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Sammanfattning 
Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som kan leda till svårigheter med hyperaktivitet, impulsivitet och 

uppmärksamhet som ca 5 % av skolbarnen i Sverige diagnostiseras med. Svenska barn har 

skolplikt och elever med ADHD kan bli påverkade i sin skolgång negativt. Antalet 

arbetsterapeuter i skolan ökar och det ses i flera projekt att en arbetsterapeut kan göra nytta i 

skolan för elever med funktionsnedsättningar. 

Syfte: Syftet var att identifiera vilka interventioner arbetsterapeuter kan använda sig av i 

skolan för att möjliggöra aktivitet hos elever med ADHD i åldern 5–18 år.  

Metod: Studentuppsatsen genomfördes som en litteraturstudie. Litteratursökning gjordes i 

två databaser, CINAHL plus with full text och PsycINFO. Den resulterade i att tio artiklar, 

både kvantitativa och kvalitativa inkluderades till litteraturstudien. Resultatet och metoden i 

artiklarna analyserades utifrån syftet och två frågeställningar. 

Resultat: Resultatet visar att tyngdväst, balansboll och Theraplay är interventioner som 

arbetsterapeuter kan använda sig av till elever med ADHD. Resultatet visar att ADHD 

symptomen förbättrades genom att elevernas uppmärksamhet tenderade att öka och 

hyperaktivitet tenderade att minska. Elevernas förmåga att sitta stilla tenderade att förbättras 

och fokus på skoluppgifter tenderade att ökade under lektionerna. I fyra studier sågs det inte 

bara tendens till förbättringar utan det sågs statistiskt signifikanta förbättringar i de nyligen 

nämnda ADHD-symptomen. Endast en studie beskrev att ingen uppenbar effekt sågs på 

elevernas aktiviteter sågs när balansboll användes. 

Slutsats: Att vara arbetsterapeut i skolan är en ny och spännande arena i Sverige. 

Arbetsterapeuten får då möjlighet att bidra med sitt aktivitet- och delaktighetstänk till 

elevhälsan. Elever med ADHD diagnos kan ha begränsningar när de är i skolan. Tyngdväst, 

balansboll och Theraplay anpassas utifrån elevernas fysiska förmågor och möjliggör 

aktiviteter i skolan genom att de tenderar att minska ADHD symptom. Detta gör tyngdväst, 

balansboll och Theraplay som tänkbara interventioner som arbetsterapeuten kan implementera 

till elever med ADHD diagnos i skolan.  

 

Nyckelord: ADHD, Arbetsterapi, Litteraturöversikt som ämne, Skolor, Studerande 
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1 Inledning  
Barn definieras i Barnkonventionen (1) som varje människa under 18 år. I Sverige bor det 

drygt två miljoner barn (2). Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan leda till svårigheter som hyperaktivitet, 

impulsivitet och uppmärksamhet som ca 5 % av skolbarnen i Sverige diagnostiseras med (3). 

ADHD diagnostiseringen ökar, vilket troligtvis beror på att mer diagnoskunskap finns. Detta i 

sin tur leder till att fler utredningar görs, vilket i slutändan resulterar i att fler barn blir 

diagnostiserade med ADHD (3). Detta fick en av författarna till litteraturstudien upp ögonen 

för under sin senaste verksamhetsförlagda utbildning på barn- och ungdomshabiliteringen i 

Örebro och en första nyfikenhet skapades. I USA, England, Australien och Nya Zeeland är 

arbetsterapeuter en del av elevhälsan i skolan (4). Arbetsterapeuter är en ovanlig profession i 

skolan i Sverige. I dagsläget har endast ett tiotal svenska kommuner anställt arbetsterapeuter i 

skolan (5). Antalet anställningar ökar och i t.ex. Östergötland finns 15 arbetsterapeuter 

verksamma inom elevhälsan i skolan (6). Att ADHD diagnostiseringen ökar (3) och att 

anställning av arbetsterapeuter inom skolan i Sverige ökar (6) skapade ett intresse och en 

nyfikenhet väcktes hos författarna. Författarna ville därför identifiera vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som kan användas i skolan för att främja dessa elevers möjlighet till aktivitet. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Arbetsterapi 
Arbetsterapeutyrket är en legitimerad profession inom hälso- och sjukvården och genom 

legitimeringen säkerhetsställs säkerheten, kvalitén och tryggheten för patienteten (7). 

Arbetsterapeutens mål är att på ett klientcentrerat arbetssätt öka en persons aktivitetsförmåga 

och delaktighet trots en funktionsnedsättning (8). En funktionsnedsättning kan vara kognitiv, 

psykisk eller fysisk (9). Med ett klientcentrerat arbetssätt tar arbetsterapeuten hänsyn till 

personens egna önskningar och behov. Arbetsterapeuten ser även till personens egna 

intressen, känslor och mål med arbetsterapin (9). Arbetsterapeuten kan använda sig av en 

aktivitetsfokuserad teoretisk arbetsterapimodell som heter Model of Human Occupation 

(MOHO) (9). Den syftar till att hjälpa främst arbetsterapeuter att förstå hur en aktivitet byggs 

upp och förstås. Varför människan vill vara aktiv, hur struktur skapas och hur aktiviteter kan 

anpassas utifrån t.ex. en funktionsnedsättning. Internationell klassifikation av funktions-

tillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (10), definierar en aktivitet som “en persons 

genomförande av en uppgift eller handling” (10 s. 85). Vidare definierar ICF delaktighet som 

“engagemang i en livssituation” (10 s. 85). Enligt Kielhofner (9) avser delaktighet i aktivitet 

till att en person engagerar sig t.ex. i lek, skola eller aktiviteter, vilket är viktigt för att uppnå 

ett fungerande vardagligt liv och välbefinnande. Miljön kan också påverka, genom att miljön 

både kan vara möjliggörande eller begränsande för delaktigheten (9). 

  

För att möjliggöra delaktighet och aktivitetsförmåga genomför arbetsterapeuten olika 

utredningar och bedömningar som leder till att arbetsterapeuten kan implementera en 

intervention (8). Genom att arbetsterapeuten och personen tillsammans utvecklar en 

behandlingsplan kan meningsfulla och betydelsefulla interventioner skapas (9). Arbets-

terapeuten använder sig av olika bedömningsinstrument för att förstå en persons behov och 

för att kunna sätta välgrundade mål och strategier i det arbetsterapeutiska arbetet (9). Det 

finns ett stort antal olika bedömningsinstrument där valet faller på det instrument vars syfte 

lämpar sig bäst i frågan (11). Interventionen ska förbygga risker och kompensera för en 

persons nedsatta förmåga (8). Det är viktigt att inte överkompensera personens förmågor (12). 

Interventionen kan vara att anpassa omgivningen i t.ex. hemmet eller skolan, eller andra typer 
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av strategier som leder till att vardagen blir enklare. Det kan vara att tillvarata eller utveckla 

färdigheter som finns hos personen, fysiska, kognitiva eller sociala. Arbetsterapeuten kan 

även prova ut, anpassa eller förskriva olika typer av hjälpmedel till personen (13). Hjälpmedel 

beskrivs av Socialstyrelsen (14) som en: ”Individuellt utprovad produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.” (14 s. 18). Ett hjälpmedel kan 

vara ett rörelsehjälpmedel som t.ex. en rullstol (15) eller ett kognitivt hjälpmedel som t.ex. 

hjälper till att planera eller hitta i omgivningen eller ett dataprogram som hjälper till att läsa 

upp vad som står på datorskärmen (16).  

 

Arbetsterapeuten arbetar med människan i alla åldrar (13). När arbetsterapeuten arbetar med 

barn är aktivitet det mest betydelsefulla för utveckling och delaktighet (11). Hos ett barn 

arbetar arbetsterapeuten med att öka barnets självständighet och delaktighet i aktiviteter som 

för barnet är viktiga i barnets olika miljöer. Fokus hos arbetsterapeuten är alltid barnet men 

hänsyn och intressen från familj, anhöriga, skolpersonal och övrig vårdpersonal bör också 

beaktas (11). 

 

2.2 ADHD 
En beskrivning av ADHD ger 1177 Vårdguiden (3) genom att det är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, en medfödd känslighet i hjärnans nervsystem. Hjärnan arbetar 

annorlunda genom t.ex. minskad aktivitet i den delen av hjärnan som påverkar att personen 

viljemässigt kan styra t.ex. sin uppmärksamhet, impulser eller reaktioner. Det har ingen 

påverkan på intelligensen utan problemen handlar om förmågan till koncentration, styra och 

kontrollera sitt beteende och hur aktiv och intensiv personen är. Attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) definieras genom, AD attention deficit som betyder brist på  

uppmärksamhet och HD hyperactivity disorder, som betyder hyperaktivitetsstörning alltså att 

man har ovanligt mycket energi. Statistiska Centralbyrån (SCB) (2) rapporterar att det i 

Sverige bor drygt två miljoner barn, och i Sverige beräknas det att ca 5 % av skolbarnen har 

ADHD (3).  

 

Kadesjö (17) menar att exakta orsaker varför vissa barn får ADHD inte finns, det har dock 

visats att det finns en hög grad av ärftlighet. Även komplikationer under fosterstadiet, vid 

förlossningen eller under den första levnadstiden kan leda till ADHD. Miljön som barnet 

växer upp i har betydelse för hur ADHD: n utvecklas och hur den artar sig.  

  

2.2.1 Diagnostisering 

Diagnostiseringen av ADHD ökar, detta beror troligen på att kunskapen kring ADHD har 

blivit bättre. Detta leder till att fler utredningar görs och därav får fler diagnosen (3). Om en 

misstanke finns på att ett barn har ADHD bör man söka vård för att kunna få stöd och den 

hjälp man behöver. Detta kan man t.ex. göra på barn och ungdomspsykiatrin (BUP) eller 

vårdcentralen (3). Om barnet utreds för ADHD kommer detta ske genom flera besök inom 

vården där flera yrkesprofessioner samverkar och både föräldrar, barn och skolpersonal får 

svara på många frågor (3). För att en diagnostisering av ADHD ska kunna vara möjlig följs 

kriterier beskrivna i Diagnostical and Statistical manual of Mental Disorders (DSM-5) (18). 

Dessa kriterier handlar t.ex. om att symptomen ska på ett allvarligt sätt ge barnet problem med 

att klara vardagssituationer. De ska ha pågått länge och inte vara tillfälliga och ha visat sig 

redan i förskoleåldern. Symptomen ska också vara i en markant skillnad från det förväntade 

utifrån ålder, kön och utvecklingsnivå (18).  
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2.2.2 Symptom 

Symptom som tyder på ADHD är hyperaktivitet, impulsivitet och problem med 

uppmärksamhet (3), vilka kan förekomma enskilt eller i kombination tillsammans (19). 

Hyperaktivitet kan visa sig genom att barnet inte finner någon ro, har svårigheter att sitta still, 

pratar ljudligt, snabbt och mycket och upplevs gå på högvarv. Barnet kan också kännetecknas 

av att röra sig mer än normalt (20). Impulsivitet kan visa sig genom att barnet kan ha problem 

med att koncentrera sig vid ett samtal om det sker saker runt omkring och barnet kan inte låta 

bli att se till det som händer (21). Barnet avbryter andra och kan ha problem med att vänta på 

sin tur eller att lyssna noggrant på instruktioner som ges (20). Problem med uppmärksamhet 

kan visa sig genom att slarvfel görs, saker tappas bort, detaljer missas och att barnet upplevs 

som tankspridd. Barnet kan lätt distraheras, ha problem med att planera eller att organisera sig 

(21). Symptomen kan förändras när barnet blir äldre och får livserfarenheter (17). Hos vuxna 

beräknas 2,5 % ha ADHD (3). 

 

2.2.3 Följder av ADHD 

Följder av ADHD menar Kadesjö (17) kan vara att barnet får svårigheter med inlärning, vilket 

kan leda till svårigheter i skolan, eller att utveckla intressen som är intressanta. Barnets 

relationer till sin omgivning som föräldrar, lärare och andra vuxna är ofta konfliktfyllda. 

Barnet kan uppleva mobbning och svårigheter med kamratrelationer. Enligt Golden et al. (22) 

påverkas barn med ADHD i sin skolgång genom att de har svårt att interagera med andra 

människor vilket gör dem osäkra. När barnets hyperaktivitet, impulsivitet och 

ouppmärksamhet visas kan andra barn se detta som störande och därför ignorera dem. Detta 

kan leda till ensamhet och en negativ påverkan på självkänslan. Imeraj et al. (23) har kommit 

fram till att när barn med ADHD är sysslolösa i skolan kan det bli en statistiskt signifikant 

ökning (p <0.05) av hyperaktivitet och en högre ljudnivå, vilket inte visades hos barn utan 

diagnosen ADHD. Enligt Mioni et al. (24) har barn med ADHD problem med sitt prospektiva 

minne och de har svårt att komma ihåg att utföra sina arbetsuppgifter som ligger framåt i 

tiden. Barnet får svårt att planera och organisera sin tid samt att använda sin kognitiva 

förmåga när de ställs inför prospektiva minnesuppgifter. 

 

2.2.4 Hjälp till barn med ADHD 

Genom att se barnet som funktionsnedsatt och att använda sig av ett positivt förhållningssätt 

är det lättare att förstå varför barnet gör som det gör, risken finns annars att det upplevs som 

trots (25). Barnet kan känna sig delaktig i aktiviteter om barnet upplever ett stöd från 

omgivningen (26). När barnet går i förskolan eller under första tiden av skolgången bör 

hjälpen inriktas på att förhållandena kring barnet fungerar optimalt. Genom att få 

omgivningen att förstå hur barnet fungerar kan omgivningen möta barnet och hjälpa barnet att 

utvecklas i t.ex. det sociala samspelet och hantera sina impulser (17). Det kan vara 

fördelaktigt för barnet att skapa bra struktur, vara tydlig, sammanfatta och ge information i 

skrift. Hjälpa barnet att sätta rimliga mål och tips på hur barnet kan förhålla sig och bemöta 

andra (21). Det finns medicinering för ADHD som för vissa barn kan lindra symptomen (17).  

 

2.3 Skolan  
2.3.1 Skolan i Sverige 

Sveriges Skollag (27) 7 kap. § 2 säger att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. 

Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år (27). Barn definieras i 

Barnkonventionen (1) som varje människa under 18 år. I skolan tillbringar barnet största 

delen av sin uppväxttid, barnet ska lära sig, utvecklas och barnets psykosociala välbefinnande 

ska främjas oavsett funktionsnedsättning (28). Vidare säger Skollagen (27) 1 kap. § 4 “I 
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utbildningen ska hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (27). Skolverket (29) 

skriver att gymnasieutbildningen är en av de viktigaste pelarna för att bli en del av 

arbetsmarknaden och samhället. Ett utanförskap från detta beräknas kosta samhället 14–15 

miljoner kronor under en livstid då personen blir beroende av försörjningsstöd och samhället 

förlorar skatteintäkter. Skolinspektionen (30) rapporterar att närmare 20 000 elever har ogiltig 

frånvaro. Skolverket (29) skriver att framgång till att behålla eleven i gymnasiet är att t.ex. 

arbeta och samarbeta på ett flexibelt och personcentrerat sätt. Att se alla elever utifrån deras 

perspektiv, följa upp och identifiera elevernas ogiltiga frånvaro se till deras hälsa och om de 

behöver särskilt stöd. 

 

Skollagen (27) 3 kap. § 5a säger att en extra anpassning kan ges till elever som inte kan uppnå 

skolans kunskapskrav med hjälp av ett nationellt bedömningsstöd. En extra anpassning kan 

vara hjälp med att planera och strukturera sig, tydligare instruktioner eller lämplig digital 

teknik (31). Vidare säger Skollagen (27) 3 kap. § 8 att om den extra anpassningen inte är 

tillräcklig ska detta anmälas till rektorn som ska utreda detta och ge ett särskilt stöd om 

utredningen visar att det krävs. Ett särskilt stöd kan vara en insats som behövs under en längre 

tid, en omplacering till en särskild grupp, eller att studiegången anpassas på olika sätt (31). 

 

2.3.2 Arbetsterapeuten i skolan 

Internationellt sett i t.ex. Australien, Nya Zeeland och USA är det vanligt att arbetsterapeuter 

arbetar direkt i skolmiljön, men i Sverige är det ovanligt (4). I Sverige just nu ökar 

anställningen av arbetsterapeuter i skolan (6; 13). Vinsten med att ha en arbetsterapeut i 

skolan har ett tiotal kommuner i Sverige anammat (5). Östergötland har i dagsläget 15 arbets-

terapeuter anställda i skolan inom elevhälsan (6). Arbetsterapeuten kan bedöma eller kartlägga 

elevens förmågor. Detta leder till att se vilka möjligheter och behov eleven har för att 

övervinna hinder så ett deltagande i skolans aktivtiter ska var möjlig. Aktiviteter i skolan kan 

t.ex. vara att komma i tid till lektionerna med rätt saker, delta i rastaktiviteter, kunna planera 

sina studier eller delta grupparbeten (4). 

 

2.3.3 Arbetsterapeutiska projekt i skolan 

I Sverige har det drivits flera projekt i skolor där arbetsterapeuter är delaktiga. Ett av 

projekten är Teknikstöd i skolan (32). Syftet med projektet var att se om elever med kognitiva 

svårigheter med hjälp av teknikstöd kunde öka och förbättra studieresultatet och genom det 

underlätta övergången från skolans värld till arbetslivet. Projektet genomfördes mellan åren 

2011–2013 i vuxenutbildning och i gymnasieskolor i tre svenska kommuner. Arbets-

terapeutens roll i projektet var att ingå i skolans elevhälsoteam. Arbetsterapeuten kunde bidra 

med sin kunskap att se personcentrerat på elevens helhet, motivation, behov, förståelse och 

förutsättningar genom att aktivitetsperspektivet inkluderade dygnets alla timmar. Erfarenhet 

visar att det med små medel går att öka en elevs måluppfyllelse och motivation i skolan. 

Flertalet elever i projektet ansåg att genom teknikstödet ökades deras studieresultat, frånvaron 

minskade och de kunde tackla jobbiga situationer under skoldagen på ett bättre sätt.  

 

Ett annat projekt var Vägar till arbeten (33) som genomfördes vid två gymnasieskolor mellan 

åren 2011–2014 i samarbete mellan flera förbund och myndigheter. Syftet med projektet var 

att genom teknikanvändning stärka elever med olika svårigheter och hinder. Arbetsterapeuter 

och specialpedagoger intervjuade de elever som ville delta i projektet. Utifrån vad som 

framkom under intervjun gjordes t.ex. teknikanpassningar och klassrumslösningar vilket 

genererade i att eleverna förbättrade sin studietid och måluppfyllelse. 
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Ytterligare ett projekt som fortfarande pågår är Samma koll (34). Projektet drivs i Kinda och 

Åtvidabergs kommuns grundskolor i årskurs 4–9 detta i samverkan med flera myndigheter. I 

projektet testas arbetsterapeutens roll i skolan. Projektet riktar sig till barn som har funktions-

nedsättning eller annan problematik som p.g.a. det har en ökad risk att hamna i utanförskap. 

Tanken med projektet är att på ett tidigt stadie i skolan ge insatser för att minska lidandet 

bland barnen och undvika utanförskap senare i livet som kan generera i samhällsvinster. 

 

2.4 Problemformulering  
Författarna ser många anledningar till att denna litteratursammanställning behövs. Dels 

genom att alla svenska barn har skolplikt (27) och att den ogiltiga frånvaron i skolan ökar 

(30). Men även till att fler barn blir diagnostiserade med ADHD (3). Genom att antalet 

arbetsterapeuter i skolan ökar (6) och att det ses i projekten Teknikstöd i skolan (32), Vägar 

till arbete (33) och Samma Koll (34) att en arbetsterapeut kan göra nytta i skolan för elever 

med funktionsnedsättningar. Därför behövs denna litteraturstudie för att studera befintlig 

forskning. Genom detta kan en identifiering och sammanställning av vilka interventioner 

arbetsterapeuter kan använda sig av i skolan då denna översikt saknas i dagsläget. Om 

kunskapsluckan fylls kan det hjälpa svenska arbetsterapeuter verksamma inom skolan när de 

möter elever med ADHD så att arbetsterapeutens åtgärd genom en extra anpassning kan 

optimeras.  

 

3 Syfte och frågeställningar  
Syftet var att identifiera vilka interventioner arbetsterapeuter kan använda sig av i skolan för 

att möjliggöra aktivitet hos elever med ADHD i åldern 5–18 år. 

  

Frågeställningar: 

 Hur beskrivs interventioner som arbetsterapeuter verksamma i skolan kan använda sig 

av till elever 5–18 år med ADHD? 

 Vilket resultat hade interventionerna på elevernas ADHD symptom?  
 

4 Metod  
4.1 Design 
Studentuppsatsen genomfördes som en litteraturstudie, vilket bedömdes som en lämplig 

metod för att sammanställa och skapa en icke systematisk översikt genom att granska 

vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte (35).  

 

4.2 Litteratursökning 
Initialt genomfördes pilotsökningar för att se om tillräckligt många vetenskapliga artiklar 

fanns inom det valda området samt att kunna finna en lämplig sökstrategi. Fritextsökning utan 

begränsning användes under pilotsökningarna (36). Därefter konsulterades en bibliotekarie 

vid Örebro universitet för att få hjälp med sökstrategin (35). Databaserna som användes var: 

CINAHL Plus with Full Text (CINAHL) och PsycINFO. Databaserna valdes för att de kunde 

svara på syftet då vetenskaplig forskning i ämnet arbetsterapi finns publicerade där (35). 

Indexord användes vid sökningen vilka heter olika beroende på vilken databas som sökningen 

görs i. Indexord är etiketter eller nyckelord som sätts på artiklarna beroende på artikelns 

innehåll (35). Indexorden hjälper till att hitta relevanta och mer specifika artiklar. Varje 

databas tilldelar artiklarna indexord beroende på vad artikeln handlar om, en artikel kan få 
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flera indexord (35). I CINAHL heter indexordet CINAHL subject headings (MH) och i 

PsycINFO Thesaurus (DE). Fritextsökningar användes om orden inte fanns som indexord. 

Två booleska operatorer AND och OR valdes att användas som komplement i litteratur-

sökningen. Booleska operatorn AND gör att kombinationer av sökord kan göra sökningen mer 

begränsad, OR gör att sökningen kan bli bredare (37). Genom att bygga block av sökord och 

att använda booleska operatorn OR som sedan kombinerades med booleska operatorn AND 

gjorde att sökningen blev mer specifik för syftet. Sökoperatorn NOT som kan exkludera olika 

söktermer användes inte (35). För att säkerhetsställa att flera varianter av ord skulle kunna 

inkluderas i sökningen användes trunkering, genom att en asteriks (*) användes (37). De 

sökord som användes var: Attention deficit disorder with hyperactivity, Attention deficit 

hyperactivity disorder, ADHD, Schools, School health services, School, Classroom, School 

based, Learning environment, Occupational Therapy och Pediatric Occupational Therapy. 

Hur dessa sökord användes med indexord, fritextsökning, sökoperanter och trunkeringar och 

vilket resultat de gav ses i en sökmatris, se tabell I i bilaga 1.  

 

4.3 Urval 
Kristensson (35) menar att syftets bärande delar ska vara grunden för de valda inklusions-

kriterierna. För litteraturstudien var inklusionskriterierna att eleverna skulle vara mellan 5–18 

år och vara diagnostiserade med ADHD. De arbetsterapeutiska interventionerna skulle ske i 

skolan. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och vara peer-review. Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara 

litteraturstudier samt om de inte fanns tillgängliga i fulltext i en tidskrift tillgänglig i Sverige.  

 

Initialt resulterade litteratursökningen i sammanlagt 130 artiklar, ifrån databasen CINAHL 

fanns 23 artiklar efter peer-review och i PsycINFO 107 artiklar efter peer-review. Peer-review 

användes för att artikeln då har granskats och accepterats innan publicering (35). Någon 

begränsning av år gjordes inte då flera intressanta titlar föll bort när begräsningen till tio år 

testades. Konton skapades i databaserna och varje sökning sparades, tillgång till sökningarna i 

databaserna kunde därmed ske fortlöpande under litteraturstudiens arbetsgång. Efter den 

första enskilda gallringen genom lästa titlar, sparades de artiklar som var av intresse och som 

kunde svara mot syftet. Genomgången av alla titlar resulterade i att 38 artiklar kunde sparas i 

databasernas mapp, ifrån CINAHL fanns 15 artiklar och i PsycINFO 23 artiklar, dessa 

innehöll inklusionskriterierna för litteraturstudien i titeln. Titlar som exkluderades var att 

eleverna hade en annan diagnos eller att titlarna inte var relevanta för syftet. Utifrån titlar 

plockades tre artiklar bort då de var dubbletter, de 35 kvarvarande artiklarna, i CINAHL fanns 

15 artiklar och i PsycINFO 20 artiklar lästes abstrakten till fullo igenom enskilt av författarna. 

Artiklar exkluderades om eleverna inte var diagnostiserade med ADHD, att interventionen 

inte hade med skolan att göra eller att artikeln inte var tillgänglig i en tidskrift som fanns i 

Sverige. Författarna var eniga om vilka artiklar som skulle läsas i fulltext. Kvar fanns 16 

artiklar som lästes i fulltext, det var åtta artiklar ifrån vardera databasen. Artiklar exkluderades 

efter att det framkom att eleverna inte var diagnostiserade med ADHD eller att interventionen 

inte hade med skolan att göra.  

 

Sammanlagt hittades tio artiklar (38–47) till litteraturstudien. Efter fulltextläsningen av 

artiklarna fanns åtta relevanta artiklar kvar som kunde inkluderas till litteraturstudien, ifrån 

CINAHL sex artiklar (38; 40; 42; 45–47) och två artiklar (39; 43) från PsycINFO. En 

manuellsökning gjordes genom att de inkluderade artiklarnas text bearbetades och deras 

referenslistor granskades (37), det resulterade i att ytterligare två artiklar (44; 41) 

inkluderades. Hela urvalsprocessen presenteras i ett flödesschema som ses i figur I. 
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Figur I. Flödesschema på urvalsprocessen. 

 

4.4 Kvalitetsbedömning 
Forsberg et al. (37) menar att artiklarna som har identifierats in i en litteraturstudie bör 

kvalitetsbedömas systematiskt för att kunna värdera artiklarnas kvalitet. Forsberg et al. (37) 

menar vidare att om en litteraturstudie innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar ska 

de bedömas utifrån olika mallar. De artiklar som inkluderades granskades av författarna var 

för sig utifrån granskningsmallar beskrivna av Forsberg et al. (37). Resultaten jämfördes och 

författarna var eniga om vilken kvalitet artiklarna skulle få. Kvalitetsbedömningen resulterade 

i att åtta artiklar (38–44; 47) bedömdes till hög kvalitet, två artiklar (45; 46) bedömdes ha 

medelkvalitet och inga artiklar bedömdes ha låg kvalitet, se artikelmatris, tabell II i bilaga 2. 

Antalet vetenskapliga 

artiklar från 

databassökningen 

n = 130 
Artiklar exkluderade efter 

genomgång av titel 

n = 92 Potentiellt relevanta artiklar 

n = 38 

Antalet lästa abstrakt 

n = 35 

Antalet artiklar inkluderade 

i litteraturstudien 

n = 10 

Antalet lästa artiklar i 

fulltext 

n = 16 

Artiklar exkluderade på 

grund av dubbletter 

n = 3 

Artiklar exkluderade efter 

genomgång av fulltext på 

grund av: 

 eleverna var inte 

diagnostiserade 

med ADHD  

 interventionen 

utfördes inte i 

skolan 

 

n = 8 

 

Artiklar exkluderade efter 

genomgång av abstrakt 

n = 19 

Relevanta artiklar 

n = 8 

Antalet identifierade 

artiklar efter manuell 

sökning  

n = 2 
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4.5 Databearbetning och analys 
För att kunna svara på litteraturstudiens syfte som var att identifiera vilka interventioner 

arbetsterapeuter kan använda sig av i skolan för att möjliggöra aktivitet hos elever med 

ADHD i åldern 5–18 år, analyserades de tio artiklarna (38–47). Analysen genomfördes utifrån 

ett induktivt angreppssätt, genom att författarna tolkade och beskrev artiklarna förutsättnings-

löst (37). Friberg (48) menar att en innehållsanalys ska ske systematiskt och genom en 

fyrastegs process. I det första steget lästes artiklarna igen, enskilt av författarna flertalet 

gånger för att få förståelse av helheten i artiklarna. En sammanfattning av dem skrevs ned på 

ett papper (48). I steg två dokumenterades alla artiklar i en artikelmatris (se tabell II i bilaga 

2), i vilken t.ex. författare, titel, syfte, design/urval, resultat och kvalitetsbedömning 

presenterades. Detta gjordes för att få en struktur över artiklarna (48). I enlighet med Fribergs 

metod (48) analyserades i det tredje steget både de nio kvantitativa (38–40; 42–47) och den 

kvalitativa (41) artikel utifrån syftet och de två frågeställningarna och en identifiering av 

viktiga nyckelbegrepp gjordes. En översikt av skillnader och likheter av respektive artikel 

identifierades och överstrykningspennor användes för att få en struktur. Författarnas 

respektive resultat jämfördes, meningsskiljaktigheter löstes genom diskussion tills enighet 

uppnåddes. I det fjärde steget gjordes en analysmatris (se tabell III i bilaga 3), så att de 

identifierade svaren på frågeställningarna kunde utläsas på ett tydligt sätt, vilket ligger till 

grund för litteraturstudiens resultat (48).  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
När en studie genomförs måste ett risk-nyttoförhållande övervägas, potentiella risker för 

besvär och skador för deltagarna måste vägas mot eventuella vinster av studien (49). Eftersom 

en litteraturstudie genomfördes existerade ingen deltagarkontakt och därför ses eventuella 

risker som minimala. Eventuella vinster med litteraturstudien kan vara att en kunskapslucka 

fylls. Författarna har haft med i beaktande att inte plagiera andras texter utan att referera till 

upphovsmannen (49). Författarna har haft i beaktning att följa Vetenskapsrådets God 

forskningssed (50) genom att rättvist bedöma andras forskning, att inte stjäla annans forskning 

och tala sanning. I de artiklar som inkluderades i litteraturstudien granskade även författarna 

hur de behandlat forskningsetiska överväganden. Det framkom att en etikprövningsnämnd 

granskat och godkänt två (39; 47) av de tio (38–47) inkluderade artiklarna. Olika universitets 

granskningsnämnder har godkänt fyra artiklar (38; 42; 43; 45). En artikel (46) har föräldrar 

och barn fått samtycka till att delta i medan tre artiklar (40; 41; 44) inte har godkänts av någon 

nämnd eller universitet och behandlar heller inte den frågan. Oavsett de ovannämnda 

förfarande inkluderades de tio artiklarna till litteraturstudien (38–47).  

 

5 Resultat 
5.1 Artikelbeskrivning 
För att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar resulterade urvalsprocessen i att 

sammanlagt tio artiklar (38–47) analyserades. I samtliga artiklar var arbetsterapeuter 

författare, medförfattare eller att författarna rekommenderade interventionerna till 

arbetsterapeuter. Interventionerna har skett i skolan till elever 5–18 år med ADHD diagnos. 

Syftet med studierna i de vetenskapliga artiklarna har varit att undersöka hur elevernas ADHD 

symptom påverkas när interventionerna implementerats. Artiklarna är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2001–2016. Sju studier var genomförda i USA (40–46), 

två var genomförda i Sydafrika (38; 47) och en i Taiwan (39). Nio studier hade kvantitativ 

metod (38–40; 42–47), en studie hade en kvalitativ metod (41). Samtliga artiklar har 
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kvalitetsbedömts, åtta artiklar (38–44; 47) bedömdes till hög kvalitet, två artiklar (45; 46) 

bedömdes till medelhög kvalitet. För mer detaljer se artikelmatrisen, tabell II i bilaga 2. 

 

I artiklarna som inkluderades till litteraturstudien förekom tre interventioner. Fem artiklar 

(38–42) redovisar om tyngdväst, fyra artiklar (43–46) om balansboll och en artikel (47) om 

Theraplay. Resultatet från artikelmatrisen (se tabell II i bilaga 2) och analysmatrisen (se tabell 

III i bilaga 3) och svar på syftet och de två frågeställningarna redovisas i löptext i de 

efterföljande rubrikerna.  

  

5.2 Beskrivning och resultat av interventionerna 
5.2.1 Beskrivning av tyngdväst 

Tyngdvästen beskrevs i fyra artiklar (38–40; 42) att de hade fickor placerade runt tyngdvästen 

där tyngder kunde placeras. Tyngderna anpassades utifrån elevernas kroppsvikt, vanligtvis till 

5-10 % (38–40; 42). Olson et al. (41) beskrev att arbetsterapeuterna rapporterade att de 

gradvis ökade vikten på tyngdvästen tills positiv effekt sågs. En arbetsterapeut säger: ” I start 

with 2 % of the child’s body weight and then move up to 5 %. I have gone up as high as 10 

%.” (41 s. 61). Buckle et al. (38) och VandenBerg (42) beskrev att eleverna fick använda 

tyngdvästen innan själva observationen skulle äga rum för att eleverna kunde anpassa sig till 

att använda tyngdvästen. Olson et al. (40; 41) rapporterade att vid en stationär aktivitet i 

skolan användes tyngdvästarna mest, den användes vanligtvis under en timme/tillfälle och 

antalet tillfällen per dag varierade kraftigt men det vanligaste var två till fyra gånger per dag.  

 

5.2.2 Resultat av tyngdväst 

När tyngdvästen bars sågs en statistiskt signifikant förbättring på uppmärksamhet på 

skoluppgifter hos eleverna redovisade Buckle et al. (38) (p ≤0.02–0.01) och Lin et al. (39)  

(p ≤0.05). I två studier sågs en tendens till förbättring av elevernas uppmärksamhet (40; 41). 

Lin et al. (39) redovisade att det inte sågs någon skillnad gällande impulsivitet. 

 

En statistiskt signifikant ökning i det stillasittande beteendet redovisade Buckle et al. (38)  

(p <0.00) och Lin et al. (39) (p <0.05) hos eleverna när tyngdvästen bars. Olson et al. (40) 

redovisade att arbetsterapeuterna rapporterade att det stillasittande beteendet var bland det 

vanligaste beteendet som tenderade att förbättras hos eleverna. Lin et al. (39) redovisade att 

de kroppsliga rörelserna förbättrades statistiskt signifikant (p <0.05) hos eleverna men det 

verbala uttrycket sågs det ingen förbättring på.  

 

Lin et al. (39) och VandenBerg (42) redovisade en statistiskt signifikant ökning (p ≤0.05) av 

fokus på skoluppgifter hos eleverna när tyngdvästen bars. Buckle et al. (38) redovisade en 

statistiskt signifikant ökning (p <0.00) av färdigställande av skoluppgifter hos eleverna. 

VandenBerg (42) redovisade att barnet med mest hyperaktivitet visade på den största 

förändringen på fokus på skoluppgifter när tyngdvästen bars. Två studier visades en tendens 

till ökning av fokus på skoluppgifter (40; 41). 

 

I den kvalitativa studien (41) framkom att 70 % av arbetsterapeuterna såg tendens till 

beteendeförändringar hos eleverna när de bar tyngdvästen. Arbetsterapeuter med mer 

erfarenheter rapporterade mer observerbara positiva beteenden och att negativa beteenden 

tenderade att minska (40). En arbetsterapeut säger: “When the vest is taken off, the child 

reverts back to all behaviours.” (41 s. 60). En elevs delaktighet tenderade att öka vid 

användning av tyngdvästen då eleven hade lättare att organisera och interagera sig på 

lekplatsen (42). Buckle et al. (38) redovisade att lärarna rapporterade att eleverna tenderade 
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att bli mer lugna och alerta när tyngdvästen bars. För utförligare beskrivning och resultat se 

artikelmatris, tabell II i bilaga 2 och analysmatris, tabell III i bilaga 3.  

 

5.2.3 Beskrivning av balansboll 

Balansbollen beskrevs av Schilling et al. (45) att den var utrustad med formade fötter, vilka 

kunde förlängas. Taipalus et al. (46) beskrev att balansbollen hade ett stativ, fötterna och 

stativet förhindrade bollen att rulla iväg när den inte användes. Balansbollen (43–46) 

anpassades individuellt för varje elev, vilket dock beskrevs olika noggrant i artiklarna. En 

anpassning kunde vara att eleverna mättes från mitten av knäet till golvet för att säkerställa att 

varje elev fick lämplig storlek på balansbollen (46). Fedewa et al. (43) och Goodmon et al. 

(44) beskrev att en utbildad instruktör anpassade och visade eleverna hur balansbollen skulle 

användas. Schilling et al. (45) och Fedewa et al. (43) beskrev att eleverna fick använda 

balansbollen innan första observationen skulle äga rum så att de själva kunde utforska 

balansbollen och därmed eliminera eventuella nyhetseffekter.  

 

5.2.4 Resultat av balansboll 

I två studier (43; 44) framkom att elevernas uppmärksamhet tenderade att öka när eleverna 

satt på balansbollen. Goodmon et al. (44) indikerade att eleverna visade en uppmärk-

samhetsförbättring. Taipalus et al. (46) redovisade ingen uppenbar effekt av balansbollen, 

men eleverna ansåg att deras uppmärksamhet tenderade att förbättras. 

 

I två studier (43; 45) framkom att elevernas fokus på skoluppgifter tenderade att öka när 

eleverna satt på balansbollen. Schilling et al. (45) redovisade att det stillasittande beteendet 

tenderade att öka när balansbollen implementerades. Fedewa et al. (43) beskrev att lärarna 

ansåg att balansbollen hjälpte eleverna att lugna sig genom aktivitetsraster på balansbollen. En 

lärare noterade att ljudnivån i klassen förbättrades dramatiskt och en annan lärare påpekade att 

det blev mindre rörelse bland eleverna efter interventionen. Goodmon et al. (44) beskrev att 

balansbollen hade en positiv inverkan på elevernas beteende, flertalet oönskade beteenden 

minskades med statistiskt signifikant (p ≤0.05). Vidare redovisade Goodmon et al. (44) att 

lärarna rapporterade en statistiskt signifikant ökning av önskvärda klassrumsbeteenden hos 

eleverna. Goodmon et al. (44) beskrev även att ingen statistiskt signifikant förbättring av 

elevernas läsförståelse eller egna självrapporter om beteende framkom. För utförligare 

beskrivning och resultat se artikelmatris, tabell II i bilaga 2 och analysmatris, tabell III i bilaga 

3.  

 

5.2.5 Beskrivning av Theraplay 

Interventionen Theraplay var den intervention som skiljde sig mest från de andra, då inga 

direkt fysiska redskap behövdes samt att interventionen genomfördes i ett kliniskt terapeutiskt 

rum på skolan. Fourie et al. (47) beskrev att arbetsterapeuten i Theraplay använde sig själv 

som redskap. Theraplay är ett arbetsterapeutiskt arbetssätt för elever och föräldrar där arbets-

terapeutens fokus är att bygga ett förhållande med aktiviteter som inkluderar beröring och 

fysiska kontakter (47). Fourie et al. (47) beskrev även att varje Theraplay behandlingstillfälle 

innehöll fyra delar: struktur, vård, engagemang och utmaning. Gällande ADHD symptom 

syftar Theraplay till att främja självkontroll och internalisering av regler och struktur, så att 

eleverna lär sig att avväga sitt beteende (47). Arbetsterapeutens tempo varierade under varje 

behandlingstillfälle och aktiviteter introducerades som förbättrade elevernas impulskontroll 

och förmågan att fördröja tillfredsställelse med hänsyn till elevens behov.  
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5.2.6 Resultat av Theraplay 

Fourie et al. (47) beskrev att det sågs en positiv tendens i elevernas hyperaktivitet när 

Theraplay implementerades. Vidare beskrev Fourie et al. (47) i sitt resultat att elevernas 

beteende förbättrades statistiskt signifikant i en del av de 14 oönskade beteendena och att 

önskvärda klassrumsbeteenden sågs när Theraplay implementerades. Försöksgruppen 

förbättrade sig statistiskt signifikant i rumsorientering och visuell motorhastighet. Fourie et al. 

(47) beskrev att Theraplay hade tendens till ett positivt påverkansmönster för barn med 

ADHD och att det sågs en positiv tendens i elevernas perfektionism och sociala problem. 

Fourie et al. (47) beskrev även att Theraplays strukturerade tillvägagångssätt tenderade att 

förbättra elevernas självkänsla och hjälpte eleverna med ADHD att utveckla sina egna sociala 

färdigheter som krävdes för att t.ex. kunna lyckas i skolan. För utförligare beskrivning och 

resultat se artikelmatris, tabell II i bilaga 2 och analysmatris, tabell III i bilaga 3. 

 

6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Evidensbaserad omvårdnad handlar om att identifiera vetenskaplig kunskap, kritiskt granska 

den och göra en sammanställning av kunskapen så att de omvårdnadsåtgärder och rutiner som 

fungerar bäst ska användas (37). Därför anses metodvalet vara lämpligt genom att en icke-

systematisk litteraturstudie gjordes genom att kritiskt granska vetenskapliga artiklar för att få 

en överblick över vilka interventioner som kan användas av arbetsterapeuter i skolan till 

elever med ADHD diagnos (35).  

 

Litteratursökningen började med att författarna på egen hand gjorde flera pilotsökningar. 

Detta genom fritextsökningar utan begränsningar i flera olika databaser för att kunna finna 

lämplig sökstrategi (36). Att hitta sökord, synonymer, kombinationer av dessa upplevde 

författarna vara svårt och tidskrävande. Därför kontaktades en bibliotekarie vid Örebro 

universitet för att få hjälp med att identifiera lämpliga databaser, ämnesord och 

fritextsökningar. Även vilka fritextsökningar som skulle få en trunkering samt hur lämpliga 

block av sökord byggs upp med de booleska operanterna AND och OR. Genom detta kunde 

lämpliga artiklar i de vetenskapliga publikationerna identifieras (35). Detta resulterade i att 

arbetet med litteraturstudien kom vidare framåt. Genom att sökning genomfördes dels på egen 

hand, dels tillsammans med en bibliotekarie som besitter stor kunskap om litteratursökning, 

ses detta som en styrka då författarna upplevde detta som svårt.  

 

Kristensson (35) menar att målet med sökorden är att de ska finna relevanta artiklar, till dessa 

måste man noggrant överväga alla tänkbara liknande ord och begrepp så att inget relevant 

faller bort. I litteratursökningen användes både indexord och fritextsökning. Axelsson (36) 

menar att det tar tid att få en artikel indexerad, valet att då använda även fritextsökning till 

indexorden ses som en styrka så att säkerhetsställa att den senaste forskningen kommer med. 

En trunkering innebär att en asteriks (*) används i slutet av ordet för att ordets olika böjningar 

kan inkluderas, trunkeringen kan även användas i början av ett ord (37). En trunkering utökar 

därmed sökningen. Hade fler synonymer, indexord eller fritextsökning tillsammans med 

trunkeringar identifierats hade detta kunnat resultera i fler artiklar. Men tidsbristen gjorde att 

detta inte var möjligt. Hade detta gjorts hade resultatet kunnat se annorlunda ut, fler 

interventioner hade kunnat identifieras eller studier med andra resultat hade kunnat 

inkluderas, eller att eleverna hade haft en annan ålder. Eleverna i studierna var mellan ca 5–11 

år alltså i underkant av åldersspannet som valdes i syftet där eleverna skulle vara mellan 5–18 

år. Att eleverna inte var äldre kan bero på att när en person med ADHD blir äldre lär personen 
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sig att hantera sina symptom och får livserfarenhet (17) och därför är kanske inte studier 

gjorda på äldre barn. 

 

Ingen begränsning till publicerings år av artiklarna användes då flera intressanta titlar föll bort 

när detta testades i sökningen. Litteratursökningen resulterade i relativt få sökträffar att 

författarna tittade igenom titlarna, innan begränsning till år testades, den äldsta artikeln (42) är 

från 2001. Forsberg et al. (37) menar att forskning är en färskvara som helst ska innefatta som 

mest fem år gamla studier. Att litteratursökningen inte resulterade i fler artiklar som är nya ses 

som en begränsning. Genom att ADHD diagnostiseringen ökar (3) och att fler arbetsterapeuter 

anställs i skolan (6) borde även dessa anledningar resulterat i nyare studier eller studier ifrån 

Sverige. Författarna ser detta som en anledning till att sökningen skulle ha formulerats 

annorlunda. Författarna började urvalsprocessen utifrån Örebro universitets riktlinjer för 

litteraturstudier. Det första urvalet gjordes genom att titlar granskades, de titlar som inte 

innehöll författarnas sökord exkluderades. Att det första urvalet skett genom en gallring av 

titlar ses som en begränsning, titlar som egentligen hade med syftet att göra kan ha 

exkluderats, alla titlar är inte så välformulerade. Kristensson (35) menar att den första 

gallringen ska ske genom att samtliga abstrakt läses. Författarna insåg för sent i processen att 

metodboken frångåtts att sökningen inte kunde göras om.  
 

Kristensson (35) menar att de inklusionskriterier som väljs ska vara grundade på syftets 

bärande delar, detta ses som att det har skett. Ett inklusionskriterie för artiklarna i litteratur-

studien var att de skulle vara publicerade på engelska eller svenska. Genom att en 

översättning till svenska gjordes i analysen av artiklarna, kan detta möjligen ses som bias. 

Risken finns då att en felaktig översättning skett och därmed feltolkat resultatet omedvetet 

(35). Engelska är endast ett andra språk för författarna. Ett annat inklusionskriterie var att 

eleverna skulle vara diagnostiserade med ADHD. Hade valet istället varit ADHD symptom, 

alltså antingen hyperaktivitet, impulsivitet eller uppmärksamhetproblematik hade litteratur-

sökningen kunnat bli större. Författarna upplevde svårigheter att finna minst tio relevanta 

artiklar som svarade på syftet, detta hade kanske hjälpt till att utöka resultatet. Både 

kvantitativa och kvalitativa metoder används inom omvårdnadsforskning och det ses som en 

styrka att inkludera båda varianterna i en studentuppsats (37), vilket har skett. När både 

kvantitativa och kvalitativa studier inkluderas resulterar det i kunskap genom både vetenskap 

och erfarenheter (48 s. 20), vilket ses som en styrka. 

 

Litteraturstudien kvalitetssäkrades genom att granskningsmallar av Forsberg et al. (37) 

användes för att bedöma artiklarna. Artiklarna granskades var för sig av författarna och sedan 

jämfördes resultatet. Resultatet visade att inga skillnader sågs därför löstes kvalitetssäkringen 

utan meningsskiljaktigheter (35). Två av artiklarna (45; 46) hade en nästan obefintlig och 

dåligt beskriven analysdel, därför bedömdes dessa artiklar till endast medelkvalitet. Att 

systematiskt kvalitetssäkra ses som en styrka, men att kvalitetsbedöma anser författarna till 

litteraturstudien som vagt, beroende på vem som granskar kan resultatet skifta. Skulle någon 

annan göra om litteraturstudien kan artiklarna bedömas till en annan kvalitet. Finns ett 

inklusionskriterie att t.ex. endast artiklar med hög kvalitet ska inkluderas kan artiklar som 

författarna valde att inkludera, exkluderas för andra.  

 

Sex av de inkluderade artiklarna (38; 39; 42; 43; 45; 47) har godkänts av en etiksprövnings-

nämnd eller universitet, i en artikel (46) fick föräldrarna och eleverna samtycka till att delta. 

Forsberg et al. (37) beskriver att en litteraturstudie endast bör inneha artiklar som har 

godkänts av en etiksprövningsnämnd eller där överväganden har gjorts. Författarna valde att 
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inte ha detta som ett inklusionskriterie till litteraturstudien då risk finns att relevanta artiklar 

exkluderas p.g.a. detta. Det behöver dock inte betyda att artiklarna inte är godkända, 

författarna av artiklarna kan välja att inte redovisa det resultatet. Numera krävs det av 

medicin- och vårdvetenskapliga tidskrifter att artiklar fått ett godkännande för att få 

publiceras (49). Därför inkluderades tre artiklar (40; 41; 44) av denna art till litteraturstudien. 

 

Vidare menar Forsberg et al. (37) att det är viktigt att redogöra resultat även om det inte 

stöder sin egen värdering, detta har skett då Taipalus (46) visade på att balansbollen inte gav 

någon uppenbar effekt på eleverna. Hade inte detta etiska övervägande gjorts hade författarna 

kunnat välja att exkludera denna artikel så interventionerna fått ett mer positiv resultat.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka interventioner arbetsterapeuter kan 

använda sig av i skolan för att möjliggöra aktivitet hos elever med ADHD i åldern 5–18 år. 

Resultatet visade att arbetsterapeuter kan använda sig av interventioner som tyngdväst (38–

42), balansboll (43–46) och Theraplay (47) till eleverna. Resultatet visar att ADHD 

symptomen förbättrades genom att elevernas uppmärksamhet tenderade att öka (38–41; 43; 

44) och hyperaktivitet tenderade att minska (38; 43; 47). Elevernas förmåga att sitta stilla 

tenderade att förbättras (38–43; 45) och fokus på skoluppgifter tenderade att ökade under 

lektionerna (38–43; 45). I fyra studier (38; 39; 44; 47) sågs det inte bara tendens till 

förbättringar utan det var statistiskt signifikanta förbättringar i de nyligen nämnda ADHD-

symptomen. Endast Taipalus et al. (46) beskrev att ingen uppenbar effekt på elevernas 

aktiviteter sågs när balansbollen användes. 

 

Samtliga interventioner, tyngdväst, balansboll och Theraplay kan ses som Skollagens (27) 

definition på en extra anpassning. En extra anpassning kan vara ett hjälpmedel som kan 

underlätta för att utföra aktiviteter i skolan (51). Skollagen (27) säger att en extra anpassning 

kan hjälpa eleven att uppnå skolans kunskapskrav. Enligt FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar (52) ska förutsättningar ges till dessa personer så att de 

kan delta och leva ett så självständigt liv som möjligt. Kielhofner (9) beskriver att gå i skolan 

är ett exempel på att vara delaktig i en aktivitet, det kan innefatta olika typer av lektioner, 

raster eller t.ex. lunchen. Elevens delaktighet i skolan handlar om att kunna göra samma saker 

som sina kamrater, känna att de tillhör gruppen och ha tillgång till samma lokaler (28). Barn 

med funktionsnedsättningar kan uppleva att de inte får vara delaktiga i skolans lärande och 

aktiviteter som deras kamrater (26). Genom att elever med funktionsnedsättning som t.ex. 

ADHD får vara delaktiga i skolan kan deras chanser öka till samma teoretiska och sociala 

utbildning som sina klasskamrater (53). Forskning visar att elever med en funktions-

nedsättning som ADHD ska kunna vara delaktiga i skolan kan de behöva mer stöd än andra 

elever, för att kunna vara delaktiga på samma villkor (26; 54; 53). Kielhofner (9) menar att 

“En funktionsnedsättning kan förändra, men behöver inte förhindra, delaktighet i aktivitet om 

det finns adekvat stöd i miljön” (9 s. 102). Arbetsterapeuten har kunskap om att på ett klient-

centrerat arbetssätt kunna ge stöd till elever för att öka deras delaktighet i skolan (9; 28). 

Arbetsterapeuten har även kunskap om diagnoser som kan stödja både elever och lärare så att 

eleven kan uppnå skolans kunskapsmål (28).  

 

Arbetsterapeuten har förskrivningsrätt och kunskap om olika hjälpmedel som kan ge barnet 

förutsättningar att klara skolans kunskapsmål (12). Fördelen med att arbetsterapeuten finns i 

skolan är att eleven inte behöver söka hjälp via habiliteringen för att få ett hjälpmedel (5). 

Resultatet visade att samtliga interventioner, tyngdväst, balansboll och Theraplay anpassades 

utifrån varje elevs fysiska förutsättningar. Arbetsterapeuten är ansvarig över att de 
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interventioner som förskrivs anpassas och är lämpliga så att det kan ge eleven de bästa 

förutsättningarna (14). Enligt Kielhofner (9) ser arbetsterapeuten till en individs helhet. Det 

klientcentrerade arbetssättet tar hänsyn till en persons funktionsnedsättning, genom detta 

anpassar arbetsterapeuten interventioner efter en individs egna behov, förutsättningar och 

önskemål (9). Buckle et al. (38) redovisade att tyngdvästen skulle harmonisera med elevernas 

skoluniform. Boman (55) menar att en person kan känna sig utpekad när man får ett 

hjälpmedel, det kan ses som positivt att Buckle et al. (38) hade detta i åtanke när tyngdvästen 

designades. Fedewa et al. (43) och Schilling et al. (45) tillät även elever utan diagnos använda 

balansbollen och tyngdvästen i klassrummet under interventionen. Hemmingsson et al. (56) 

menar att det finns allt för många hjälpmedel i skolan som inte nyttjas, en anledning kan var 

att eleven upplever att kamratrelationen påverkas och därför inte använder hjälpmedlet. 

Boman (55) menar vidare att det kan ses som en fördel att eleverna med ADHD inte känner 

sig annorlunda bara för att de använder en balansboll genom att alla elever oavsett funktions-

nedsättning använder balansbollen. Golden et al. (17) menar att elever med ADHD ofta kan 

uppleva att de känner sig mobbade, detta ses som att det kan undvikas när alla elever använde 

balansbollen. Kielhofner menar att “En stödjande miljö i form av allt från anpassad special 

utrustning till kognitiva hjälpmedel kan t.ex. göra det möjligt för en människa att utföra en 

aktivitetsform trots begränsningar i utförandekapacitet.” (9 s. 102).  

 

Symptomen vid ADHD hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet kan upplevas som 

störande av andra elever i klassen (22). Att elevernas symptom tenderade att minska i 

resultatet (38–41; 43; 44; 47) kan ses som positivt. Golden et al. (22) beskriver att symptomen 

kan leda till ensamhet och att eleverna får en negativ självkänsla. Folkhälsomyndigheten (57) 

rapporterar att ohälsan hos unga ökar, nästan hälften av alla 15-åringar har psykosomatiska 

symptom, en anledning ses som brister i skolans funktion. Även diagnostiseringen av ADHD 

ökar (3), att använda interventionerna tyngdväst, balansboll och Theraplay kan ses som hjälp 

till dessa elever för att undvika ohälsa. ICF (10) beskriver utbildning som en hälsorelaterad 

komponent. Elevernas psykosociala hälsa ska främjas oavsett funktionsnedsättning (28). 

Folkhälsomyndigheten (58) rapporterar att den svenska skolan behöver stärkas så att den 

psykiska ohälsan hos unga kan minskas. (34). Skolverket (29) rapporterar att exkluderas 

någon från arbetsmarknaden och samhället beräknas det kosta 14–15 miljoner kronor, vilket 

ofullständigt betyg kan leda till. Strömberg (34) säger ”Att sluta gymnasieskolan med 

godkända betyg är det viktigaste vaccinet vi kan ge våra ungdomar mot arbetslöshet.”(34 s. 

3). 

 

Utifrån vad författarna kom fram till i resultatet tycks eleverna bli hjälpta av interventionerna. 

Tyngdväst, balansboll och Theraplay kan ses som en extra anpassning, en intervention som en 

arbetsterapeut smidigt kan implementera i skolan. Därför ser författarna det som en anledning 

till att fler kommuner borde anställa arbetsterapeuter i skolan. Arbetsterapeuten kan möjligen 

med sin tvärvetenskapliga utbildning, sin kunskap och kompetens komplettera skolans 

elevhälsa. Detta för att möjliggöra en fungerade skolvardag för elever med ADHD och hjälpa 

dessa elever att uppnå skolans kunskapskrav. När elever inte slutför sin gymnasieutbildning 

kan det ses som en samhällsekonomisk förlust. Avslutningsvis ser författarna det som en 

möjlig samhällsekonomisk vinst att implementera dessa interventioner till eleverna i skolan. 

 

6.3 Vidare forskning 
Litteraturstudiens resultat visade på att viss evidens finns för de beskrivna interventionerna, 

men den var begränsad. Begränsningar var att studierna hade få deltagare, ingen studie är 

genomförd som en RCT-studiedesign. Studierna belyser inte heller elevernas egna upplevelser 

om delaktighet när interventionerna implementeras. Om arbetsterapeuter verksamma i skolan 
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själva får berätta om vilka interventioner de använder sig av till elever med ADHD skulle 

eventuellt fler interventioner kunna identifieras. Det skulle även vara intressant att jämföra de 

olika interventionerna mot varandra, vad är bäst tyngdväst eller balansboll? Därför bör 

framtida forskning kring detta område genomföras.  

 

7 Slutsats  
Att vara arbetsterapeut i skolan är en ny och spännande arena i Sverige. Arbetsterapeuten får 

då möjlighet att bidra med sitt aktivitet- och delaktighetstänk till elevhälsan. Elever med 

ADHD diagnos kan ha begränsningar när de är i skolan. Tyngdväst, balansboll och Theraplay 

anpassas utifrån elevernas fysiska förmågor och möjliggör aktiviteter i skolan genom att de 

tenderar att minska ADHD symptom. Detta gör tyngdväst, balansboll och Theraplay som 

tänkbara interventioner som arbetsterapeuten kan implementera till elever med ADHD 

diagnos i skolan.  
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Bilaga 1, Tabell I, Sökmatris  
Sökning nr: Sökord: 

 

 

 

 

 

Antal 

Träffar, 

Databas: 

CINAHL,  

2019-03-17 

Antal 

träffar, 

Databas: 

PsycINFO,  

2019-03-17 

 

Urval 1,  

Relevanta 

titlar 

Urval 2,  

Relevanta 

artiklar 

efter 

läsning av 

abstrakt 

Urval 3,  

Inkluderade 

artiklar efter 

läsning av 

urval 2 i 

fulltext 

S1 “Attention deficit 

hyperactivity disorder” 

(MH) 

14 037 - 
   

S2 ”Attention deficit disorder 

with hyperactivity” (DE) 

- 

 

27 926 
   

S3 ”Attention deficit 

hyperactivity disorder” 

(fritext) 

15 105 19 657 
   

S4 ”Attention deficit disorder 

with hyperactivity” 

(fritext) 

23 28 037    

S5 ADHD  9 698 27 039 
   

S6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 

OR S5 

16 396 34 678 
   

S7 "Schools” (MH, DE) 11 596 35 079 
   

S8 “School health services" 

(MH, fritext) 

8 469 2 744 
   

S9 “Learning environment” 

(MH, DE)  

6 761 9 828 
   

S10 School*  149 679 1 126 241 
   

S11 Classroom* 10 513 128 583 
   

S12 “School based”  7 744 27 577 
   

S13 S7 OR S8 OR S9 OR S10 

OR S11 OR 12 

158 530  1 176 866 
   

S14 “Occupational Therapy”  

(MH, DE) 

18 668 7 649 
   

S15 (MH "Pediatric 

Occupational Therapy") 

2 219 - 
   

S16 “Occupational Therap*”  38 497 19 093 
   

S17 

 

"Pediatric Occupational 

Therap*" 

2 256 105 
   

S18 S14 OR S15 OR S16 OR 

S17 

38 497 19 093 
   

S19 S6 AND S13 AND S18 35 119 
   

S20 Peer-review, CINAHL 23 - 15 8 6 

S21 Peer-review, PsycINFO - 107 23 8 2 

Totalt inkl. 

dubbletter 

  
130 38 

  

Totalt exkl. 

dubbletter 

  
 35 16 8 

Manuell-

sökning 

  
 

  
2 

Inkluderade 

artiklar 

     10 



 

 

Bilaga 2, Tabell II, Artikelmatris  

 
Ref. 

nr. 

Författare, 

Pub. År, 

Land 

Titel Syfte Design, Urval  Resultatet av interventionen  Kvalitets 

gransk-

ning 

(38) Buckle F, 

Franzsen D, 

Bester J, 

2011, 

Sydafrika  

The effect of the wearing 

of weighted vests on the 

sensory behaviour of 

learners diagnosed with 

attention deficit 

hyperactivity disorder 

within a school context 

Att undersöka om elever 

med ADHD skulle kunna 

förbättra sitt stillasittande 

beteende, färdigställande av 

skoluppgift och 

uppmärksamhet på 

skoluppgifter med hjälp av 

att bära en tyngdväst.  

Kvantitativ 

Longitudinell, 

kontrollgrupp,  

pre-posttest 

forskningsdesign.  

30 elever 6–9 år med 

diagnostiserad  

ADHD deltog.  

En statistiskt signifikant förbättring av stillasittande beteende (p ≤ 

0.00), färdigställande av skoluppgift (p ≤ 0.00) och 

uppmärksamhet på skoluppgift (p ≤ 0.02-0.01) såg hos eleverna 

när de bar tyngdväst. Lärarna upplevde att eleverna blev mer 

lugna och mer alerta när de bar tyngdväst.  

Mätning: Conner´s Continuous Performance Test II (CPT II) 

Analys: ANOVA 

Hög  

(39) Lin H-Y, 

Lee P, 

Chang W-D, 

Hong F-Y,  

2014, 

Taiwan 

Effects of Weighted 

Vests on Attention, 

Impulse Control, and 

On-Task Behavior in 

Children With Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder 

Att undersöka effektiviteten 

av att använda tyngdväst för 

att förbättra uppmärksamhet, 

impulskontroll och uppgifts 

beteende hos barn med 

ADHD. 

Kvantitativ 

En randomiserad två-tids-

crossover-design med 

kontrollgrupp. 

110 barn med ADHD och 

medelåldern 8,6 år deltog. 

I uppmärksamhet, bearbetnings- och svars hastighet, 

uppgiftsfokus, stillasittande och kroppsliga rörelser sågs det en 

statistiskt signifikant förbättring (p <0.05) hos eleverna när de bar 

tyngdväst. Dock sågs ingen skillnad på impulsivitet (slarvfel) och 

verbala uttryck.  

Mätning: CPT-II  

Analys: paried t tests  

Hög  

(40) 

 

 

 

 

 

Olson L J, 

Moulton H 

J, 2004, 

USA  

Use of Weighted Vests 

in Pediatric Occupational 

Therapy Practice 

Att undersöka arbets-

terapeuter som arbetar med 

barns allmänna erfarenhet 

och användande av 

tyngdväst och deras intryck 

om huruvida tyngdväst är 

effektivt för att förändra 

specifikt beteende hos barn 

som använt tyngdväst. 

Kvantitativ, enkät.  

340 arbetsterapeuter som 

arbetar med barn svarade 

på enkäten.  

Arbetsterapeuterna rapporterade att uppgiftsfokus, stillasittande 

beteende och uppmärksamhet var de vanligaste beteenden som 

tenderade till förbättring när tyngdväst bars.  

Mätning: The Total Design Method 

Analys: Beskrivande statistik testades med oberoende t-test, 

Pearson chi-square  

Hög   



 

 

(41) Olson L J, 

Moulton H 

J,  

2004, 

USA 

Occupational therapists’ 

reported experiences 

using weighted vests 

with children with 

specific developmental 

disorders 

Att identifiera specifika 

övningsmönster för ett 

bekvämt urval av arbets-

terapeuter som arbetar med 

barn och de beteende-

förändringar som arbets-

terapeuterna observerade när 

de använde tyngdväst på 

barn med funktions-

nedsättning. Att utöka 

kvantitativa resultat från en 

tidigare genomförd enkät-

undersökning. 

Kvalitativ, telefonintervju.  

51 arbetsterapeuter som 

arbetar med barn svarade 

på frågor gällande hur de 

använde tyngdväst till 

specifika barn.  

Beteendeförändringar som rapporterades att ha en tendens att öka 

var uppmärksamhet och uppgiftsfokus när eleverna bar tyngdväst. 

Ca 70 % av arbetsterapeuterna rapporterade att de tenderade att se 

positiva förändringar i beteende hos eleverna när de bar 

tyngdväst. 

Mätning: Inspelade telefonintervjuer 

Analys: Sphinx Development Survey. Den kvalitativa datan 

transkriberades, lästes noggrant och kodades.  

Hög  

(42) VandenBerg 

N L,  

2001,  

USA 

The Use of a Weighted 

Vest To Increase On-

Task Behavior in 

Children With Attention 

Difficulties 

Att mäta uppgiftsfokuset hos 

barn med ADHD när de 

använde en tyngdväst i 

klassrummet.  

Kvantitativ  

Kvasi-experimentell 

Single system  

AB design.  

Fyra barn 5–6 år 

diagnostiserade med 

ADHD deltog.  

Statistiskt signifikant ökning (p <0.05) av uppgiftsfokus såg hos 

eleverna när de bar tyngdväst. Lärarna rapporterade att eleverna 

bad att få använda tyngdväst. Eleverna berättade för 

observatörerna att de gillade att ha tyngdväst på sig. Barnet med 

mest hyperaktivitet visade på den största förändringen på 

uppgiftsfokus när tyngdväst bars. En anställd på skolan 

rapporterade även att en elev hade lättare att organisera och 

interagera sig på lekplatsen.  

Mätning: Observation med hjälp av tidtagning, informell intervju 

Analys: 2-standard deviation band approach och 

accelerationslinjemetoden 

Hög  

(43) Fedewa A L, 

Erwin H E, 

2011,  

USA 

Stability Balls and 

Students With Attention 

and Hyperactivity 

Concerns: Implications 

for On-Task and In-Seat 

Behavior 

Att få svar på:  

1. Om användandet av 

balansboll ökar 

uppgiftsfokuset och 

förmågan att kunna sitta still 

hos elever med ADHD.  

2. Vad elevernas och 

lärarnas uppfattning om 

balansbolls användande är, 

jämfört med vanlig stol. 

Kvantitativ 

Single-subject, 

A-B kontinuerlig tidsserie 

design.  

Åtta barn med medelåldern 

9 år och 11 månader, varav 

fem stycken var 

diagnostiserade med 

ADHD deltog.  

De elever som satt på balansboll tenderade ökning av 

uppmärksamhet, minskning av hyperaktivitet, samt tendens till 

ökat stillasittande beteende och uppgiftfokus. Lärarnas åsikter 

varierade från att vara något överens om, till att starkt hålla med 

om att balansboll hjälpte eleverna med uppmärksamhet, stilla-

sittande beteende och att mer skolarbete färdigställdes. Lärare var 

tillfreds med hur balansbollen hjälpa eleverna att "lugna sig" 

genom att ge eleverna "aktivitetsraster på balansbollen". En lärare 

noterade att ljudnivån i klassen förbättrades dramatiskt efter 

interventionen med balansboll. En lärare påpekade att det blev 

mindre rörelse bland eleverna efter interventionen med 

balansboll. 

Mätning: Momentary time sampling (MTS), social validity scale 

Analys: t tests  

Hög  



 

 

(44) Goodmon L 

B, Leverett 

R, Royer A, 

Hillard G, 

Tedder T, 

Rakes L,  

2014,  

USA 

The effect of 

therapyballs on the 

classroom behavior and 

learning of children with 

dyslexia 

Att avgöra om 

beteendemässiga och 

inlärningsförmåner som sågs 

vid användning av balans-

boll hos barn med ADHD 

kunde generaliseras till barn 

med dyslexi som har 

liknande uppmärksamhets-

problem som barn med 

ADHD. 

Kvantitativ 

Pre-posttest, 

kontrollgrupp.  

24 elever i åldrarna 9–11 

år, diagnostiserade med 

dyslexi eller dyslexi och 

ADHD deltog. 

 

Positiv inverkan på beteendet hos eleverna såg när de satt på 

balansboll då en statistiskt signifikant minskning av oönskade 

beteenden totalt sett sågs (p = 0.05). Ingen statistiskt signifikant 

förbättring sågs av läsförståelsen eller studenternas egen 

självrapport om beteende. Lärarna rapporterade en statistiskt 

signifikant ökning av önskvärda klassrumsbeteenden hos eleverna 

totalt sett när de satt på balansboll (p=0.01). De flesta eleverna 

indikerade en uppmärksamhets- och motivations förbättring. 

Mätning: Enkät, reading comprehension in varied subjects matter  

Analys: ANOVA, planned paired sample t-tests, Cohen´s d 

Hög  

(45) Schilling D 

L, 

Washington 

K, 

Billingsley F 

F, Deitz J, 

2003,  

USA 

Classroom Seating for 

Children With Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder: Therapy Balls 

Versus Chairs 

Att undersöka effekterna av 

balansboll som sittplats för 

stillasittande beteende och 

förmågan att få skriftligt 

arbete gjort i klassrummet 

för elever med ADHD.  

Kvantitativ.  

Single-subject, 

A-B-A-B design. 

Tre nioåriga elever 

diagnostiserade med 

ADHD deltog. 

Tendens till ökning av stillasittande beteende och en tendens till 

förmågan att få mer skriftligt arbete utfört sågs när eleverna satt 

på balansboll. Lärarna gav sitt stöd för balansboll som sittplats i 

klassrummet. Majoriteten av eleverna gav sitt positiva stöd för 

användande av balansboll.  

Mätning: Observation, momentary real-time sampling, social 

validity questionnaires  

Analys: Dåligt beskrivet  

Medel  

(46) Taipalus A 

C, Hixson M 

D, Kanouse 

S K, Wyse R 

D, Fursa S, 

2016, 

USA 

Effects of therapy balls 

on children diagnosed 

with attention deficit 

hyperactivity disorder 

Att undersöka effekterna av 

balansboll på det 

akademiska engagemanget 

och den akademiska 

prestationen hos elever med 

ADHD  

Kvantitativ 

Experimentell design. 

Fyra elever i tredje och 

fjärde klass 

diagnostiserade med 

ADHD deltog.  

Ingen uppenbar effekt av balansboll sågs. Dock uppgav eleverna 

att de föredrog att sitta på balansboll jämfört med stol, balans-

bollen hjälpte dem att förbättra uppmärksamheten. Tre av fyra 

elever uppgav att balansbollen hjälpte dem att klara sitt arbete 

bättre. Lärarna var mer neutrala, generellt negativa, till balansboll, 

de fann balansbollen som varken hjälpsam eller skadlig. Två 

lärare uppgav att de inte såg några förändringar när eleverna satt 

på balansbollen. Dock uppgav en lärare att balansbollen inte var 

distraherande.  

Mätning: MTS, the Dynamic Indicators of Basic Early Literacy 

Skills Next Daze (Daze), math worksheet, social validity 

questionnaire, treatment acceptability questionnaire 

Analys: Dåligt beskrivet  

Medel  

(47) Fourie A 

J, van 

Vuuren S, 

Venter A, 

2007, 

Sydafrika  

Theraplay for children 

with attention deficit 

hyperactivity disorder 

Att undersöka om Theraplay 

påverkade barn med 

ADHD:s funktion klassen 

(grupp).   

Kvantitativ 

Single-blinded, 

kontrollgrupp,  

pre-posttest, randomiserad 

studie. 

17 barn 5–8 år med 

diagnostiserade 

ADHD deltog.  

Det sågs en statistiskt signifikant förbättring i elevernas trotsiga 

beteende och i rumsorientering. En stark positiv tendens sågs i 

elevernas hyperaktivitet, perfektionism och sociala problem. En 

positiv tendens sågs i elevernas visuella motorhastighet.  

Theraplay har ett positivt påverkansmönster för barn med ADHD. 

Mätning: Comner´s Teachers Rating Scale Revised Long (CTRS-

RL) 

Analys: T-score 

Hög  



 

 

Bilaga 3, Tabell III, Analysmatris 
 

Ref. 

nr. 

Författare, 

Pub. År, 

Land 

Typ av 

intervention 

Beskrivning av intervention Anpassning av intervention   Genomförande av intervention  

(38) Buckle F, 

Franzsen D, 

Bester J, 

2011, 

Sydafrika  

Tyngdväst  Tyngdvästen var tillverkad av Sensory 

Stuff i ett marinblått tyg för att den 

skulle harmonisera med elevernas 

skoluniform. Tyngdvästen hade två 

fickor på framsida, två på axlarna och 

fyra på ryggen. Varje ficka kunde 

utrustas med fyra 100g vikter. 

Tyngdvästens vikt kalibrerades till 10 % av varje 

elevs kroppsvikt.  

Eleverna fick sätta på sig tyngdvästarna tio minuter 

innan den videoinspelade observationen i 

klassrummet började, för att de skulle kunna anpassa 

sig till dem. 

Eleverna klockades hur länge de kunde sitta still 

när de bar tyngdvästen. Lärarna noterade hur lång 

tid det tog för eleverna att fullfölja uppgifter när de 

bar tyngdvästen. 

(39) Lin H-Y, 

Lee P, 

Chang W-D, 

Hong F-Y, 

2014, 

Taiwan 

Tyngdväst Tyngdvästen var tillverkad av ett företag. 

Tyngdvästen hade 18st inre fickor, 8 

fram, 8 bak och 2 på axlarna. I fickorna 

kunde vävda tyngdpåsar placeras. En 

tyngdväst vägde mindre än 1 % av 

elevens vikt, utan tyngder.  

Tyngdvästens vikt kalibrerades till 10 % av varje 

deltagares kroppsvikt. Tyngdvästen bars även tom 

utan vikter under testet för att observatörerna inte 

skulle påverka resultatet. Eleverna fick inte veta 

vilken typ av tyngdväst som de bar. 

Eleverna observerades i ett terapeutiskt rum på 

skolan både när de bar den kalibrerade tyngdvästen 

och när de bar den “tomma” tyngdvästen. En 

videokamera användes när eleverna utförde testet, 

för att se hur eleverna fokuserade på uppgiften, satt 

stilla eller uppvisade kroppsrörelser och hörde 

elevernas verbala uttryck. 

(40) 

 

Olson L J, 

Moulton H 

J,  

2004,  

USA  

Tyngdväst Ingen tydlig beskrivning av tyngdvästen 

fanns, endast att den hade fickor på fram 

och baksida. 

Tyngdvästens totalvikt var vanligen 1-5 lbs. (pund) 

jämnt fördelad i fickor runtom tyngdvästen.  

65 % av de svarade arbetsterapeuterna 

rapporterade att de använde tyngdväst till eleverna 

med ADHD. 75 % rapporterade att tyngdväst 

användes mindre än en timme per användning, 

antalet gånger per dag varierade kraftigt. 72 % 

rapporterade användning av tyngdväst vid en 

stationär aktivitet som den viktigaste aktiviteten. 

17 % rapporterade aktiviteten ”gå från en aktivitet 

till en annan” som den näst viktigaste.  

(41) Olson L J, 

Moulton H 

J,  

2004, 

USA 

Tyngdväst  Ingen beskrivning av tyngdvästen fanns.  Tyngdvästen hade vanligtvis upp till 5-10 % av en 

persons kroppsvikt jämnt fördelat runtom. Vissa 

arbetsterapeuter rapporterade att de gradvis ökade 

vikten på tyngdvästen till resultat sågs. En av 

arbetsterapeuterna började med att placera vikten i 

botten på tyngdvästen, om ingen effekt sågs 

placerades även tyngder i axlarna. 

76,4 % av de svarade arbetsterapeuterna 

rapporterade att de använde tyngdväst till elever 

med ADHD. Arbetsterapeuterna rapporterade 

användning av tyngdväst vid en stationär aktivitet 

som den vanligaste aktiviteten. Tyngdvästen 

användes vanligtvis 30 minuter per gång två till 

fyra gånger under en skoldag. 



 

 

(42) VandenBerg 

N L,  

2001,  

USA 

Tyngdväst  Jeansvästar med knappar på framsidan 

köptes in billigt. Gamla jeans fickor 

syddes jämt fördelat fast på västarna så 

att vikter kunde placeras i dem. 

Fickornas placering skulle inte göra så 

att vikterna kunde få stöd av elevernas 

ben eller höfter när de satt ner. En ficka 

placerades på scapula så vikten fick stöd 

av axelbandet. 

Tyngdvästens vikt kalibrerades till 5 % av varje 

deltagares kroppsvikt. Eleverna visades tyngdvästen 

och fick använda den innan observationen, även 

observatörerna tillbringade tid i klassrummet innan 

eleverna observerades så de inte skulle ”märka” av 

observationen så tydligt. Eleverna fick sätta på sig 

tyngdvästen fem minuter innan den videoinspelade 

observationen i klassrummet började, för att de 

skulle kunna anpassa sig till dem. 

Eleverna fick ha på sig tyngdvästen och de 

klockades när de utförde finmotoriska övningar i 

klassrummet.  

 

 

(43) Fedewa A L, 

Erwin H E, 

2011,  

USA 

Balansboll  Ingen beskrivning av balansbollen fanns. Eleverna anpassades för sina balansbollar med hjälp 

av att höjdmätningar utfördes av en utbildad 

representant från företaget WittFitt. Två dagar före 

datainsamlingen använde eleverna balansboll istället 

för stol för att eliminera eventuella nyhetseffekter.  

Eleverna observerades genom ett roterande 

observationsschema under tre dagar/vecka under 

tolv veckor när de satt på balansboll under språk, 

matematik och” social studies” lektioner i skolan. 

Varje observationstillfälle var 30 minuter/elev.  

(44) Goodmon L 

B, Leverett 

R, Royer A, 

Hillard G, 

Tedder T, 

Rakes L  

2014  

USA 

Balansboll Ingen beskrivning av balansbollen fanns.  Balansbollen var systematiskt anpassad till varje 

elev med hjälp av ett standardhöjddiagram (justerad 

i vikt) så att varje elev kunde sitta i mitten av bollen 

med höfter och knän i 90 graders vinkel och fötter 

platta på golvet. En certifierad träningsinstruktör 

visade eleverna hur de satt på balansbollarna på ett 

korrekt sätt (dvs. båda fötterna placerade på golvet 

och med ryggen i ett rakt och upprätt läge). 

Innan studien startades satt oberoende observatörer i 

klassrummen i 45 minuter under tre dagar för att 

eleverna skulle acklimatisera sig till deras närvaro. 

Elevernas frekventa engagemang i 14 oönskade 

beteenden observerades och registrerades i 

klassrummen vid fem tillfällen när de satt på 

balansbollarna. Varje observationstillfälle var 35 

minuter långa, totalt 15 observationstillfällen/klass 

genomfördes.   

 

(45) 

 

Schilling D 

L, 

Washington 

K, 

Billingsley F 

F, Deitz J, 

2003,  

USA 

Balansboll  Balansbollen hade formade fötter som 

förlängdes när bollen inte användes så att 

den inte skulle rulla runt i klassrummet. 

Balansbollens diameter anpassades individuellt så 

att varje elev kunde sitta bekvämt med fötterna platt 

på golvet med knän och höfter böjda i 90 grader. 

Varje balansboll märktes för att försäkra att varje 

elev använde den balansboll som var specifikt 

anpassad för hen. Eleverna satt 30 minuter på 

balansbollen innan första mätningstillfället för att 

självständigt utforska rörelse och balans.  

Balansbollen användes under språklektionerna, 

denna lektion inföll alltid direkt efter elevernas 

lunch.  



 

 

(46) Taipalus A 

C, Hixson M 

D, Kanouse 

S K, Wyse R 

D, Fursa S, 

2016,   

USA 

Balansboll  Balansbollen hade ett stativ som 

förhindrade att den inte skulle rulla iväg 

när den användes. 

Eleverna mättes från mitten av knäet till golvet för 

att säkerställa att balansbollen var lämplig i storlek. 

Lämplig storlek på balansboll innebar att eleverna 

hade fötterna platt på golvet, med höfter och knän 

böjda i 90 graders vinkel. 

Eleverna observerades i akademisk engagemangs 

tid, läsförståelse och matematiskt flyt när de satt på 

balansboll. Akademiskt engagemang registrerades 

vid samma tidpunkt varje dag när eleverna 

slutförde självständigt sittarbete. Varje 

observationstillfälle varade mellan 20 och 30 

minuter. Läsförståelse och matematiken 

genomfördes direkt efter observations period.  

(47) 

 

 

Fourie A 

J, van 

Vuuren S, 

Venter A, 

2007, 

Sydafrika  

Theraplay Theraplay är ett arbetsterapeutiskt 

arbetssätt för elever och föräldrar, fokus 

är att bygga ett förhållande med 

aktiviteter som inkluderar beröring och 

fysiska kontakter. Varje Theraplay 

behandlingstillfälle innehåller fyra delar: 

struktur, vård, engagemang och 

utmaning. Gällande ADHD syftar 

Theraplay till att främja självkontroll och 

internalisering av regler och struktur, så 

att eleven lär sig avväga sitt beteende. 

Arbetsterapeuterna varierade tempot under varje 

behandlingstillfälle och introducerade aktiviteter 

som förbättrade impulskontroll och förmågan att 

fördröja tillfredsställelse med hänsyn till elevens 

behov. Detta strukturerade tillvägagångssätt 

förbättrade självkänslan och hjälpte eleven att 

utveckla sina sociala färdigheter som krävs för att 

bl.a. lyckas i skolan. 

 

Varje behandlingstillfälle var strukturerad så att 

arbetsterapeuten kunde förklara reglerna, syftet 

och resultatet av varje aktivitet. Eleverna lärde att 

avväga sitt eget beteende. Eleverna i försöks-

gruppen genomgick tio behandlingstillfällen som 

inkluderade de fyra delarna av Theraplay. Samma 

plats och veckotid användes för varje elevs 

behandlingstillfälle.  

 

 

 

 


