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1. Bakgrund 

 

Följande arbete beskriver inledningsvis arbetsterapeutiskt arbete, diagnosen Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) och definierar samt beskriver innebörden av begreppet 

inlärningsförmåga hos barn. Därefter följer en beskrivning av problemområde, där 

arbetsterapi, ADHD och inlärningsförmåga hos barn sätts i relation till varandra, vilket 

mynnar ut i litteraturöversiktens syfte. 

 

1.1 Arbetsterapins kärna  

Arbetsterapi är en vetenskapligt erkänd metod med syfte att möjliggöra för människor att på 

tillfredsställande sätt kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen [1,2]. 

Arbetsterapeutiskt arbete bygger på antagande om att människan till naturen är aktiv [3], att 

aktivitet påverkar hälsa och livskvalité [2,4] samt att människans utveckling och förståelse av 

verkligheten skapas genom aktivitet [2-3,5]. Därav har arbetsterapi ett centralt fokus på 

människors förmåga att utföra aktivitet [6-7]. Begreppet aktivitet innefattar allt en människa 

gör och aktivitetsutförandet uppstår alltid i en kontext [8-9]. Aktivitetsutförandet är beroende 

av individens kroppsliga funktioner [4,10-11], aktivitetens sammansättning [4,8,11] samt den 

omgivande miljön där aktivitetens ska utföras [4,8,11-12]. Aktivitetsutförande är därför en 

produkt av ett dynamiskt samspel mellan individen, miljön och aktiviteten och är unikt utifrån 

varje enskilt tillfälle [3,8,10-11]. En grundsten i arbetsterapeutiskt utövande är ett 

individanpassat arbetssätt där varje unik individs behov och situation ska fungera som 

utgångspunkt i arbetet [2,6]. 
 
1.1.1 Arbetsterapeutiska interventioner 
Arbetsterapeutiska interventioner syftar till att optimera aktivitetsförmåga hos de individer 

som av någon anledning har eller löper risk för nedsatt aktivitetsförmåga [12]. 

Interventionerna utformas utifrån individens situation och behov och har ett bibehållande, 

återtränande eller kompenserande syfte [13]. Interventionen ämnar förändra en komponent i 

människans aktivitetsutförande vilket skapar möjlighet för människan att lära in ett nytt mer 

effektivt aktivitetsutförande [3]. Interventionen kan genomföras på både aktivitetsnivå eller 

funktionsnivå i aktivitet [13-14], på individ eller gruppnivå [2]. Förändringsprocessen är 

starkt påverkad av den omgivande miljön vilket gör att fysiska och sociala omständigheter är 

viktiga faktorer vid val av intervention [15-16]. På gruppnivå får individerna i gemensam 

aktivitet engagera sig i aktivitet för att skapa välmående och tillhörighet i en social kontext 

[2]. Förutsättning för att aktivitet ska fungera som intervention för att uppnå hälsa och 

livskvalité är att personen känner engagemang och motivation att utföra den [14]. Då 

motivation och engagemang till en aktivitet finns hos individen kan aktiviteten fungera både 

som medel och mål i arbetsterapeutiskt arbete [17]. 
 
1.1.2 Arbetsterapi för barn 
En målgrupp arbetsterapeuter kommer i kontakt med är barn, och då ofta i hem eller skolmiljö 

[1,18]. Arbetet kan vara rehabiliterande eller habiliterande och arbetsterapeutens fokus ligger 

på att förbättra och optimera barns självständighet och aktivitetsutförande i dagliga aktiviteter, 

lärande, lek, fritid och sociala aktiviteter [19-20]. 

 

För arbetsterapeuten innebär arbete med barn också arbete gentemot barnens föräldrar eller 

vårdnadshavare [20]. Arbetsterapeuten ser på barnets vardag ur ett helhetsperspektiv, där 

föräldrarna har en viktig roll och därför riktas många interventioner, som syftar till att 

förbättra barnets aktivitetsförmåga, till föräldrarna. Det är i många fall avgörande för den 
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arbetsterapeutiska interventionens effekt att ett samarbete finns mellan arbetsterapeuten, 

barnet samt föräldrar och i många fall också lärare [21-22]. Arbetsterapeuten kan arbeta på 

olika sätt där föräldrar och lärare uppmanas stötta och motivera barn till självständighet, vilket 

är en viktig komponent i barnets utveckling [19]. 

 
I arbetet med barn använder sig arbetsterapeuten av olika tekniker och metoder för att främja 

det beteende som önskas, detta genom att instruera, skapa förebilder, uppmuntra och använda 

förstärkningar [23]. Arbetsterapeuten arbetar med och mot skolans läromål, anpassningar i 

miljö [18] samt med att skapa effektiva strategier för barnet att arbeta utifrån [18,23]. Att 

utveckla barns lekförmåga ser arbetsterapeuten som en central del då leken utvecklar barnet 

[16], dess problemlösningsförmåga, kreativitet och sociala kompetens [19,24-26]. 

Arbetsterapeuten använder lekaktivitet som både medel och mål [17,27-28] 

 
1.2 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som främst karaktäriseras av nedsatt 

uppmärksamhetsförmåga samt impulsivt och hyperaktivt beteende [23,29-30]. Problemen 

yttrar sig hos barn i tidig ålder och påverkar barnets förutsättningar att på normalt sätt 

utvecklas socialt, teoretiskt och aktivitetsmässigt [29]. 

 
1.2.1 Primära problematiken 
Uppmärksamhetsförmåga är ett brett begrepp och innefattar flera olika komponenter 

exempelvis att ta in och förstå intryck, bibehålla och fördela uppmärksamhet, vara alert och 

inte distraheras [30]. Nedsatt uppmärksamhetsförmåga leder också till svårigheter med 

koncentrationen vilket innebär ofta har sekundära konsekvenser i form av stress [31]. 

Impulsivt och hyperaktivt beteende karaktäriseras av att individen har svårigheter att behärska 

sina känslor, hämma sina impulser samt kontrollera sitt agerande och beteende [30]. Den 

bristande förmågan till impulshämning innebär ofta upprymdhet av de egna tankarna och 

känslorna samt svårigheter med att hantera besvikelse. Hyperaktiviteten gör barnet fysiskt 

oroligt och frustrerat vilket yttrar sig i rastlöshet samt svårigheter att hålla en lagom 

energinivå i relation till situationen [31]. 

 
1.2.2 Förekomst och kombinationsdiagnoser 
Nära hälften av kliniskt ADHD diagnostiserade barn har utöver sin ADHD ytterligare 

beteendestörning och ADHD förekommer därför inte sällan i kombination med 

inlärningssvårigheter, ångestsyndrom, kommunikationsstörningar och känsloproblematik. 

ADHD problematik är relativt vanligt förekommande, främst hos pojkar och ses hos 3% - 7% 

av barn i skolåldern. Diagnosen förekommer i tre olika kategorier beroende av hur grava 

symtom barnet uppvisar [29]. Viss ärftlighet ses som orsak till uppkomsten av ADHD, dock 

har diagnosen också satts i relation till komplikationer under foster-, förlossnings- och 

nyföddstadiet. Därtill har miljön en stor betydelse för hur problematiken utvecklas och yttras 

[32].   

 
1.2.3 Problem i vardagsaktiviteter för barn med ADHD 
ADHD problematiken påverkar barns aktivitetsförmåga inom flera livsområden, både i 

hemmet, i skolan samt på fritiden. Barnet får svårt att organisera sin vardag och sitt 

aktivitetsutförande samt glömmer saker vilket på ett tydligt sätt visas då barnet når skolåldern 

och förväntas prestera samt fungera socialt. Problematiken avspeglas i skolarbetet [29] och i 

barnets sociala relationer eftersom dessa kräver mentala kapaciteter och sociala färdigheter 

barnet inte besitter [29,33]  
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Bristen på uppmärksamhetsförmåga visar sig genom att barnet upplevs som oengagerad och 

slarvig vid aktivitetsutförande. Svårigheter med att orka slutföra aktiviteter som påbörjats är 

resultat av problem med att bibehålla fokus under längre tid samt svårigheter med att stänga 

ute yttre störningsmoment. Problematiken visar sig också i form av att barnet är frånvarande 

och upplevs uppsluten i sin tanke, vilket gör att förmåga att lyssna och ta in omvärlden 

begränsas. I sociala situationer visar sig problematiken i form av svårigheter med att föra en 

konversation, lyssna, hålla sig till hänvisat beteende samt ta hänsyn till sociala normer. Därtill 

har personen svårigheter att läsa av mellanmänskliga signaler och den indirekta 

kommunikationen som uppstår i en social kontext [29]. 

 
Barnets avvikande impulsivitet- och hyperaktivitetsnivå innebär kroppslig frustration vilket 

resulterar i större svårigheter att sitta still och vara tyst. Vanligt förekommande är därför att 

barnen är motoriskt oroliga, plockar med saker, väsnas och pratar intensivt. Detta skapar 

problem, för den egna personen och för andra, framförallt i skolan och vid aktiviteter som 

kräver lugn och stillasittande [29-30]. 

 
Problematiken som ADHD innebär resulterar också i att barnet i krävande situationer blir 

känslomässigt instabil, frustrerat och får känsloutbrott, verbalt och fysiskt [29]. Detta 

påverkar ofta barnens sociala kontakter och gör att det blir svårt att bibehålla 

vänskapsförhållanden och sociala relationer [29,33] 
 
1.2.4 Faktorer som underlättar vardagen för barn med ADHD 
Diagnosen ADHD kan yttra sig i varierande grad och sammansättning av symtom vilket 

innebär att diagnosen innebär olika svårigheter från person till person. Hur symtomen yttrar 

sig påverkas mycket av den miljö barnet befinner sig i samt vilken ålder barnet är i. En viktig 

grund i vardagen för ett barn med ADHD är struktur, förutsägbarhet och tydlighet. Tydlighet i 

instruktioner, regler samt ett direkt förtydligande av orsaks- och verkanssamband är 

komponenter som underlättar vardagen. Beteendestrategier och inlärda mönster för socialt 

bemötande och förhållningssätt är värdefulla tillvägagångssätt för att underlätta vardagen 

samt att fånga upp barnets inre motivation och vilja i akitivitet [31]. 
 

1.3 Faktorer som påverkar barns inlärningsförmåga 

Barns inlärningsförmåga beror på flera faktorer där den fysiska omgivningen, barns förmåga 

att fungera i social kontext [18-19], barns kognitiva kapacitet [34] och aktiviteten utgör stora 

delar och avgör vad barn har för inlärningsförmåga [9,19]. Inlärning är utvecklingen, och hos 

ett barn är inlärning en förändringsprocess där förändring av tidigare eller utformning av en 

ny kunskapsbas sker [16,18]. Inlärningen är också beroende av barns aktivitetsengagemang 

[35] över tid och utvecklar barnet som människa, personlighetsmässigt och kunskapsmässigt, 

för att barnet ska fungera i vardagen och i samhället [16,18]. 
 
1.3.1 Den fysiska miljöns betydelse för inlärningsförmågan 
Inlärning är en produkt av en komplex dynamisk interaktion mellan en person och den 

omgivande fysiska miljön [9]. Den fysiska miljön påverkar hur väl ett barn kan använda sin 

kognitiva kapacitet i aktivitet [8]. Därav har miljö och omgivningsfaktorer vid 

inlärningstillfället stor betydelse för en individs möjligheter till lärande [9]. En strukturerad 

miljö där föremål med intressant information framhävs stödjer barns inlärningsförmåga. 

Annat irrelevant stimuli i miljön, som drar till sig uppmärksamheten, hämmar barnets 

inlärningsförmåga [36].  
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1.3.2 Barns förmåga att fungera i en social kontext med avseende på inlärningsförmåga 
Det ligger i människans natur att tillsammans med andra, lära och utvecklas samt skapa nya 

sammanhang och förståelse för verkligheten och mänskliga beteenden. Gemenskap och social 

interaktion bidrar till att utveckla, befästa och anpassa sociala färdigheter [9,18,33]. Känslan 

av tillhörighet och att vara trygg i en social gemenskap, i barns fall ofta i skolmiljö och 

hemmiljö [19], är viktigt för barns utveckling. I skolmiljön är det viktigt att främst lärare och 

barn tillsammans är delaktiga i att skapa en trygg inlärningsmiljö [37]. I hemmiljö ligger 

mycket ansvar på familjen och främst föräldrarna [20]. Trygg och bra social gemenskap 

stödjer och möjliggör också inlärning av teoretiska och färdighetsmässiga kunskaper [9,33].  

 
1.3.3 Barnets kognitiva kapacitets inverkan på inlärningsförmågan 
Människan lär sig genom att ta in och lagra sinnesintryck från omvärlden. Perceptionen och 

inlärningsförmågan är beroende av alla de komplexa inre kognitiva strukturer barnet besitter. 

De kognitiva perceptionsförmågorna avgör i vilken utsträckning inlärning kan ske. Avgörande 

för en individs möjligheter till inlärning är uppmärksamhetsnivån, vilket mentalt reglerar 

beredskapen för att ta in, bearbeta och förstå information [34]. Kontrollerad 

informationsbearbetning är den form av mental aktivitet som kräver medveten 

uppmärksamhet och mental ansträngning vilket tillsammans med minneskapacitet skapar ny 

kunskap hos människan [38-39].   

 
1.3.4 Aktivitetens betydelse för inlärningsförmågan 
Vid inlärning har tillvägagångssättet i aktivitet avgörande betydelse, människan utvecklas och 

lär sig genom aktivitet [2,5,40]. Då inlärning sker i stimulerande, engagerande och varierande 

aktiviteter förbättras förmågan till inlärning [37]. Motivation är en viktig komponent i 

lärandesituationer. Känsla av meningsfullhet, kontroll, känslan av kapacitet att utföra aktivitet 

samt att reflektera över sin insats förbättrar inlärningsförmågan hos barn [41]. 

 
1.4 Problemområde och syfte 

ADHD är en relativt vanlig neuropsykiatrisk beteendestörning som påverkar barns dagliga liv 

i många avseenden [29]. Barnens nedsatta kognitiva funktioner medför svårigheter och hinder 

att lära ny kunskap och därmed utvecklas som individ [16,29]. Förutsättning för att barn ska 

utvecklas som individer är inlärning, vilket sker i ett samspel med omgivningen i aktivitet 

[42]. 
 
Inflytande och involvering av vuxna för att hantera barns svårigheter är betydande [32] och 

för arbetsterapeuten finns det stora möjligheter att underlätta barns förmåga till inlärning och 

utveckling samt funktion i vardagen [18,43]. Då arbetsterapeuten utifrån sitt perspektiv ser till 

barns helhetssituation, är hemmet och skolan den kontext där barn främst aktiveras, formas 

och utvecklas [32]. Arbetsterapi med syfte att möjliggöra för bättre inlärningsförmåga kan ses 

som ett medel för att på tidigt stadie främja en normal personlighetsmässig, teoretisk, och 

social utveckling [18,29]. Detta genom att i tidig ålder uppmärksamma barns situation, arbeta 

aktivt med den och engagera deras föräldrar [20] och lärare [32] i arbetet, detta genom 

aktuella arbetsterapeutiska evidensbaserade interventioner [43]. Omfattande mängd forskning 

finns på området barn med ADHD men det saknas en sammanställning som fokuserar kring 

interventioner som påverkar barnens inlärningsförmåga. Därför är det viktigt att sammanställa 

effekten av empiriskt testade interventioner i syfte att skapa möjlighet att förändra förut-

sättningarna för inlärning hos barn med ADHD.  
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Inlärning är utveckling [42] och därmed syftar följande litteraturöversikt till att beskriva 

arbetsterapeutiska interventioner och dess effekter på inlärningsförmågan hos barn med 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. 
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2. Metod 
 
2.1 Design 

Studien är upplagd som en litteraturöversikt [44] där datamaterialet utgörs av 

forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna som ligger till grund för 

resultatet togs fram genom databassökning och manuell sökning [45]. Artiklarna analyserades 

och dess kvalité granskades utifrån en checklista för granskning av forskning som tillämpar en 

kvantitativ metod, se bilaga 1, sammanställd utifrån metodförslag för kvalitetsgranskning 

[44,46]. Bevisvärdet i materialet skattades på en tregradig skala [45].  

 

2.2 Urval 

Litteratursökningen begränsades utifrån inklusions- och exklusionskriterier utformade med 

grund i studiens problemområde och syfte. 

 
För att artiklarna skulle inkluderas krävdes att samtliga följande kriterier uppfylldes. 
- Studien hade en experimentell alternativt kvasi-experimentell design 
- Studien syftade till att utvärdera effekten av en genomförd arbetsterapeutisk intervention 
- Forskningen hade genomförts i en undersökningsgrupp med barn i åldersgruppen 6-12 år 
- Forskningen hade genomförts i en undersökningsgrupp med barn diagnostiserade med 

ADHD alternativt med dokumenterad ADHD problematik. 
- Artiklarna var vetenskapligt publicerade under tidsperioden år 2000 till år 2013. 
 

Artiklar exkluderades utifrån om följande kriterier uppfylldes. 
- Studier som inkluderade barn med diagnosen ADHD i kombination med 

utvecklingsstörning. 

 
2.2.1 Litteratursökning 
Vid databassökning användes två relevanta databaser, Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health (CINAHL) samt Pubmed, då de innefattar vetenskapligt publicerad forskning i 

ämnet arbetsterapi. En översikt av litteratursökningen presenteras i den tidsordning 

sökningarna genomfördes, se tabell I. 

 
2.2.2 Urvalsprocessen 
Vid samtliga databassökningar användes respektive databas ämnesord för ADHD som 

utgångspunkt i kombination med ett, alternativt två sökord, se tabell I. Sökorden hade 

utgångspunkt i studiens syfte och anpassades till kategorierna och ämnesorden i respektive 

databas sökordsträd. Vid sökning inkluderades samtliga ämnesords alla underkategorier. 

Sökningen begränsades till artiklar publicerade mellan 2000-2013 samt kategorin barn 6-12 

år. I CINAHL var Peer Reviewed aktiverat. Sökning i CINAHL genomfördes 2013-03-06 och 

sökning i Pubmed gjordes 2013-03-07. 

 
Urvalet av artiklarna genomfördes systematiskt utifrån studiens inklusions- och 

exklusionskriterier, se tabell I. Kolumnen Urval 1 visar antalet artiklar som kvarstod efter att 

artiklarnas titel lästs. Urval 2 visar antalet artiklar som kvarstod då abstrakt lästs och Urval 3 

visar slutligen de artiklar som uppfyllt inklusionskriterierna efter att författarna grundligt läst 

artiklarna i sin helhet. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna i Urval 3 utifrån en checklista 

för granskning, se bilaga1. De artiklar som uteslöts i urvalsprocessens steg 1-3 uppfyllde inte 

studiens inklusionskriterier och hade bristande koppling till arbetsterapi.  
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Manuell sökning genomfördes efter databassökningen. Samtliga referenslistor i de artiklar 

som databassökningarna genererade studerades. Den manuella sökningen resulterade i att fem 

artiklar lästes i fulltext och två av dem adderades till litteraturstudiens sammanställda 

datamaterial. 

 

Sålunda grundar sig litteraturöversikten på 13 artiklar.  

 

Tabell I  Urvalsprocessen 

 

* Siffra inom parantes visar antal dubbletter, artiklar som lästs i fulltext vid tidigare sökning 

 

 

2.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna studerades i sin helhet upprepade gånger separat av författarna för att skapa en 

djupare förståelse för materialets innehåll och kvalité. Därefter granskades materialet av båda 

författarna gemensamt utifrån en checklista för kvalitetsgranskning [44,46], se bilaga 1. 

Under granskningen skrevs anteckningar rörande centrala delar av materialets innehåll vilket 

sammanställdes i separata artikelmatriser, se bilaga 2. Utifrån kvalitetsgranskningen 

värderades artiklarnas bevisvärde i avseende på design, urval, mätinstrument och extern samt 

intern validitet, på en tregradig skala [45]. Artiklarnas bevisvärde presenteras i tabell II. 
 

 

 

Sökordning 

Databas 

Subject Heading (CINAHL)/ 

MeSH-term (Pubmed) 

 

Resultat Urval 1  Urval 2 Urval 3 

 

Referens 

nummer 

1.CINAHL  ―Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder‖ AND, ―Therapeutics‖ 

AND ―Education‖ 

82 35 14 6 [47] [48] 

[49] [50] 

[51] [52]  

2.CINAHL  ―Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder‖ AND ―Pediatric 

Occupational Therapy‖ 

22(4)* 12 4 1 [53] 

3.CINAHL  ―Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder‖ AND ―Learning 

environment‖ 

16 6 3 0  

4.Pubmed ―Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity‖ AND 

―Therapeutics‖ AND ―Education‖ 

107(3)* 9 4 2 [54] [55] 

5.Pubmed ―Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity‖ AND ―Occupational 

Therapy‖ 

21(5)* 

 

 

4 2 2 [56] [57] 

6.Manuell 

sökning 

   5 2 

 

[58] [59] 

Summa:   66 32 13 13 
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Tabell II Bevisvärde 

 

Artikel Bevisvärde (Svagt, måttligt, högt) Etik 

[47] Schilling DL. et al (2003)  Måttligt JA 

[48] Vandenberg NL (2001) Måttligt JA 

[49] Lufi D et al (2011) Måttligt JA 

[50] Wilkes. S. et al  (2011) Högt JA 

[51] Gol D et al (2005) Måttligt JA 

[52] Steiner NJ. Et al (2011) Måttligt JA 

[53] Hahn- Markowitx J et al (2011) Måttligt JA 

[54] Pfeiffer B. et al (2008) Måttligt JA 

[55] Rabiner DL. et al (2009) Högt *** 

[56] Fedewa AL et al. (2011) Måttligt JA 

[57] Shaffer RJ. Et al (2001) Högt *** 

[58] Ota KR et al (2002) Svagt *** 

[59] Mautone JA et al (2005) Måttligt *** 

 *** Framgår ej om studien är etiskt granskad och godkänd 

 

2.4 Dataanalys 

I syfte att förstå och sammanställa artiklarna till litteraturöversiktens resultat lästes samtliga 

artiklar i sin helhet upprepade gånger av båda författarna enskilt. Därefter lästes artiklarna 

igenom ytterligare en gång gemensamt och de, i relation till översiktens syfte, relevanta 

delarna markerades i texten. Dessa hittades främst i artiklarnas resultat- och 

diskussionsavsnitt. Efter reflektion mellan författarna över artiklarnas betydande delar 

resulterade bearbetningen i identifikation av likheter mellan interventionerna [44] och vilka 

faktorer på inlärningsförmåga de påverkar. Utifrån detta delades resultatet in i de fyra 

kategorierna av faktorer som påverkar inlärningsförmåga. Därefter delades interventionerna 

upp i underrubriker utifrån identifierade likheter i genomförande. Därav presenteras resultatet 

utifrån, de i bakgrunden beskrivna, faktorerna som påverkar inlärningsförmåga [9,18-19,34] 

samt interventionens karaktär. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Inkluderade artiklar har granskats utifrån ett etiskt perspektiv. Samtliga artiklar bedöms ha 

behandlat etiska aspekter med avseende på forskning gällande barn [60]. I nio av artiklarna 

beskrivs att studien är granskade och godkänd av en etisk kommitté, vilka av studierna 

framgår i tabell II. I de fyra resterande artiklarna [55,57,58,59] framgick inte hurivida 

studierna var etiskt granskade. I och med det har artiklarna granskats ytterligare i avseende på 

etiska ställningstaganden. Eftersom samtliga studier är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter 

och beskriver etiskt resonemang exkluderades ingen artikel i denna granskning, detta eftersom 

publicering i aktuella vetenskapliga tidskrifter [47-59] förutsätter att forskningen är etiskt 

godkänd. 
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Det resultat som presenterades i artiklarna är i sin helhet sammanställda i aktuell översikts 

resultatdel och materialet har på inget sätt medvetet vinklats av författarnas egna åsikter i 

ämnet [45]. 
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3. Resultat 

Resultatet grundar sig på 13 empiriska forskningsstudier. Tio av artiklarna tillämpade en 

kvantitativ metod [48-55,57-58] och tre stycken hade en kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

ansats [47,56,59]. Tre [50,52,53] av artiklarna var preliminära studier där syfte fanns att skapa 

en grund för yttterligare forskning i ämnet. Artiklarna tillämpade i huvudsak tre olika 

studiedesigner, Single subject time series design [47-48,56], Pretest posttest design [50-51,53-

54,57] och Pretest posttest followup design [49,55]. Därtill tillämpades också Multiple 

baseline designn [58], Case studie [59] och Prestest posttest waitlist design [52]. 

 

De grupper barn som undersöktes i studierna varierade i storlek mellan 3 till 77 deltagare. 

Fem av studierna [47-48,56,58-59] hade undersökningsgrupper med färre än tio deltagare. 

Två  av studierna [51,53] hade mellan 10 och 20 deltagare och resterande av materialet [49-

50,52,54-55,57] var studier genomförda i undersökningsgrupper med fler än 30 barn. 

Majoriteten av studierna var genomförda i USA, med undantag för en studie genomförd i 

Australien [50] och två stycken genomförda i Israel [49,51]. 

 

De instrument som användes i studierna för att mäta effekten av interventionerna utgjordes av 

olika sorters observationsinstrument [47-48,50-51,56,58-59], skattningsinstrument [49,52-57] 

och test [53,55,57]. Observationsinstrumenten användes och fylldes i, vid direkt observation 

av barnen i aktivitetsutförande. Uppskattning av barnens beteende och kunskaper utfördes av 

antingen barnets föräldrar [49,52-53,57], lärare [52-57] eller av barnet själv [49,52-53]. De 

test [53,55,57] som användes som effektmått bedömde antingen barnets skolrelaterade 

kunskaper, exempelvis ordförståelse [55,57] och matematik [55] eller funktioner, både fysiska 

[57] och kognitiva [53,57]. 

 

Artiklarnas innehåll beskrivs sammanfattningsvis i artikelmatriser, se bilaga 2. Studierna 

beskrivs också överskådligt nedan i tabell III med avseende på antal deltagare, åldersintervall 

och effektmått i respektive studie [61] 
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Tabell III Artikelöversikt 

Studie Ålder Deltagare Effektmått 

[47] Schilling DL. et al (2003)  9-10år 3 Momentary real-time sampling 

[48] Vandenberg NL (2001) 5-7år 4 Recordning sheet/Stopwatches 

[49] Lufi D et al (2011) 8-13,5 år 32** ASQ-P, YSR, CBCL 

[50] Wilkes. S. et al  (2011) 5-11år 30 ToP 

[51] Gol D et al (2005) 5-8år 19 AMPS 

[52] Steiner NJ. Et al (2011) 12,4år* 35 CRS-R, BRIEF,  BASC-2, IVA-

CPT 

[53] Hahn- Markowitx J et al (2011) 7-8,år 14 BRIEF, COPM, TOLDX 

[54] Pfeiffer B. et al (2008) 7,5-9,5år 61 BRIEF 

[55] Rabiner DL. et al (2009) 6år 77 CTRS-RL, WJ3, DIBELS, APRS 

[56] Fedewa AL et al. (2011) 9år* 8 ADHDT, MTS 

[57] Shaffer RJ. Et al (2001) 6-12år 56** TOVA, CTRS-R, CPRS-

R,CBCL, WRAT3, Wechsler 

intelligence test, The sensory 

profile, Bruininks-Oseretsky Test, 

Language Processing Test 

[58] Ota KR et al (2002) 9-11år 3** BOSS 

[59] Mautone JA et al (2005) 8-9 år 3** BOSS 

* Medelålder för undersökningsgruppen  **Endast pojkar 

 

 

Vid bearbetning av materialet framgick att samtliga arbetsterapeutiska interventioner hade ett 

gemensamt övergripande syfte, nämligen att påverka någon av de tre karaktäristiska 

symtomen för ADHD, uppmärksamhetsförmåga, impulsivitet eller hyperaktivitet. Utifrån 

studiens syfte och fynden i litteraturbearbetningen presenteras resultatet i kategorier för 

faktorer på inlärningsförmåga som arbetsterapeuten arbetade med; fysiska miljön, barnets 

förmåga att fungera i en social kontext, kognitiva förutsättning och aktivitetens 

sammansättning. De arbetsterapeutiska interventionerna samt dess effekt sammanställs och 

presenteras i kategorier utifrån vilken komponent av inlärningsförmågan som interventionen 

fokuserar på att anpassa, träna eller kompensera samt på vilket sätt. Fördelning över vilka 

artiklar som presenteras i vilken kategori i resultatet illustreras i tabell IV. 
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Tabell IV Fördelning av artiklar i resultatet 

Resultatsindelning 

 

Referenser  

Interventioner med syfte att anpassa den fysiska miljön   

            Hjälpmedel för alternativt sittande [47, 54, 56] 

Interventioner med syfte att förbättra barns förmåga att fungera i social kontext  

            Arbetsterapi i grupp [49-51, 55] 

                       Gruppterapi med fokus på lek [50] 

                       Gruppterapi med fokus på fysisk aktivitet [49-50] 

                       Gruppterapi med fokus på aktivitet i dagliga livet [51] 

Interventioner med syfte att påverka barns kognitiva kapacitet  

            Kognitiv träning [52, 55, 57-59] 

                       Datorbaserad kognitiv träning i spel och lek [52, 57] 

                       Datorbaserad kognitiv träning i problemlösning [52, 55, 59] 

             Sensorisk påverkan på cognition [48] 

Interventioner med syfte att anpassa aktivitet  

            Alternativa strategier för aktivitetsutförande [53, 55, 58, 59] 

 

 

I resultatet omnämns flickor och pojkar med diagnostiserad ADHD eller ADHD relaterad 

problematik som barn. Då endast pojkar med diagnosen ADHD eller med ADHD problematik 

avses används begreppet pojkar.  
 
3.1 Interventioner med syfte att anpassa den fysiska miljön 

Att anpassa miljön vid inlärningssituationer var något som användes för att öka barns 

uppmärksamhet, förmåga till stillasittande och förmåga att upprätthålla fokus på specifik 

uppgift. Arbetsterapeuten arbetade inriktat på barns sittande och gav barnen möjlighet till 

alternativt sittande med sensorisk påverkan som intervention i skolmiljö [47,54,56]. 

Arbetsterapeutisk intervention med sensoriskt fokus vid alternativt sittande blev bevisat 

användbart vid inlärningssituationer i klassrumsmiljö och förbättrade barns prestation i 

skolarbete [47,54,56]. 

 
3.1.1 Hjälpmedel för alternativt sittande 
Barns förmåga att förbli sittande och fokusera på tilldelad skoluppgift förbättrades av att barn 

i klassrummet satt på terapiboll istället för vanliga stolar [47,56]. Användandet av terapiboll 

gav en signifikant förändring och avsevärd förbättring av barns uppmärksamhetsförmåga och 

minskning av hyperaktiviteten [56]. Forskningen visade på att terapibollen ökade barns 

förmåga att förbli sittande under en längre tid samt förmågan att koncentrera sig på specifik 

uppgift och akademisk prestationsförmåga [47,56]. Terapibollen visade sig även ha positiv 

effekt på barn som vid sittande lätt somnar, eftersom terapibollen medförde att de inte fick 

den möjligheten. Resultatet visade att användandet av alternativt sittande gav motiv för att 

hyperaktiva barn lugnades genom möjligheten att sittande kunna röra sig [47].  
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Disc ‘O‘ Sit dynan [54] tillförde varierat sensoriskt stimuli vid sittande och beskrevs som ett 

effektivt hjälpmedel för att påverka barns beteende vid stillasittande och förmåga till 

uppmärksamhet samt koncentration. Studien [54] visade att användningen av dynan gav en 

signifikant skillnad jämfört med utan och påverkade barns beteende och metakognition 

gällande funktioner som att kontrollera sina impulser och beteende, samt att hantera sina 

känslor. DiscOSit som arbetsterapeutisk intervention visade sig statistiskt ha en liten till 

måttlig effektstorlek. Kognitiva funktioner som initiativtagande, arbetsminne, 

problemlösning, planerings- och organiseringsförmåga förbättrades i liten grad av 

användningen av DiscOSit dynan. Sammanfattningsvis beskrevs DiscOsit dynan ha positiv 

inverkan på barns uppmärksamhetsförmåga och förmåga att fokusera på specifik uppgift, 

dock i begränsad utsträckning varpå interventionen föreslogs användas kombinerad med 

annan arbetsterapeutisk intervention framöver [54]. 

 

3.2 Interventioner med syfte att förbättra barns förmåga att fungera i social 

kontext 

Arbetsterapeuten arbetade med barns förmåga att fungera i en social kontext genom att barnet 

engageras i gruppaktiviteter [49-51] och enskilda uppgifter som utförs i en social kontext 

[55]. De metoder som användes för att påverka barns sociala förmåga var återkoppling och 

reflektion över situationer som inträffat [49-50] och belöningssystem som uppmuntrade 

socialt accepterat beteende [49].  
 
3.2.1 Arbetsterapi i grupp 
Arbetsterapeutiska interventioner på gruppnivå utgjordes av aktiva träningstillfällen där barn 

uppmanades interagera tillsammans i lek [50], sport [49] eller aktiviteter i dagliga livet [51] 

samt tillsammans reflektera över sitt samspel och sociala beteende [49,50]. Barn engagerades 

också i enskilda uppgifter, exempelvis kognitiv träning i datorprogram med Computer 

Assisted Intruction (CAI) eller Computerized Attention Training (CAT) [55], men i sällskap 

av varandra. Då gavs tillfälle till social träning och utveckling av socialt beteende. För att 

främja motivation och samarbete barnen emellan användes belöning på gruppnivå. Barnen 

uppmärksammades om sociala regler och de belöningar som ett bra individuellt arbete eller 

socialt beteende genererade. Detta tillvägagångssätt kan antas ha en positiv effekt på barns 

samspel i skolmiljö [55]. 
 
3.2.1.1 Gruppterapi med fokus på lek 
Lekbaserade arbetsterapeutisk intervention beskrevs syfta till att förbättra barns beteende i 

sociala sammanhang. Barnet fick vid interventionstillfället leka med en lekkamrat utan 

ADHD problematik samtidigt som arbetsterapeuten fanns närvarande och gav feedback på 

barnets agerande. Därefter lekte arbetsterapeuten med barnet. Genom att leksituationer 

spelades in gavs möjlighet för barnet att i efterhand kunna studera och reflektera över sitt 

beteende. Tillsammans med arbetsterapeuten fick barnet innan varje nytt lektillfälle se en 

videoinspelning och reflektera över möjliga sociala beteendestrategier med inriktning på 

problemlösning som skulle kunna användas i lek. Barnet försågs med tre strategier per tillfälle 

för hur det skulle agera i kommande situationer vilket visade sig förbättra barnets sociala 

färdigheter. Parallellt med barnets möten med arbetsterapeuten fick deras föräldrar 

tillsammans med en annan arbetsterapeut utbildning i stödjande träning och lek samt 

observera sina barn under lek. En stor del av interventionen förväntades genomföras av 

förälderarna i hemmet och efter interventionens slut förväntades föräldrarna fortsätta vägleda 

sitt barn för att uppnå ytterligare förbättringar gällande socialt beteende. Interventionen visade 

sig ha stor effekt på det barnets sociala förmåga vid lek och på barns sociala beteende. Den 
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lekbaserade interventionens effekt på barns mellanmänskliga empatiförmåga var positiv. 

Barnen blev bättre på att dela med sig av föremål och idéer, stödja lekkamrater i deras lek, 

växla mellan lekaktiviteter och förmåga uppmärksamma och förstå signaler från lekkamraten. 

Interventionen genererade dock ingen signifikant skillnad efter genomförd intervention 

gällande barns förmåga till låtsaslek, lekintensitet och generell förmåga att leka med andra i 

jämförelse med förmågorna innan interventionen [50]. 
 
3.2.1.2 Gruppterapi med fokus på fysisk aktivitet 
Fysiska gruppaktiviteter med fokus på beteende beskrevs som intervention för pojkar [49]. 

Barnen fick möjlighet att reflektera och diskutera sitt beteende och därefter finna strategier 

tillsammans med arbetsterapeuten för att kunna agera i andra liknande situationer [49,50]. 

Interventionen som beskrevs av Lufi [49] utgörs av tillfällen då pojkar i grupp fick reflektera 

över inträffade situationer i genomförda sportaktiviteter individuellt och i grupp [49]. Detta 

kompletterades med beteendeorienterade visuella och verbala uppmaningar och 

tillrättavisningar som gjorde pojkarna uppmärksamma på när de tillämpade ett bra alternativt 

dåligt beteende. Interventionen innefattade ett belöningssystem där pojkarna blev av med 

poäng då de uppvisade oacceptabelt beteende. Bra uppförande genererade i längden en positiv 

förstärkning i form av godis. Upprepat oacceptabelt beteende i gruppen betingades negativt 

genom att resultera i att pojkarna för en stund exkluderades från den gemensamma aktiviteten. 

Sportbaserad gruppterapi visade sig ge god effekt med signifikant skillnad efter genomförd 

intervention på pojkars ängslighet, kroppsliga funktion, aggressionsproblematik, 

uppmärksamhetsförmåga och social kompetens [49]. 

 
3.2.1.3 Gruppterapi med fokus på aktiviteter i dagliga livet 
Gol [51] visade underlag för att intervention i form av arbetsterapeutiskt ledd gruppträning är 

effektiv i arbetet med barn. Barnen fick vid interventionstillfället inledningsvis genomföra 

avslappningsövningar, därefter utföra en fysisk aktivitet tillsammans och i grupp 

avslutningsvis plocka undan efter aktiviteten. Barnen fick träna på förmågor som att lyssna, 

kontrollera sin känslor och vänta på sin tur. Interventionen visade sig effektiv då barnen 

förbättrade sin förmåga vad beträffar motoriska färdigheter och processfärdigheter i avseende 

på instrumentell och personlig ADL. Barnen visade på tydliga förbättringar i utförandet av 

aktiviteter som matlagning, städning och påklädning. Efter interventionen visade barnen 

förmågor jämställda med normalfungerande barn [51]. 
 

3.3 Interventioner med syfte att påverka barns kognitiva kapacitet 

För att påverka och förbättra barns kognitiva kapacitet genomfördes i behandlad litteratur 

[48,52,55,57-59] två typer av arbetsterapeutiska interventioner, kognitiv funktionsträning i 

aktivitet [52,55,57-59] och sensoriskt inriktad intervention [48].  
 
3.3.1 Kognitiv träning 
Funktionsträning i aktivitet beskrevs i litteraturen [52,55,57-59] i form av interventioner där 

datorer och specialanpassade datorprogram användes för kognitiv funktionsträning för barn. 

Metoden beskrevs som ett lättillgänglig, förespråkat [52] och kostnadseffektivt [55,59] medel 

för träning av barns uppmärksamhet, teoretisk prestationsförmåga [52,55,57] och 

koncentrationsförmåga [58]. 

 
3.3.1.1 Datorbaserad kognitiv träning i spel och lek 
Neurofeedback (NF) är en så kallad trial and error metod [52] som låter barn träna sin 

uppmärksamhetskapacitet genom att spela ett flygplansspel samtidigt som 
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elektroencefalografiska (EEG) sensorer mäter aktiviteten i barnets hjärna. Barnet fick direkta 

indikationer från datorprogrammet på sin uppmärksamhetsnivå i form av ljud och bild, samt 

att flygplanet flög åt olika håll [52] vilket förväntades stimulera barnet att upprätthålla 

engagemanget i aktiviteten. NF redovisades i viss mån påverka uppmärksamhetsförmågan och 

reducerade ADHD relaterade symtom hos barn [52]. 
 
Interactive Metronome [57] är ett datorprogram där barn får träna sina motoriska och 

kognitiva färdigheter. Programmet försåg barnet med en rytm som det förväntades följa 

genom att klappa händerna, trumma på benet och stampa med fötterna. Barnets rörelser 

registrerades med hjälp av sensorer som registrerade med vilken precision barnet höll takten. 

Barnet fick respons på sina rörelser genom extraljud i rytmen. Efter genomförd träning fick 

barnet se en sammanställning över sin prestation vilket syftade till att skapa ytterligare 

motivation till nästa träningstillfälle. Datorprogrammet syftar till att träna barns selektiva 

uppmärksamhetsförmåga och koncentrationsförmåga samtidigt som viss motorisk träning 

genomförs. Träning med Interactive metronome har vid jämförelse med andra datorspel visat 

sig signifikant förbättra pojkars koncentration- och uppmärksamhetsförmåga. Interventionen 

ökade pojkarnas förmåga till uppmärksamhet, motorik, språkförståelse och kontrollera sina 

känslor och aggressivitet [57]. 
 
3.3.1.2 Datorbaserad kognitiv träning i problemlösning 
Standard computer format, SCF [52] är en datorbaserad träningsmetod för att minska 

impulsivitet och öka uppmärksamhetsförmåga på specifik tilldelad uppgift hos barn. 

Programmet presenterade en serie interaktiva uppgifter, där barns prestation poängsattes och 

uppgifterna allt eftersom försvårades. Metoden tränade barnet i olika uppmärksamhets- och 

arbetsminneövningar [52]. SCF visade varierande resultat med avseende på effekten av 

interventionen men redovisades i viss mån reducera ADHD relaterade symtom [52]. 

 
Programvaran CAT är ett strukturerat datorprogram omfattande 36 olika övningar för att träna 

kognitiva förmågor [55]. Stort fokus låg vid att träna barn att förbättra förmågan att vara 

uppmärksam under längre tid. Barn tränades i uppgifter som utmanade deras förmågor till 

selektiv uppmärksamhet, inlärning och minne. Programmets svårighetsgrad blev högre allt 

eftersom barnet klarar uppgifterna, därtill blev uppgifterna mer tidskrävande och barnet 

utmanades successivt mer och mer i att hålla kvar fokus under längre tid [55]. CAT visade sig 

ha en positiv effekt på barns uppmärksamhetsproblematik och förmåga till att kontrollera sina 

impulser [55,59]. Det finns inga bevis för att effekten av interventionen är kvarstående över 

tid på barn med mildare uppmärksamhetsproblematik, men indikationer visade på att effekten 

av interventionen blev kvarstående i större grad för barn med svårare 

uppmärksamhetsproblematik [55].  
 
3.3.2 Sensorisk stimulerings påverkan på kognition 
I syfte att förbättra barns uppmärksamhet, koncentration och inre lugn arbetade 

arbetsterapeuter med sensoriskt tryck emot barns kropp [48]. Känselstimulering som 

intervention i form av ett konstant tryck mot kroppen har visat sig stimulera det 

parasympatiska nervsystemet. Detta antas minska rastlöshet och oro samt förbättra 

koncentrationsförmågan och uppmärksamheten i aktivitet. Stimulering genom tryck antas 

stimulera produktionen av signalsubstanser exempelvis serotonin vilket har en naturligt 

lugnande effekt på barn [48]. Arbetsterapeuter använde västar innefattande tyngder som 

intervention i syfte att förbättra barns förmåga till att fokusera och slutföra tilldelade 

uppgifter. Interventionen visade en signifikant skillnad gällande koncentrations- och 
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uppmärksamhetsförmåga vid utförande av aktivitet, då barn använde en väst med tyngder 

motsvarande 5 % av dess egen kroppsvikt. Barnen klarade att koncentrera sig på tilldelad 

uppgift i 17% till 25% längre tid då de använde västen. Studien stödde användandet av 

sensoriskt stimulerande hjälpmedel, i form av tyngdväst som arbetsterapeutisk intervention 

för att förbättra koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga [48]. 
 

3.4 Interventioner med syfte att anpassa aktivitet 

Litteraturen [53,55,58-59] beskrev arbetsterapeutiska interventioner med syfte att anpassa 

aktiviteten som barnet utför, för att på så sätt möjliggöra effektivare aktivitetsutförande i 

aktivitet i vardagen. Arbetsterapeuten arbetade med interventioner som strukturerade aktivitet 

och aktivitetsutförande, i form av att implementering av alternativa strategier för 

genomförande av aktivitet. Gemensamt för interventionerna var att arbetsterapeuten arbetade 

med återkoppling och förstärkning [53,55,58-59].  
 
3.4.1 Alternativa strategier för aktivitetsutförande 
Datorprogrammet CAI [55,58-59] syftar till att förbättra barns aktivitetsutförande genom 

användningen av datoriserade tydliga instruktioner för olika skoluppgifter. Programmet gav 

barnet direkt och frekvent återkoppling och förstärkning på barnets prestation [55,58]. CAI 

användes i olika delar av skolarbetet bland annat inriktat mot att utveckla barns ordförråd, 

språkflöde, språkförståelse [55] samt räkning, geometri och matematiska förmåga [55,58-59]. 

Programmet visade sig, vid jämförelse med vanliga papper och penna uppgifter, mer effektivt 

och gav en medelstor förbättring av pojkars teoretiska prestation [58]. Metoden lät barn arbeta 

med individanpassade uppgifter med alternativt tillvägagångssätt gällande instruktionerna tills 

det att de var avklarade och stimulerade barnet att fortsätta genom frekvent direkt 

återkoppling [55,58-59]. Programmet visade sig vara effektivt att använda i kombination med 

belöningssystem som motiverade pojkarna med poäng vid korrekt genomförande [58]. 

Användning av CAI för barn med uppmärksamhetsproblematik visade sig påverka deras flyt i 

språket positivt [55] och i jämförelse med vanliga instruktioner ökade pojkar förmågan att 

under längre tid enskilt fokusera på sitt skolarbete i klassrummet [58]. CAI beskrevs som en 

bevisat effektiv och accepterad intervention för pojkar som har problem med matematiken i 

skolan och interventionen gav stor effekt på deras matematiska förmåga och sätt att arbeta 

med skoluppgifter [59]. CAI har visat sig ha positiv effekt på barns förmåga att aktivt 

engagera sig i aktivitet vilket stödjer användningen av programmen som arbetsterapeutisk 

intervention. Programmet hade också en positiv effekt på barns uppmärksamhetsproblematik 

och förmåga till att kontrollera sina impulser [55,59]. Det fanns inga bevis för att effekten av 

interventionen är kvarstående över tid på barn med mildare uppmärksamhetsproblematik, men 

indikationer visar att effekten av interventionen blev kvarstående i större grad för barn med 

svårare uppmärksamhetsproblematik [55].  

 
Cog-Fun [53] är en intervention med utgångspunkt i ett nära samarbete mellan arbetsterapeut, 

barn samt dess föräldrar. Interventionen syftar till att lära barnet effektiva strategier för att 

utföra aktiviteter samt förbättra sina exekutiva funktioner. Arbetsterapeuten skapade 

tillsammans med barnet och föräldern aktivitetsmål att arbeta med i hemmet, i skolan och på 

skolgården. Därefter uppmanades de att aktivt arbeta mot målen utifrån strategier 

tillhandahållna av arbetsterapeuten med fokus på att hindra, planera och reflektera över sina 

beteenden. De arbetsterapeutiskt ledda interventionstillfällena innefattade lek, 

reflektionsstunder samt introducering i hjälpmedelsanvändning i form av tidstimer och 

planeringsschema vilket hjälper barnet att arbeta aktivt mot sina mål. Föräldrarna utbildades i 

hur de kan hjälpa sitt barn att uppnå mål i hemmet genom uppmuntran via positiv 
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förstärkning. Därefter förväntades de inlärda strategierna generaliseras och hjälpa barnet i 

andra aktiviteter. Interventionen visade sig ha medel till stor positiv inverkan på barns 

exekutiva funktioner relaterade till aktiviteter i dagliga livet främst i avseende på 

initiativtagande, arbetsminne, problemlösningsförmåga planerings- och organisationsförmåga 

samt gav den ett bestående resultat över tid. Interventionen förbättrade också barns förmåga 

till effektivitet exekutivt gällande strategisk planeringsförmåga [53].  
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4. Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 
 

4.1.1 Design 
Litteraturöversikt valdes som metod då syftet med aktuell studie var att skapa en övergripande 

sammanställning av aktuell forskning kring empiriskt prövade [44] arbetsterapeutiska 

interventioner för barn med ADHD och samt beskriva interventionernas effekt på 

inlärningsförmågan. Metoden var relevant eftersom en omfattande mängd empiriska 

forskningsartiklar fanns publicerade i ämnet vilket i sammanställd form är lättare för kliniskt 

arbetande att tillgodogöra sig.  
 
4.1.2 Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes i de två stora omfattande databaser inom arbetsterapi och 

genererade användbart datamaterial. Med tanke på översiktens omfattning och storlek 

avgränsades sökningen till två databaser, dock kan detta ha lett till att datainsamlingen inte 

blev heltäckande och att det kan finnas relevanta artiklar på området som inte har inkluderats. 
 
De sökord som användes vid litteratursökningen formulerades utifrån litteraturöversiktens 

syfte och anpassades tillrespektive databas ämnesord. Vid sökning 1 och 4, se tabell I, 

användes ämnesorden Education och Therapeutics, vilka befinner sig på hög nivå i 

begreppshierarkin och innefattar ett stort antal underkategorier. Eftersom samtliga 

underkategorier inkluderades blev sökningarna omfattande och genererade ett stort antal 

artiklar. Detta var ett medvetet val för att inte relevanta artiklar skulle utebli vid sökningen. 

Dock var tillvägagångssättet ineffektivt och tidskrävande eftersom mycket tid ägnades åt 

genomgång av artiklar som ej var relevanta för litteraturöversiktens syfte. Vid resterande 

sökningar, 2-3 och 5, användes ämnesord som var mer specifika i relation till det relevanta 

området. 
 
Vid reflektion över sökorden efter att resultatet sammanställt och satts i relation till syfte och 

bakgrund ifrågasätts relevansen i att använda Education som ämnessökord. Ordet användes i 

avsikt att hitta inlärningsrelaterade artiklar då inledningsvis tanken var att inlärningsförmåga i 

stor utsträckning hade relation till skolan och utbildning. Dock syftar inlärningsförmåga i 

studiens syfte på inlärning generellt och kanske främst i ett utvecklingsperspektiv, 

innefattande samtlig inlärning som sker under barndomen. Sökningarna med ämnesordet 

valdes dock att användas eftersom den genererade en stor mängd användbara artiklar [47-52, 

54-55].   
 
Den manuella sökningen som genomfördes resulterade i endast två användbara artiklar [58-

59] mycket på grund av att referenslitteraturen i de referenslistor som studerats inte uppfyllde 

litteraturöversiktens inklusionskriterie gällande publiceringsår. De två artiklar [58-59] som 

inkluderades var av snarlik karaktär och beskrev samma intervention vilket främst stärkte 

bevisvärde gällande effekten av aktuell intervention [55,58-59].  
 
4.1.3 Urvalsprocess 
Vid urvalet av artiklar gjordes avvägning kring interventionernas anknytning till arbetsterapi. 

Några artiklar [49,52,55,58-59] beskrev interventioner och dess effekt utan given anknytning 

till arbetsterapi. Efter granskning och reflektion mellan författarna beslutades dock att 

inkludera artiklarna [49,52,55,58-59] då interventionerna överensstämde med vår bild av 
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arbetsterapeutiskt arbetssätt och hade effekt på faktorer arbetsterapeuter arbetar med för att 

förbättra barns inlärningsförmåga [13]. I litteraturöversikten inkluderades några artiklar med 

studier baserade på endast pojkar. Detta ansågs inte som något hinder för inklusion, vilket 

motiveras av att diagnosen ADHD är vanligare hos pojkar än flickor [29]. I resultatet framgår 

det när effekten avser endast pojkar och det förtydligas i tabell III.  
 
Fem [48-52] av artiklarna i översikten grundar sig på forskning om barn som är yngre [48,50-

51] respektive äldre [49,52] än 6 och 12 år gamla. Artiklarna inkluderades ändå eftersom 

majoriteten av studiegruppen uppfyllde inklussionskriterier gällande ålder samt att en 

åldersavvikelse på endast ett år inte ansågs vara en beroendefaktor för interventionens effekt 

på inlärningsförmågan. 
 
Inga artiklar exkluderades utifrån litteraturöversiktens exklusionskriterie gällande barn med 

ADHD och utvecklingsstörning. Detta exklusionskriterie påträffades dock i flertalet av de 

studier som behandlats vilket gjort att valet att ha exklusionskriteriet i litteraturöversikten 

stärkts. 
 

Inklusionskriterie gällande artiklarnas publiceringsår skapades då avsikten med 

litteraturöversikten var att sammanställa aktuell forskning på området. Genom att begränsa 

sökningen från år 2000 till och med år 2013 ansågs aktuell forskning på området inkluderas. 

Att hantera och sammanställa den nyaste kunskapen inom området ansågs viktigt då ADHD 

under de senaste åren har varit en mer och mer uppmärksammad diagnos. 

 

4.1.4 Kvalitetsgranskning 
Samtliga artiklar [47-59] tillämpade en kvantitativ metod och kvalitetsgranskades med stöd av 

en checklista, se bilaga 1, sammanställd utifrån olika metodförslag för granskning av 

kvantitativa studier [44,46]. Detta för att säkerställa artiklarnas kvalitet och bevisvärde. Tre av 

studierna [47,56,59] tillämpade också en kvalitativ metod då de undersökte den sociala 

acceptansen av interventionerna. Eftersom kvalitetsgranskningen syftade till att undersöka 

materialets bevisvärde i avseende på interventionen och dess effekt granskades inte artiklarnas 

kvalitativa egenskaper. 

 

Författarna genomförde kvalitetsgranskningen tillsammans för att kunna föra en diskussion 

kring innehållet, detta kan ses som en svaghet i studien. Om författarna hade granskat 

artiklarna enskilt kunde eventuellt ytterligare relevanta detaljer hade uppmärksammats, 

avgörande för uppfattningen av artiklarnas bevisvärde.  
 
En artikel [58] värderades ha ett svagt bevisvärde på grund av urvalsstorleken samt att 

urvalsprocessen inte beskrevs och ingen etisk granskning beskrevs. Studien [58] inkluderades 

trots detta då den hade en strukturerad design, datainsamlingen hade god validitet och 

reliabilitet samt att datainsamlarna var omedvetna om studiens syfte. 

 

4.1.5 Datananlys 

Resultatet hade utifrån identifierade likheter kunnat delas in på annat vis än det som 

tillämpats. Överläggning och reflektion gjordes över att dela in interventionerna utifrån vilket 

av de karaktäristiska symtomen för ADHD, nedsatt uppmärksamhetsförmåga, impulsivitet 

och hyperaktivietet, som interventionen hade effekt på. Dock motiveras genomförd indelning 

av studiens syfte att beskriva interventionerna i relation till inlärningsförmåga. 
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4.1.6 Etiska aspekter 
Eftersom använt material i litteraturöversikten utgörs av forskning som inkluderar barn var det 

viktigt att artiklarna visade på etiskt resonemang, medvetenhet om specifika 

förhållningsregler vid forskning kring målgruppen barn exempelvis att något barn inte 

stigmatiseras [60]. Det framgick tydligt i tio av artiklarna [47-54,56] att studierna var etiskt 

granskade och godkända av en etisk kommitté. De fyra artiklarna [55,57-59] som inte 

redovisade någon etisk granskning och godkännande inkluderades trots detta då de publicerats 

i vetenskapliga tidsskrifter. Artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter kan antas vara 

etiskt granskade då detta är ett krav för publicering. 
 

4.2 Resultatdiskussion 

I syfte att beskriva arbetsterapeutiska interventioner och dess effekter på inlärningsförmågan 

hos barn med ADHD presenterades resultatet indelat i kategorier för faktorer som litteraturen 

[9,19,34] beskriver som avgörande för inlärningsförmåga. Resultatet beskriver 

arbetsterapeutiska interventionsmetoder [47-59] med syften att anpassa den fysiska miljön, 

barns förmåga att fungera i en social kontext, barns kognitiva förmåga eller aktiviteten barnet 

ska utföra. Litteraturöversiktens resultat visar därmed att arbetsterapeutiska interventioner 

med fördel kan användas för att påverka barns inlärningsförmåga. 
 

Ett övergripande gemensamt syfte urskiljdes i interventionerna vilket var intentionen att 

kompensera eller träna barns nedsatta funktioner; [47-59], uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet [23,29-31]. Dessa funktioner kan sättas i direkt relation till barns 

inlärningsförmåga [29] och påverkar förmågan att personlighetsmässigt och kunskapsmässigt 

utvecklas normalt [16,29]. 
 

Samtliga behandlade artiklar har utvärderat effekten av en intervention och presenterade 

resultat som bevisar att interventionerna har genererat en positiv effekt. Ingen artikel uttrycker 

att interventionen resulterat i negativa konsekvenser. Dock framhölls i en av studierna [54] att 

interventionens effekt var begränsad och därför rekommenderades interventionen användas i 

kombination med annan arbetsterapeutisk intervention. Därmed kan interventionerna 

användas av arbetsterapeuter och antas ha positiv effekt i arbetet med barn och deras 

förutsättningar för inlärning.  
 

I avseende på anpassningar i den fysiska miljön, fokuserar arbetsterapeuter på att skapa 

förutsättningar för aktivitet i den miljö där aktiviteten ska utföras, eftersom den har avgörande 

effekt på det mänskliga aktivitetsutförandet [8]. Resultatet visar exempelvis att 

arbetsterapeuten med fördel kan arbeta med barns sittande [47,54,56] som ett sätt att påverka 

barns inlärningsförmåga. Att förändra förutsättningar vid sittande visade sig skapa bättre 

förmåga hos barn att tillämpa ett beteende som stödjer förmågan till inlärning.  

 

I relation till presenterat resultat kring interventioner med syfte att påverka barns förmåga att 

fungera i social kontext är det viktigt att vid arbetet med grupper som har risk att hamna i 

utanförskap [29] värna om att inte interventionerna motiverar till stigmatisering. Studierna 

[47,56] kring den sociala acceptansen och genomförbarheten av interventioner gällande 

alternativt sittande [47,56] gav indikationer på att interventionen var accepterad och kliniskt 

genomförbar. För att undvika stigmatisering av barn med ADHD fick samtliga barn i de 

deltagande barnens klass använda terapiboll [47,56]. Detta är något som är en förutsättning 

för att interventionen ska vara genomförbar utan att barn stigmatiseras och utsätts för risk att 

hamna i utanförskap. Dock kan det tänkas att klassen som grupp riskerar att då stigmatiseras. 

Terapibollen är ett hjälpmedel som ska anpassas efter den individ som ska använda det 
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[47,56]. Eftersom barn ständigt växer förändras kraven på terapibollens storlek. I och med alla 

de aspekter som måste avvägas vid genomförandet av interventionen är den dyr att genomföra 

i större skala [56]. Forskningen beskriver dock en intervention kring alternativt sittande med 

dynor [54] som anses relativt kostnadseffektiv och med liten risk för stigmatisering.  
 

Resultatet beskriver gruppbaserade interventioner och dess positiva effekt på barns utveckling 

som en intervention i arbetet med barns förmåga att fungera i social kontext. Eftersom 

människan tillsammans med andra utvecklas och skapar förståelse för verkligheten och 

mänskliga beteenden [9] är det en naturlig kontext för arbetsterapeuten att arbeta i. 

Arbetsterapi på gruppnivå beskrivs i resultatet som en effektiv metod för att utveckla barns 

beteenderelaterade förmågor och kognitiva funktion [49-50] och kan antas vara mer tids- och 

kostnadseffektiv än individuell terapi.  
 

Resultatet motiverar också arbetsterapeuters användning av lek och spel som medel vid 

arbetsterapeutiska interventioner [49-53,57]. Sammanställda studier beskriver användandet av 

lek och spel i gruppsammanhang [49-51] där barn tillsammans utför aktivitet eller 

individuella datorbaserade spelaktiviteter i ett socialt sammanhang [52,57]. Lek utgör ett 

centralt medel i barns utveckling [16] och i gemensam lek utvecklas exempelvis barns social 

beteende [62] och kognitiva färdigheter [19,24-26]. Lek som arbetsterapeutisk intervention är 

effektiv i arbetet med att förbättra barns inlärningsförmåga och möjlighet till att utvecklas. 
 

I arbetet med att påverka barnens kognitiva kapacitet återfinns en mängd interventioner som 

utgörs av datorbaserade programvaror med fokus på problemlösning [55,58-59] eller spel 

[52,57]. Metoden är en lättillgänglig [52] och kostnadseffektiv [55,59] träningsmetod av barns 

kognitiva förmågor [52,55,57-58]. Arbetsterapeuter arbetar med aktivitet som mål och medel 

[17,27-28] dock ofta med underliggande syfte att träna kognitiv funktion [36]. 

Arbetsterapeuter arbetar med barns aktivitetsutförande, vilket påverkas av barnets kognitiva 

funktioner. Kognitiv funktionsträning i form av datorbaserade interventioner är därför 

användbara och effektiva inom just arbetsterapeutiskt arbete. Resultatet beskriver att 

interventionerna är effektiva och kan antas lätta att genomföra i och med dagens 

tekniksamhälle. 
 

Studierna [49-50,52-53,55,57-59] beskriver i enlighet med litteraturen [23,31] att barns 

inlärning effektiviseras av att sambandet mellan orsak och verkan förtydligas samt att 

konsekvenser på beteende tydliggörs genom förstärkning [23,31]. Därigenom skapas lättare 

en förståelse hos barnet [31]. Förstärkning kan ges på både oönskat och önskat beteende med 

syfte att göra beteendet mer eller mindre sannolikt i kommande situationer [42]. Den positiva 

förstärkning som beskrivs i resultatet utgörs av positivt betingad visuell [49-50,52,55,57-59] 

och auditiv uppmuntran [49-50,52-53,57] samt poängsystem [49,58-59] och fysiska 

belöningar i form av mat [49,55] eller lekaktivitet [59]. Resultatet visar också på användandet 

av negativ förstärkning i form av verbalt och visuellt tillrättavisande samt exklusion från 

gruppaktivitet [49]. Eftersom motivation, vilja och känslan av meningsfullhet är avgörande 

komponenter för aktivitetsutförande och inlärning [14,37,41] är belöningsmetoder användbara 

i arbetet med barn då de inte sällan agerar utifrån sina egna behov [3]. Detta motiverar 

metoden i arbetsterapeutens arbete med barn. 
 

Ur ett etiskt perspektiv kan belöning i form av godis och mat anses som mutor och etiskt sett 

ifrågasättas. Dock ligger det i människans natur att agera utifrån sina behov, och att äta är ett 

grundläggande existentiellt behov [63] vilket gör att belöning i den formen är effektiv och 

användbar [49,55].  
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Arbetsterapeutiska interventioner som inkluderar föräldrarna i arbetet med barn visade sig ge 

en medelstor effekt på barns kognitiva [53] och sociala förmågor [50]. Arbetsterapeuten ser 

barnets helhetssituation och i den har föräldrarna en viktig del [22]. Föräldrarna har en 

avgörande roll i sina barns utveckling vilket gör dem till en viktig tillgång i arbetsterapeutiska 

interventioner riktade till barn [19,21]. Förälderns engagemang och vilja att delta i arbetet har 

därför stor betydelse för interventionernas effekt [50,53] vilket är något som arbetsterapeuten 

måste vara medveten om. Extra viktigt blir det därför att se på varje individs situation som 

unik. 

 

4.2.1 Klinisk tillämpning 
Resultatet i denna litteraturöveriskt skapades med avsikt att kunna fungera som en 

kunskapsbas för kliniskt verksamma arbetsterpeuter i arbetet med barn med ADHD. Studien 

ger en överblick över publicerad forskning och bedöms omfatta den kunskap som finns 

tillgänglig i dagsläget. Resultatets möjlighet att kliniskt tillämpas bedöms som god då 

sammanställningen på ett trovärdigt sätt presenterar forskning med bra bevisvärde. Dock finns 

ingen möjlighet att förutsätta att resultatet kan generaliseras till hela populationen barn med 

ADHD eftersom litteraturöversiktens datamaterial inte genomgående tillämpar en 

generaliserbar design. Litteraturöversikten ska därför ses och kliniskt användas som en 

överskådlig kunskapskälla, en sammanställning som kan väcka idéer hos arbetsterapeuten och 

ge ytterligare tillvägagångssätt i arbetet med unika individer inom populationen barn med 

ADHD. 

 

4.2.2 Vidare forskning 
ADHD är en vanligt förekommande diagnos som under de senaste åren ökat i förekomst [29]. 

Det finns därför anledning att fortsätta utveckla och undersöka interventioner riktade till 

målgruppen så att större möjlighet skapas för arbetsterapeuter att bistå fler individer. 

Majoriteten av artiklarna som resultatet bygger på var publicerade under de senaste åren, 

vilket tyder på att målgruppen barn med ADHD är en grupp i fokus för vidare forskning. 

Detta styrks ytterligare av att tre av studierna var pilotstudier [50,52-53] vilket tyder på att 

mer omfattande forskning är planerad.  

 

En övervägande majoritet av artiklarna som finns publicerade på området var gjorda i USA 

vilket skapat uppfattningen om att arbetsterapi för barn med ADHD är mer utbrett där än i 

resterande delar av världen. Ett behov finns därför att genomföra forskning i andra länder för 

att skapa en bred kunskapsbas baserad på hela populationen.  

 

Litteraturöversiktens artiklar [47-59] nämner behovet av att genomföra större och mer 

omfattande forskning för att resultatet ska kunna generaliseras till populationen. 

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) därför med fördel genomföras på stora 

urvalsgrupper för att fastställa en generaliserbar effekt av de arbetsterapeutiska 

interventionerna. Ett behov ses av att rikta forskningen mot att utveckla miljöinriktade 

interventioner för barn med ADHD eftersom få publicerade studier fanns kring det trots att 

det är ett erkänt arbetsterapeutisk arbetssätt. 

 

Litteraturöversiktens resultat ska ses som en sammanställning som, av kliniskt verksamma 

arbetsterapeuter, kan användas utgångspunkt för fortsatt forskning.  

 
4.2.3 Slutsats 
Resultatet beskriver arbetsterapeutiska interventioner som förändrar miljöförutsättningar, 

påverkar barns sociala och kognitiv förmåga samt anpassar förutsättningar i aktivitet för barn 
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med ADHD och beskriver en generellt positiv effekt på barns funktion i vardagen. 

Interventionerna beskrivs påverka faktorer viktiga för barns inlärningsförmåga och 

utveckling, vilket innebär att interventionerna är effektiva i arbetsterapeutiskt arbete med att 

förbättra inlärningsförmågan hos barn med ADHD. 
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[47] 

 

Schilling DL. 

Washington K.  

Billingsley FF. 

Deitz J. 

 

Classroom seating 

for children with 

attention deficit 

hyperactivity 

disorder: therapy 

balls versus chairs 

 

American Journal 

of Occupational 

Therapy,  

 

USA 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

användningen av 

terapiboll för 

sittande i klassrum, 

som en 

intervention för 

barn med ADHD 

 

Därtill undersökts 

om interventionen 

är accepterad och 

dess praktiska 

genomförbarhet. 

 

Frågeställningar 

 

1) Vilken effekt 

har användandet 

av boll istället för 

stol på beteendet 

vid stillasittande? 

 

2) Vilken effekt 

har interventionen 

på förmåga att 

producera skrivet 

material? 

 

 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

 

Design 
Single-subject A-B-A-

B interrupted time 

series design 

 

Urval 
Bekvämlighetsurval 

 

Inklusion 

Diagnostiserad 

ADHD 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

3 barn, 2 pojkar, 1 

flicka, 9-10 år gamla, 

Medicinerade 

 

Bedömningsinstrum

ent 

-Momentary real-time 

sampling 

 

 

Resultatet visar på 

att terapibollar ökar 

barns förmåga att 

förbli sittande under 

en längre tid samt 

deras förmåga att 

producera skrivet 

material. 

 

Därtill visade 

resultatet att 

terapibollar bidrog 

med att förhindra att 

barnen somnade vid 

sittande 

inlärningssituatoner. 

 

Barnen och lärarna 

uppfattade 

interventionen som 

bra och användbar. 

 

 

Fördelar 

- Etiskt granskad 

- Testgruppens bredd 

och variation 

- Samtliga barn i 

klassen fick 

interventionen 

- 2 observatörer, ökad 

reliabilitet 

 

Nackdelar 

- Studiens längd och 

urvalets storlek 

- Ingen kontrollgrupp 
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[48] 

 

Vandenberg NL 

 

The use of weighed 

vests to increase 

on-task behavior in 

children with 

attention 

difficulties. 

 

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

USA 

 

2001 

 

 

 

 

Syftet är mäta 

förmåga att 

fokusera på en 

specifik uppgift 

hos barn med 

uppmärksamhetssv

årigheter då de de 

använder en väst 

som väger 5% av 

barnets egen 

kroppsvikt under 

en 15 

minutersperiod. 

 

Kvantitativ metod 

 

Design 
Kvasiexperimentell, 

single system AB 

design 

 

Urval 
Bekvämlighetsurval 

 

Inklusion 

ADHD diagnos alt 

resultat på >65 på 

CTRS-39 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

4 barn, 2 flickor, 2 

pojkar, 5-7 år ålder. 

Medicinerade 

 

Bedömningsinstrum

ent 

-Conners Teacher 

rating scales, CTRS-

39 

- Recording 

sheets/Stopwatches 

 

Studien påvisar att 

en signifikant 

skillnad gällande 

koncentration- och 

uppmärksamhetsför

måga i tilldelad 

aktivitet uppstår då 

barn använder en 

väst innefattande 

tyngder 

motsvarande 5 % av 

barnets kroppsvikt. 

 

 

Fördelar 

- Objektiva kunniga 

observatörer 

- Etiska aspekter väl 

avvägda och 

beskrivna  

 

Nackdelar 

- Begränsade 

generaliseringsmöjlig

heter p.g.a. av urvalet 

 

 

  



3(13) 
 

 
 

Bilaga 2, Artikelmatrix 3 av 13 

 
Referensnummer, 

Författare, Titel, 

Tidsskrift, Land, 

Publiceringsår 

Syfte Metod Resultat  Fördelar/Nackdelar 

 

[49] 

 

Lufi P. Parish-Plass 

J. 

 

Sport-based group 

therapy program for 

boys with adhd or 

with other behavior 

disorders. 

 

Child and Family 

behavior Therapy  

 

Israel 

 

2011 

 

 

 

Bedöma den 

terapeutiska 

potentialen i fysisk 

aktivitet, som 

gruppaktivitet samt 

undersöka vilka 

beteendekompone

nter som förbättras 

mest i de två 

studiegrupperna 

 

Hypotes 

 

1) Gruppterapi 

med fysisk 

aktivitet och 

beteendetekniker 

ökar funktionen 

för samtliga 

deltagare samt att 

barnen med 

ADHD förbättras 

mer än de andra 

barnen.  

 

Kvantitativ metod 

 

Design 
Hypotesprövning 

Pretest, posttest 

followup test design 

 

Urval 
Barnens föräldrar har 

ansökt om deltagande, 

urvalsprocessen 

beskrivs ej 

Bortfall 4 barn, 

resultatet beräknades 

på 32 barn 

 

Inklusion 

ADHD diagnos alt 

beteendeproblematik 

bedömt av psykolog. 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

32st pojkar, 8-13 år 

gamla 

Inte medicinerade 

 

Bedömningsinstrum

ent 

- Youth Self-Report, 

YSR  

-Child Behavior 

Checklist, CBCL 

- Conners‘ 

Abbreviated Symptom 

Questionnaire-

Parents, ASQ-P 

-The Conners‘ 

Abbreviated Symptom 

Questionnaire-

Teachers, ASQ-T 

 

Resultatet visar 

signifikant 

förbättring på 

samtliga effektmått. 

Gruppterapi med 

sportaktivitet ger 

positiv effekt på 

barnens funktion i 

båda testgrupperna, 

främst i avseenden 

på 

beteendekomponent

erna; aggression, 

oro, 

uppmärksamhet och 

social kompetens. 

 

 

 

Fördelar 

- Etiskt granskade 

- YSR och CBCL har 

god 

validitet/reliabilitet. 

- Effekten av 

resultatet ses även 1 

år efter interventionen 

 

Nackdelar 

- Resultattabell inte 

överensstämmande 

med, i texten, 

beskrivet resultat 

- Ingen kontrollgrupp 
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[50] 

 

Wilkes S. Cordier 

R. Bundy A. 

Docking K. Munro 

N 

 

A play-based 

intervention for 

children with 

ADHD: 

A pilot study 

 

Australian 

Occupational 

Therapy Journal 

 

Australien 

 

2011 

 

 

 

 

Utveckla och testa 

effektiviteten av en 

lekbaserad 

intervention samt 

öka sociala 

färdigheter vid lek 

hos barn med 

ADHD och deras 

lekkamrater. 

 

Hypoteser 

 

1) Medelvärdet på 

ToP för barnen 

med ADHD efter 

interventionen är 

signifikant högre 

än medelvärdet 

före 

interventionen. 

 

2) Medelvärdet på 

ToP för 

lekkamraterna 

efter 

interventionen är 

signifikant högre 

än medelvärdet 

före interventionen 

 

3) Medelvärdet på 

ToP för barnen 

med ADHD efter 

interventionen är 

signifikant högre 

än medelvärdet 

före interventionen 

gällande 

mellanmänsklig 

empatiförmåga. 

 

Kvantitativ 

metod/Pilotstudie 

 

Design 
Hypotesprövning 

Pretest, post test 

design 

 

Urval 
Tillfrågade vid 

barnklinik, i 

grundskolan och 

genom medial 

publicering. 

 

Inklusion 

Diagnostiserad 

ADHD 

 

Exklusion 

Diagnostiserad 

ADHD i kombination 

med 

neuroutvecklings- 

eller psykisk störning  

 

Deltagare 

30 barn, 2 

studiegrupper, 15 barn 

med diagnostiserad 

ADHD och 15 

normalutvecklade 

barn. 

 

Bedömningsinstrum

ent 
- Conners Parent 

Rating Scale-3rd ed, 

CPRS-3. 

- Child behavior 

Checklist, CBCL 

- Test of Playfulness, 

ToP 

 

Resultatet visar att 

interventionen är 

effektiv och 

förbättrar barns 

sociala färdigheter i 

lek.  

 

Resultatet visar att 

hypotes 1 och 2 kan 

antas medan 

hypotes tre endast i 

viss mån kan antas 

eftersom endast 4 

av 7 faktorer visat 

signifikant skillnad. 

 

Fördelar 

- ToP har utmärkt 

interbedömmare 

reliabilitet, test-retest 

reliabilitet, 

begreppsvaliditet 

- Bedömaren är 

bevisad trovärdig 

- Etiskt godkänd 

 

Nackdelar 

- Inte randomiserat 

urval, därav inte 

generaliserbart 

- Bedömaren var 

medveten om 

studiens syfte 
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[51] 

 

Gol D. Jarus T. 

 

Effect of social 

skills training 

group on everyday 

activities of 

children with 

attention deficit 

hyperactivity 

disorder 

 

Developmental 

Medicine & Child 

neurology  

 

Israel 

 

2005 

 

 

 

Undersöka 

funktionen i 

dagliga aktiviteter 

för barn med 

ADHD i 

jämförelse med 

barn utan 

diagnosen 

 

Undersöka 

effekten av en 

multimodell 

behandling, på 

barnens sociala 

förmåga samt 

funktionen i 

vardagen. Genom 

en intervention 

där föräldrarna 

involveras 

 

 

Kvantitativ metod 

 

Design: 

Preliminärstudie 

Pretest, post test 

 

Urval 

Randomiserat in i 2 

grupper 

 

Inklusion 

Studiegrupp: 

Diagnostiserad 

ADHD samt resultat 

>15 på 

CTRS28/CPRS48 

Jämförelsegrupp: 

Resultat på <15 på 

CTRS28/CPRS48 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

19 barn, 5-8 år. 9 

med diagnostiserad 

ADHD, 10 utan 

problematik 

 

Bedömningsinstru

ment: 

-Conners Teachers 

rating scale, CTRS28 

-Conners Parents 

rating scales, 

CPRS48 

-Assessment of 

motor and process 

skills, AMPS 

 

Resultatet visar 

att barn med 

ADHD har 

sämre funktion i 

aktiviteter i 

dagliga livet 

jämfört med 

barn utan 

diagnosen. 

 

Interventionen 

visade sig 

effektiv då 

barnen med 

ADHD efter 

interventionen 

förbättrat sin 

förmåga till 

IADL/PADL 

samt uppnått 

nivån för vad 

som anses 

normalt inom 

vissa aktiviteter. 

 

 

Fördelar 

- Utbildad och kunnig 

bedömare (AMPS) 

- Etiskt granskad 

 

Nackdelar 

- Urvalsstorleken liten, 

generaliseringsmöjlighet

er minskar 

- Bedömaren var 

medveten om studiens 

syfte vid bedömning. 

- Saknar tydlig 

beskrivning av AMPS 

olika 

bedömningskategorier 
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[52] 

 

Steiner NJ.  

Sheldrick RC. 

Gotthelf D. Perrin 

EC. 

 

Computer-based 

attention training in 

the schools for 

children with 

attention 

deficit/hyperactivity 

disorder: a 

preliminary trial 

 

Clinical Pediatrics 

 

USA 

 

2011 

 

 

 

Syftet är att 

jämföra två olika 

typer av 

dataträningsprogra

m som tränar 

uppmärksamheten 

i skolan. 

 

 

Kvantitativ 

metod/Pilotstudie 

 

Design 
Kontrollerad Pretest, 

Post test, waitlist 

design 

 

Urval 
Randomiserat till 3 

grupperna 

Bortfall: 5 (resultat 

räknad på 35) 

 

Inklusion 

ADHD diagnos 

Engelskspråkig 

 

Exklusion 

ADHD i kombination 

med annan allvarlig 

uppförandestörning, 

autism-

spektrumstörning eller 

annan psykisk 

sjukdom 

 

Deltagare 

41 barn, 

medelålder:12,4år 

52% pojkar, 

48%flickor 

 

Bedömningsinstrum

ent: 
-Conners Rating 

scales-Revised, CRS-

R. 

- Behavioral Rating 

Inventory of 

Executive 

Functioning, BRIEF 

- Behavior 

Assessment Scales for 

Children-2, BASC-2 

- Intergrated Visual 

and Audiotry 

Continuous 

Performance Test, 

IVA-CPT 

 

Träningsprogra

mmen, NF och 

SCF visar 

varierande 

resultat med 

avseende på 

effekten av 

interventionerna

. 

Interventionerna 

redovisas i viss 

mån reducerar 

ADHD 

relaterade 

symtom 

 

 

Fördelar 

- Etisk granskad 

- Kontrollgrupp 

- Observationsdatan 

kontrollerad av flera 

personer. 

 

Nackdelar 

- Förändring i 

barnens medicinering 

under studietiden 

- Pilotstudie 
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[53] 

 

Hahn-Markowitz J. 

Manor I. Maeir A. 

 

Effectiveness of 

cognitive–

functional (cog–

fun) 

intervention with 

children with 

attention deficit 

hyperactivity 

disorder: a pilot 

study 

 

American Journal 

of Occupational 

Therapy 

 

USA 

 

2011 

 

 

 

Undersöka 

effektiviteten av 

Cog-fun 

interventionen för 

att hjälpa barn 

med ADHD att 

uppnå 

aktivitetsmål, 

förbättra 

exekutiva 

funktioner i 

dagliga livet och 

förbättra 

själveffektiviteten. 

 

Kvantitativ 

metod/Pilotstudie 

 

Design 
Okontrollerad, en 

grupp, pre test post 

test  

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Bortfall: 3 (resultat 

för 14 barn) 

 

Inklusion 

7-8 år gamla 

Diagnostiserad 

ADHD 

Rapporterade 

svårigheter med 

aktivitetsförmåga 

Gå i vanlig skola  

 

Exklusion 

ADHD i kombination 

med neurologisk eller 

psykisk störning 

IQ under 80 

 

Deltagare 

14 barn, Ålder 7-8år 

 

Bedömningsinstrum

ent 

-Behavioral rating 

Inventory of 

Executive Function, 

BRIEF. 

-Tower of London 

Drexel university, 

TOLDX 

- Canadian 

occupational 

Performance 

measure, COPM 

- Wechsler 

intellegence scale for 

children-revised Pre 

test IQ test 

 

Studien visar att 

Cog-fun ger en 

medel till stor 

effekt på barns 

exekutiva 

funktioner 

relaterade till 

aktiviteter i 

dagliga livet.   

 

Barnen blev 

därtill mer 

effektiva i sitt 

aktivitetsutföran

de. 

 

Fördelar 
- God reliabiltet och 

validitet på samtliga 

använda instrument  

- Etiskt granskad 

- Kvalificerad bedömare 

 

Nackdelar 

- Ingen kontrollgrupp 

- Urvalet representerade 

inte populationen, 

generalisering begränsad 

- Ej objektiv bedömare 
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[54] 

 

Pfeiffer B, Henry 

A. Miller S., 

Witherell S. 

 

Effectiveness of 

Disc ‗O‘ Sit 

cushions on 

attention to task 

in second-grade 

students with 

attention 

difficulties 

 

 

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

USA 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluta om 

effektiviteten av 

en känsel-baserad 

intervention, ett 

dynamisk system 

för sittande, för att 

förbättra barnens 

uppmärksamhet 

på skoluppgifter i 

klassrumsmiljö.  

 

Frågeställning 

Är Disc‘O‘Sit 

dynor effektiva 

för ökandet av 

uppmärksamhet 

hos 2nd grade 

elever med 

uppmärksamhetss

vårigheter i 

klassrumsmiljö? 

 

Kvantitativ metod 

 

Design 
Pre test post test 

experimentell design.  

 

Urval 
- Randomiserat till 2 

grupper 

- Bortfall: 2  

 

Inklusion 
Uppmärksamhetssvår

igheter i 

inlärningssituationer 

Barn med resultat 

>15 på BRIEF 

 

Exklusion 

Problem med 

innerörat 

Barn som inte vill 

sitta på dynorna 

 

Deltagare 

61 barn, 45 pojkar, 16 

flickor 

ålder 7,5-9,5år. 

 

Bedömningsinstrum

ent 

Checklista utformad 

utifrån The 

behavioral rating 

inventory of 

Executive Function, 

BRIEF. Inkluderande 

MI, BRI samt GEC 

 

Studien stödjer 

användandet av 

Disc‘O‘sit 

dynan som 

intervention 

riktad mot barns 

beteende och 

metakognition. 

 

Effekten 

bedöms som 

liten till 

medelstor och 

därför 

rekommenderas 

att 

interventionen 

används i 

kombination 

med annan 

intervention 

 

 

 

Fördelar 

- Etiskt godkänd,  

- God beskrivning av 

etiska aspekter gällande 

deltagande 

- Design 

 

Nackdelar 

- Urvalsprocessen 

- Datainsamlingen är inte 

objektivt genomförd 

- Mätinstrumentet har 

inte erkänd god 

reliabilitet och validitet 
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[55] 

 

Rabiner DL. 

Murray WD. 

Skinner AT. 

Malone PS 

 

A randomized trial 

of two promising 

computer-based 

interventions for 

students with 

attention 

difficulties 

 

J Abnorm Child 

Psychol 

 

USA 

 

2010  

 

 

 

Undersöka vilken 

inverkan CAI och 

CAT har på barns 

uppmärksamhetsfö

rmåga i 

klassrummet, 

barns akademiska 

prestationsförmåga 

samt akademiska 

resultat 

 

Studera sambandet 

mellan 

uppmärksamhet 

och uppnådda 

akademiska 

resultat. 

 

 

Kvantitativ metod 

 

Design 
Randomiserad 

kontrollerad studie, 

Pretest, posttest, 

followup test, Waitlist 

design 

 

Urval 

Randomiserat 

 

Inklusion 

Diagnostiserad 

ADHD 

Uppmärksamhets 

problematik 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

77 barn, Ålder 6år 

 

Bedömningsinstrum

ent 
-Conners Rating 

scales-Revised Long 

version, CRS-RL 

-Woodcock Johnson 

III, WJ3 

- Dynamic Indicators 

of Basicc Early 

Literacy Skills, 

DIBELS  

- Academic 

Performance Rating 

scale, APRS 

Kaufman Brief 

Intelligence Test, 2
nd

 

ed. KBIT-2  

 

CAI och CAT 

visar sig 

påverka barns 

uppmärksamhet

sförmåga. 

 

CAI förbättrar 

barns 

läsförmåga och 

akademisk 

prestationsförmå

ga.  

 

 

 

Fördelar 

- Instrument med god 

reliabilitet 

-KBIT2 och WJ3 

genomfördes av 

kvalificerad person 

som var omedveten om 

studiens syfte. 

- Tidigare genomförd 

pilotstudie 

 

Nackdelar 

- Urvalet kan tänkas 

homogent, 

generalisering kan 

försvåras. 

- Framgår ej om den är 

etiskt granskad 
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[56] 

 

Fedewa AL. Erwin 

HE.  

 

Stability balls and 

students with 

attention and 

hyperactivity 

concerns: 

implications for on-

task and in-seat 

behavior. 

 

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

USA 

 

2011  

 

 

 

Frågeställning 

Ökar 

användningen av 

terapibollar 

frekvensen av bra 

beteende vid 

sittande och arbete 

med specifika 

uppgifter hos barn 

med 

uppmärksamhet- 

och 

hyperaktivitetspro

blematik? 

 

 

Undersöka hur 

lärare och barn 

upplever 

användandet av 

terapibollar istället 

för stolar? 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

 

Design 
Single-subject A-B 

time-series 

 

Urval 
Bekvämlighetsurval 

 

Inklusion 

Barn med ADHDT 

värde >120. 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

8 barn, 6 pojkar, 2 

flickor 

Medelålder 9 år 

 

Bedömningsinstrum

ent 

- Attention-Deficit/ 

Hyperactivity 

Disorder Test, 

ADHDT 

- Teacher Social 

Validity Scale. 

- Momentary Time 

Sampling, MTS. 

 

Resultatet 

visade 

signifikant 

bättre 

uppmärksamhets

förmåga och 

minskad 

hyperaktivitet 

hos barnen med 

ADHD.  

 

Resultatet visar 

avsevärd 

förbättring 

gällande barnens 

förmåga att sitta 

still samt att 

koncentrera sig 

på skoluppgifter. 

 

Syftet uppfylls 

inte helt då 

barnens 

upplevelse av 

användningen 

inte bedömdes 

 

Fördelar 

- Etiskt godkänd  

- Observatörerna har 

god reliabilitet, 93%. 

- Samtliga barn i 

klassen får 

interventionen 

- MTS har god 

validitet 

 

Nackdelar 

- Begränsad 

generaliseringsmöjlig

heter p.g.a. 

urvalsstorlek. 

- Eventuell Placebo 

effekt p.g.a. av kort 

studietid. 

- Interventionen är 

dyr 

- Syftet uppfylls inte 

helt då barnens 

uppfattning om 

interventionen inte 

mättes. 
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[57] 

 

Shaffer RJ. Jacokes 

LE. Cassily JF. 

Greenspan SI. 

Tuchman RF. 

Stemmer Jr PJ. 

 

Effect of Interactive 

Metronome® 

training on 

children with 

ADHD 

 

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

USA 

 

2001 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att se effekten 

av The Interactive 

Metronome på 

utvalda delar av 

motor och 

kognitiva 

färdigheter på en 

grupp barn med 

ADHD. 

 

Kvantitativ metod 

 

Design 
Experimentell 

kontrollerad pre test, 

post test design. 

 

Urval 
Obundet 

slumpmässigt urval 

 

Inklusion 

ADHD diagnos,6-12 

år, pojke 

 

Exklusion 

Kognitiv/neurologisk 

nedsättning 

 

Deltagare 

56 pojkar, 1 

studiegrupp, 2 olika 

kontrollgrupper.  

 

Bedömningsinstrum

ent 
-Test of variables of 

attention, TOVA 

-Conners teacher  

Rating scales-

Revised, CTRS-R 

- Conners parents 

Rating scales-

Revised, CPRS-R 

-Wechsler intelligence 

test 3rd ed. 

-Achenbach Child 

Behavior Checklist 

- The sensory profile 

-Bruininks-Oseretsky 

Test 

- Wide Range 

Achievment Test,-

WRAT3 

-Language Processing 

Test 

 

Interactive 

metronome 

visas göra en 

signifikant 

skillnad för 

studiegruppen i 

jämförelse med 

de två 

kontrollgruppern

a. Studiegruppen 

förbättrades 

avsevärt inom 

områdena 

uppmärksamhet, 

språkprocesserin

g, motorisk 

kontroll, läsning 

och förmåga att 

kontrollera 

aggression. 

 

 

Fördelar 

- Studiedeltagarna var 

ovetande om vilket 

exakt 

träningsprogram som 

utvärderades. 

- Använde bara 

reliabla/valida 

instrument 

- Kontrollgrupper 

 

Nackdelar 

- Framgår ej om den 

är etiskt granskad 

- Studien genomförd 

på endast pojkar 
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[58] 

 

Ota RK. DuPaul 

GJ. 

 

Task engagement 

and mathematics 

performance in 

children with 

attention-deficit 

hyperactivity 

disorder: effects of 

supplemental 

computer 

instruction 

 

School Psychology 

Quarterly,  

 

USA 

 

2002 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka om 

matematik i ett 

spelformat kan öka 

uppmärksamheten 

hos tre barn med 

ADHD, i 

jämförelse med 

vanliga papper och 

penna uppgifter. 

 

Dessutom 

undersöktes om 

datorprogram 

kunde öka barnens 

matematiska 

förmåga jämfört 

med vanliga 

instruktioner. 

 

Kvantitativ metod 

 

Design: 

Experimentell 

Multipel baseline 

design 

 

Urval 

Framgår ej 

 

Inklusion 

Diagnostiserad 

ADHD 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

3st pojkar. 9-11 år  

 

Bedömningsinstrum

ent: 
-Behavioral 

Observation of 

Students in Schools, 

BOSS 

 

Studien visar att 

interventionen 

förbättrar 

barnens 

kunskaper och 

förmågor mer än 

vanliga 

skoluppgifter 

gör.  

 

Därtill visar 

studien att 

databaserade 

instruktioner 

ökade barnens 

matematiska 

förmågor mer än 

vad vanliga 

instruktioner 

gör.  

 

 

Fördelar 

- Observatören 

omedveten om 

studiens syfte 

 

Nackdelar 

- Få deltagare, svårt 

att generalisera 

utifrån 

- Nämns ej huruvida 

studien ör etiskt 

granskad. 

- Urvalet dåligt 

beskrivet 
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[59] 

 

Mautone JA. 

DuPaul GJ. Jitendra 

AK 

 

The effects of 

computer-assisted 

instruction on 

the mathematics 

performance and 

classroom 

behavior of children 

with ADHD 

 

Journal of Attention 

Disorders 

 

USA 

 

2005 

 

 

 

Hypoteser 

 

1) CAI förbättrar 

den matematiska 

förmågan för barn 

med ADHD i 

‖2nd—4nd grade‖ 

i skolan 

 

2) Tiden barnen 

var aktivt 

engagerad i 

skolaktivitet skulle 

öka vid 

användning av 

CAI i jämförelse 

med vanliga 

lektioner. 

 

3) Barnen och 

lärarna skulle 

tycka att CAI var 

en acceptabel 

intervention för 

barn med ADHD 

som har 

problematik inom 

matematik i 

skolan. 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

 

Design 
Kontrollerad 

Experimentell case 

studie 

Hypotesprövning 

 

Urval 

- Valda ur en större 

forsknings 

studiegrupp 

 

Inklusion 

Diagnostiserad 

ADHD 

Av lärare rapporterad 

svårighet i matematik 

Barnets lärare 

föredrog CAI som 

intervention 

 

Exklusion 

 

Deltagare 

3 pojkar, 8-9 års ålder 

 

Bedömningsinstrum

ent: 
- Behavioral 

Observation of 

Students in Schools, 

BOSS 

-Intervention Rating 

Profile IRP-15 

- Childrens IRP, CRIP 

 

Studien visar att 

användningen 

av CAI är en 

effektiv och 

accepterad 

intervention för 

barn med 

ADHD som har 

problem med 

matematiken i 

skolan. 

 

Interventionen 

hade stor positiv 

effekt på 

barnens 

matematiska 

förmåga 

 

Interventionen 

genererade 

också en stor 

effekt på 

barnens förmåga 

att upprätthålla 

uppmärksamt.  

 

Fördelar 

- Datainsamlaren var 

omedveten om 

studiens hypoteser 

- Kontrollgrupp 

 

Nackdelar 

- Begränsad extern 

validitet p.g.a. av 

studiens design 

- Observation av 

barnens beteende 

skedde bara vid 

användning av 

datorn, svårt att 

avgöra om barnets 

beteende förbättrades 

generellt 

 


