aktivitetsmål, förbättra 

exekutiva funktioner i 

Experimentell 

design, icke-

kontrollerad 

14 barn och deras 

föräldrar som hade en 

ADHD diagnos 

Studien identifierade 

signifikanta 

förbättringar från medel 

till stora effekter vid 

resultat- mätningarna 

efter interventionen. 

Mesta effekter kvarstod 

Ja 
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attention 

deficit 

hyperactivity 

disorder: a 

pilot study 

det vardagliga livet och 

att förbättra 

själveffektivitet. 

vid uppföljningen. 

(34) Fedewa & 

Erwin 

(2011) 

Stability 

balls and 

students with 

attention and 

hyperactivity 

concerns: 

implications 

for on-task 

and in-seat 

behavior 

Att undersöka effekten 

av stabilitetsbollar vid 

i-sitt och vid-uppgift 

beteende av elever som 

har koncentrations och 

hyperaktivitets problem. 

Experimentell 

design, icke-

kontrollerad 

8 elever med och utan 

diagnos 

Alla elever förbättrade 

sin hyperaktivitets och 

koncentrationsnivå. 

Störst effekt gav 

interventionen för de 

barn som hade 

signifikanta 

koncentrationssvårighet

er före interventionen. 

Ja 

(35) Kozulin, 

Lebeer, 

Madella-

Noja, 

Gonzalez, 

Jeffrey, 

Rosenthal 

& 

Koslowsky 

(2010) 

Cognitive 

modifiability 

of children 

with 

development

al 

disabilities: a 

multicentre 

study using 

Feuerstein's 

Instrumental 

Enrichment--

Basic 

program 

Finns det en 

modifierbarhet vid 

utvecklingsstörning? 

Effektiviteten av IE-B- 

program med barn som 

har kognitiva 

svårigheter i samband 

med genetiska eller 

neurologiska 

funktionsnedsättningar. 

 

Experimentell 

design - RCT 

(Kontrollgruppe

n erbjöds 

”generell” 

arbetsterapi 

sensomotorisk 

terapi eller 

studier enligt 

läroplan) 

188 barn som hade 

diagnoser som 

downsyndrom och 

andra genetiska 

intellektuella 

funktionshinder, icke-

genetiska 

intellektuella 

funktionsnedsättninga

r, autism spektrum, 

Cerbal Palsy, 

dyspraxi 

(developmental 

coordination 

disorder), ADHD och 

liknande. 

Analysen av pre- och 

post-testerna visade 

signifikant förbättring 

av den experimentella 

gruppen gällande tre 

WISC-R subtester 

(likheter, slutförande av 

en bild och bild 

arrangemang) och 

Raven Coloured 

Matriser. 

Resultaten visar att det 

är möjligt att förbättra 

den kognitiva 

funktionen av barn som 

har utvecklingstörning. 

Barn som erhöll 

Framgå

r ej 



4 

interventionen i en 

pedagogisk kontext 

hade större kognitiva 

förbättringar. 

(23) Munkholm 

(2010) 

Improving 

quality of 

schoolwork 

task 

performance 

through 

school-based 

consultative 

occupational 

therapy 

services 

(manuscript) 

Att undersöka om 

arbetsterapi förbättrar 

elevernas 

utförandeförmåga av 

skolaktiviteter. 

Experimentell 

design - 

retroaktiv 

I studien deltog totalt 

36 elever som var 

mellan 5 och 10 år 

gamla, varav 32 

pojkar och 4 flickor, 

utan diagnos och med 

lindriga 

funktionsnedsättninga

r. 

Studien kunde påvisa 

att elever som upplevde 

svårigheter i skolan 

förbättrade 

utförandeförmågan av 

skolaktiviteterna efter 

eleven hade fått 

arbetsterapeutisk 

behandling. 

Ja 

 

 


