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Abstract 
 
Background: Developmental Coordination Disorder (DCD) is a diagnose that causes delayed 
motor development and poor motor performance, without any neurological or physical 
disorder. The etiology is unknown. Common disabilities are problems with activities in daily 
life, such as one leg jumping, standing or sitting still and ball-playing. The children often have 
learning disabilities, attention deficits, and problems with hyperactivity and social life. In 
addition, the children have low self-confidence, and they often avoid motor activities. In 
many cases the disabilities remain and affect their adult life. 
 
Purpose: The aim of this study was to study scientific literature considering what different 
interventions there are for children with DCD. The purpose was also to estimate the effects 
these interventions have on the motor disabilities.  
 
Design: Literature study. 
 
Material and methods: Different computer databases were searched for published evidence 
based literature. Eight articles corresponded to the purpose and the inclusion criteria. These 
articles were read in full text and were reviewed.  
 
Results: The interventions described in the articles were; physiotherapy, Neuromotor Task 
Training, motor- based intervention program, combined psycho-motor intervention program, 
psychological intervention program and strength training program. Seven of the interventions 
gave significantly better result of the motor proficiency. One of the interventions gave better 
motor proficiency (not significant) and one intervention gave no improvement. One 
intervention gave improved motor proficiency in both the intervention- and control group. 
 
Conclusion: The result of the literature study indicates that children with DCD do not improve 
spontaneously in their motor proficiency. They need some kind of treatment. According to the 
result of this study it is not possible to decide which intervention is the most effective. 
 
Keywords: Developmental coordination disorder, children, motor proficiency, intervention.

  



Sammanfattning 
 
Bakgrund: Developmental Coordination Disorder (DCD) är en diagnos som innebär försenad 
motorisk utveckling, utan att barnet har någon form av neurologisk eller fysisk åkomma. 
Orsaken till diagnosen är okänd. Vanliga svårigheter hos barnen är problem med aktiviteter i 
det vardagliga livet, såsom att hoppa på ett ben, stå eller sitta still och spela boll. Barnen har 
också ofta inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörning, problem med hyperaktivitet och 
svårt med sociala kontakter. Dessutom har de ofta dåligt självförtroende, vilket gör att de blir 
passiva och gärna undviker motoriska aktiviteter. I många fall kvarstår svårigheterna i 
tonåren, och kan komma att påverka vuxenlivet. 
 
Syfte/frågeställningar: Syftet med denna studie var att ta reda på hur behandling/träning och 
dess effekter, utfört individuellt eller i grupp, av motoriska svårigheter hos barn med DCD är 
beskriven i den vetenskapliga litteraturen. 
 
Studiedesign: För att besvara frågeställningarna användes en litteraturstudie av vetenskaplig 
litteratur publicerad i elektroniska databaser. 
 
Material och metoder: Olika elektroniska databaser genomsöktes, och sökord i kombinationer 
användes. Efter att artiklar och abstracts lästs igenom kvarstod åtta artiklar som motsvarade 
syfte och inklusionskriterier. Dessa artiklar lästes i fulltext och granskades utifrån syfte och 
frågeställningar. 
 
Resultat: De åtgärder som förekom i artiklarna var; sjukgymnastisk träning, Neuromotor Task 
Training (NTT), motorikbaserat åtgärdsprogram, kombinerat motorik- och psykologibaserat 
åtgärdsprogram, psykologibaserat åtgärdsprogram och styrketräningsprogram. Sju 
åtgärdsprogram gav signifikant förbättrad motorisk förmåga av behandlingsgruppen. En 
åtgärd gav förbättrat resultat (dock inte signifikant) av behandlingsgruppen, och en åtgärd gav 
ingen förbättring. En åtgärd gav förbättrat resultat av både behandlings- och kontrollgrupp. 
 
Slutsats: Resultatet i litteraturstudien tyder på att barn med DCD inte spontant får en 
förbättrad motorisk förmåga, utan behöver någon form av åtgärd. Det går inte, utifrån denna 
litteraturstudie, att avgöra vilken behandlingsform som är mest effektiv. 
 
Nyckelord: Developmental Coordination Disorder, barn, motoriska färdigheter, åtgärder.  
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Förklaring av svåra ord 
 
Finmotorik – rörelserna i händer och fingrar, exempelvis att ta i en nål eller skruva i en 
skruv. (Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, 
definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 
 
Grovmotorik – rörelser i samband med gång, tungt arbete, etc. (Lundh B., Malmquist J. 
Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Lund: 
Studentlitteratur. 2005.) 
 
Kinetik – rörelselära. (Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. Det medicinska språket: 
begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 
 
Kinetisk – som har med kinetik (rörelser) att göra. (Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. 
Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 
 
Koordination – samordning, bland annat det sätt på vilket olika muskler under medverkan av 
centrala nervsystemet fås att samarbeta när kroppen utför sammansatta rörelser, till exempel 
när man går. (Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, 
definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 
 
Motorik – sammanfattande benämning på en persons (muskel)rörelser, muskelaktivitet. 
(Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, 
termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 
 
Motorisk kontroll – utgörs av de samverkande faktorer hos kropp, sinne och psyke som 
tillsammans styr vår förmåga till postural kontroll och selektiv rörelse. Impulser från 
sinnesorganen, det vill säga öron, ögon, hud, muskelspolar, ledreceptorer, senorgan bidrar alla 
till att vi uppfattar rörelser och kan skapa ett sensomotoriskt minne i nervsystemet. (Bader-
Johansson C. Grundmotorik – om inre och yttre rörelser i människans motorik. Lund: 
Studentlitteratur. 1991.) 
 
Perception – känsel, uppfattning, sinnesförnimmelse. (Sand O., Sjaastad Ø., Haug E. 
Människans fysiologi. Stockholm: Liber. 2004. ) 
 
Postural kontroll – nervsystemets sätt att med ändamålsenlig muskelspänning aktivera 
muskelatur i olika ställningar, vid olika rörelser och vid yttre störning för att bibehålla 
vertikala projektionen av tyngdpunkten inom understödsytan. (Bader-Johansson C. 
Grundmotorik – om inre och yttre rörelser i människans motorik. Lund: Studentlitteratur. 
1991.)  
 
Processorienterad behandling – inriktar sig på den underliggande, rent kroppsliga, 
anledningen till att barnets motoriska aktiviteter inte utvecklas på ett naturligt sätt. Att 
nervsystemets utveckling är försenad leder till oförmåga att viljemässigt kontrollera sin 
motorik, vilket i sin tur medför svårigheter att kontrollera balansen, integrera sinnena och 
utveckla väl fungerande funktionella rörelser. Den processorienterade metoden påtalar även 
att integrering av perception och motorik är grunden för funktionella rörelser och inlärning. 
De aktiviteter som användes vid behandling efter processorienterade metoder är sådana som 
ger taktilt, vestibulärt och proprioceptivt inflöde. Detta inflöde ska barnet sedan svara 

  



motoriskt på. (Beckung E., Brogren E., Rösblad B. Sjukgymnastik för barn och ungdom – 
teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur. 2002.) 
Proprioception – förmåga att uppfatta kroppsdelars (armar, ben, huvud) inbördes ställning 
och rörelser med hjälp av nervimpulser från känselorganen, proprioceptorerna, som finns i 
muskler, senor och leder. (Klinisk ordbog. København: Munksgaard Danmark. 2004.) 
 
Sensomotorisk – som har att göra med samordningen av sinnesförnimmelser och 
muskelrörelser. (Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, 
definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 
 
Sensorisk integrering – samordning och bearbetning av sinnesintryck för att ge 
ändamålsenlig motorik. (Bader-Johansson C. Grundmotorik – om inre och yttre rörelser i 
människans motorik. Lund: Studentlitteratur. 1991.) 
 
Spatial – rumsuppfattning, det som har med avstånd och placering i rummet att göra, samt 
linjers, ytors och rummets inbördes förhållande. (Klinisk ordbog. København: Munksgaard 
Danmark. 2004.) 
 
Taktil – något som avser förmågan att uppfatta och tolka impulser från beröringssinnet (del 
av hudsinnet). (Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, 
definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 
 
Uppgiftsorienterad behandling – inriktar sig på uppgiften som ligger till grund för barnets 
funktionella problem, men även på det i barnets miljö som kan innebära svårigheter. Kärnan i 
metoden är att hjärnan och kroppen organiserar sina resurser bäst när man utför en motorisk 
rörelse i sin helhet, men också i sitt rätta sammanhang. Man gör barnet medvetet om vilka 
motoriska färdigheter han eller hon saknar. Man sätter upp konkreta mål, och gör barnet 
delaktigt i planering, genomförande och utvärdering av den motoriska handlingen. Denna typ 
av träning brukar jämföras med processorienterad träning (se ovan), som är den andra 
metoden sjukgymnaster använder på barn med DCD. (Beckung E., Brogren E., Rösblad B. 
Sjukgymnastik för barn och ungdom – teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur. 2002.) 
 
Vestibulära systemet – sammanfattande benämning på balanssinnets organ i innerörat; 
ibland innefattas även balansnerven och de centra i hjärnan som reglerar balansen. (Klinisk 
ordbog. København: Munksgaard Danmark. 2004.) 
 
Visual – som hör till eller avser synen. (Lundh B., Malmquist J. Medicinska ord. Det 
medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur. 2005.) 

  



 

1. BAKGRUND 
 
Barn med både motoriska och beteendemässiga funktionsnedsättning har funnits beskrivna i 
den neurologiska litteraturen under hela 1900-talet. Till en början klassades dessa som barn 
med ”defects of moral control”, överaktiva barn med beteendestörningar eller barn med 
perceptions- och inlärningssvårigheter. Under 1950-talet kom ett nytt begrepp, MBD eller 
Minimal Brain Damage, och på 1970-talet började begreppet Attention Deficit Disorder 
(ADD) att användas (1). Begreppet ”clumsy child syndrome” kom 1975 för att beskriva barn 
som hade problem med motoriken och/eller socialisering, men som inte hade någon 
neurologisk påverkan eller nedsatt intelligens (2). 
 
År 1987 kom manualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III (DSM III) 
och i denna användes ett nytt begrepp, Developmental Coordination Disorder (DCD). Detta 
nya begrepp innefattar de barn vars huvudsakliga problem hänförs till de motoriska 
färdigheterna. Även begreppet Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) lanserades, 
vilket är en diagnos som ställs när ett barn uppfyller sex av de nio kriterier för 
uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitetssyndrom (1). Dessa kriterier finns beskrivna i 
DSM IV som är den uppdaterade versionen av DSM III. Exempel på dessa kriterier är 
svårigheter att följa givna instruktioner, undvikande av uppgifter som kräver mental 
uthållighet, lättdistraherad av yttre stimuli och glömska (3). En femtedel av alla sjuåringar 
med diagnostiserad DCD uppfyller även kriterierna för ADHD (1). Denna kombination av 
diagnoser kallas DAMP (Dysfunktion ifråga om Avledbarhet, Motorikkontroll och 
Perception) (4). 
 
I manualen DSM IV uppskattar man att sex procent av barn i skolåldern har diagnosen DCD 
(3). Epidemiologiska studier visar en siffra på 5-15 procent. Diagnosen är vanligare hos 
pojkar än hos flickor. Incidensen är inte relaterad till barnets nivå av utbildning eller 
socioekonomisk status (2). Diagnosen ställs ofta när barnet är mellan 5 och 9 år (3). 
 
Den exakta orsaken till att barn får DCD, och de motoriska funktionsnedsättningar som följer, 
är okänd, men det finns många olika teorier och möjliga förklaringar. Vissa forskare vill lyfta 
fram svårigheterna dessa barn har med att planera sitt utförande av en motorisk uppgift. 
Denna svårighet med att planera motoriska uppgifter kallas dyspraxi (1). Andra forskare som 
studerat dessa barn tycker att det primära problemet kommer då den motoriska uppgiften väl 
ska utföras (2). Det finns även teorier om att barnens problem är rent kroppsliga och beror på 
störda sinnesförnimmelser, såsom sensorisk integrering och visuell eller kinestetisk 
perception. Andra förklaringar är bristande kognition, och att vissa informationsprocesser som 
är viktiga för motorisk inlärning inte fungerar normalt (1). En teori är att den posturala 
kontrollen är nedsatt, och att det vestibulära systemet inte fungerar optimalt. Detta utgör i så 
fall ett hinder för rörelsemönstret (5). De pre-, peri- och postnatala faktorer som har visat sig 
spela in är rökning, låg födelsevikt, behov av neonatalvård eller utredning av symtom från 
CNS efter neonatalperioden (1). 
 
Termen DCD introducerades, som tidigare nämnts, för att särskilja de barn vars huvudsakliga 
funktionsnedsättningar rör motoriken. Det finns fyra kriterier för diagnosen: 

• Vardagsaktiviteter som kräver koordination utförs klart sämre än förväntat. Detta 
bedöms utifrån barnets ålder och uppmätta intelligens. Barnet uppnår motoriska 
milstolpar, som till exempel sittande, krypande och gående, mycket senare än normalt, 
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och har en klumpig motorik. Detta visar sig genom att barnet t.ex. tappar och stöter in 
i saker ofta, är sämre i sport och har svårt att lära sig skriva och rita. 

• De motoriska svårigheterna påverkar skolprestationer och ADL (Aktiviteter i Dagliga 
Livet) markant. 

• Svårigheterna beror inte på någon medicinsk åkomma, och stämmer inte med 
kriterierna för t.ex. autism, Aspergers syndrom eller andra tillstånd där barnets sociala 
utveckling och kommunikation är kraftigt försenad. 

• Om barnet har en mental utvecklingsförsening är de motoriska 
funktionsnedsättningarna större än vad som förväntas vid denna. (1) 

Barn med DCD är en heterogen grupp. Kriterierna för diagnosen är inte specifika, och 
barnens svårigheter ser därför olika ut (6). Detta gör det också svårt att studera och utveckla 
behandlingsmetoder för DCD (7). Det kan vara svårt att ställa diagnosen, eftersom barn 
ständigt utvecklas, men också för att de motoriska problemen ofta är kombinerade med 
svårigheter inom fysiska, psykiska och sociala områden (1). Föräldrar till dessa barn kan 
lägga märke till svårigheter i ADL-aktiviteter hemma, såsom att borsta tänderna eller knyta 
skosnören. De kan också bli oroade för skolrelaterade problem, exempelvis dålig handstil 
eller socialt tillbakadragande. Läkare kan identifiera dessa barn genom att fråga föräldrarna 
om de är oroade över sina barns klumpighet eller koordination. Forskning visar att 
standardiserad screening över föräldrarnas oro kan ge samma resultat som längre tester, som 
till exempel kräver att barnen ska demonstrera sina motoriska färdigheter. Lärare till barn med 
inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykosomatisk värk bör alltid överväga om det 
finns underliggande svårigheter med motoriken (2). 
 
De motoriska svårigheterna ett barn med DCD har medför konsekvenser i det vardagliga livet, 
och saker som exempelvis att hoppa på ett ben, stå eller sitta still, spela boll eller olika ADL-
aktiviteter är vanliga situationer som dessa barn kan ha problem med (1). De motoriska 
problemen hos barn med DCD är individuella och varierar från barn till barn (6). 
Många av de sjuåringar som har diagnosen DCD har svårigheter med uttal, språkförståelse 
och läsförmåga. Även uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet är vanligt (1). 
Problem som förekommer i skolan kan vara svårigheter med sociala kontakter, både med 
kamrater och med lärare (1,8). Barnen har ofta svårt med inlärning och problem med känslor, 
som till exempel depression eller aggressivitet (1, 9). Hos dessa barn har det även rapporterats 
mer somatiska besvär, jämfört med barn utan motoriska svårigheter (8). 
Hos barn som har kombinerat DCD och ADHD förekommer oppositionella problem oftare än 
hos barn utan dessa diagnoser, eller hos barn som har endast DCD. De oppositionella 
problemen innebär att barnet ofta förlorar humöret, argumenterar med vuxna och vägrar att 
medverka (1). 
 
Forskning visar att de motoriska svårigheterna kan följa med dessa barn från barndomen upp 
till tonåren, och kan yttra sig i form av studie-, känslo- och beteendesvårigheter (2). Man har 
tidigare trott att barnen med stigande ålder växer ur sina motoriska problem, men det finns 
numera forskning som visar att svårigheterna i många fall kvarstår om man inte sätter in 
någon åtgärd (10). Det har visat sig att ungdomar med DCD har färre vänner, lägre 
självkänsla och mer ängsla jämfört med jämnåriga kamrater utan DCD. Ungdomar med DCD 
eller kombinerad DCD/ADHD har även lägre utbildning, och drogmissbruk och kriminalitet 
är mer förekommande i dessa grupper (7). 
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Det har visat sig att barn med DCD inte lika ofta som andra barn övar sig motoriskt, trots att 
de behöver längre tid på sig att lära. Det finns goda möjligheter för dessa barn att lära sig nya 
motoriska aktiviteter, bara det föregår i en omgivning som är stödjande och hjälpsam. Att 
involvera alla familjemedlemmar i behandlingen, och samtidigt främja en mer aktiv attityd 
gentemot barnets uppträdande, ökar chanserna att barnet förbättrar sin motorik och ökar sitt 
självförtroende (11). Barnen behöver också möjligheten att regelbundet utföra de aktiviteter 
de lärt sig, exempelvis träna dem tillsammans med sina kamrater (1).  
 
Barn med svåra motoriska problem har oftast stor erfarenhet av misslyckade försök av 
motorisk träning. Barn med DCD ogillar ofta gymnastik och sport, just för att de inte presterar 
lika bra som sina kamrater, och undviker därför att delta i dessa aktiviteter. (1) 
 
Barn med DCD har således en komplex problembild, som varierar från barn till barn. 
Motoriken är det huvudsakliga problemet och många växer, som tidigare nämnts, inte 
spontant ur sina svårigheter. Ett annat problem är att många inte blir diagnostiserade, och får 
då inte den professionella hjälp och träning de behöver. En brittisk studie, gjord bland 
föräldrar till barn med DCD, visade att dessa barn har svårt att få sjukgymnastisk behandling, 
då läkare ofta underdiagnostiserar DCD. (12)  
 
2. SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur behandling/träning och dess effekter på 
motoriska svårigheter hos barn med DCD är beskriven i den vetenskapliga litteraturen. 
   
3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vilka typer av behandling/träning, utfört individuellt eller i grupp, av motoriska svårigheter 
hos barn med DCD är beskrivna i vetenskaplig litteratur? 

2. Hur beskrivs, i den vetenskapliga litteraturen, effekterna av dessa åtgärder utförda 
individuellt eller i grupp? 

3. Vilka mätinstrument används, för att utvärdera de motoriska färdigheterna hos barn med 
DCD, i de artiklar som ingår i vår studie? 

4. METOD OCH MATERIAL 
 
Detta arbete är en litteraturstudie och bygger på vetenskaplig litteratur publicerade i 
elektroniska databaser. Metoden som vi använder för val av artiklar utgår från ett antal 
inklusions- och exklusionskriterier. 
 
4.1 Inklusionkriterier 
 

• Artiklar publicerade på engelska, svenska, danska eller norska 
• Artiklar publicerade efter 1999 
• Studier som innefattar personer med diagnostiserad DCD eller DCD/ADHD 
• Studier som beskriver olika typer av behandling/träning och/eller effekter av 

behandling/träning av motoriska problem hos barn med DCD eller DCD/ADHD 
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• Studier som innefattar individer upp till 18 år 
 
 
4.2 Exklusionskriterier 
 

• Artiklar som innefattar personer med diagnosen DCD eller DCD/ADHD som även har 
andra diagnoser, exempelvis autism eller utvecklingstörning 

• Studier som undersöker annan behandling, exempelvis medicinsk behandling 
• Reviewartiklar 

 
Anledningen till att vi har valt att inkludera artiklar som innefattar personer med kombinerad 
DCD/ADHD är att denna kombination av diagnoser är vanlig. Vi upplever att vår sökning 
hade blivit begränsad om vi exkluderade diagnosen ADHD. 
 
4.3 Databassökning 
 
För att hitta artiklar till studien genomsöktes fyra olika databaser; Pubmed, CINAHL, PEDro 
och Cochrane. Sökningarna gjordes mellan 090217 och 090324. Vi begränsade oss till artiklar 
publicerade efter år 1999, samt till att undersökningspersonerna inte fick vara äldre än 18 år. 
Sökorden som användes, i olika kombinationer, var följande: Developmental coordination 
disorder, motor skills, physiotherapy, exercise och training. De olika sökkombinationerna 
presenteras i tabell 1. 
 
Efter varje sökning lästes titlarna på artiklarna igenom, och irrelevanta artiklar samt 
eventuella dubbletter från tidigare sökningar sorterades bort. Abstracten, totalt 31 stycken, av 
de relevanta artiklarna lästes igenom, och än en gång valdes de artiklar som inte passade 
studien bort. 
 
De artiklar som däremot motsvarade inklusion- och exklusionskriterierna hämtades i fulltext 
om de fanns tillgängliga. Utöver de ganska få artiklar som därvid fanns tillgängliga i fulltext i 
de fyra databaserna hade vi ytterligare artiklar vi var intresserade av att få med i studien. 
Hjälp att hämta hem även dessa artiklar fick vi av vår handledare. Efter denna sökprocedur 
hade vi totalt 12 artiklar att läsa. Eftersom flera artiklar var såväl långa som ganska svåra att 
förstå och därför tog avsevärd tid att läsa gjorde vi en uppdelning och läste ungefär hälften 
var. Ytterligare fyra artiklar uteslöts efter detta främst på grund av att de inte kunde ge svar på 
våra frågor. En av artiklarna (18) läste vi båda för att reda ut vissa oklarheter. Det slutliga 
materialet kom sålunda att bestå av åtta artiklar (tab.1). Dessa artiklar motsvarar nummer 13-
20 i referenslistan.



Tabell 1: Sökning efter artiklar i elektroniska databaser 

 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Irrelevanta 
titlar 

Dubbletter* Antal 
lästa 
abstracts 

Antal 
lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Pubmed 
(MeSH) 
090217 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 

1999/01/01- 
2010/01/01 
Humans 
All child: 0-18 
years 

34 28 0 6 3 2 

CINAHL 
090318 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 

1999/01/01- 
2010/01/01 
All child 

6 3 1 3 2 1 

PEDro- 
Physiotherapy 
Evidence 
database 
090318 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 

Publicerad 
efter 1999 

0 0 0 0 0 0 

PEDro- 
Physiotherapy 
Evidence 
database 
090318 

Developmental 
coordination 
disorder 

Publicerad 
efter 1999 

5 1 2 2 1 1 

The Cochrane 
Library 
090318 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 

1999-2010 
Search all text 

3 2 0 1 0 0 
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*De artiklar som har påträffats i tidigare sökningar, och ansetts vara relevanta. 
 



Tabell 1: Sökning efter artiklar i elektroniska databaser 

 
Pubmed 
(MeSH) 
090318 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
physiotherapy 

1999/01/01- 
2010/01/01 
Humans 
All child: 0-18 
years 

63 49 4 11 5 3 

CINAHL 
090318 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
physiotherapy  

1999/01/01- 
2010/01/01 
All child 

5 2 1 2 1 1 

The Cochrane 
Library 
090318 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
physiotherapy 

1999-2010 
Search all text 

2 1 1 0 0 0 

PubMed 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 
AND 
physiotherapy 

1999/01/01- 
2010/01/01 
Humans 
All child: 0-18 
years 

9 6 3 0 0 0 

PubMed 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND training 
AND 
physiotherapy 

1999/01/01- 
2010/01/01 
Humans 
All child: 0-18 
years 

19 9 7 4 0 0 
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Tabell 1: Sökning efter artiklar i elektroniska databaser 

 
CINAHL 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND training 

1999/01/01- 
2010/01/01 
All child 

10 4 5 2 1 0 

CINAHL 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND training 
AND 
physiotherapy 

1999/01/01- 
2010/01/01 

1 0 1 0 0 0 

CINAHL 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 
AND 
physiotherapy 

1999/01/01- 
2010/01/01 

0 0 0 0 0 0 

PEDro- 
Physiotherapy 
Evidence 
database 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 
AND 
physiotherapy 

Publicerad 
efter 1999 

0 0 0 0 0 0 

PEDro- 
Physiotherapy 
Evidence 
database 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND training 

Publicerad 
efter 1999 

0 0 0 0 0 0 
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Tabell 1: Sökning efter artiklar i elektroniska databaser 
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PEDro- 
Physiotherapy 
Evidence 
database 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND training 
AND 
physiotherapy 

Publicerad 
efter 1999 

0 0 0 0 0 0 

The Cochrane 
Library 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND exercise 
AND 
physiotherapy 

1999-2010 
Search all text 

2 2 0 0 0 0 

The Cochrane 
Library 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND training 

1999-2010 
Search all text 

4 4 0 0 0 0 

The Cochrane 
Library 
090324 

Developmental 
coordination 
disorder AND 
motor skills 
AND training 
AND 
physiotherapy 

1999-2010 
Search all text 

3 3 0 0 0 0 



 

5. RESULTAT 
 
De former av behandling/träning som förekom i de åtta artiklarna presenteras i tabell 2. Då 
en av artiklarna beskrev tre olika behandlings-/träningsprogram är antalet åtgärder högre än 
antalet artiklar. Efter tabellen följer en mer ingående beskrivning av behandlings-
/träningsåtgärdernas innehåll och hur de utfördes. 
 
 
Tabell 2: Behandlings-/träningsåtgärder beskrivna i artiklarna, namngivna i enlighet med artikelförfattarnas 
benämning i respektive artikel (n=8).  
 

Behandling/träning Antal artiklar 
Sjukgymnastisk behandling/träning 2 (13, 20) 
Neuromotor Task Training (NTT) 2 (15, 18) 
Motorikbaserat behandlingsprogram 2 (16, 17) 
Kombinerat motorik- och psykologibaserat 
behandlingsprogram 

2 (16, 19) 

Psykologibaserat behandlingsprogram 1 (16) 
Styrketräningsprogram 1 (14) 
 
5.1 Sjukgymnastisk behandling/träning 
Av de åtta artiklarna har två (13, 20) kallat sin behandlings-/träningsåtgärd sjukgymnastisk 
träning. Målen med sjukgymnastiken i artikel nummer 13 var att: ge barnen normala 
sensoriska stimuli, och samtidigt underlätta förväntat svar på dessa, samt att hitta orsaken till 
problem med muskelstramhet, muskelsvaghet och posturala avvikelser. För att uppnå dessa 
mål arbetade sjukgymnasten med olika uppgifter och lekar, utifrån vad varje barn behövde 
träna på. Aktiviteter som tränar sensomotorisk förmåga, motorisk planering, minne, känsla 
för rytm och visual-spatial perception användes. Sjukgymnasten använde även till exempel 
rytmisk stabilisering för att förbättra barnens posturala kontroll. För att ge barnen sensoriskt 
input tog sjukgymnasten hjälp av utrustning som studsmattor, gungor, bollar och 
balansbrädor. Barnen fick sjukgymnastisk behandling i 12 veckors tid, två gånger i veckan. 
De första åtta veckorna var behandlingen individuell, och sedan fick barnen medverka i 
gruppträning under fyra veckors tid. Grupperna bestod av tre till fyra barn. 
 
Den andra artikeln (20) som beskrev sjukgymnastisk träning som behandlings-
/träningsåtgärd hade fokus på kognitiv och så kallad uppgiftsorienterad träning (bil 3). I 
artikeln var uppmärksamheten på själva utförandet och självkontrollen på hur det skulle 
utföra aktiviteterna i fokus. Varje barn fick en dagbok, där ett individuellt 
hemträningsprogram (baserat på barnets behov) var antecknat. Detta hemträningsprogram 
skulle utföras dagligen och tog cirka 30 minuter. I början av varje träningssession fick barnet 
visa upp sitt träningsprogram, som exempelvis kunde vara en balansövning inkorporerad i 
en funktionell aktivitet. Barnen i behandlingsgruppen fick intensiv sjukgymnastisk träning 
under en fyraveckorsperiod, två gånger/vecka, en timme/gång. Behandlingen föregick i 
grupper om fyra till fem barn. 
 
5.1.1 Neuromotor Task Training (NTT) 
Både artikel nummer 15 och nummer 18 använde sig av behandlingsformen Neuromotor 
Task Training, NTT. NTT är en uppgiftsorienterad behandlingsform (bil 3) och inriktar sig 
på just barn med DCD. Behandlingen bygger på ny forskning om motorisk kontroll och 
inlärning, och tre komponenter är viktiga; 1) hur man instruerar, 2) hur man tränar olika 
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färdigheter och 3) hur man ger feedback. I behandlingens inledning görs en bedömning av 
barnets styrkor och svagheter, samt en analys av vilka kognitiva och motoriska processer 
som kan tänkas vara påverkade vid bristande motorisk förmåga. Man tränar sedan de 
funktionella färdigheterna så att dessa specifika processer utnyttjas. Om till exempel barnet 
endast kan fånga en boll när han eller hon befinner sig i en lugn miljö och blir varnad före 
bollen kasats, tränas fångning av boll i mer komplexa och uppmärksamhetskrävande 
situationer. NTT syftar till att barnens funktionella färdigheter ska förbättras och kunna 
utnyttjas i det dagliga livet, och inte endast vid behandlingstillfällena. I artikel nummer 15 
fick barnen i behandlingsgruppen individanpassad NTT-träning en gång i veckan, 30 
minuter varje gång, i nio veckor. Det framgår inte i artikeln om behandlingen genomfördes i 
grupp eller individuellt. I den andra artikeln (18) fick barnen individanpassad, individuell 
behandling, en gång i veckan, 30 minuter varje gång, under 18 veckors tid. Sjukgymnasterna 
som utförde behandlingen hade fått instruktioner om NTT:s principer. 
 
5.1.2 Motorikbaserat behandlingsprogram 
Artikel nummer 17 beskrev motorisk gruppträning med idrottslärare i samband med 
sjukgymnastisk utvärdering och rådgivande service som behandlingsmetod. Den 
sjukgymnastiska utvärderingen och rådgivande servicen bestod av två möten på totalt tre 
timmar, och varje möte utgick från MPU- skalan (bil 2). På mötet gavs också information 
om en motorisk övning som skulle övas hemma, och utgick från det individuella barnets 
behov. Denna intervention fick både behandlingsgruppen och kontrollgruppen. 
Gruppträningen grundades på att öva balans, bollekar och motorik. Målmedvetna och 
glädjande motoriska lekar var planerade att öka barnens vilja till träning, och aktiviteterna 
innehöll många repetitioner. Sjukgymnasten hade informerat idrottsläraren om barnens 
största motoriska problem. Idrottsläraren som höll i gruppträningen kände inte till någon 
sjukgymnastisk behandlingsmetod för barn med DCD. Behandlingsgruppen fick motorisk 
gruppträning en gång/vecka, i tio veckor. 
 
5.1.3 Kombinerat motorik- och psykologibaserat behandlingsprogram 
En artikel (16) jämförde tre olika åtgärdsprogram, och använde tre olika 
behandlingsgrupper. En behandlingsgrupp fick motorisk träning av sjukgymnast, medan en 
annan fick behandling av psykolog för att stärka självuppfattningen. En grupp fick båda 
dessa behandlingsprogram, och en kontrollgrupp fick ingen behandling alls. De tre 
åtgärdsprogrammen var följande: 
 
Motorikbaserat åtgärdsprogram: Detta program innehöll en kombination av 
uppgiftsorienterad, kinestetisk och sensorikintegrerande behandlingsmetoder (bil 3). 
Programmet var baserat på den åldersadekvata motoriska förmågan för barn mellan sju och 
nio år. Varje träningssession började med grundläggande förflyttningsövningar och 
aktiviteter som förbättrar vestibulär stimulering och kinesthesis. Resten av sessionen var 
indelad i fyra olika delar; bollfärdigheter, balans, finmotorisk koordination och 
ögonkontroll. Endast ögonkontrollövningen gjordes individuellt, resten av aktiviteterna 
gjordes i grupp. Programmet var sammanställt och lett av artikelns huvudförfattare (vars 
yrkestitel ej framgår) och anpassades fortlöpande en gång i veckan. Barnen som ingick i 
denna behandlingsgrupp hade två sessioner i veckan, 30 minuter varje gång, under åtta 
veckors tid. 
 
Psykologibaserat åtgärdsprogram: Detta program leddes av en psykolog. Syftet var att 
förbättra barnens självuppfattning, och fokus låg på att upptäcka den egna personen(bil 3). 
Man arbetade med självacceptans, och olika dimensioner av det egna jaget togs upp. Barnen 
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fick även träna på att acceptera sina svagheter, samt det beteende och de skamkänslor de 
hade på grund av de fysiska problemen. Barnen i gruppen fick göra individuella övningar, 
som bland annat gick ut på att skriftligt besvara olika frågor om sig själv. De medverkade 
också i gruppövningar där de fick försöka identifiera och beskriva sina känslor, men också 
utforska vad som ger upphov till dem. Programmet pågick under åtta veckors tid, en gång i 
veckan och 45 minuter varje gång. 
 
Kombinerat motorik- och psykologibaserat åtgärdsprogram: Barnen i denna grupp följde 
både de ovanstående programmen. De hade alltså tre sessioner i veckan, under åtta veckors 
tid. 
 
Artikel nummer 19 använde sig av en åtgärd som kombinerade motorik och psykologiska 
aspekter. Barnens föräldrar och lärare utförde behandlingen, i samråd med sjukgymnast. En 
första bedömning av barnens motorik gjordes innan behandlingen påbörjades, och utifrån 
denna utformades individuella profiler för varje barn. Barnens svagheter, men också deras 
styrkor, angående motoriska och psykologiska/sociala förmågor ingick. Både lärare och 
föräldrar fick hjälpa till med att identifiera de områden och aktiviteter som skulle prioriteras 
vid träningstillfällena. Utifrån detta fick föräldrarna och lärarna varje vecka riktlinjer för hur 
de skulle arbeta med barnen. Riktlinjerna var till hjälp vad gällde vad barnen behövde träna 
på, vilka aktiviteter som skulle ingå i behandlingen, samt gav förslag på på vilket sätt de 
skulle läras ut. Grundtanken med behandlingen var att ett barns kognitiva, affektiva och 
motoriska färdigheter samspelar med miljön där aktiviteter äger rum. Behandlingen var 
uppgiftsorienterad. Lärarnas behandling pågick dagligen, då det fanns tillfälle för det i 
skolan. Föräldrarna behandling var också daglig, men utfördes i hemmet. 
 
5.1.4 Styrketräning 
En artikel (14), en fallstudie hade styrketräning som åtgärd. De muskelgrupper som tränades 
i tio olika styrkeövningarna var; m. rectus abdominis, ryggextensorerna, m. gluteus 
maximus, m. gluteus medius, m.quadriceps femoris, plantar- och dorsalflexion av ankeln, m. 
deltoideus, m. biceps och m. triceps. Behandlingen pågick under en 12-veckorsperiod, två 
gånger i veckan, cirka 40 minuter/gång. Styrkeprogrammet innehöll tio olika övningar, med 
cirka sex repetitioner på varje övning. Undersökningspersonen vilade initialt cirka 30-120 
sekunder mellan varje övning. 
 
Tabell 3 presenterar en sammanfattning av alla åtgärdernas utformning, avseende om de var 
individbaserade eller ej, samt om de utfördes individuellt eller i grupp. 
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Tabell 3: Åtgärdernas utformning, avseende om de var individbaserade eller ej, samt om de utfördes 
individuellt eller i grupp.  
 

Åtgärdernas utformning  Antal åtgärder 
Individuell, individbaserad åtgärd 3 (14, 18, 19) 
Icke individbaserad åtgärd, utförd i grupp 4 (16 x 3, 17) 
Icke individbaserad åtgärd, utförd i grupp, 
kombinerad med individbaserade 
hemövningar 

1 (20) 

Individbaserad, individuell åtgärd, följt av 
individbaserad åtgärd utförd i grupp 

1 (13) 

Framgår ej 1 (15) 
 
 
5.2 Effekter   
Sju behandlings-/träningsprogram (sjukgymnastisk träning/behandling x 2, NTT x 2, 
motorikbaserat behandlingsprogram, kombinerat motorik- och psykologibaserat 
behandlingprogram x 2) gav signifikant förbättrad motorisk förmåga av 
behandlingsgruppen. En artikel (14) beskrev tendens till förbättrat resultat av 
behandlingsgruppen. Artikel nummer 16 (det psykologibaserade behandlingsprogrammet) 
beskrev ingen förbättring. En åtgärd gav förbättrat resultat av både behandlings- och 
kontrollgrupp (17). En sammanfattning av effekterna finns i tabell 4. 
 
Tabell 4: Effekterna av de åtgärder som har beskrivits i artiklarna. 
 
Typ av 
behandling/träning 

Signifikant 
förbättring 
behandlings-
grupp 

Tendens till 
förbättring 

Ingen 
förbättring 
behandlings-
grupp 

Förbättring 
både 
behandlings- 
och 
kontrollgrupp 

Sjukgymnastisk 
träning 

2 (13, 20) 0 0 0 

Neuromotor Task 
Training (NTT) 

2 (15, 18) 0 0 0 

Motorikbaserat 
behandlingsprogram 

1 (16) 0 0 1 (17) 

Kombinerat motorik- 
och psykologibaserat 
behandlingsprogram 

2 (16, 19) 0 0 0 

Psykologibaserat 
behandlingsprogram 

0 0 1 (16) 0 

Styrketräningsprogram 0 1 (14) 0 0 
 
Effekterna av behandlings-/träningsprogrammens utformning visas i tabell 5. De tre 
behandlings-/träningsprogram som bestod av individuell, individbaserad träning gav 
signifikant bättre motorisk förmåga. Av de fyra gruppträningsprogrammen, som ej var 
individbaserade, hade tre stycken signifikant god effekt, medan ett inte hade någon effekt 
alls. Den icke individbaserade gruppträningen, som kombinerades med individbaserade 
hemövningar, gav förbättring av både behandlings- och kontrollgrupp. Ett 
behandlingsprogram bestod av individbaserad, individuell åtgärd, följt av individbaserad 

 18 
 



 

 19 
 

åtgärd utförd i grupp. Detta gav signifikant förbättrad motorisk förmåga. I en artikel 
framgick inte behandlingen var individanpassad eller ej. Även denna gav signifikant 
förbättring av motoriken. Se tabell 5 för mer ingående beskrivning av hur behandlings-
/träningsprogrammen påverkade de motoriska färdigheterna. 
 
5.3 Mätinstrument 
De mätinstrument som har använts i artiklarna, för att utvärdera de motoriska färdigheterna, 
är: Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) (14), Neurosensory Motor 
Developmental Assessment (NSMDA) (13), Motor Perceptual Developmental (MPU) (17), 
proprioceptionstest (14), styrketest (14), Test of Gross Motor Developmental-2 (TGMD-2) 
(15) och The Movement Assessment Battery for Children (MABC) (15, 16, 17, 18, 19, 20).  
Se bilaga 1 för närmre beskrivning av dessa.



 

Tabell 5: Sammanställning av artiklar ingående i studien, avseende intervention, mätinstrument för att utvärdera de motoriska färdigheterna, vilka effekter 
som presenterades i resultatet samt författarnas konklusion. 
 

 
Studie 

 
Intervention 

Mätinstrument 
för de 

motoriska 
färdigheterna 

 
Resultat 

 
Konklusion 

13. 
Chia L C,  
Chua L W. 
2002 

Behandlingsgruppen fick 12 
veckors behandling av 
sjukgymnast, två gånger per 
vecka. De första åtta veckorna 
fick de individuell behandling, 
och de sista fyra veckorna 
behandling i grupper om tre till 
fyra barn. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling. 

Neurosensory 
Motor 
Developmental 
Assessment 
NSMDA. 

Behandlingsgruppen förbättrade, efter 
intervention, sitt resultat på NSMDA 
signifikant mer än kontrollgruppen. 

Eftersom undersökningsgruppen var liten 
efterfrågas studier med större 
undersökningsgrupp. 

14. 
Kaufman L B, 
Schilling D L. 
2007 

Under en 12-veckorsperiod, två 
gånger i veckan, cirka 40 
minuter per gång, fick pojken 
genomföra ett styrkeprogram 
med tio olika övningar, cirka sex 
repetitioner på varje övning. 

Styrketest. 
 
Bruininks-
Oseretsky Test of 
Motor Proficiency 
(BOTMP). 
 
Proprioceptions-
test. 

Pojken visade förbättringar i 
muskelstyrka och proprioception. Endast 
lite förbättrat resultat på BOTMP. 

Studien visar att denna typ av intervention kan ha 
en påverkan på barn med dålig kroppsuppfattning 
och med diagnosen DCD. Mer forskning 
efterfrågas. 

15. 
Niemeijer A S, 
et. al. 
2007 
 

Behandlingsgruppen tränade 
under en nioveckorsperiod enligt 
NTT:s principer. De tränade en 
gång i veckan, 30 minuter per 
gång. Om behandlingen föregick 
individuellt eller i grupp går inte 
att utläsa ifrån artiklen. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling.    

The Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 
 
Test of Gross 
Motor 
Development-2 
(TGMD-2). 

Behandlingsgruppen förbättrade sina 
resultat signifikant på både MABC och 
TGMD-2. Kontrollgruppen hade ingen 
signifikant förbättring i sina resultat.   

Motoriken förbättras inte spontant hos barn med 
DCD. Studien visar att NTT- behandling är 
effektiv träning för barn med DCD. 
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16. 
Peens A,et. al. 
2008 

Barnen delades slumpmässigt 
upp i fyra olika grupper. 
Grupp 1 fick ett motorikbaserat 
åtgärdsprogram. Gruppen 
tränade två gånger i veckan, 30 
min per gång, under åtta veckors 
tid. 
Grupp 2 fick psykologibaserat 
åtgärdsprogram en gång i 
veckan, 45 min per gång, under 
åtta veckor. 
Grupp 3 fick båda de andra 
gruppernas program. 
Grupp 4 var en kontrollgrupp, 
och fick ingen behandling. 

Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 

Grupp 1 förbättrades i alla de delar av 
motorik som övades. 
Grupp 2 fick ingen signifikant 
förbättring av motorik. 
Grupp 3 visade signifikant förbättring av 
motorik. 
Grupp 4 fick tendens till förbättrad 
motorik. 

Vissa barn kan utvecklas och förbättras spontant, 
medan andra behöver hjälp för att deras problem 
inte ska bli värre. Specifika åtgärder verkar 
nödvändiga för att på bästa sätt förbättra de 
motoriska färdigheterna. 
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17. 
Pless M, et. al. 
2000 

Behandlingsgruppen fick 
gruppträning av en idrottslärare 
en gång per vecka, i tio veckor. 
Kontrollgruppen fick ingen 
träning. Både 
behandlingsgruppen och 
kontrollgruppen fick två möten 
(totalt tre timmar) som innehöll 
sjukgymnastisk utvärdering och 
rådgivande service, samt 
instruktioner om en 
individanpassad motorisk 
uppgift som skulle övas hemma.  

Motor perceptual 
developmental 
(MPU). 
 
The Movement 
Assessment of 
Children (MABC) 
– motoriskt test och 
checklista. 

Ingen signifikant skillnad mellan 
behandlingsgruppen och kontrollgruppen 
vad gäller hur många barn som övat sin 
motoriska uppgift hemma, eller hade 
börjat på en ny fysisk aktivitet under 
studiens gång. 
Det fanns ingen signifikant motorisk 
skillnad mellan grupperna i MABC eller 
MABC Checklist. 
När resultatet tolkades tittade man på 
barn med bestämda motoriska problem 
för sig, och barn med motoriska problem i 
ett gränsområde för sig. De barn som 
tillhörde undergruppen gränsfall för 
motoriska problem och 
behandlingsgruppen fick signifikant 
bättre resultat än de som tillhört 
kontrollgruppen och undergruppen 
gränsfall för motoriska problem.    

Både behandlingsgruppen och kontrollgruppen 
förbättrade sin motorik under studiens gång. 
Gruppträning kan ge effekt för barn med DCD 
och motoriska problem i ett gränsområde. 
För barn med bestämda motoriska problem 
rekommenderas inte denna typ av gruppträning. 

18. 
Schoemaker M 
M, et. al. 
2003 

Behandlingsgruppen fick 
individuell NTT- behandling en 
gång i veckan, 30 minuter per 
gång, i 18 veckor. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling. 

The movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 

Behandlingsgruppen: tendens till 
förbättrat resultat på MABC efter nio 
veckors behandling, signifikant 
förbättring efter 18 veckor. Alla 
delmoment i MABC utom balansen 
förbättrades. 
Kontrollgruppen: Ingen spontan 
förbättring på MABC nio veckor efter 
studiens start. 

Studien visar att NTT kan leda till förbättrad 
motorik hos barn med DCD. Resultaten måste 
dock tydas med försiktighet då 
undersökningsgruppen är liten, och 
kontrollgruppen endast kunde testas efter nio 
veckor pga. etiska skäl. 
Även studier som jämför effekterna av NTT med 
mer traditionella former av behandling 
efterfrågas. 
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19. 
Sugden D A, 
Chambers M E. 
2003 

1: Test med MABC och 
MABC:s checklista för att 
identifiera 
undersökningspersonerna och 
göra individuella profiler. 
2: Sju veckor utan åtgärder. 
3: Ny testomgång. 
4: Slumpmässig indelning i två 
grupper. 
Grupp 1: Sju veckors individuell 
träning med sina lärare, en till 
fem gånger per vecka, cirka 20 
minuter per gång. 
Grupp 2: Sju veckors individuell 
träning med sina föräldrar, en till 
sju gånger per vecka, cirka 20 
minuter per gång. 
5: Ny testomgång. 
6: Grupp 1: Sju veckors 
individuell träning med sina 
föräldrar, en till sju gånger per 
vecka, cirka 20 minuter per 
gång. 
Grupp 2: Sju veckors individuell 
träning med sin lärare, en till 
fem gånger per vecka, cirka 20 
minuter per gång. 
7: Ny testomgång. 
8: Ytterligare sju veckor utan 
träning. 
9: Ny testomgång. 
 

The Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – 
motoriskt test och 
checklista. 

I princip ingen förändring av resultaten på 
MABC mellan den inledande 
undersökningen och undersökning efter 
sju veckor utan insatser. 
Däremot förbättrade de allra flesta barnen 
sitt resultat signifikant mellan 
undersökningarna före och efter 
träningsperioderna. Efter ytterligare sju 
veckor utan träning höll resultaten i sig. 
De flesta barn, föräldrar och lärare 
uppgav att träningarna var roliga. 
 
Några få barn fick inget signifikant bättre 
resultat, trots att de följde riktlinjerna för 
träningen väl. 

Både föräldrar och lärare kan bidra med effektiva 
åtgärder för många barn med DCD. 
Dock är DCD ett komplext tillstånd, och kanske 
behöver vissa barn professionell hjälp, samt 
eventuellt längre behandlingsperioder för att nå 
resultat. 
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20. 
Watemberg N, 
et. al. 
2007 

Behandlingsgruppen fick 
intensiv sjukgymnastisk 
behandling under en 
fyraveckorsperiod, två gånger 
per vecka, en timme varje gång. 
Behandlingen föregick i grupp, 
med fyra till fem barn i varje. 
Behandlingsgruppen fick även 
ett hemträningsprogram som 
skulle göras dagligen och tog 
cirka 30 min. Kontrollgruppen 
fick ingen behandling.  

The Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 

Alla barn i behandlingsgruppen utom två 
visade signifikant förbättring i MABC. 
Kontrollgruppen visade ingen förändring 
i sina resultat. 

Sjukgymnastisk behandling av barn med 
kombinerad ADHD och DCD är effektiv. 
Motoriken förbättras inte spontant i 
kontrollgruppen. 



 

 6. DISKUSSION 
 
6.1 Metoddiskussion 
Det är svårt att dra några slutsatser av vårt resultat, eftersom antalet inkluderade artiklar är 
lågt. Anledningarna till detta knappa antal är många. Idén om att göra en studie om barn 
med diagnosen DCD kom från en handledare på en tidigare praktik, som gjorde oss 
medvetna om att detta är ett inte så uppmärksammat, men viktigt, område. Att det är ett 
sparsamt beforskat område förstod vi vid sökningar i olika elektroniska databaser. Endast 
åtta artiklar matchade vårt syfte och våra kriterier. Med den låga forskningsförekomsten och 
vår relativt genomgripande sökning menar vi att vi trots allt lyckats täcka in området väl. 
 
6.2 Materialdiskussion 
 När vi granskade artiklarna uppstod svårigheter på grund av att många artiklar tog upp 
många andra aspekter än motorik, exempelvis självförtroende och akademiska färdigheter. 
En aspekt om barn med DCD är, som tidigare nämnts i avsnittet om bakgrund, att barnens 
dåliga självkänsla och självförtroende leder till försämrad motorik eftersom de gärna 
undviker motoriska aktiviteter (1). Därför tycker vi det är intressant att artiklarnas åtgärder 
inte har varit enbart motorikbaserade. Tre artiklar av åtta (16, 17, 19) har undersökt någon 
form av behandling som inte är motorikbaserad. Samtidigt har det försvårat vårt arbete när 
vi granskat artiklarna, då det har varit svårt att urskilja vilka typer av behandling/träning som 
egentligen svarade på våra frågeställningar. Därför valde vi att inkludera alla typer av 
åtgärder i avsikt att förbättra motoriken. 
 
 I artiklarna beskrivs många olika typer av åtgärder för att förbättra barnens motoriska 
förmåga. Det positiva med detta är att litteraturstudien får en större bredd och att fler 
möjliga åtgärder för dessa barn kan presenteras. Det negativa är dock att det endast finns en, 
eller max två, artiklar om varje åtgärd.  
 
Fyra av de artiklar som inkluderats i studien beskrev randomiserade kontrollerade studier 
(13, 16, 17, 18). Denna form av studie väger tungt vid undersökning av en behandlingsforms 
evidens, och detta gör artiklarna mer vetenskapligt relevant. Två av våra artiklar beskrev 
studier utan kontrollgrupp (14, 19). Den ena var en cross-over studie (19) med 31 barn som 
randomiserat delades in i två olika undersökningsgrupper. Den andra var en fallstudie (14) 
och gav jämfört med alla de andra studierna, mer inblick i hur träningen var upplagd och 
efterhand anpassades efter undersökningspersonen. Effekterna av behandlingen/träningen 
redovisades ingående, medan de andra studierna redovisade de flesta resultat i tabellform. 
 
Något som var återkommande i artiklarnas diskussioner var efterfrågan om större 
undersökningsgrupper i eventuella framtida studier. De flesta artiklarna hade små 
undersökningsgrupper, och detta innebär att det blir svårare att dra några slutsatser utifrån 
resultaten. 
 
I de flesta av studierna användes väl etablerade, standardiserade och reliabilitets- och 
validitetstestade mätinstrument. Två av artiklarna (13, 14) hade dock funnit på egna 
mätinstrument som användes för utvärdering av åtgärdernas effekter. Detta utgör en svaghet 
menar vi då det dels innebär att resultatet blir osäkert, och dels att det blir svårt att göra nya, 
liknade undersökningar. 
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Något som vi ser som ett problem är att behandlings-/träningsprogrammen inte alltid var väl 
beskrivna i artiklarna. Det gör det svårt att kunna genomföra en liknande behandling/träning, 
vilket i sin tur medför att artiklarna kan betraktas vara mindre kliniskt relevanta. 
 
De två artiklar (15, 18) som undersökte NTT är gjorda av samma författare. Detta får man 
självklart ta hänsyn till när man tolkar deras resultat. För övrigt förekommer inga författare i 
mer än en artikel. 
 
6.3 Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis bestod behandlings-/träningsprogrammen som beskrevs i artiklarna av 
sjukgymnastik, Neuromotor Task Training (NTT), motorikbaserat åtgärdsprogram, 
kombinerat motorik- och psykologibaserat åtgärdsprogram, psykologibaserat 
åtgärdsprogram och styrketräningsprogram. Gemensamt för många av artiklarna (13, 14, 15, 
18, 19) var att fokus låg på individbaserade, uppgiftsorienterade behandlingsformer. Artikel 
nummer 16 och 20 använde sig av gruppträning, som inte var anpassad efter varje individ. 
Barnen i artikel 13 fick först åtta veckors individanpassad, individuell träning, och därefter 
gruppträning i fyra veckor. I artikel 17 fick barnen gruppträning som inte var anpassad efter 
deras individuella behov, men dock hemträning som var det. 
 
Eftersom prevalensen för barn med DCD är så hög som 5-15  procent krävs det mycket 
resurser för att kunna diagnostisera och behandla alla. Två av artiklarna (17, 19) undersökte 
hur effektivt det är att låta personer i barnens omgivning, istället för professionella inom 
området, utföra behandlingen. Dessa personer var föräldrar till barnen och lärare i skolan. 
Detta menar vi är relevant att undersöka eftersom man då kan använda fler, och mer 
lättillgängliga, resurser. Dessutom är det personer som barnen känner, och som redan finns 
på ett naturligt sätt i deras vardagliga liv. 
 
Resultaten i studierna tyder på att barnens motorik förbättrades när åtgärder sattes in, medan 
barnen i kontrollgrupperna låg kvar på samma nivå. Artikel nummer 17 är emellertid ett 
undantag, då både behandlings- och kontrollgruppen förbättrade sin motoriska förmåga. Vi 
uppfattar det som att författarna till artikeln tolkar förbättringen för kontrollgruppen som 
spontan. Vi tycker dock att man bör ta hänsyn till att även barnen i kontrollgruppen fick två 
möten (totalt 3 timmar) som innehöll sjukgymnastisk utvärdering och rådgivande service, 
samt instruktioner om en motorisk uppgift som skulle övas hemma. Föräldrarna fick denna 
utvärdering med sig hem. Vi tror att detta kan vara en möjlig förklaring till att även 
kontrollgruppen förbättrades. Vi menar, efter denna litteraturstudie, att vi vågar dra 
slutsatsen att barn med DCD oftast inte förbättras spontant i sin motoriska förmåga, utan att 
någon form av åtgärd behövs. 
 
Artiklarna vi har läst har, som tidigare nämnts, undersökt både gruppträning och 
individanpassade åtgärder. De artiklar som använt individanpassade åtgärder har alla fått 
förbättringar av barnens motoriska förmåga. Däremot fick artiklarna (13, 16, 17) som 
undersökte ej individanpassad gruppträning lite olika resultat. En artikel (17) kom fram till 
att de barn som har motoriska problem i ett gränsområde, alltså lite mindre uttalade 
motoriska problem, blir väl hjälpta av gruppträning. De barn som däremot har svårare 
motoriska problem rekommenderas inte gruppträning, som inte är anpassad efter deras egna 
behov. Vi tycker att är svårt att dra den slutsatsen utifrån artikeln, eftersom individanpassade 
träning inte undersöktes på dessa barn. Man kan alltså inte veta om det heller hade hjälpt 
dem. I en annan artikel (13) som använde gruppträning, förbättrades alla barnens motoriska 
förmåga signifikant. I denna artikel framgår dock inte hur svåra barnens motoriska problem 
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var från början. Problemet med denna artikel är också att barnen fick åtta veckors 
individbaserad behandling före gruppträningen, så man kan inte veta vad det var som gav 
effekt. Artikel nummer 4 gav barnen motorisk träning i grupp, och fick signifikant bättre 
resultat på The Movement assessment Battery for Children. 
 
Artikel nummer 16 beskrev även bruket av ett psykologibaserat åtgärdsprogram, och om 
detta kunde ha effekt på motoriken. Syftet med programmet var att stärka barnens 
självförtroende och öka deras acceptans för sina svårigheter. Trots teorier om att dåligt 
självförtroende är en av källorna till försämrad motorik (1), visade denna artikel ingen 
förbättring efter åtgärden. 
I artikel nummer 19 var lärarnas insatser både motorikbaserad och fokuserade på förbättring 
av självförtroende. De flesta av barnen i denna artikel förbättrade sin motoriska förmåga, 
men det är svårt att avgöra om det var en specifik del, eller kombinationen, av insatserna 
som ledde till detta. 
 
Artikel nummer 14 var den enda som undersökte vilken effekt styrketräning har på de 
motoriska svårigheter barn med DCD har. Den femåriga pojken, som var artikelns enda 
undersökningsperson, uppnådde ökad proprioception och muskelstyrka efter ett 12-veckors 
styrketräningsprogram. Undersökningspersonen hade diagnosen DCD, men även ett BMI på 
29. Övervikt är ännu en problematik, och det har visat sig att barn med övervikt har försenad 
grovmotorik (21). Det är därför svårt att avgöra om styrketräning skulle ha effekt på ett 
normalviktigt barn med DCD eller inte. 
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7. SLUTSATS 
Resultatet av denna litteraturstudie visar att det finns olika typer av åtgärder för barn med 
motoriska svårigheter barn till följd av DCD. Det vanligast förekommande enligt denna 
litteraturstudie är individbaserad, uppgiftsorienterad behandling. Vi finner i vår utvärdering 
av, den hittills ganska sparsamma, forskningen att allt tyder på att de flesta behandlings-
/träningsprogram ger förbättrad motorisk förmåga, och att det i de flesta fall inte sker någon 
spontan förbättring. De behövs sålunda någon form av åtgärd för att de motoriska 
svårigheterna inte ska följa med upp i tonåren och vuxenlivet. Det är emellertid svårt att, 
utifrån denna litteraturstudie, avgöra vilken/vilka åtgärder som har bäst effekt. 
 
Diagnosen DCD innebär mycket komplexa svårigheter, och påverkar barnen i deras vardag 
och framtid. Diagnosen är vanligt förekommande bland barn i skolåldern, och vår 
litteraturstudie tyder på att majoriteten behöver någon form av behandling för att förbättras. 
Efter att ha gjort denna studie inser vi hur stort behovet av åtgärder för dessa barn är, och att 
sjukgymnasten har en viktig roll. Vår tanke om hur man skulle kunna gå till väga för att 
hantera detta stora behov är att ha en sjukgymnast knuten till skolan, för att göra 
bedömningar av barnens svårigheter, och individanpassa åtgärderna för dem. Sedan borde de 
resurser som finns nära barnet i vardagen, exempelvis lärare i skolan, utnyttjas bättre och 
utföra behandlingen i den mån det är möjligt. Vår slutsats är att det behövs långt fler studier 
om denna form av behandling för att avgöra om det är ett bra sätt att hantera barnens 
problematik och för att hjälpa dessa barn i livet. 
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Bilaga 1: Sammanställning av artiklarna som inkluderats i studien. 

 
Studie Design Syfte Undersökning

sgrupp 
Intervention Utvärderingsins

trument för de 
motoriska 

färdigheterna 

Resultat Konklusion 

13. 
Chia L C,  
Chua L W. 
2002 

Random-
iserad 
kontrollerad 
studie 

Att undersöka vilka 
effekter 
sjukgymnastik har på 
barn med DCD, vad 
gäller 
sensomotoriska och 
socioemotionella 
funktioner, 
akademiska 
färdigheter samt 
inlärningsbeteenden. 

14 pojkar som 
uppfyllde 
kriterierna för 
DCD, sex till nio 
år gamla. Barnen 
delades 
slumpmässigt in i 
två grupper; 
behandlingsgrupp 
och kontrollgrupp. 

Behandlingsgruppen fick 12 
veckors behandling av 
sjukgymnast, två gånger per 
vecka. De första åtta 
veckorna fick de individuell 
behandling, och de sista 
fyra veckorna behandling i 
grupper om tre till fyra 
barn. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling. 

Neurosensory Motor 
Developmental 
Assessment 
NSMDA. 

Behandlingsgruppen 
förbättrades på alla 
områden, medan 
kontrollgruppen 
knappt förbättrades 
alls. Dock var det 
endast skillnaden 
mellan grupperna 
vad gällde 
sensomotoriska 
funktioner som 
uppnådde statistisk 
signifikans. 

Studien visar 
att 
sjukgymnastik 
kan hjälpa 
barn med 
DCD på alla 
de undersökta 
områdena, 
men 
framförallt 
med de senso-
motoriska 
funktionerna. 
Eftersom 
undersöknings
gruppen var 
liten 
efterfrågas 
dock studier 
med större 
undersöknings
grupp. 

14. 
Kaufman L B, 
Schilling D L. 
2007 

Fallstudie Att beskriva hur ett 
styrketräningsprogra
m kan komma att 
påverka 
muskelstyrka, 
motorik och 
proprioception hos 
en femårig pojke 
med DCD.  

En femårig pojke 
med diagnosen 
DCD, med ett 
BMI på 29. 

Under en 12-veckorsperiod, 
två gånger i veckan, cirka 
40 minuter per gång, fick 
pojken genomföra ett 
styrkeprogram med tio olika 
övningar, cirka sex 
repetitioner på varje övning. 

Styrketest. 
 
Bruininks-Oseretsky 
Test of Motor 
Proficiency 
(BOTMP). 
 
Proprioceptions-test. 

Pojken visade 
förbättringar i 
muskelstyrka och 
proprioception. 
Endast lite förbättrat 
resultat på BOTMP. 

Studien visar 
att denna typ 
av intervention 
kan ha en 
påverkan på 
barn med dålig 
kroppsuppfatt-
ning och med 
diagnosen 
DCD. Mer 
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Bilaga 1: Sammanställning av artiklarna som inkluderats i studien. 

forskning 
efterfrågas. 

15. 
Niemeijer A S, 
et. al. 
2007 
 

Kontrollerad 
studie 

Att utvärdera 
effekten av 
Neuromotor Task 
Training (NTT) på 
barn med DCD. 

39 barn mellan sex 
till tio år med 
diagnosen DCD. 
26 stycken (20 
pojkar och sex 
flickor) ingick i 
behandlings-
gruppen. 13 st (tio 
pojkar och tre 
flickor) ingick i 
kontrollgruppen. 

Behandlingsgruppen 
tränade under en 
nioveckorsperiod enligt 
NTT:s principer. De tränade 
en gång i veckan, 30 
minuter per gång. Om 
behandlingen föregick 
individuellt eller i grupp går 
inte att utläsa ifrån artiklen. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling.    

The Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 
 
Test of Gross Motor 
Development-2 
(TGMD-2). 

Behandlingsgruppen 
förbättrade sina 
resultat på både 
MABC och TGMD-
2. Kontrollgruppen 
hade ingen 
signifikant 
förbättring i sina 
resultat.   

Motoriken 
förbättras inte 
spontant hos 
barn med 
DCD. Studien 
visar att NTT- 
behandling är 
effektiv 
träning för 
barn med 
DCD.  

16. 
Peens A,et. al. 
2008 

Randomise-
rad studie 

Att undersöka vilka 
åtgärder som mest 
effektivt förbättrar 
motoriska 
färdigheter samt 
självuppfattning hos 
barn med DCD. 

58 barn (36 
pojkar, 22 flickor) 
med DCD, sju till 
nio år gamla. 

Barnen delades 
slumpmässigt upp i fyra 
olika grupper. 
Grupp 1 fick ett 
motorikbaserat 
åtgärdsprogram. Gruppen 
tränade två gånger i veckan, 
30 min per gång, under åtta 
veckors tid. 
Grupp 2 fick 
psykologibaserat 
åtgärdsprogram en gång i 
veckan, 45 min per gång, 
under åtta veckor. 
Grupp 3 fick båda de andra 
gruppernas program. 
Grupp 4 var en 
kontrollgrupp, och fick 
ingen behandling. 

Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 

Grupp 1 
förbättrades i alla de 
delar av motorik 
som övades. Dock 
fanns ingen 
signifikant ökning 
av självuppfattning. 
Grupp 2 fick ingen 
signifikant 
förbättring av 
motorik. Signifikant 
förbättring av 
självuppfattning. 
Grupp 3 visade 
signifikant 
förbättring av 
motorik. Även 
signifikant 
förbättring av 
självuppfattning. 
Grupp 4 fick 
förbättrad motorik. 
Ingen ökad 
självuppfattning. 

Vissa barn kan 
utvecklas och 
förbättras 
spontant, 
medan andra 
behöver hjälp 
för att deras 
problem inte 
ska bli värre. 
Det är viktigt 
att komma 
ihåg både de 
motoriska 
problemen och 
svårigheterna 
med själv-
uppfattning. 
Specifika 
åtgärder 
verkar 
nödvändiga 
för att på bästa 
sätt förbättra 
dessa aspekter. 
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Bilaga 1: Sammanställning av artiklarna som inkluderats i studien. 

17. 
Pless M, et. al. 
2000 

Randomise-
rad 
kontrollerad 
studie 

Att undersöka om 
motorisk 
gruppträning, 
kombinerad med 
sjukgymnastisk 
utvärdering och 
rådgivande service, 
är en effektiv 
behandling för barn 
med DCD. 

Behandlingsgrupp
en bestod av 17 
barn (fyra flickor 
och 13 pojkar) där 
medelåldern var 
fem år och 11 
månader. 
Kontrollgruppen 
bestod av 20 barn 
(sju flickor och 13 
pojkar) där 
medelåldern var 
sex år. Barnen 
delades också in i 
undergrupperna; 
barn med 
bestämda 
motoriska 
problem, och barn 
med gränsfall för 
motoriska 
problem. 

Behandlingsgruppen fick 
gruppträning av en 
idrottslärare en gång per 
vecka, i tio veckor. 
Kontrollgruppen fick ingen 
träning. Både 
behandlingsgruppen och 
kontrollgruppen fick två 
möten (totalt tre timmar) 
som innehöll 
sjukgymnastisk utvärdering 
och rådgivande service, 
samt instruktioner om en 
individanpassad motorisk 
uppgift som skulle övas 
hemma.   

Motor perceptual 
developmental 
(MPU). 
 
The Movement 
Assessment of 
Children (MABC) – 
motoriskt test och 
checklista. 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
behandlingsgruppen 
och kontrollgruppen 
vad gäller hur många 
barn som övat sin 
motoriska uppgift 
hemma, eller hade 
börjat på en ny 
fysisk aktivitet under 
studiens gång. 
Det fanns ingen 
signifikant motorisk 
skillnad mellan 
grupperna i MABC 
eller MABC 
Checklist. 
De barn som 
tillhörde 
undergruppen 
gränsfall för 
motoriska problem 
och 
behandlingsgruppen 
fick signifikant 
bättre resultat än de 
som tillhört 
kontrollgruppen och 
undergruppen 
gränsfall för 
motoriska problem.   

Både 
behandlings
gruppen och 
kontrollgrup
pen 
förbättrade 
sin motorik 
under 
studiens 
gång. 
Grupp-
träning kan 
ge effekt för 
barn med 
DCD och 
borderline 
motoriska 
problem. 
För barn 
med 
bestämda 
motoriska 
problem 
rekommen-
deras inte 
denna typ av 
grupp-
träning. 
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18. 
Schoemaker M 
M, et. al. 
2003 

Randomise-
rad 
kontrollerad 
studie 

Att utvärdera 
effekten av 
Neuromotor task 
training (NTT) på 
barn med DCD.  

Totalt 15 barn (nio 
pojkar och sex 
flickor) med 
diagnosen DCD, 
sju till tio år 
gamla. Tio 
stycken ingick i 
behandlings-
gruppen, och fem 
stycken ingick i 
kontrollgruppen.  

Behandlingsgruppen fick 
individuell NTT- 
behandling en gång i 
veckan, 30 minuter per 
gång, i 18 veckor. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling.  

The movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 

Behandlings-
gruppen: Bättre (inte 
signifikant) resultat 
på MABC efter nio 
veckors behandling, 
signifikant 
förbättring efter 18 
veckor. Alla 
delmoment i MABC 
utom balansen 
förbättrades. Barnen 
förbättrade också 
kvaliteten på sin 
skrivförmåga 
signifikant, dock inte 
hastigheten. 
Kontrollgruppen: 
Ingen spontan 
förbättring på 
MABC nio veckor 
efter studiens start. 

Studien visar 
att NTT kan 
leda till 
förbättrad 
motorik hos 
barn med 
DCD. 
Resultaten 
måste dock 
tydas med 
försiktighet då 
undersöknings
gruppen är 
liten, och 
kontrollgruppe
n endast kunde 
testas efter nio 
veckor pga. 
etiska skäl. 
Även studier 
som jämför 
effekterna av 
NTT med mer 
traditionella 
former av 
behandling 
efterfrågas. 
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Bilaga 1: Sammanställning av artiklarna som inkluderats i studien. 

19. 
Sugden D A, 
Chambers M E. 
2003 

Cross-over 
studie 

Huvudsyftet med 
studien var att 
undersöka hur 
effektivt det är att 
låta lärare och 
föräldrar stå för 
behandlingen av barn 
med DCD. 

31 barn (22 
pojkar, nio flickor) 
med diagnosen 
DCD. 

1: Test med MABC och 
MABC:s checklista för att 
identifiera 
undersökningspersonerna 
och göra individuella 
profiler. 
2: Sju veckor utan åtgärder. 
3: Ny testomgång. 
4: Slumpmässig indelning i 
två grupper. 
Grupp 1: Sju veckors 
individuell träning med sina 
lärare, en till fem gånger per 
vecka, cirka 20 minuter per 
gång. 
Grupp 2: Sju veckors 
individuell träning med sina 
föräldrar, en till sju gånger 
per vecka, cirka 20 minuter 
per gång. 
5: Ny testomgång. 
6: Grupp 1: Sju veckors 
individuell träning med sina 
föräldrar, en till sju gånger 
per vecka, cirka 20 minuter 
per gång. 
Grupp 2: Sju veckors 
individuell träning med sin 
lärare, en till fem gånger per 
vecka, cirka 20 minuter per 
gång. 
7: Ny testomgång. 
8: Ytterligare sju veckor 
utan träning. 
9: Ny testomgång. 
 

The Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – 
motoriskt test och 
checklista. 

I princip ingen 
förändring av 
resultaten på MABC 
mellan den 
inledande 
undersökningen och 
undersökning efter 
sju veckor utan 
insatser. 
Däremot förbättrade 
de allra flesta barnen 
sitt resultat 
signifikant mellan 
undersökningarna 
före och efter 
träningsperioderna. 
Efter ytterligare sju 
veckor utan träning 
höll resultaten i sig. 
De flesta barn, 
föräldrar och lärare 
uppgav att 
träningarna var 
roliga. 
 
Några få barn fick 
inget signifikant 
bättre resultat, trots 
att de följde 
riktlinjerna för 
träningen väl. 

Både föräldrar 
och lärare kan 
bidra med 
effektiva 
åtgärder för 
många barn 
med DCD. 
Dock är DCD 
ett komplext 
tillstånd, och 
kanske 
behöver vissa 
barn 
professionell 
hjälp samt 
eventuellt 
längre 
behandlingspe
rioder för att 
nå resultat. 
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20. 
Watemberg N, 
et. al. 
2007 

Kontrollerad 
studie 

Att undersöka om 
intensiv 
sjukgymnastisk 
behandling av barn 
med kombinerad 
ADHD och DCD är 
effektiv.  

28 patienter med 
kombinerad 
ADHD/DCD. 12 
pojkar och två 
flickor ingick i 
både 
kontrollgruppen 
och behandlings-
gruppen.  

Behandlingsgruppen fick 
intensiv sjukgymnastisk 
behandling under en 
fyraveckorsperiod, två 
gånger per vecka, en timme 
varje gång. Behandlingen 
föregick i grupp, med fyra 
till fem barn i varje. 
Behandlingsgruppen fick 
även ett 
hemträningsprogram som 
skulle göras dagligen och 
tog cirka 30 min. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling.  

The Movement 
Assessment Battery 
for Children 
(MABC) – endast 
motoriskt test. 

Alla barn i 
behandlingsgruppen 
utom två visade 
signifikant 
förbättring i MABC. 
Kontrollgruppen 
visade ingen 
förändring i sina 
resultat. 

Sjuk-
gymnastisk 
behandling av 
barn med 
kombinerad 
ADHD och 
DCD är 
effektiv. 
Motoriken 
förbättras inte 
spontant i 
kontroll-
gruppen.   



Bilaga 2: Beskrivning av mätinstrument som använts i artiklarna för att utvärdera de 
motoriska färdigheterna. 
 
 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) 
BOTMP är ett test som används för att undersöka om barns motorik är åldersadekvat, och kan 
även användas som underlag till behandling. Testet administreras individuellt för barn mellan 
4 ½ upp till 14 ½ år och kan användas av lärare, kliniker och forskare. Det består av åtta 
delskalor, som i BOTMPS:s långa version innehåller 46 grov- och finmotoriska uppgifter, och 
i den korta versionen innehåller 14 av dessa uppgifter. Uppgifterna bedömer förmåga att 
springa snabbt och smidigt, balans, bilateral koordination, styrka, övre extremiteternas 
koordination, reaktionshastighet, visuell- motorisk kontroll och övre extremiteters snabbhet 
samt handdominans. Testet bedöms ha god validitet och reliabilitet. 
(Bekung E et.al. Sjukgymnastik för barn och ungdom – teori och tillämpning. Lund; 
Studentlitteratur AB; 2002). 
 
Neurosensory Motor Developmental Assessment (NSMDA) 
Detta instrument testar barnet på sex olika områden; grov- och finmotorik, neurologisk status 
(som exempelvis muskeltonus och reflexer), posturala färdigheter (såsom jämviktsreaktioner 
och skyddsreflexer), planering av motoriska aktiviteter samt motoriska svar på sensorisk 
input. 
(Chia LC, Chua LW. Effects of physiotherapy on school- aged children with developmental 
coordination disorder and learning difficulties: a pilot study. Physiotherapy Singapore. 2002; 
vol.5, no. 4). 
 
Motor perceptual developmental (MPU) 
MPU är en observationsskala som exempelvis kan användas för att samla in information när 
intervention ska bestämmas. Den består av 14 olika delar som är uppdelad i åldersbanden: 4-5 
år, 5-6 år och 6-7 år. De olika delarna observerar; motorik, hand och hand- öga koordination, 
tal- kinesetik- taktil- och hörsel perception, blås- och tarmfunktion, ADL såsom påklädning 
och personlig hygien och läsning och skrivning. Observationsskalan ger information relaterat 
till åldern på barnet, och vilka delar som barnet lyckas eller misslyckas med. 
(Pless M, Carlsson M, Sundelin C, Persson K. Effects of group motor skill intervention on 
five- to six-year-old children with Developmental Coordination Disorder. Pediatric Physical 
Therapy. 2000;12:183-189.) 
 
Proprioceptionstest 
Författarna i artikel nummer 2 (Kaufman LB, Schilling DL) testade både statisk och dynamisk 
proprioception av övre och nedre extremitet. Den statiska delen gick ut på att 
undersökningspersonen, med stängda ögon, skulle matcha en likadan position som 
sjukgymnasten gjorde passivt med motsatta extremitet. Det gjordes fyra positioner av övre 
extremitet, och fyra positioner med nedre extremitet. Forskarna i artikeln använde sig av 
Korkman Scoring System for Static Position Sense Test för att betygsätta 
undersökningspersonens resultat. Det finns ingen validitet eller reliabilitet för denna skala, 
eller någon forskning på att göra dessa mätningar på barn med DCD.  
Det dynamiska testet gick ut på att undersökningspersonen, med stängda ögon, skulle imitera 
samma rörelse med motsatta extremitet som sjukgymnasten gjorde passivt. Tre olika rörelser 
gjordes för övre och nedre extremitet. Det användes en dichotomous skala (antingen kunde 
undersökningspersonen rörelsen, eller inte) för att mäta resultatet. Det finns ingen forskning 
på huruvida reliabilitet eller validitet ser ut för detta test för barn med DCD. Detta 
proprioceptionstest är inte ett standardiserat test, utan ett test som författarna själva skapade. 
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Bilaga 2: Beskrivning av mätinstrument som använts i artiklarna för att utvärdera de 
motoriska färdigheterna. 
 
 
(Kaufman LB, Schilling DL. Implementation of a strength training program for a 5-year-old 
child with poor body awareness and developmental coordination disorder. Physical Therapy. 
2007; vol.87, no. 4). 
 
Styrketest 
För att testa undersökningspersonens muskelstyrka använde författarna i artikel nummer 2 
(Kaufman LB, Schilling DL) en dynamometer, HHD (handheld dynamometer; Nicholas 
Manual Muscle Tester, model 01160). De muskelgrupper som testades var: core- 
muskulaturen, undre extremitet och övre extremitet. Det finns inga studier som testat 
reliabiliteten på HHD och barn med DCD. 
(Kaufman LB, Schilling DL. Implementation of a strength training program for a 5-year-old 
child with poor body awareness and developmental coordination disorder. Physical Therapy. 
2007; vol.87, no. 4). 
 
 
Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2) 
Syftet med testet är att identifiera barn som inte har åldersadekvat grovmotorik. Testet 
administreras individuellt för barn mellan 3-10 år. TGMD-2 består av två skalor med totalt 12 
uppgifter. I den ena skalan bedöms förmåga till förflyttningar t.ex. springa, galoppera och 
hoppa. I den andra skalan bedöms förmåga att kontrollera föremål t.ex. kasta, fånga, studsa 
bollar. Validitet bedöms vara god, och intra- och interbedömningsreliabilitet anses som hög. 
(Bekung E et.al. Sjukgymnastik för barn och ungdom – teori och tillämpning. Lund; 
Studentlitteratur AB; 2002)  
 
The Movement Assessment Battery for Children (MABC) 
MABC är ett rörelsetest för barn, och går ut på att bedöma om barnets motoriska färdigheter 
är åldersadekvata. MABC består av två delar; ett motoriskt test, som utförs av personal inom 
skol- och vårdområdet med erfarenhet av att arbeta med barn, men även en checklista som 
fylls i av någon som känner barnet och observerar honom eller henne i den naturliga miljön. 
Motoriskt test 
Denna del av MABC kan användas på barn mellan fyra och 12 år. Testet består av 
delområdena handfunktion, bollfärdigheter samt statisk och dynamisk balans. Uppgifterna är 
totalt åtta stycken, och barnet får mellan 0 och fem poäng på varje uppgift. Ju högre poäng 
barnen får, desto sämre motorisk förmåga. När testet är utfört jämförs resultatet med poäng 
för en normgrupp i samma ålder. Om barnets poäng hamnar vid 5:e percentilen har han eller 
hon klara motoriska problem, och att hamna mellan 5:e och 15:e percentilen innebär 
motoriska problem i ett gränsområde. 
Bedömningsinstrumentet har visat sig ha god validitet och reliabilitet. 
MABC Checklista 
Checklistan kan användas på 5-11 år gamla barn. En person som känner barnet utför dagligen 
observationer under två till tre veckors tid. Checklistan består av fem olika delskalor; fyra för 
motorik och en för beteendemässiga faktorer relaterade till motoriska svårigheter. Varje skala 
innefattar 12 uppgifter, och varje uppgift kan ge 0-3 poäng. Ju högre poäng barnet får, desto 
sämre resultat. 
Även detta tests validitet har bedömts som god, medan test och re-testreliabiliteten har visat 
sig variera från låg till hög. 
(Bekung E et.al. Sjukgymnastik för barn och ungdom – teori och tillämpning. Lund; 
Studentlitteratur AB; 2002). 

 38 
 


	  

