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Sammanfattning/Abstract 

Introduktion 

ADHD är ett utbrett och växande problem i dagens samhälle och det finns ett tydligt behov 

av att hitta alternativ till medicinering som behandling. Syftet med detta arbete är att genom 

en litteraturöversikt sammanställa och identifiera vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på 

barn och ungdomar med ADHD. 

Metod 

Examensarbetet är baserat på en litteraturöversikt där tio vetenskapliga artiklar har lästs, 

granskats och analyserats. Resultatet i samtliga artiklar är baserade på experimentella studier. 

Resultat 

Samtliga rapporter bekräftar teorin om ett samband mellan fysisk aktivitet och positiva 

effekter på ADHD. Ett stort antal rapporter vittnar även om ett behov av ytterligare forskning 

på ämnet för att i sinom tid kunna etablera fysisk aktivitet som skyddsfaktor och alternativ 

behandling av ADHD. 

Diskussion 

En genomgång av tio vetenskapliga artiklar påvisar ett starkt samband mellan fysisk aktivitet 

och positiva effekter på symtomen av ADHD. I ett längre perspektiv finns det potential för 

fysisk aktivitet att fungera som en erkänd behandlingsmetod för att lindra symtom som 

hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem och kognitiv oförmåga. 

  

Nyckelord: ADHD, fysisk aktivitet, barn, positiva effekter, behandling 
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Introduction 

ADHD is a well-known and growing problem among children and adolescents today. As 

there is a specific need to explore alternative treatments to the heavy medications that many 

use regularly today the purpose of this essay is to summarize the results of previous studies 

performed on the topic.  

Method 

The information of this essay is compiled through a literature review were the contents of ten 

scientific articles have been read and analysed. All of the articles used are based on 

experimental studies. 

Result 

All of the studies read confirm the theory of a connection between physical activity and 

positive effects on the symptoms of ADHD. Most of the studies also call for further research 

on the topic in order to officially establish physical activity as a protective factor and 

alternative treatment in the everyday life of children with ADHD. 

Discussion 

By going through ten scientific articles a strong connection has been noted between physical 

activity and positive effects on the symptoms of ADHD. In a longer perspective it is possible 

that physical activity could function as an alternative or complementary method for coping 

with symptoms such as cognitive function, hyperactivity and focus control. 

  

Keywords: ADHD, physical activity, children, treatment, positive effects 
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Introduktion 

ADHD 

ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

ADHD räknas som en multifaktoriell funktionsnedsättning vilket innebär att de 

bakomliggande orsakerna för funktionsnedsättningen kan vara flera. Det man idag ser som 

den främsta bakomliggande anledningen är ärftlighet men det finns även andra biologiska 

orsaker som spelar roll (Pingault, et al., 2015; Peasgood et al., 2016). 

 

Funktionsnedsättningen ADHD beror på minskad aktivitet i de delar av hjärnan som styr den 

viljemässiga delen av uppmärksamhet (koncentrationsförmåga), aktivitetsreglering och 

impulser. Symtomen yttrar sig olika från fall till fall men de vanligaste problemen är 

hyperaktivitet, impulsivt beteende, koncentrationssvårigheter, brist på uppmärksamhet samt 

svårigheter att kontrollera känslor, reaktioner och beteenden. (Kunskapsbanken, 2018; 

Lingineni et al., 2012). 

 

I Sverige har diagnosen blivit allt vanligare och aktuell forskning visar att cirka 5% av alla 

svenska barn mellan 6 och 18 år lider av ADHD (Kunskapsbanken, 2018). De flesta fall av 

ADHD finns hos barn men kan även följa med upp i vuxen ålder vilket kan påverka 

individens psykosociala och kognitiva funktion (Kunskapsbanken, 2018; Wu, Ohinmaa & 

Veugelers 2016). 

 

Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse, det vill säga musklernas sammandragningar som 

resulterar i ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan enligt Folkhälsomyndigheten (2017) 

till exempel vara transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, motion och träning. 

Effekterna av fysisk aktivitet avgörs av intensitet och varaktighet i aktiviteten men även 

frekvens, typ av aktivitet och individuella faktorer såsom ålder, kön och omgivningsfaktorer. 

Med motion menas en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra 

och/eller upprätthålla kroppens fysiska kondition (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
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Problemformulering  

Attention deficit hyperactivity disorder, även känt som ADHD, är ett utbrett 

folkhälsoproblem som påverkar både barn och vuxna i deras dagliga tillvaro samtidigt som 

fler och fler diagnostiseras (Kunskapsbanken, 2018). Genom en litteraturöversikt av redan 

genomförd forskning på ämnet är syftet med denna rapport att undersöka vilka positiva 

effekter fysisk aktivitet har på symtomen av ADHD hos barn och ungdomar. Ett stärkt sådant 

samband skulle innebära ett steg närmare att kunna använda motion som ett naturligt 

alternativ för hantering och lindring av symtomen från ADHD och därmed även ha positiv 

inverkan på folkhälsan.  

Syfte 

Syftet med vårt arbete var att genom en litteraturöversikt sammanställa och identifiera vilka 

positiva effekter fysisk aktivitet har på barn och ungdomar med ADHD. 

Metod 

Undersökningen, i form av en litteraturöversikt, har genomförts systematiskt. Att genomföra 

en litteraturöversikt innebär att söka och kritiskt granska samt sammanställa information 

inom ett specifikt område. Syftet var att samla information och försöka se mönster inom 

tidigare genomförda undersökningar och forskning (Forsberg & Wengström, 2015). 

Design 

Studiedesignen har hämtat inspiration från den integrativa litteraturstudien vilken syftar till 

att sammanställa redan befintlig forskning inom det valda området. Den integrativa 

litteraturstudien följer en process där man i första steget identifierar ett problem för att utifrån 

problemet sedan definiera syftet med studien. I andra steget görs en noggrann och 

uttömmande litteratursökning för att hitta artiklar som ska ligga till grund för studien. Tredje 

steget innefattar en datautvärdering där artiklarna läses och bedöms utifrån dess 

vetenskapliga kvalitet. I steg fyra görs en grundlig analys av innehållet som innefattar bland 

annat kategorisering och kodning av olika teman inom de olika artiklarna. I det femte och 

sista steget sammanställs resultatet från steg fyra (Whittemore & Knafl, 2005). 

Studien ifråga är inte tillräckligt omfattande för att kunna klassificeras som en systematisk 

litteraturstudie men i och med att en vedertagen form följts kan den anses vara systematiskt 
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genomförd (Forsberg & Wengström, 2015). Rapporten är strukturerad i enlighet med 

IMRAD det vill säga Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion. 

 

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen gick tillväga enligt följande: 

1. Artikelsökning. För att hitta information användes främst databaserna PubMed och 

MedLine då den medicinska inriktningen av dessa motsvarade ämnet i fråga, det vill säga 

effekterna av fysisk aktivitet på ADHD. Vi ett tillfälle valde vi även att söka i Science Direct 

för att vidga sökningen. För att få fram de mest effektiva sökorden gicks varje ord igenom i 

Swedish MeSH. De sökord som sedan användes var: “ADHD“ and ”Exercise“ and ”child*” 

alternativt “ADHD” and ”physical activity“ and ”child*”. Sökträffarna på dessa ord var mer 

än tillräckliga och efter genomläsning av abstracts fanns det 16 artiklar att arbeta vidare med 

(Tabell 1) 

Inklusionskriterierna som användes i sökningen var följande: Enbart originalartiklar som är 

granskade av andra forskare alternativt peer-reviewed. Enbart kohort-studier och 

experimentella studier då de bäst påvisar just orsakssamband. Sökningen begränsades till 

barn och ungdomar (under 18 år). Enbart artiklar skrivna på svenska eller engelska användes. 

Alla artiklar är publicerade senast tio år tillbaka. Alla artiklar är etiskt godkända (Bryman, 

2011). 

2. Läsning av abstracts. Syftet med att läsa ett större antal abstracts var att skapa en känsla 

för innehållet i de olika artiklarna och deras relevans i frågan för att sedan med hjälp av 

inklusions och exklusionskriterierna sortera dem vidare (Bryman, 2011). Läsning av ett större 

antal abstracts gav även en överblick av vilken typ av forskning som sedan tidigare gjorts 

inom ämnet. Enligt Bryman (2011) kan det vara svårt att säkerställa kvaliteten på tidigare 

genomförda kvalitativa studier. Som stöd i vår bedömning av de vetenskapliga artiklarna 

användes SBUs kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, se Bilaga 1 (SBU, 2017). 

Efter en mer noggrann genomläsning av abstracts sorterades fyra av 16 artiklar bort på grund 

av bristande relevans alternativt att deras undersökningsform inte passade in på kraven i 

litteraturöversikten (experimentell eller kohort). 
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3. Sortering. Efter genomläsning av abstracts sorterades artiklarna efter ämne, relevans och 

kvalitet. I slutändan diskuterades de tio mest relevanta artiklarna fram och valdes ut för 

användning i den faktiska studien (Bryman, 2011). 

4. Djupläsning. I fjärde steget djuplästes artiklarna och studerades närmare (Bryman, 2011). 

5. Analys. I analysen sammanställdes informationen från de olika artiklarna. Analysen 

genomfördes som en kvalitativt inriktad innehållsanalys (Bryman, 2011). 

  

Tabell 1 

Databas 

Datum 
Sökord Urvalskriterier 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Pubmed  

2018-04-30 

"ADHD" and 

"exercise" and 

"children" 

Free full text, 

Clinical trial 
12 6 3 1 

Pubmed  

2018-04-30 

"ADHD" and 

"physical activity" 

and "children" 

Free full text 81 8 2 2 

Pubmed  

2018-05-01 

"ADHD" and 

"physical activity" 

and "children" 

Free full text 81 6 1 1 

Medline  

2018-05-01 

“ADHD“ and 

”Exercise“ and 

”child*” 

2008-2017 129 7 3 1 

Medline  

2018-05-01 

“ADHD“ and 

”Exercise“ and 

”child*” 

Full Text, 

2008-2017, 

English Language 

21 4 2 1 

Science Direct 

2018-05-02 

"ADHD" and 

"exercise" and 

"children" 
 2774 4 1 1 

Medline  

2018-05-03 

“ADHD” and 

”physical activity“ 

and ”child*” 

2008-2017 62 11 3 2 

Medline  

2018-05-04 

"ADHD" and 

"physical activity" 

and "children" 

Full Text, 

2008-2017, 

English Language 

12 2 1 1 
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Databearbetning 

Som metod i litteraturundersökningen användes en integrativ översikt. Följande steg 

genomfördes med hjälp av verktygen till en kvalitativ innehållsanalys (Whittemore & Knafl, 

2005). I en grundlig genomgång av tolv utvalda vetenskapliga artiklar sammanställdes ett 

antal gemensamma faktorer eller teman (se Tabell 2) som sedan användes som utgångspunkt 

i vidare diskussioner kring forskningsfrågan (Bryman, 2011). I det första steget av den 

kvalitativa innehållsanalysen lästes först de 16 artiklarna var och en för sig medan det 

kontinuerligt söktes efter teman. Efter genomläsningen prioriterades sex artiklar bort på 

grund av att de låg i ytterkanten av relevans i förhållande till frågeställningen. Alla artiklarna 

lades in i en resultattabell för bättre översikt. Innehållsrika och informativa meningar 

plockades kontinuerligt ut ur artiklarna för att kategoriseras i nästa steg. Med hjälp av 

meningarna skapades sedan stödord som jämfördes i en tabell för att i slutändan diskuteras 

och mynna ut i fyra teman. Diskussioner fördes kontinuerligt inom gruppen genom processen 

för att säkerställa att samma tolkningsramar använts och att utvald information var av 

relevans (Bryman, 2011). 

 

Utifrån syftet med arbetet, det vill säga att sammanställa och identifiera vilka positiva 

effekter motion har på barn och ungdomar med ADHD har fysisk aktivitet betraktats som en 

potentiell salutogen faktor. De största utmaningarna hos barn och ungdomar med ADHD är 

återkommande i de olika rapporterna nämligen svårigheter att kontrollera uppmärksamhet 

och impulsivitet, bristande kognitiv och social förmåga samt hyperaktivitet som går ut över 

personens dagliga tillvaro. De utvalda temana speglar dessa symptom och analyseras vidare 

nedan: 

1. Kognitiv förmåga 

2. Fokus/Koncentrationsförmåga 

3. Kontroll av impulsivitet/Hyperaktivitet 

4. Social förmåga 
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Tabell 2 

Källa (Titel/Forskare) 
Kognitiv  

förmåga 

Fokus 

Koncentrations

-förmåga 

Kontroll av 

impulsivitet 

Hyperaktivitet 

Social 

förmåga 

Randomized Controlled Trial of… 

Bustamante et al., (2016) 
x  x  

Effect of Acute Exercise... 

Chang et al., (2012) 
x    

Physical Activity, Affect… 

Gawrilow et al., (2015) 
x   x 

A Randomized Trial Examining… 

Hoza, et al., (2015) 
 x x x 

An event-related potential... 

Ludyga, et al., (2017) 
x x   

The effect of acute... 

Piepmeier et al., 2015 
x    

Is physical activity causally… 

Rommel et al., (2015) 
 x x  

Measurement of the Effect of… 

Silva et al., (2015) 
 x   

A Physical Activity Program... 

Verret et al., (2012) 
 x  x 

Effects of physical activity on... 

Ziereis et al., 2015 
x    
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Resultat 

Författare Artikel 
Testpersoner 

ålder/antal 
Sammanfattning Studietyp 

Bustamante et 

al., (2016) 

Randomized controlled trial of 

exercise for ADHD and 

disruptive behavior disorders 

6 - 12 år 

37 barn 

Studier utfördes efter en 10-veckorsperiod där en studiegrupp fick genomföra fysisk 

träning medan kontrollgrupp fick göra andra aktiviteter ex konst eller spel. Innan 

undersökningen screenades deltagarna på kognition och beteende. Undersökningen påvisar 

att fysisk aktivitet hade positiv effekt på framförallt de hyperaktiva symptomen men även 

arbetsminne. 

Parallell 

randomiserad 

kontrollstudie 

Chang et al., 

(2012) 

Effects of acute exercise on 

executive function in children 

with attention deficit 

hyperactivity disorder. 

8 - 15 år 

40 deltagare 

Studien innefattade fyra steg med urval, för- och eftertester samt en väldefinierad 

testperiod. Testet genomfördes med hjälp av Stroop-test samt WCST-test. Studien belyser 

den positiva effekten av träning på slutledningsförmåga hos barn med ADHD. 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Gawrilow et al., 

(2015) 

Physical activity, affect, and 

cognition in children with 

symptoms of ADHD 

Studie 1: 

Medelålder: 14 

år 

14 barn 

Studie 2: 

8-14 å 

47 barn 

En tvådelad studie där det var en studie i dagboksform för att följa hur fysisk aktivitet och 

individens känslotillstånd korrelerade. Den andra delen var fysiska tester för att följa vilka 

effekter som uppnåddes på symtomen av ADHD. 

1: Longitudinell 

dagboksdesign 

2: Randomiserad 

kontrollstudie 

 

Hoza et al., 

(2015) 

A randomized trial examining 

the effects of aerobic physical 

activity on attention-

deficit/hyperactivity disorder 

symptoms in young children 

4 - 9 år 

202 barn 

(54% pojkar) 

Denna studie genomfördes under en 12 veckorsperiod med avsikt att studera vilka positiva 

effekter fysisk aktivitet hade på barn och ungdomar. Kontrollgruppen fick utföra aktivitet 

av annan karaktär t.ex. målning. Studien visade att båda aktiviteterna hade positiva 

effekter för såväl barn med ADHD som de utan. 

Randomiserad 

kontrollstudie 
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Författare Artikel 
Testpersoner 

ålder/antal 
Sammanfattning Studietyp 

Ludyga, et al., 

(2017) 

An event-related potential 

investigation of the acute effects 

of aerobic and coordinative 

exercise on inhibitory control in 

children with ADHD. 

11-16 år, 

36 barn med 

ADHD samt barn 

utan ADHD i 

kontrollgrupp 

En studie som började med hälsoscreening och lättare träning och sedan konditions- och koordinativa 

träningspass. Efter träningspassen testades barnens reaktionsförmåga för att se om det gjorde någon 

skillnad jämfört med kontrollgruppens resultat. Studien visade att reaktionstiden hos barn med 

ADHD sjönk och dessutom ökade koncentrationsförmågan. 

Randomiserad 

kontrollstudie, 

cross-over design 

Piepmeier et al., 

(2015) 

The effect of acute exercise on 

cognitive performance in children 

with and without ADHD 

8-12 år 

14 med ADHD 

18 utan ADHD 

En studie där man ville se vilka effekter 20 minuters medel-högintensiv hos ungdomar med ADHD. 

Undersökningen jämförde effekter av fysisk aktivitet och att titta på naturdokumentär för att sedan 

genomföra kognitiva tester. 

Randomiserad 

kontrollstudie, 

cross-over design 

Rommel et al., 

(2015) 

Is physical activity causally 

associated with symptoms of 

attention-deficit hyperactivity 

disorder? 

16-17 år 

232 tvillingpar 
En tio veckor lång studie med medel till hög-intensiv träning varpå man mätte effekterna på ADHD-

symtomen såväl under tiden som efter. Undersökningen reducerade hyperaktivitet och impulsivitet 

vilket stödjer att fysisk aktivitet fungerar som skyddsfaktor för ADHD. 

Kohortstudie 

Silva et al., (2015) Measurement of the effect of 

physical exercise on the 

concentration of individuals with 

ADHD 

10-16 år 

66 personer varav 

38 hade ADHD 

Denna studie där en grupp barn med ADHD jämfördes med en grupp av barn utan ADHD. Tester 

gjordes efter fysisk aktivitet samt efter fysisk inaktivitet. Studien visar att intensiv fysisk träning 

förbättrar uppmärksamheten hos barn och ungdomar med ADHD, och förbättrar barnens 

uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och ger större impulskontroll. 

Icke randomiserad 

kontrollstudie 

Verret et al.,  

(2012) 

A physical activity program 

improves behavior and cognitive 

functions in children with ADHD: 

an exploratory study 

7-12 år 

21 deltagare 
Studie utförd på barn men diagnostiserad ADHD. En undersökningsgrupp fick utföra fysisk aktivitet 

medan en kontrollgrupp inte gjorde det. Undersökningsgruppen visar en av ökningen av både rörelse- 

och motorisk förmåga. Dessutom redovisades positiva beteendemässiga förändringar i situationer 

som vanligtvis är problemområden för barn med ADHD exempelvis social integration, svårighet att 

tänka logiskt och fatta beslut men även koncentration. 

Kohortstudie 

Ziereis & Jansen 

(2015) 

Effects of physical activity on 

executive function and motor 

performance in children with 

ADHD 

7-12 år 

43 barn med 

ADHD 

32 pojkar 

11 flickor 

En 12 veckors interventionsperiod framkom skillnader mellan de två testgrupperna och 

kontrollgruppen främst då det gällande minne och motorik. Studien visar att långsiktig fysisk 

aktivitet har positiva effekter oavsett om den är aerob- eller rörlighetsaktivitet. Resultaten indikerade 

att regelbunden fysisk aktivitet kan användas som ett komplement eller alternativ till farmakologisk 

behandling för ADHD. 

Randomiserad 

kontrollstudie 
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Kognitiv förmåga 

Forskning visar att ADHD har ett starkt samband med strukturella neurologiska skillnader 

och funktioner i prefrontala cortex. Just i detta område i hjärnan sker flera kognitiva 

funktioner som exempelvis planering, arbetsminne, uppdatering och byte av uppgift. 

Undersökningar har visat att barn med ADHD har svårare än barn utan när det gäller 

neuropsykologiska uppgifter som ställer krav på de verkställande funktionerna (Piepmeier et 

al., 2015). Evidensbaserad forskning har visat att medicinering med hjälp av methylphenidate 

(MPH) endast har en liten positiv effekt på de inhibitoriska kontrollfunktionerna vilket 

betyder att det finns behov av kompletterande alternativ för att hantera de kognitiva 

dysfunktionerna hos barn med ADHD (Ludyga et al., 2017). 

 

I en undersökning av Piepmeier et al., (2015) ville forskarna ta reda på vilka kognitiva 

funktioner som påverkas hos ungdomar med ADHD vid 30 minuters medel-högintensiv 

träning. Man jämförde 30 minuters aerobisk träning med att se på en 30 minuter lång 

naturdokumentär och ungdomarna fick sedan genomföra ett kognitivt test. Resultatet visar att 

ungdomar med ADHD fick nytta av träningen när det kom till att kunna fatta snabba beslut 

men mindre nytta ifråga om planering och byte av uppgift.  

 

I en studie av Ziereis och Jansen (2015) kom författarna fram till att regelbunden fysisk 

aktivitet kan användas som ett komplement eller alternativ till medicinering av ADHD då 

effekterna av fysisk aktivitet hade goda resultat på flera av de vanligast förekommande 

symtomen. Forskarna kunde se att såväl beslutsamhet, minne och motorik påverkades hos 

undersökningsgruppen som fick utföra fysisk aktivitet medan kontrollgruppen inte uppvisade 

samma goda resultat. Så väl Gawrilow, Stadler, Langguth, Naumann och Boeck (2016) som 

Ziereis et al., (2015) såg att oavsett vilken typ av fysisk aktivitet barnen utförde så blev 

resultatet positivt. Däremot såg man att de som var fysiskt inaktiva fick mycket sämre resultat 

på individuella kognitiva förmågor. 

 

En studie av Chang, Liu, Yu och Lee (2012) visar att fysisk aktivitet har positiva effekter på 

besluts- och slutledningsförmågan hos barn och ungdomar med ADHD. Genom att utföra 

olika kognitiva tester kunde de se att den grupp individer som hade fått utföra intensiv eller 
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måttlig aerob träning fick positiva effekter på båda testerna. Det författarna menar är att 

förklaringen till resultatet är frisättningen av dopamin, som kommer av den fysiska 

aktiviteten, vilken ger effekter i prefrontala hjärnbarken som styr människans kognitiva 

förmågor såsom planering, koncentration, slutledning, uppmärksamhet och analytisk 

förmåga. 

 

Något som Bustamante et al., (2016) tryckte på var lättillgängligheten av fysisk aktivitet. 

Forskarna utförde en studie i ett socialt och ekonomiskt utsatt område i Chicago där 

resurserna för att behandla psykiska funktionsnedsättningar var begränsade. Författarna 

belyser att fysisk aktivitet inte nödvändigtvis behöver kosta individen någonting och kan 

därför användas för att hjälpa barn och ungdomar med ADHD att lindra såväl sina 

hyperaktiva symptom som att kunna kontrollera kognitiva förmågor. 

  

Fokus/Koncentrationsförmåga 

Symtomen av ADHD är många och olikartade men kanske framförallt så manifesterar sig 

ADHD i form av hyperaktivitet, impulsivitet och svårigheter att bibehålla uppmärksamhet. 

Ofta visar sig symtomen innan barnen fyller 12 år (Ludyga et al., 2017). 

 

Undersökningar som redovisas av Hoza et al., (2015) och Silva et al., (2015) påvisar att 

effekterna av den fysiska aktiviteten kommer omedelbart. Resultatet påverkar 

koncentrationsförmågan, vilket är en av de vanligaste svårigheterna hos barn och ungdomar 

med obehandlad ADHD. Vissa indikationer pekar på att aerobisk träning är mer effektiv än 

koordinativ träning när det kommer till att förminska de problem som finns med fokus och 

koncentration. Även Verret, Guay, Berthiaume, Gardiner och Béliveau (2012) fann att den 

fysiska aktiviteten hade betydande positiv inverkan på koncentrationsförmågan. I den studie 

som genomfördes var lärarna deltagande i bedömningen av individerna efter utförd fysisk 

aktivitet. Det framkom tydliga skillnader mellan den grupp som utförde fysisk aktivitet 

jämfört med de som inte gjorde det. 
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I en undersökning av Silva et al., (2015) där undersökningsgruppen bestod av barn med 

diagnostiserad ADHD, delades barnen in i två grupper. En grupp fick utföra fysisk aktivitet 

innan ett antal koncentrationskrävande tester och en grupp fick inte utföra någon fysisk 

aktivitet men göra samma koncentrationskrävande tester. I undersökningen kunde forskarna 

tydligt se att gruppen som var fysiskt aktiv fick bättre resultat. Den fysiska aktiviteten 

påverkar förmågan att vara uppmärksam och skapar en större impulskontroll hos barn och 

ungdomar med ADHD. 

 

Även Rommel et al., (2015) lät föräldrarna till de studerade barnen och ungdomarna göra en 

bedömning av hur skillnader i barnens uppmärksamhetsförmåga upplevdes med respektive 

utan fysisk aktivitet. Även de resultaten redovisar tydliga upplevda positiva effekter på 

barnens koncentrationsförmåga. 

 

Kontroll av impulsivitet/ Hyperaktivitet 

Bustamante et al., (2016) genomförde ett 10 veckor långt undersökningsprogram där 

studiegruppen fick genomföra fysisk träning medan kontrollgruppen fick utföra andra 

aktiviteter exempelvis konst eller spel. Undersökningen påvisar att fysisk aktivitet har positiv 

effekt på framförallt de hyperaktiva symptomen men även arbetsminnet. Den aerobiska 

träningen har tydlig effekt på hyperaktiviteten. Undersökningen understryker framförallt 

behov av liknande aktiviteter i fattiga områden där få resurser finns för att hjälpa utsatta barn 

i vardagen. 

 

Ludyga et al., (2017) kom fram till att efter bara ett träningspass så sjunker reaktionstiden hos 

barn med ADHD. Effekten beror på att träningen minskar hyperaktiviteten som är typisk för 

ADHD. 

 

I en studie av Rommel et al., (2015) undersöktes huruvida det finns ett samband mellan 

ungdomar med ADHD som tränar och höjer sin energiförbrukning vid 16-17 års ålder och 

minskade symtom av ADHD upp i vuxen ålder (19-20 år). Ungdomarna i testgruppen 

genomförde ett tio veckor långt medel- till högintensivt träningsprogram varpå man mätte 
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effekterna på symtomen såväl under tiden som efter. Undersökningen bekräftade hypotesen 

det vill säga tydliga positiva effekter såväl direkt efter som i uppföljningen vid 19-20 års 

ålder.  

 

Hoza et al., (2015) menar att med tanke på de positiva effekter som följer med fysisk aktivitet 

på hyperaktivitet och koncentrationsförmåga finns det inga risker med att implementera 

regelbunden fysisk aktivitet i barn och ungdomars vardag. De positiva effekterna sträcker sig 

även till alla barn och ungdomar, oavsett om de har ADHD eller inte.  

 

Social förmåga 

Obehandlad ADHD kan komma att följa barnen upp i vuxen ålder och symptomen kan ha 

betydande negativt inflytande på områden som utbildning, relationer och yrkesliv. 

Medicinering är ett effektivt sätt att dämpa symptomen men hela 20 % upplever biverkningar 

(Bustamante et al., 2016). 

 

Symptomen för ADHD, såsom brist på uppmärksamhet och hyperaktivitet, går ofta ut över 

flera aspekter av barnets liv; hem, skola och det sociala umgänget etc. (Hoza et al., 2015). För 

många familjer är alternativen att få hjälp med hantering av ADHD till vardags begränsade då 

det ofta handlar om tunga mediciner eller interventioner. Enligt Hoza et al., (2015) så har 

tidigare forskning öppnat upp för att regelbunden träning potentiellt har positiva effekter på 

barnen i frågas sociala relationer. Som nämnt ovan är det därför av vikt att kartlägga 

effekterna av fysisk aktivitet och på vilket sätt det långsiktigt kan hjälpa familjer med ADHD 

att hantera sin vardag (Hoza et al., 2015). Flera studier undersöker hur individen själv 

upplever effekterna av fysisk aktivitet men i en studie av Verret et al., (2012) deltog både 

föräldrar och lärare i studien och gjorde bedömningar på effekterna. I den bedömning som 

lärarna redovisade speglades positiva förändringar i situationer som vanligtvis varit socialt 

problematiska exempelvis social integration, svårighet att tänka logiskt och fatta beslut men 

även att bibehålla koncentrationen. 
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Gawrilow et al., (2015) genomförde en studie i två olika former; en studie i dagboksform för 

att följa hur fysisk aktivitet och individens känslotillstånd korrelerade och en andra genom 

”påtvingad” fysisk aktivitet för att få upp intensiteten. Det gemensamma resultatet i de båda 

studierna var att de visade positiv inverkan på depression, kognitiv och affektiv förmåga, 

generellt välbefinnande och social förmåga. 

 

Enligt en undersökning av Hoza et al., (2015) där man undersökte de emotionella och sociala 

aspekterna fick barnen delta i ett 12 veckor långt program med 30 minuters fysisk aktivitet 

dagligen, innan skoltid. Undersökningen visade att den fysiska aktiviteten hade tydliga 

positiva effekter på flera av barnens symtom från ADHD. Det som visade sig tydligt var att 

de positiva effekterna även sträckte sig till kontrollgruppen med barn utan ADHD. Slutsatsen 

man drog var att regelbunden fysisk aktivitet under skoldagen har positiva effekter på 

barnens humör och uppmärksamhet, särskilt för barn med ADHD men även de utan. 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras val av metod samt resonemang kring de möjligheter och utmaningar 

som finns i att allt fler studier påvisar positiva effekter av fysisk aktivitet hos barn med 

ADHD. Avslutningsvis presenteras slutsatsen. 

 

Metoddiskussion 

Ambitionen med arbetet har hela vägen varit maximal noggrannhet för att möjliggöra 

reproduktion av studien. Arbetet har genomförts strukturerat och anteckningar har förts 

kontinuerligt för att så tydligt som möjligt kunna presentera metoden. 

  

Då ämnet i sig är omfattande räckte det med att söka i tre databaser. Gällande sökord 

användes från början Swedish MeSH för att hitta rätt. Det finns en möjlighet att resultatet 

kunde blivit annorlunda om sökorden begränsats eller vidgats. 

  

Då syftet med arbetet varit att undersöka just de positiva effekterna av fysisk aktivitet på 

ADHD finns det en liten risk att inriktningen av syftet kan ha påverkat sökningarna och 
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urvalet av artiklar. Samtidigt har resultatet i samtliga undersökningar som lästs påvisat en 

positiv effekt på ADHD varför det sannolikt har det inte haft någon betydande påverkan. 

 

Ett av inklusionskriterierna i sökningarna var att studien ifråga skulle vara experimentell eller 

kohort. De flesta studierna är genomförda som randomiserade kontrollstudier, en studieform 

som tydligt påvisar orsakssamband, men även en icke-randomiserad studie har inkluderats i 

översikten. Då kriteriet för urvalsgruppen i undersökningen var beroende av ADHD diagnos 

eller ej så bedömdes kriteriet vara relevant för undersökningens genomförande och av 

obetydlig inverkan på resultatet. Vissa av artiklarna som sorterats bort har varit intressanta 

genom att man exempelvis undersökt hur föräldrarna upplever att barnen påverkas av fysisk 

aktivitet, men för att ge vetenskaplig trovärdighet har vi valt att fokusera på experimentella 

studier som är utförda med test och kontrollgrupp för ett jämförbart resultat. 

 

I litteraturöversikten har nästan uteslutande mindre undersökningar använts. Då flera av 

studierna varit små finns det en risk att resultatet är mindre säkert än i de studier där större 

undersökningar genomförts. Risken med att använda mindre studier kan vara svårigheten i att 

dra slutsatser utifrån begränsade grupper, vilket måste hållas i åtanke vid sammanställningen 

av resultatet. I arbetet med analysen noterades dock att alla källor bekräftar varandras 

hypoteser vilket kan anses styrka även de mindre studiernas resultat. 

 

 I undersökningen av Rommel et al., (2015) utfördes forskning på ungdomar för att se vilka 

effekter fysisk aktivitet i ungdomen har på individer med ADHD när de kommer upp i vuxen 

ålder. Forskarna utförde experimentet på ungdomar i 16-17 års ålder och följde sedan upp i 

“vuxen ålder” det vill säga 19-20 års ålder. Då litteraturöversikten i fråga inte fokuserat på 

vuxnas situation så prioriterades del två av studien bort och fokus lades istället på det resultat 

som presenterades efter den första undersökningen, det vill säga då individerna var 

ungdomar. 
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Resultatdiskussion 

En iakttagelse gällande de positiva effekterna av fysisk aktivitet är att oavsett om studien är 

genomförd för sju år sedan eller för ett år sedan så får alla liknande resultat, det vill säga att 

effekterna är positiva. I flertalet andra ämnen skulle en tidsperiod på tio år kunna ge stora 

skillnader i resultat vid en likvärdig undersökning, exempelvis en studie av sociala mediers 

påverkan på barn. En reflektion kring detta är att tidlösheten symboliserar ett starkt samband 

mellan fysisk aktivitet och positiva effekter hos barn med ADHD. 

 

Då avsikten med denna litteraturöversikt var att undersöka vilka de positiva effekterna av 

fysisk aktivitet hos barn med ADHD är gjordes ett urval av artiklar som undersöker just detta. 

I några av de utvalda studierna har kontrollgruppen bestått av barn och ungdomar utan 

ADHD vilket har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter även på dem. För vidare 

studier på ämnet rekommenderas en jämförande studie över de positiva effekter som kommer 

av fysisk aktivitet hos barn med och utan ADHD för att tydligare kartlägga skillnader och 

likheter i vilka faktorer som påverkas. 

 

Som nämns i inledningen av detta arbete är ADHD ett utbrett problem bland dagens barn och 

ungdomar. ADHD kräver behandling och i många fall följer symptomen med upp i vuxen 

ålder. Idag medicinerar många barn och ungdomar för ADHD vilket kan vara både kostsamt 

och medföra biverkningar. Medicinering har länge varit den enda behandlingsmetoden för 

barn och ungdomar med ADHD men det är tydligt att det finns behov av mer naturliga sätt att 

lindra symptomen på. Fördelarna med att implementera och kanske även ordinera 

regelbunden fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med ADHD är tillgänglighet, låg kostnad 

och frånvaron av negativa biverkningar. Snarare tvärtom har fysisk aktivitet positiva effekter 

som även spiller över på andra delar av folkhälsan. 

 

Arbetet som genomförts är relevant och aktuellt. På flera plan i samhället förs en generell 

diskussion om att barn och ungdomar rör alltför lite på sig. Riktlinjer för hur mycket barn och 

ungdomar bör röra på sig har tagits fram av FYSS och rekommendationen ligger på 60 

minuter per dag, detta är för alla barn oavsett funktionsnedsättning eller ej (Yrkesföreningar 
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för fysisk aktivitet, 2016). I arbetet framkommer tydligt vilken stor inverkan den fysiska 

aktiviteten har för just barn och ungdomar med ADHD. 

 

Ett tydligt samband påvisas mellan fysisk aktivitet och positiva effekter på ADHD men i 

nästan alla rapporter nämns även att mer forskning krävs. Detta har lett till diskussioner kring 

vid vilken punkt det blir allmänt vedertaget att ett positiv samband är etablerat och fysisk 

aktivitet officiellt kan betraktas som en salutogen faktor i behandlingen av ADHD. 

 

Det är viktigt att även belysa barns hälsa utifrån FN:s barnkonvention nummer tre och 23 

som belyser att barnets bästa ska komma i främsta rummet samt att barn med 

funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt liv (UNICEF, 2018). Den forskning som 

bedrivs för att undersöka de positiva effekterna av fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

med ADHD syftar till att hitta vägar att underlätta livet för dessa barn och deras anhöriga. 

 

Etiska aspekter 

Ett krav på artiklarna som användes i litteraturöversikten var att de skulle vara etisk prövade, 

ett krav av hög prioritet särskilt i arbete med studier av barn och ungdomar. Etisk prövning är 

ett kvitto på att studierna följer god forskningsetik. Samtliga artiklar uppfyller även Tore 

Nilstuns tre etiska principer: Autonomiprincipen - att ge varje individ rätt att fritt bestämma 

över sig själv och sina tillgångar. Omsorgsprincipen - att inte skada någon samt att minska 

och förebygga lidande och främja individens välbefinnande. Rättviseprincipen - att gynna de 

som har det sämst ställt (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

  

Studierna som använts i arbetet är även etiskt korrekt genomförda med syfte att värna om 

barnets bästa vilket berör UNICEFs principer om allas lika värde och rätt till ett värdigt liv. 
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Slutsats 

De positiva effekterna av fysisk aktivitet är många och det är intressant att se den inverkan de 

har på symtomen av ADHD. De studier som ligger till grund för denna litteraturöversikt visar 

att det finns ett behov av alternativ och om möjligt naturlig behandling för att komplettera 

den befintliga i form av medicin. Då ADHD har en betydande påverkan på barnens möjlighet 

till utbildning, sociala umgänge och framtida yrkesliv så är det viktigt att diagnosen tas på 

allvar och att man oavsett socialt skikt får hjälp att hantera sin situation. Sannolikt kommer 

fysisk aktivitet att kunna etableras som en skyddsfaktor för ADHD i framtiden, detta i takt 

med att fler undersökningar genomförs som styrker det redan påvisade sambandet mellan 

fysisk aktivitet och positiva effekter på barn och ungdomar med ADHD.  
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Bilaga 1 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet (SBU, 2017). 

Hög kvalitet Medelhög kvalitet Låg kvalitet 

Klart beskrivet sammanhang 

(kontext) 

Sammanhanget ej beskrivet tydligt 

(kontext) 

Oklart beskrivet sammanhang 

(kontext) 

Väldefinierad frågeställning Frågeställning ej beskriven tydligt Vagt definierad frågeställning 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Några otydligheter i beskrivningen av 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Otydligt beskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Dokumenterad metodisk 

medvetenhet 

Några otydligheter i den 

dokumenterade metodiska 

medvetenheten 

Dåligt dokumenterad metodisk 

medvetenhet 

Systematisk, stringent 

presentation av data 

Otydligheter i presentationen  

av data 

Osystematisk och mindre  

stringent dataredovisning 

Tolkningars förankring i data 

påvisad 

Några otydligheter om tolkningars 

förankring i data 

Otydlig förankring av 

tolkningarna i data 

Diskussion om tolkningarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet 

Några otydligheter om tolkningarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet 

Diskussion om tolkningarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet är 

bristfällig eller saknas 

Kontextualisering av resultat i 

tidigare forskning 

Otydlig kontextualisering av 

 resultat i tidigare forskning 

Kontextualisering av resultat i 

tidigare forskning saknas eller är 

outvecklad 

 


