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Sammanfattning: 

Bakgrund: Barn med ADHD har ofta svårigheter i form av beteendeproblem. Dessa 

svårigheter kan resultera i bland annat socialt utanförskap, sämre aktivitetsutförande, 

färdigheter och deltagande i vardagliga aktiviteter. Detta kan få konsekvenser i barnets hem- 

och skolmiljö. Vanligt förekommande interventioner för barn med ADHD som 

arbetsterapeuter använder sig av är sensoriskt stimulerande hjälpmedel i syfte att förbättra 

barnens aktivitetsutförande. Arbetsterapeuter kan även använda sig av aktivitetsträning som 

intervention, vilket innebär att utforma aktiviteter för att utveckla en individs 

aktivitetsförmåga. Det saknas i dagsläget en översikt om ämnet aktivitetsträning som 

intervention för barn med ADHD. En sammanställning av olika typer av aktivitetstränande 

interventioner för barn med ADHD ansågs därmed vara angelägen att genomföra. 

Syfte: Att beskriva aktivitetstränande interventioner för barn med ADHD samt hur dessa 

interventioner kan förbättra barnens aktivitetsutförande i en social miljö. 
Metod: Denna studie är en litteraturöversikt. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i 

databaserna CINAHL Plus with Full Text och Medline. Totalt 11 artiklar som svarade till 

inklusionskriterierna ingår i studien där åtta artiklar är kvantitativa studier, två artiklar är 

metodutvecklingstudier och en artikel är av kvalitativ design. 

Resultat: Totalt sju interventionsprogram för barn med ADHD identifierades i studien. I 

dessa interventioner använder arbetsterapeuten aktivitetsträning som intervention, där sociala 

resurser som föräldrar, lärare och lekkamrater till barnen involveras i interventionerna. Val av 

aktivitet för aktivitetsträning väljs av barnet eller arbetsterapeuten, och den valda aktiviteten 

syftar till att fånga barnets motivation och därmed förbättra barnets aktivitetsutförande. 

Studiens resultat visar att aktivitetsträning som arbetsterapeutisk intervention kan förbättra 

aktivitetsutförandet hos barn med ADHD i såväl hem- som skolmiljön. 

Slutsats: Arbetsterapeuter bör ha utbildning inom pediatrik och kunskap om 

neuropsykiatriska diagnoser samt ha klinisk erfarenhet vid aktivitetsträning för att skapa de 

bästa förutsättningarna för barn med ADHD att utveckla sin aktivitetsförmåga i en social 

miljö. Aktivitetsträning för barn med ADHD bör övervägas som alternativ intervention till 

hjälpmedel i den praktiska verksamheten. 
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INLEDNING  
Under utbildningen till arbetsterapeut har kunskap erhållits gällande flertalet olika diagnoser 

och arbetsterapeutiska interventioner. Under utbildningen har vi bland annat blivit 

introducerade för ämnet neuropsykiatriska diagnoser och barn med ADHD, och ett intresse 

för ämnet uppstod. Merparten av den arbetsterapeutiska litteraturen beskriver kompenserande 

interventioner för barn med ADHD där exempelvis hjälpmedel ingår, men litteraturen 

beskriver också att aktivitetsträning är en alternativ intervention. Detta gjorde att vi ville 

undersöka vilka typer av aktivitetsträning som arbetsterapeuter kan använda sig av. Enligt 

Socialstyrelsen (1) är ADHD en växande diagnosgrupp och vi anser därför att det är viktigt att 

göra en litteraturöversikt om ämnet arbetsterapi och aktivitetsträning för barn med ADHD i 

syfte att dela med sig av det rådande kunskapsläget. Arbetsterapeuten har en liten roll för 

denna diagnosgrupp i Sverige i dagsläget men yrkesprofessionen skulle kunna spela en viktig 

roll i dessa barns vardags- och aktivitetsliv. 

BAKGRUND 

Aktivitet och aktivitetsutförande 

Enligt Model Of Human Occupation (MOHO) (2) består människan av tre komponenter som 

styr hur en individ väljer, organiserar och utför aktiviteter. Dessa tre komponenter är 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraften handlar om motivation till 

aktiviteter, vanebildning handlar om hur vanor och roller uppstår och utförandekapacitet 

utgörs av fysiska och mentala förmågor för att aktiviteten ska kunna utföras ändamålsenligt. 

Aktivitet kan till exempel vara dagliga sysslor med rutinmässiga beteenden som att duscha 

och klä på sig, men även fritidsaktiviteter som att exempelvis fiska och jogga. För barn är lek 

en aktivitet som innefattar bland annat att leka med olika föremål samt att genom leken ges en 

möjlighet att prova olika roller (2). Barnens lek är en lärandeprocess där barnet agerar, 

observerar och interagerar med andra barn. När barn leker tillsammans lär de sig genom 

modellinlärning där de utmanar och förstärker varandras beteende (3). En individs val av 

aktivitet sker i ett ständigt pågående samspel mellan viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet i den omgivande miljön. En förändring i någon av dessa komponenter kan 

påverka hur aktiviteten utformas (2) 

 

Miljö och aktivitet 

Aktivitet kan ses som handlingar i en specifik miljö, och miljön påverkar vad en individ gör 

samt hur denna handling genomförs. För att nå sina mål är människan alltid benägen att göra 

förändringar i miljön (2). I definitionen av miljö ingår bland annat fysisk, social och kulturell 

miljö (2). Enligt MOHO (2) påverkar dessa miljöer en människas motivation, organisation 

och utförande av dagliga aktiviteter. Fysisk miljö innefattar fysiska platser och föremål som 

används. Exempel på fysiska platser kan vara skolor, sporthallar och hemmet. Exempel på 

föremål kan vara leksaker och utrustning som finns tillgängligt. Social miljö består av 

personer i omgivningen till exempel familj, vänner och klasskamrater. Kulturen formar den 

fysiska och sociala miljön och kulturen utgör därmed en viktig del av miljön. I miljön finns 

resurser som kan underlätta utförandet av aktiviteter, och en välkänd fysisk och social miljö 

främjar rutinmässiga beteenden. Miljön kan även vara begränsande då det finns regler och 

krav i miljön som uppmanar eller tillbakavisar beteenden eller handlingar. En individ har en 
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strävan efter att handla, och denna strävan är ett grundläggande motiv till aktivitet. Individens 

handlingar påverkas även av andra människors förväntningar och sociala normer (2). 

Historisk inblick i barns aktivitet 

Historiska händelser, trender, synsätt och förhållanden har påverkat de sociala, kulturella och 

fysiska miljöerna, vilket har haft påverkan på barns aktiviteter (4). Davis, Polatajko & Ruud 

(4) beskriver hur barns aktiviteter har utvecklats historiskt från 1600-talet till nutid. På 1600-

talet förbjöds lekfulla aktiviteter för barn. Barn ansågs vara födda till syndare och därför 

fokuserades istället barnens aktiviteter på religiös utbildning. Däremot sågs barnen under 

upplysningstiden som naturligt goda och blev engagerade i aktiviteter för att hjälpa andra och 

kom därigenom i kontakt med naturen och utomhusmiljöer. Från 1850-talet fram till nutid har 

barnens lärande varit i fokus. Genom historiska tidsepoker fram till dagens samhälle har 

samtidens vetenskap och den rådande kulturen haft en stark inverkan på barnens aktivitet. 

Detta innebär att den vetenskap som just då var aktuell för tidsepoken påverkade barns 

aktiviteter. 

Miljöns betydelse för barns aktivitet 

Barnets lek sker alltid i en fysisk, social och kulturell kontext, och för att förstå utvecklingen 

av barnets aktivitetsutförande bör arbetsterapeuten se leken som flera sammanhängande 

aktiviteter i specifika miljöer (3). Det är bland annat genom lekens kontext som barnet 

förvärvar sina sociala förmågor (5). I en studie av Njelesani, Sedgwick, Davis & Polatajko (6) 

observerades barn i Uganda i sina utomhusaktiviteter. Det visade sig att barnen gärna lekte i 

grupp, och tre kategorier av aktivitet kunde urskiljas - lek, arbete och ingenting särskilt. Dessa 

breda kategorier passar även in i västerländsk kultur, men kontexten var avgörande för 

aktiviteternas karaktär. Barnen i Uganda gjorde till exempel dockor av gräs, lekte med 

gummidäck som rullades med hjälp av en pinne. De gjorde leksaker av ståltråd, däck och 

burkar som de hittat i soporna (6). Barn i Skandinavien leker däremot med tillverkade 

leksaker som exempelvis leksaksbilar, bollar, vattenleksaker och sandlådeleksaker (7). Vad 

som karaktäriserar barnens lek beror därmed på vilka möjligheter och begränsningar som 

finns i den specifika miljön.  

Barn med ADHD 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) en neuropsykiatrisk diagnos enligt DSM-5 

(8), där barnet har ett understimulerat centralt nervsystem (9), som i sin tur genererar i 

beteendestörningar. Dessa störningar karaktäriseras av symtomen ouppmärksamhet, 

impulsivitet och hyperaktivitet (10). Barn med ADHD presterar generellt sämre skolresultat 

än typiskt utvecklade barn samt att de oftast inte studerar på akademisk nivå. ADHD kan 

innebära socialt utanförskap, sämre aktivitetsutförande, färdigheter och deltagande i 

vardagliga aktiviteter (8). Barn med ADHD kan i lek med andra barn också uppvisa brist på 

empatisk förmåga (11). ADHD förknippas även med arbetslöshet och drogmissbruk i vuxen 

ålder (8).  

Ouppmärksamhet 

Ouppmärksamheten innebär utmärkande koncentrationssvårigheter i jämförelse med typiskt 

utvecklade barn. Detta kan yttra sig genom att barnet inte lyssnar adekvat, misslyckas med att 

slutföra påbörjade uppgifter, dagdrömmer samt att barnet är lättdistraherat (10). Ytterligare 

brister i uppmärksamheten enligt DSM-5 (8) är svårigheter med att planera och organisera 

uppgifter och därmed undviker barnet uppgifter som är mentalt krävande. Barnet är även ofta 
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glömsk i dagliga aktiviteter och glömmer då bort viktiga saker som exempelvis skolmaterial 

som pennor och böcker. 

Impulsivitet 

Impulsiviteten tar sig uttryck i att barnet har svårigheter med att hålla inne eller bromsa sina 

reaktioner. Denna svårighet medför att barnet ger sig in i situationer utan att reflektera över 

eventuella konsekvenser. Det är impulsen i stunden som styr barnets agerande (1). Till 

exempel kan barnet ge sig in i en situation utan att vänta på färdiga instruktioner vilket kan 

resultera i tanklösa och ansvarslösa misstag. Det finns även risk för dessa barn att ge sig in i 

farliga situationer då de inte överväger eventuella negativa konsekvenser. När impulsen styr 

barnets agerande kan dessa barn oftare anta utmaningar från kamrater än vad typiskt 

utvecklade barn gör. Detta kan resultera i bland annat förgiftningar och skador (10). 

Impulsiviteten medför även att barnet har svårt att vänta på sin tur och är inte lyhörd för vad 

andra barn vill, och kan därmed bli styrande i leken. Risken finns då att barnet blir aktivt 

utstött av andra barn, vilket resulterar i färre tillfällen för social inlärning och får eventuellt 

betydelse för barnets framtida sociala anpassning (1). 

Hyperaktivitet 

Hyperaktiviteten uttrycker sig i överdriven motorisk eller språklig överaktivitet. Vanliga 

symtom på hyperaktivitet är rastlöshet, svårigheter att sitta still och överdrivna kroppsrörelser. 

Oftast är dessa rörelser inte relevanta för uppgiften som är tilldelat barnet, och rörelserna kan 

ibland även vara syfteslösa. I klassrumsmiljö visar detta sig tydligt då barnet ofta reser sig upp 

från stolen utan tillåtelse (10). Barn som är hyperaktiva i vissa situationer kan ha bristande 

motivation vad gäller andra situationer till exempel som att ta sig an en skoluppgift om den 

inte är tillräckligt intressant eller utmanande (1). 

Arbetsterapeutiska insatser för barn med ADHD 

Det finns olika praxismodeller för arbetsterapeuter att välja mellan för att planera och 

genomföra interventioner. Exempel på modeller är modell för aktivitetsträning och modell för 

kompensation. Modell för aktivitetsträning handlar om att utforma aktiviteter för att 

möjliggöra för klienten att utveckla aktivitetsförmåga, vilket innebär att arbetsterapeuten 

använder aktiviteten som medel i interventionen. I träningen ingår pedagogiska metoder och 

konsultation som bland annat innebär att uppmuntra klienten till att använda sig av inlärda 

strategier i aktivitet. Modell för kompensation handlar om att använda sig av anpassade 

metoder, utrustning och tekniska hjälpmedel samt anpassning av miljön. Även i denna modell 

ingår pedagogiska metoder och konsultation (12). 

 

Att förbättra utförandet av arbetsuppgifter och lek hos barn med ADHD är en del i det 

arbetsterapeutiska arbetet. Då barn med ADHD har ett understimulerat centralt nervsystem 

kan arbetsterapeuten använda sig av flertalet interventioner för att behandla 

beteendestörningarna. Det är interventioner som till exempel sensorisk stimulering med hjälp 

av föremål (9) och träning av sociala förmågor (13). Arbetsterapeuten likväl som lärare och 

föräldrar i barnets omgivning kan hjälpa till att skapa struktur och rutiner i barnets dagliga 

aktiviteter genom att etablera mönster för sömn, måltider, arbete och lek (14). 

 

I en amerikansk studie deltog 168 lärare i en enkätundersökning där lärarna svarade på vilken 

strategi som används mest frekvent för barn med ADHD, och vilken strategi de anser är mest 

effektiv. Det visade sig att de vanligaste strategierna var att ändra på barnets placering i 

klassrummet, att ha frekvent kontakt med eleven samt att skapa rutin och struktur. De mest 

frekvent använda strategierna redovisades som de mest effektiva strategierna. De 
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sensomotoriska strategierna var de som var minst använda, vilket kan anses bero på brist på 

kunskap om strategin hos lärarna. Det rekommenderas därför att arbetsterapeuten med sin 

kunskap och expertis delar med sig av sina färdigheter till lärare och föräldrar till barn med 

ADHD (15). 

 

Exempel på vanligt förekommande interventioner för barn med ADHD 

I en studie av Schilling, Washington, Billingsley & Deitz (16) undersöker en arbetsterapeut 

hur terapibollar istället för stolar i klassrummet påverkar barnets sittbeteende och 

skrivförmåga i tilldelade skoluppgifter. Terapibollarna var individuellt anpassade för varje 

deltagare i studien. Studien genomfördes på 24 elever där tre av deltagarna var 

diagnostiserade med ADHD. Resultatet visade att interventionen förbättrade både 

sittbeteendet och skrivförmågan hos barnen med ADHD. Terapibollarna förhindrade även 

barnen från att somna på lektionerna. Alla tre barn med ADHD föredrog terapibollar framför 

stolar då de upplevde bollarna som mer bekväma, förbättrade deras skrivande samt resulterade 

i förbättrad koncentration när läraren undervisade. Även läraren förespråkade användningen 

av terapibollar framför stolar, då läraren upplevde att ljudnivån minskade och barnens 

produktivitet i skoluppgifter ökade (16).  

 

Användning av individuellt anpassade sittdynor är en arbetsterapeutisk intervention som 

beskrivs i en studie av Pfeiffer, Henry, Miller & Whitherell (17). Sittdynan är luftfylld, rund, 

sensoriskt stimulerande och designad för att passa på klassrumsstolar. Dynan utgör ett 

dynamiskt sittande för ökad motorisk aktivitet. Syftet var att undersöka om sittdynan gav 

effekt gällande förbättring i koncentration, sittbeteende och impulskontroll hos barn med 

ADHD i skolmiljö. Sittdynorna testades på en interventionsgrupp och jämfördes med en 

kontrollgrupp som satt på vanliga stolar. Resultatet påvisade en förbättring av 

koncentrationen, sittbeteendet och impulskontrollen hos interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (17).  

 

Användning av viktvästar för barn med ADHD är ett exempel på en sensoriskt stimulerande 

åtgärd som har visat god effekt gällande förbättring av uppmärksamhet, sittbeteende samt 

minskad hyperaktivitet. Denna intervention kan lämpligtvis användas i skolmiljö (18). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Aktivitetsutförandet hos barn med ADHD kan påverkas negativt på grund av barnets 

beteendestörningar, vilket exempelvis kan visa sig i låga skolresultat (8). Barnen kan även 

hamna i socialt utanförskap genom att bli aktivt utstötta av kamraterna. Detta kan i sin tur 

resultera i negativa konsekvenser i deras framtida sociala liv (1). Arbetsterapeutiska insatser 

kan förbättra aktivitetsutförandet hos barn med ADHD. Litteraturen beskriver bland annat 

sensoriskt stimulerande hjälpmedel som vedertagna arbetsterapeutiska interventioner (9, 13). 

Detta kan exempelvis innefatta användning av terapibollar (16), sittdynor (17) och viktvästar 

(18). Det som denna studie vill undersöka är hur arbetsterapeuter genom aktivitetsträning kan 

hjälpa barn med ADHD att fungera i en social miljö. De flesta aktiviteter i ett barns liv utförs i 

en social miljö där bland annat leken är en stor del i barnets lärandeprocess. Sensoriskt 

stimulerande hjälpmedel räcker inte till, utan andra insatser behövs som alternativ 

intervention. Vi vill därmed undersöka hur barnens aktivitet kan användas som medel vid 

arbetsterapeutiska interventioner. Inga litteraturstudier kring ämnet aktivitetsträning för barn 

med ADHD har hittats. En övergripande kunskap om ämnet saknas och därmed anses en 

litteraturstudie vara ytterst angelägen att genomföra. 
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SYFTE 
Att beskriva aktivitetstränande interventioner för barn med ADHD samt hur dessa 

interventioner kan förbättra barnens aktivitetsutförande  i en social miljö. 

Frågeställningar 

 Vilka varianter av aktivitetsträning beskrivs för barn med ADHD, och hur genomförs 

dessa interventioner? 

 Vad är syftet med interventionerna? 

 Vad har dessa interventioner för effekt? 

 

METOD 
Denna studie är en litteraturöversikt. Litteraturöversikt enligt Friberg (19) syftar till att få en 

övergripande kunskap kring ett visst forskningsämne. En sådan design kan omfatta artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ forskning (19).  

Litteratursökning 

För att få fram relevanta artiklar som är intressanta för studiens syfte gjordes en avgränsning 

med inklusions- och exklusionskriterier (20). Inklusionskriterier i denna studie var: artiklar 

som handlar om barn med ADHD 4 – 17 år, har relevans för arbetsterapi, beskriver 

arbetsterapeutiska aktivitetstränande interventioner, artiklar som är vetenskapligt granskade 

skrivna på engelska och publicerade mellan 2000-2014. Exklusionskriterierna var: andra 

diagnosgrupper eller jämförelse med andra diagnosgrupper, litteraturstudier och 

läkemedelsstudier. Sökningen utfördes i databaserna CINAHL Plus with Full Text och 

Medline. Dessa två databaser valdes eftersom de är omfattande och täcker ämnet arbetsterapi. 

 

Vid sökning efter artiklar användes ämnesord (19, 20), då ämnesord underlättar sökningen 

(20). De ämnesord (äo) som användes vid sökningen i CINAHL Plus with Full Text var 

”Occupational therapy”, ”Pediatric occupational therapy” och ”Attention deficit hyperactivity 

disorder”. I Medline användes ämnesorden ”Occupational therapy” och ”Attention deficit 

disorder with hyperactivity”. 

 

I sökningen  användes även sökord i fritext för att få ett vidare resultat, och fritexten 

kombinerades med trunkering, vilket innebär att en asterisk (*) används för att få med alla 

böjningar av ett ord (21). Fritextorden som användes i studien var ”Occupational therap*”, 

”ADHD” och ”Child*”. En boolesk sökstrategi (21) användes, vilket innebär att använda 

olika sökordskombinationer med ”AND” för att smalna av antalet träffar inom det sökta 

ämnet, och “OR” användes för att vidga träffarna mellan synonyma ord. Därefter 

genomfördes en ny sökning med ”AND” mellan resultaten av de båda 

synonymkombinationerna. Detta resultat kombinerades slutligen med ”AND” tillsammans 

med fritextordet ”child*”. 

 

De två databaserna skiljde sig åt vad gäller ämnesord, och ämnesordet ”Pediatric occupational 

therapy” fanns endast i CINAHL Plus with Full Text. Ordet ”Child*” och ”Occupational 

therap*” trunkerades för att täcka in samtliga böjningar av dessa ord, som exempelvis child, 

child’s, children och så vidare. Sökningen från Medline presenteras i bilaga 1 och sökningen 

från CINAHL Plus with Full Text i bilaga 2. 
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Urval 

Den slutgiltiga sökningen i Medline resulterade i 121 träffar och i CINAHL Plus With 

Fulltext 63 träffar, vilket tillsammans gav totalt 184 artiklar att bearbeta. Utav dessa 

exkluderades 43 artiklar efter granskning av titlar och 141 titlar valdes ut för att läsas i 

abstract. Tre av dessa var dubletter och sållades bort. Efter granskning i abstract exkluderades 

ytterligare 124 artiklar. De 14 kvarstående artiklarna lästes i fulltext varav tre till 

exkluderades. Kvar återstod 11 relevanta artiklar som ansågs svara till studiens syfte.  

 

I urvalsprocessen handlade tjugo artiklar om vuxna personer där nio valdes bort efter 

titelgranskning, och 11 valdes bort efter abstractgranskning. Tjugoen artiklar var 

läkemedelsstudier och var därmed ej relevant för denna studie. Arton av dessa artiklar valdes 

bort efter titel och tre lästes i abstract då det ej gick att utläsa att de berörde 

läkemedelseffekter utifrån deras titlar.  Femton artiklar beskrev andra diagnosgrupper eller 

jämförde ADHD med andra diagnoser. Fem av dessa artiklar exkluderades efter titel och 10 

artiklar exkluderades efter läsning av abstract. Litteraturstudier klassas som andrahandskällor 

(20) och därmed exkluderades ytterligare 20 artiklar. Fyra artiklar kunde utläsas av titel att de 

var just litteraturstudier då det tydligt stod att det var ”review”, och 16 titlar lästes i abstract 

för att kunna konstatera att det var litteraturstudier. Tre artiklar exkluderades från CINAHL 

Plus with Full Text då dessa var dubletter från Medline och 91 artiklar exkluderades då de ej 

innehöll interventioner inriktade på aktivitetsträning. Sju av dessa exkluderades utifrån titlar 

och resterande 84 artiklar lästes i abstract och exkluderades. Artiklarna som exkluderades 

innehöll andra yrkesgrupper, specifik motorisk träning, fysiska anpassningar, externa 

hjälpmedel och utvärdering av specifika bedömningsinstrument. Kvar återstod 14 artiklar som 

lästes i fulltext varav tre exkluderades. Två artiklar handlade om tekniska hjälpmedel och den 

tredje handlade om mödrar till barn med ADHD och deras strategier för att hjälpa barnen. 

Dataanalys 

Samtliga inkluderade artiklar lästes i fulltext upprepade gånger för att få en heltäckande bild 

av innehållet (19). En artikelmatris gjordes som innehåller författarnamn, årtal, syfte, metod, 

resultat samt kvalitetsgranskning av artiklarna. I kvalitetsgranskningen av artiklarna utgick 

denna studies författare från en granskningsmall för kvalitetsbedömning av studier inom 

kvantitativ respektive kvalitativ metod (22) där bland annat artiklarnas design, urval och 

metoder granskades. Samtliga punkter i granskningsmallarna användes för bedömning av 

studiernas kvalitet. Artiklarna delades upp och granskades enskilt där ena författaren 

granskade sex artiklar och den andra författaren granskade fem. Därefter konfererade 

författarna med varandra för att stämma av sina tolkningar av studiernas kvalitet. Artiklarna 

bedömdes därefter vara av låg, medel eller hög kvalitet. Resultatet av kvalitetsgranskningen 

fördes sedan in i artikelmatrisen. Denna kvalitetsgranskning utgjorde underlag för att bedöma 

tillförlitligheten i artiklarnas metodavsnitt och hur generaliserbara resultaten är. 

Sammanställning av artiklarna presenteras i bilaga 3. Denna studies frågeställningar utgjorde 

underlag för analys av artiklar i syfte att finna likheter och skillnader (19), det vill säga ett 

deduktivt angreppssätt användes. För att få struktur över svaren på frågeställningarna 

användes överstrykningspennor i artiklarna med varsin färg för respektive frågeställning (20), 

vilket utgjorde grunden för en analysmatris (19). Svaren på studiens frågeställningar i 

analysmatrisen användes sedan för att sammanfatta studiens resultat (19). Varje frågeställning 

i matrisen bearbetades för sig, och de likheter och skillnader som framkom noterades på ett 

anteckningsblock. Författarna tog fram dessa likheter och skillnader på skilda håll, och 
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tolkningarna jämfördes och diskuterades sinsemellan för att gemensamt formulera en 

sammanställning.   

Etiska överväganden 

När forskning bedrivs på människor måste forskaren ha etiska principer i beaktande för att 

skydda individens integritet och för att individen inte ska utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, kränkning eller förödmjukelse. Detta skydd kallas individskyddskravet och delas in i 

fyra huvudkrav; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska informera samtliga 

forskningspersoner om bland annat syftet och tillvägagångssättet med studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Samtyckeskravet handlar om att forskningspersonen har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om 

forskningspersonen endast får användas i forskningsändamål (23). Det var viktigt att ta 

hänsyn till etiska principer när inkluderade artiklar granskades. Artiklarnas metodavsnitt 

granskades för att avgöra om det fördes etiska resonemang och/eller om det fanns etiskt 

godkännande. Granskningen visade att sju av artiklarna som inkluderade forskning på 

människor har ett forskningsetiskt godkännande (25-27, 29-31, 33). Åtta av artiklarna för 

etiska resonemang (26-28, 30-34). Två artiklar var metodutvecklingsstudier och var därmed 

inte empiriska. Det innebär att forskning på människor ej har gjorts och etiska godkännanden 

och etiska resonemang ingår därför inte i dessa artiklar (24, 32). 

 

RESULTAT 
Samtliga inkluderade artiklar handlar om barn med ADHD i åldrarna 5-17 år (24-34) varav 10 

av artiklarna handlar om barn i åldrarna 5-11 år där deras föräldrar är aktivt engagerade i 

interventionen (24-27, 29-34). En artikel berör barn mellan 16-17 år där föräldrarna har en 

mer passiv roll (28). Dessa artiklar finns redovisade i en artikelmatris (se bilaga 3). 

Aktivitetsträning som intervention 

Olika interventionsprogram inriktade på aktivitetsträning har identifierats (24-34). I sex 

interventionsprogram beskrivs det att lek används som aktivitetsträning (24-26, 29-31), ett av 

programmen beskriver vardagliga aktiviteter som tränas i grupp (27), ett program handlar om 

yrkesförberedande träning (28). Vidare identifierades ett multidimensionellt program där 

aktivitetsträningen baseras på vad barnet bedöms behöva träning i (32, 33). Ett program 

beskriver en intervention bestående av tre olika program där kärnan är att lära ut 

självinstruerande tekniker och träningen sker i aktiviteter relaterade till det vardagliga livet 

(34). Interventionsprogrammens ursprungliga benämningar och författarnas benämningar 

beskrivs i tabell 1. 
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Tabell 1, Interventionsprogram 

Ursprunglig benämning Benämning som används i 

denna uppsats 

Referenser 

Lekbaserad interventionsmodell Lekprogrammet (24, 25, 29) 

Theraplay Theraplay (26) 

Social träning i grupp Grupp-programmet (27) 

Karriärutforskningsprogram Praktikprogrammet (28) 

Cog-fun Cog-Fun (30, 31) 

Multidimensionell familjecentrerad 

behandlingsmodell 
Multidimensionella 

programmet 

(32, 33) 

Psykosocial multikontextuell intervention Psykosociala programmet (34) 

 

Lekprogrammet 

Ett lekprogram för barn med ADHD framtogs i en studie av Cordier, Bundy, Hocking et al 

(24), och testades empiriskt av Docking, Munro, Cordier et al (25) och Wilkes, Cordier, 

Bundy et al (29). I interventionen paras barn med ADHD ihop med typiskt utvecklade barn 

där arbetsterapeuterna även involverar barnens föräldrar (24, 25, 29). Därefter blir barnen som 

paras ihop tilldelade en arbetsterapeut, och föräldrarna till barnet med ADHD tilldelas en 

annan arbetsterapeut (25, 29). Interventionen varar under sju veckor med en session i veckan. 

Vilken lek som ingår i interventionen väljer barnen själva. Leken utförs i ett för barnet 

inbjudande lekrum som har en envägsspegel. Barnen kan välja mellan flertalet olika lekar och 

leksaker såsom byggleksaker, dockor, sandlåda och bollar. Barnens lek filmas med 

videokamera för att arbetsterapeuten ska använda sig av feedback/feedforward-tekniker. 

Dessa filmer utgör sedan ett underlag för problemlösningsdiskussioner med barnet samt att 

barnet får lära sig genom modellinlärning. Föräldrarna ser samtliga sessioner genom 

envägsspegeln och får ta del av filmerna och strategierna som hemläxa för att träna i 

hemmiljön (25, 29). 

 

Theraplay 

Theraplay som beskrivs av Fourie, van Vuuren & Venter (26) är också ett program baserat på 

lek. I Theraplay är det arbetsterapeuten som tar kommandot och bestämmer vilken lek som 

ska användas i interventionen. Dock tar arbetsterapeuten hänsyn till barnets behov vid val av 

lek. Det är alltid enkla lekar för att barnet ska kunna hålla fokus, vilket blir svårt om leken blir 

allt för komplex. Lekar som arbetsterapeuten använder sig av är exempelvis ”rulla på golvet”, 

”gunga” och ”rita”. Aktiviteterna äger rum i en lekfull miljö och barnet bemöts med värme, 

optimism och empati. Theraplay har fokus på dimensionerna ”struktur”, ”vårda”, 

”engagemang” och ”utmaning”. Struktur handlar bland annat om att ge specifika direktioner 

och att välja aktiviteter med början och slut för att lära barnet att kontrollera sig själv. Att 

vårda handlar om att välja aktiviteter som fokuserar på det unika hos barnet som även 

inkluderar beröring i syfte att skapa trygghet och stabilitet. Dimensionen engagemang betonar 

bland annat vikten av ögonkontakt och fysisk närhet för att lära barnet att interaktion med 

andra människor kan ge positiva erfarenheter. Utmaning innebär exempelvis att starta med 

aktiviteter som ligger under barnets känslomässiga ålder för att bygga upp en känsla av 

kompetens och förtroende.  

 

Grupp-programmet 

Gol & Jarus (27) beskriver en variant av social träning där träningen utförs i en grupp 

bestående av barn med ADHD. Fokus i gruppbehandlingen ligger på kommunikations- och 
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interaktionsfärdigheter. Interventionen varar i 10 veckor följt av en paus på fyra veckor, och 

därefter genomförs ytterligare en gruppträning på fem veckor.Varje gruppsession följer 

samma struktur där två arbetsterapeuter ingår och interventionen innefattar 

avslappningsövningar före aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuten väljer därefter ut 

meningsfulla aktiviteter som exempelvis matlagning, spel och gemensam städning av ett rum. 

Varje möte följer ett socialt tema där sociala färdigheter tränas som att lyssna, vänta på sin tur 

och lära sig att hantera sina känslor. Efter varje session informeras barnens föräldrar av en 

arbetsterapeut vad sessionen har innehållit samt att föräldrarna får hemläxor för att träna 

barnet i hemmiljön. 

 

Praktikprogrammet 

I en studie av van Niekerk (28) beskrivs ett praktikprogram på en skola för ungdomar med 

olika diagnoser och speciella lärandebehov. I skolan finns bland annat ungdomar med 

diagnosen ADHD. Programmet är en samarbetsstrategi mellan de lärande, deras föräldrar, 

lärare och skolans arbetsterapeut. Ungdomarna väljer ut ett yrke som de är intresserade av och 

får därefter en fyradagars-praktik på den utvalda arbetsplatsen. Ungdomarna ska följa 8-

timmars arbetsdagar, följa arbetsplatsens regler och inte utföra farliga arbetsuppgifter. 

Samtliga deltagare för loggbok under praktiken och alla barn blir tilldelade en handledare. 

Innan praktiken gjordes förberedelser i form av gruppterapi med arbetsterapeuten. I 

gruppterapin fokuserar arbetsterapeuten på att utveckla yrkesförberedande färdigheter såsom 

arbetsvanor, uthållighet i arbete samt förmågan att söka arbete. Under praktiktiden har 

arbetsterapeuten telefonkontakt med ungdomarna vid behov samt besöker de som har mest 

problem med beteende eller funktionella svårigheter.  

 

Cog-fun 

Cog-fun beskrivs i studier av Hahn- Markowitz, Manor & Maeir (30) och Maeir, Fisher, Bar-

Ilan et al (31) och programmet går ut på att barnet ska skapa strategier genom lek. 

Interventionen involverar barnet, föräldrarna och en arbetsterapeut, och består av 10 sessioner 

med en session i veckan. Föräldern sätter upp aktivitetsmål tillsammans med barnet (30), 

alternativt att enbart föräldern sätter upp målet (31). Aktiviteterna och målen är designade för 

att vara roliga i syfte att främja barnets motivation, samt barnets kognitiva resurser. Strategier 

används för aktivitetsträning och valet av strategier avgörs av barnets kognitiva nivå. Det kan 

vara strategier för att exempelvis träna planeringsförmågan och träning för att kontrollera sitt 

beteende (30, 31). Denna strategiska inlärning kan förstärkas med externa hjälpmedel i 

hemmet såsom timer och kalender (30). Det är genom leken som strategierna skapas, det 

handlar om att träna på att stanna upp i aktiviteten och fråga sig vad som ska uppnås. Det 

handlar också om att planera sin aktivitet genom att ställa sig frågan “hur uppnås det?”. 

Slutligen sker en utvärdering då barnet frågar sig “hur gick det?”. Föräldrarnas roll är central i 

Cog-fun och de deltar vid varje session. Arbetsterapeuten förser kontinuerligt föräldrarna med 

information om hur strategierna tränas i hemmiljö, och att miljön kan modifieras vid behov 

för att underlätta aktivitetsträningen. Arbetsterapeuten använder sig även av resurser i miljön 

som stöd för inlärning (30, 31).  

 

Multidimensionella programmet 

Chu & Reynolds (32) har tagit fram ett multidimensionellt program för barn med ADHD som 

består av bedömning och intervention där interventionen pågår i 12 veckor. Detta program 

provades sedan empiriskt (33). Först utförs en bedömning av barnet och miljöfaktorer kring 

barnet. I bedömningen framkommer det vilken nivå barnet behöver träning i. Därefter 

planeras behandling med föräldrar och lärare. I planeringen ingår feedback gällande 

bedömningen, att sätta gemensamma mål och välja strategier för att integrera i hem-och 
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skolmiljö. Målen sätts inom dagliga aktiviteter, utbildning, arbete, lek, fritid och socialt 

deltagande. Vilken strategi som används beror på vilken nivå barnet bedömts behöva träning 

i. De olika nivåerna är neurologisk nivå, psykologisk nivå och beteendenivå. På neurologisk 

nivå ingår strategier som till exempel att minska sensoriska stimuli. På psykologisk nivå ingår 

strategier baserade på träning av uppmärksamhet och impulskontroll samt behandling av 

exekutiva funktioner. På beteendenivån ingår träning i beteendehantering, lärandehantering 

och träning av sociala förmågor i gruppaktiviteter. Eventuella miljöanpassningar genomförs 

vid behov (32, 33). 

 

Psykosociala programmet 

Ett psykosocialt program för barn med ADHD beskrivs av Miranda, Precentacion, 

Siegenthaler et al (34). Interventionen består av tre olika program där ett program är för 

barnen, ett för föräldrarna och ett för lärarna på skolan. Programmet fokuserar på aktiviteter 

relaterade till det dagliga livet. Interventionsprogrammet för barnen består av 

beteendestrategier som introduceras i små grupper under 16 sessioner om 45 minuter vardera. 

Kärnan i programmet är att lära ut självinstruerande tekniker. På det interpersonella planet 

kombineras självinstruerande tekniker med problemlösningstekniker samt hantering av ilska 

och träning av sociala förmågor. Metoden för att implementera tekniken är att använda sig av 

dialoger, debatter, kommentarer, modellinlärning och dramatisering. Terapeuten använder sig 

även av feedback och förstärkning. Programmet för föräldrarna består av 10 sessioner 

innehållande olika tekniker för att ändra beteendet hos barnet i syfte att främja 

uppmärksamhet och lydnad i hemmiljön. Programmet för lärarna består också av tio sessioner 

och har till syfte att bredda kunskapen om hanteringen av barnens beteende samt att 

uppmuntra barnen till att använda sig av självinstrueringsteknikerna. Både föräldrar och lärare 

får ta del av hur barnets självinstrueringstekniker används (34). 

 

Syftet med interventionerna 

Samtliga aktivitetstränande interventioner syftar till att förbättra barnens aktivitetsutförande i 

en social miljö (24-34). 

 

Lekprogrammets övergripande syfte är att fånga barnens motivation samt att underlätta 

utvecklingen av interpersonell empati (24, 25, 29). Genom att använda sig av ett lekprogram 

(25, 29) undersöker Docking et al (25) om förbättring av pragmatiska förmågor och 

problemlösningsförmågor kan förbättras samt om språksvårigheter påverkar lekens utfall. 

Wilkes et al (29) undersöker om barnets lekförmåga, sociala förmågor och interpersonell 

empati kan förbättras genom interventionen. Theraplay syftar till att förbättra barnets 

självkontroll, självförtroende och utveckling av sociala förmågor för att kunna fungera bättre i 

skolan och i relationen med kamrater. Det syftar även till att barnet ska kunna känna sig mer 

bekväma att umgås med sina föräldrar, att minska barnens behov att ständigt bestämma samt 

att möjliggöra för barnet att erfara och uttrycka känslor (26). Grupp-programmet som beskrivs 

av Gol & Jarus (27) syftar till att förvärva sociala förmågor genom social gruppträning hos 

barnen för att förbättra aktivitetsutförande. Praktikprogrammet syftar till att förbereda barnen 

inför det kommande yrkeslivet, samt att utveckla sociala färdigheter som krävs i livet (28). 

 

Cog-fun syftar till att genom strategiinlärning i leken förbättra nedsatta exekutiva funktioner 

hos barnet såsom arbetsminne, självreglering och planeringsförmåga men även den globala 

exekutiva sammansättningen. Genom att använda dessa strategier är tanken att barnet ska 

uppnå uppsatta aktivitetsmål i barnets naturliga miljö. Strategierna som tränas på i hemmiljön 
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har till syfte att fungera även i andra miljöer som exempelvis barnets skola (30, 31). 

 

I det multidimensionella programmet som beskrivs av Chu & Reynolds (33) och i den 

psykosociala modellen som beskrivs av Miranda et al (34) syftar interventionerna till att 

stärka barnets uppmärksamhet, minska impulsiviteten och hyperaktiviteten för att barnet ska 

kunna uppnå ett framgångrikt deltagande i hem- och skolmiljö (33, 34). Miranda et al (34) 

undersöker även om specifika exekutiva funktioner såsom arbetsminnet och 

planeringförmågan förbättras hos barnen efter interventionen. 

 

Interventionernas effekt 
Samtliga interventionsprogram i denna studie beskrivs ha påvisbara effekter (25-31, 33, 34).  

Effekter som beskrivs är minskad ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet hos 

barnen (26, 33, 34). Andra förbättringar som beskrivs är barnens lekförmåga (25, 29), 

processfärdigheter, motoriska färdigheter (27), social kompetens, självförtroende (28) samt 

tillfredsställelsen och utförandet av barnens aktivitetsmål (30, 31). Även specifika exekutiva 

förmågor förbättrades, det var förmågor som arbetsminne (30, 31) och planeringsförmåga (26, 

30). Dock visade vissa interventioner ingen förbättring av arbetsminne (26, 34) eller 

planeringsförmåga (31,34). 

 

Lekprogrammet som Cordier et al (24) tog fram visade sig inte ha effekt gällande förbättring 

av pragmatiska förmågor (25). Förutsägelseförmågan var den enda problemlösningsförmågan 

som förbättrades signifikant efter interventionen. Hälften av barnen med ADHD hade 

språksvårigheter innan interventionen och samtliga barn i studien, med och utan 

språksvårigheter, förbättrade sin lekförmåga signifikant. Innan interventionen var det dock en 

signifikant skillnad mellan grupperna där barn med språksvårigheter hade det svårare i leken 

än de utan språksvårigheter (25). Effekten av lekprogrammet i studien av Wilkes et al (29) 

visade en signifikant förbättring av lekförmågan både hos barn med ADHD och de typiskt 

utvecklade barnen. Barnen med ADHD förbättrade även den interpersonella empatin 

signifikant i fyra av sju områden. Dessa fyra områden var: “dela med sig av idéer och 

leksaker”, stötta/stödja andra i leken”, “gå från en lek till en annan” och “att svara på ledtrådar 

i leken”. Dock visades ingen förbättring vad avser “intensitet i lek med andra”, “färdigheter 

att leka med andra” och “förmågan att leka påhittade lekar” (29). 

 

Theraplay visade sig ha effekt i föräldrarnas skattning i 12 av 14 kategorier. Det var bland 

annat kategorier som “hyperaktivitet” “impulsivitet” “ouppmärksamhet”, “sociala problem” 

och “uppskatta emotionell närhet med andra”. I lärarnas skattning visades endast signifikant 

förbättring i en av 13 kategorier - “uppskatta emotionell närhet med andra”, men positiva 

tendenser visades i ytterligare åtta kategorier. Resultatet visade även en signifikant förbättring 

gällande spatial planering och kombinerad visuell motorisk integrationsförmåga. Ingen 

förbättring av arbetsminnet påvisades (26). 

 

Grupp-programmet visade sig ha positiv effekt där både processfärdigheter och motoriska 

färdigheter förbättrades signifikant efter interventionen. Barnen med ADHD presterade lika 

bra som typiskt utvecklade barn i vardagliga aktiviteter efter interventionen. Det var 

aktiviteter som att “ta fram matredskap”, “torka golvet”, “vattna blommor” och “klä på sig 

kläder” (27). 

  

I praktikprogrammet visade de två fallbeskrivningarna av barn med ADHD i van Niekerks 

studie (28) att barnen fick ökat självförtroende och förbättrad social kompetens genom 
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interventionen. Samtliga barn, arbetsterapeuter, föräldrar och lärare upplevde att 

praktikprogrammet var tillfredsställande och gav positiva resultat. 

 

Cog-fun användes och utvärderades  i en pilotstudie (30) och i en kontrollerad studie (31). I 

pilotstudien (30) visades en signifikant förbättring gällande tillfredsställelsen och utförandet 

av aktivitetsmålen som skattades av både föräldrarna och barnen. Barnens exekutiva förmågor 

förbättrades signifikant där den starkaste förbättringen var att planera och organisera 

aktiviteten. Efter en 3-månadersuppföljning ansåg föräldrarna att barnens exekutiva 

funktioner bibehölls, medan lärarna ansåg att det hade skett en liten tillbakagång av 

förbättringarna. Barnen genomförde uppgifter på kortare tid, med mindre rörelser och med 

mindre regelbrott efter interventionen. I den kontrollerade studien (31) skattade föräldrarna 

barnets utförande som signifikant förbättrat efter Cog-fun interventionen och även 

föräldrarnas tillfredsställelse angående barnets prestation blev signifikant förbättrat. Även 

”hämning”, ”skifta från en aktivitet till en annan”, ”arbetsminne” och ”global exekutiv 

sammansättning” förbättrades efter interventionen med Cog-fun. Dock visades ingen 

signifikant förbättring angående planeringsförmåga och emotionell kontroll. Effekterna 

kvarstod efter en 3-månadersuppföljning (31). 

 

I det multidimensionella programmet som framtogs av Chu & Reynolds (32) visades en 

förbättring av symtomen hos 17 av 20 barn varav förbättringen var signifikant i minst en av 

subtyperna (ouppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet) hos 11 av barnen (33). Föräldrarna 

upplevde även en god nivå av familjecentrerad vård (33). 

 

Resultatet av det psykosociala programmet visade en signifikant förbättring av 

uppmärksamhet/vakenhet, ”interference control” (kapaciteten att hindra icke-relevant 

information från att störa arbetsminnet i en uppgift, och att undertrycka information som inte 

längre är relevant), verbalt arbetsminne, visospatialt arbetsminne och planering. Det var ingen 

signifikant förbättring vad gäller flexibilitet. Föräldrarnas och lärarnas skattning av barnens 

uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet visade en signifikant förbättring i båda 

subtyperna (34). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva aktivitetsträning för barn med ADHD för förbättring 

av aktivitetsutförande i en social miljö. Studien beskriver sju olika varianter av 

aktivitetsträning som intervention för barn med ADHD (24-34), vilket enligt resultatet 

förbättrade barnens aktivitetsutförande i samtliga empiriska studier (25-31, 33, 34). 

 

I de interventioner som beskrivits modifierar arbetsterapeuten miljön och använder sig av 

såväl dess fysiska som sociala resurser (24-34). I exempelvis lekprogrammet och Theraplay 

har arbetsterapeuten skapat en lekvänlig miljö för barnet, vilket innebär att den fysiska miljön 

har modifierats och resurser i miljön har nyttjats (24-26, 29). Enligt MOHO finns det resurser 

i miljön som kan underlätta utförande av aktiviteter (2). Sociala resurser innefattar personer i 

barnens omgivning som i studierna handlade om att utbilda personerna i barnens närhet. 

Utbildningen fokuserade på att ge personerna information om barnets diagnos, utveckling och 

träning (24-34). Detta innebär att arbetsterapeuten delar med sig av sina kunskaper och sin 

expertis till barnens föräldrar och lärare, vilket också är något som rekommenderas enligt 

litteraturen (14). Arbetsterapeutens utbildning av föräldrar och lärare är därför av yttersta vikt. 
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Ju mer kunskap föräldrar och lärare får om barnets diagnos och utveckling desto bättre kan de 

hantera situationer som uppstår med barnet. 

 

Resultatet av denna studie visar att arbetsterapeuterna har ett aktivitetscentrerat perspektiv i 

samtliga interventioner (24-34), och enligt Fisher (35) bör arbetsterapeuter ha ett 

aktivitetscentrerat perspektiv. Detta synsätt avgör vad arbetsterapeuten gör genom att arbeta 

aktivitetsbaserat och/eller aktivitetsfokuserat. Aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att aktivitet 

används som medel i interventionerna, och aktivitetsfokuserat arbetssätt innebär att 

förbättring i aktivitet är det primära målet (35). I samtliga interventioner används aktivitet 

som medel och är därmed aktivitetsbaserade (24-34). I lekprogrammet, Theraplay, grupp-

programmet, praktikprogrammet och Cog-fun används aktivitet som medel under 

interventionerna men syftar också till att förbättra aktivitetstuförande (25-31) och därmed kan 

det anses att arbetsterapeuten arbetar både aktivitetsbaserat och aktivitetsfokuserat i dessa 

interventioner. I det multidimensionella programmet och i det psykosociala programmet 

används aktiviteten som medel i interventionen men syftar till att förbättra barnens symtom i 

första hand för att därigenom förbättra aktivitetsutförande (33, 34). När arbetsterapeuten 

syftar till att förbättra symtomen i första hand kan det tolkas som att arbetsterapeuterna i dessa 

interventioner enbart har ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Samtliga interventioner (24-34) kan 

kopplas till modellen för aktivitetsträning, vilket innebär att utforma aktiviteter för att 

utveckla aktivitetsförmåga (12). I interventionerna som beskrivits i denna studie (25-31, 33, 

34) utformas aktiviteterna, som i till exempel Theraplay (26) där det  väljs enkla lekar åt 

barnet i syfte att stärka barnets självförtroende och därigenom utveckla sin aktivitetsförmåga. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (36) skall forskning på barn under 15 år göras med föräldrarnas 

samtycke samt att barnen ska informeras i den mån det är möjligt. I sex av artiklarna beskrivs 

det att samtycke är inhämtat från föräldrarna (26, 27, 30, 31, 33, 34) och fyra av artiklarna 

beskriver även att samtycke givits från barnen (26, 27, 33, 30). Den kvalitativa studien (28) 

handlade om ungdomar 16-17 år men där beskrivs trots detta samtycke från både föräldrar 

och ungdomar. Resultatet visade att lekprogrammet använder sig av videoinspelning under 

leksessionerna där både barnen och föräldrarna får ta del av det inspelade materialet. 

Interventionen inkluderade även en aktiv lekkamrat som inte har någon diagnos. Syftet med 

inspelningarna var att skapa problemlösningsdiskussioner mellan barnet och arbetsterapeuten 

gällande barnets beteende (25, 29). Detta innebär att även lekkamraten blir videoinspelad, och 

tveksamhet råder till huruvida videoinspelningen är etiskt försvarbar eller inte. Dels använder 

sig arbetsterapeuterna av ett typiskt utvecklat barn som inte är i behov av intervention samt att 

videoinspelning, där barnen får se sitt beteende i efterhand, kan vara integritetskränkande. 

Videoinspelning kan även vara kränkande då andra personer också får se barnet. I dessa två 

studier finns forskningsetiskt godkännande, men i studierna förs inga etiska resonemang 

angående inhämtande av samtycke från vare sig föräldrar eller barn. Inga diskussioner förs 

kring vad som händer med dessa videoband efter interventionerna. Föräldrarna till barnen 

med ADHD fick dessutom ta med en kopia av banden för träning i hemmet. Dessa kopior 

borde återkallats från föräldrarna efter interventionerna och förstörts. I 

konfiditentialitetskravet (23) beskrivs det att personuppgifter ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och därför borde originalbanden förvaras så att obehöriga ej kommer 

åt materialet. Då samtycke ej heller finns beskrivet lämnas frågetecken huruvida föräldrarna 

till de typiskt utvecklade barnen ens vet om att deras barn fångats på videofilm samt att kopior 

på dem lämnats ut, och därför borde ett sådant samtycke borde beskrivits i studierna. 
 

Resultatet visar att de arbetsterapeutiska aktivitetstränande interventionerna syftar till att 

förbättra aktivitetsutförandet hos barnen i en eller flera miljöer, och samtliga 
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interventionsprogram är utformade för att fånga barnens motivation till deltagande i aktivitet 

(24-34). Vid lekprogrammet får barnen själv välja vilken lek som ska lekas, och i 

praktikprogrammet väljer ungdomarna själva ut vilken arbetsplats praktiken ska utföras på. 

Att själva få bestämma vilken lek/aktivitet som ska utföras kan anses främja 

barnens/ungdomarnas motivation till en högre grad. Detta styrks av MOHO (2) där personens 

viljekraft beskrivs som motivationen till aktivitet och socialstyrelsen (1) som anser att 

motivationen bör fångas upp hos barn med ADHD. I Theraplay och grupp-programmet väljer 

arbetsterapeuten leken/aktiviteten åt barnen (26, 27). Tveksamhet råder kring om barnet blev 

motiverat när arbetsterapeuten valde lek i interventionen, men interventionerna visade sig 

ändå ha positiv effekt. Därmed fångas barnens motivation i tillräcklig utsträckning i såväl 

lekprogrammet som Theraplay under interventionerna. 

 

Då barn med ADHD kan ha brister i empatisk förmåga (11) är lekprogrammet designad för att 

motverka bland annat detta (24, 25, 29). Effekterna av lekprogrammet resulterade i signifikant 

förbättring gällande lekförmågan (25, 29) och den interpersonella empatin hos barn med 

ADHD (29). De förbättringar som påvisades i barnens interpersonella empati resulterade i en 

förbättrad relation till lekkamraterna (29), vilket kan tolkas som ett resultat av ett förbättrat 

aktivitetsutförande i barnens sociala miljö. Dock minskades exempelvis inte intensiteten i lek 

med andra, men då mätningen av lekförmågan totalt visade en signifikant förbättring kan det 

tolkas som att symtomen ändå förbättrats till en viss grad vad gäller samtliga subtyper. 

Theraplay, som också är baserad på lek, resulterade i signifikant förbättring gällande minskad 

ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet, vilket tolkas som att även dessa barns 

aktivitetsutförande förbättrades. 

 

Det psykosociala programmet resulterade i signifikant reducering av barnens 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet enligt lärarnas och föräldrarnas skattningar 

(34). Eftersom barnens symtom förbättrades kan det tolkas som att aktivitetsutförandet 

förbättrades i barnens sociala miljö. I denna intervention hade både föräldrar och lärare en 

central roll där de fick ta del av barnets diagnosbild, utveckling och självinstrueringstekniker. 

Att denna intervention visade sig vara framgångsrik beror delvis på den omfattande 

involveringen av personer i barnens närhet som därmed fick en ökad förståelse för barnets 

situation. Detta kan kopplas till MOHO (2) då det beskrivs att miljöns inverkan på aktivitet 

bland annat beror på de möjligheter och stöd individen får, och föräldrar och lärare är en del 

av barnets sociala miljö. 

 

I samtliga interventioner framgår det att träning av sociala förmågor ingår i aktivitetsträningen 

(25-29, 30, 31, 33, 34). Det har tidigare konstaterats i denna studie att sociala förmågor 

förvärvas genom lek (5), och i lekprogrammet, Cog-fun och Theraplay används lek som 

medel under interventionen (25, 26, 29-31). I grupp-programmet, praktikprogrammet, 

multidimensionella programmet och det psykosociala programmet använde sig 

arbetsterapeuten av gruppträning (27, 28, 33, 34). En stor del av barnens aktivitet sker alltid i 

en social miljö såsom hem, skola eller i fritidsaktiviteter där lek med andra barn ingår. 

Träning av sociala förmågor har därmed en betydande roll i aktivitetsträningen, då sociala 

förmågor krävs i samspel med andra människor. 

 

Vanliga interventioner för barn med ADHD är användning av terapibollar (16), sittdynor (17) 

och viktvästar (18) som är sensoriskt stimulerande åtgärder (16-18), vilket med andra ord är 

interventioner med hjälp av fysiskt föremål (12). Dessa interventioner har visat sig resultera i 

minskning av barnens ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet vilket i sin tur 

förbättrar aktivitetsutförandet (16-18).  Dessa interventioner kan därmed kopplas till modell 
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för kompensation (12). Denna litteraturöversikt påvisar att aktivitetstränande interventioner 

också resulterar i förbättring av symtomen och därigenom förbättrar aktivitetsutförande i 

barnens sociala miljö (25-31, 33, 34), och därför bör arbetsterapeuter överväga 

aktivitetsträning som alternativ intervention för barn med ADHD. 

 

I fyra av de inkluderade artiklarna användes kontrollgrupp (26, 27, 31, 34), och enligt Polit & 

Beck (37) ger användande av kontrollgrupp den mest pålitliga evidensen vad gäller en studies 

effekt. De inkluderade artiklarna härrör från Storbritannien, Australien, Sydafrika, Israel och 

Spanien (se bilaga 3), och detta stärker då graden av generaliserbarhet då artiklarna 

härstämmar från olika delar av världen. Att generaliserbarheten stärks beror på att 

aktivitetsträning som intervention hos barn med ADHD har använts och visat positiv effekt i 

olika världsdelar, vilket även stärker giltigheten gällande användning av aktivitetsträning. Då 

kontrollgrupp användes i endast fyra artiklar (26, 27, 31, 34), behövs mer forskning där 

kontrollgrupper ingår för att stärka evidensen för generaliserbarheten. I endast två av 

artiklarna beskrivs en 3-månadersuppföljning för att avgöra om effekterna kvarstod (30, 31) 

att kommande forskning bör involvera en sådan uppföljning för att stärka interventionernas 

effekt. 

 

Ämnet “aktivitetsträning för barn med ADHD” har visat sig genom denna litteraturöversikt 

vara ett smalt område, men resultaten från de olika interventionerna visade på att barnens 

aktivitetsutförande och sociala förmågor förbättrades. Då barn både lär sig genom lek (3) och 

förvärvar sociala förmågor genom lek (25, 26, 29-31) likväl som gruppträning används för att 

förvärva sociala förmågor (27, 28, 33, 34) bör framtida forskning kombinera leken hos barn 

med ADHD med träning i små grupper samt att sociala resurser i barnets närhet involveras. 

Detta i syfte att förbättra barnens sociala förmågor och aktivitetsutförande i en social miljö.  

 

I aktivitetsträning används aktiviteten som mål (25-31) och/eller medel (25-31, 33, 34), och 

då barns aktivitet ständigt utvecklas (4) samt påverkas av den rådande kulturen (6,7) är det 

viktigt att arbetsterapeuten tar del av hur barns aktivitet utvecklas. Inga beskrivningar finns i 

artiklarna om barnens etnicitet eller arbetsterapeutens kunskap om aktivitetens utveckling. Då 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle är det därför viktigt att arbetsterapeuten håller sig 

uppdaterad gällande aktivitet och kultur. Detta för att välja aktiviteter som är relevanta och 

motiverande för barnen och för att undvika att fastna i gamla rutiner. Kommande forskning 

om aktivitetsträning för barn med ADHD bör därför även beröra ett mångkulturellt perspektiv 

och aktivitet baserad på modern forskning. 

  

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt gjordes (19) i syfte att sammanställa kunskapsläget om aktivitetsträning 

som intervention för barn med ADHD. Då arbetsterapi för barn med ADHD är ett litet område 

i Sverige ansågs en litteraturöversikt vara den mest effektiva metoden. Samtliga inkluderade 

artiklar görs rättvisa genom att ta upp såväl resultat som givit effekt som resultat som inte 

givit effekt. Denna studie har ett aktivitetsperspektiv där aktivitetsträning som intervention 

står i fokus. 

Innan litteratursökningen gjordes i databaser formulerades inklusions- och exklusionskriterier 

för att avgränsa sökningen till studiens syfte. Dessa kriterier fick formuleras om något när 

sökningarna väl gjordes för att underlätta urvalet av relevanta artiklar. Inklusionskriteriet vad 

gäller barnens ålder var ursprungligen 4-12 år. Kriterierna fick dock ändras till 4-17 år då det 

inte fanns tillräckligt med relevanta artiklar för åldersgruppen 4-12 år. Utöver sökningen i 

CINAHL Plus with Full Text och Medline gjordes en provsökning i en tredje databas, 
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AMED, men sökningen resulterade inte i några nya träffar och redovisades därför inte i denna 

studie. Denna studies inklusionskriterier var bland annat att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2000-2014, men den äldsta artikeln som redovisats var från år 2005, vilket innebär 

att denna studie bygger på modern forskning då den äldsta artikeln är nio år gammal.  

 

Enligt Forsberg & Wengström (21) är ett normalt förfarande vid sökning i databaser att 

använda sig av ord från frågeställningen, vilket har gjorts i denna studie. Att använda sig av 

ämnesord rekommenderas också enligt litteraturen (19, 20), och vid sökningen användes 

bland annat ämnesorden “Occupational therapy” och “Pediatric occupational therapy”, för att 

få relevanta träffar inom ämnet arbetsterapi. Detta gjordes för att få ett hanterbart material av 

sökta artiklar. Dock kan en nackdel vara att artiklar som ändå är relevanta för arbetsterapi går 

förlorade då inte alla artiklar som handlar om arbetsterapi använder sig av ämnesordet 

“Occupational therapy”. Ämnesordet “Pediatric occupational therapy” fanns inte i Medline, 

och i CINAHL Plus with Full Text visade det sig i efterhand att sökordet fanns som 

underkategori till ämnesordet “Occupational therapy”. Databasens funktion “Explode” borde 

ha nyttjats, vilket skulle innebära att “Pediatric occupational therapy” hade inkluderats i 

“Occupational therapy”. 

 

Då denna studie handlade om barn trunkerades fritextordet “Child”, och med detta antogs det 

att samtliga framsökta artiklar skulle handla om barn. Det visade sig dock att en stor del av 

träffarna i databaserna handlade om vuxna utan relevans för syftet, vilket orsakade 

tidskrävande arbete i form av läsning av artiklarnas abstract. Detta behövde göras för att 

säkerställa att dessa artiklar kunde exkluderas. 

 

I studien ingår 11 artiklar som ansågs ha relevans och svarade mot syftet. Åtta artiklar var 

kvantitativa empiriska studier (25-27, 29-31, 33, 34), två artiklar var metodutvecklingsstudier 

för att få fram interventionsprogram (24, 32) och en artikel var en kvalitativ empirisk studie 

(28). De empiriska studierna (25-31, 33, 34) inkluderades eftersom de starkt svarade till 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa empiriska artiklar beskrev på ett tydligt och konkret 

sätt aktivitetsträning som arbetsterapeutisk intervention för barn med ADHD. 

Metodutvecklingsstudier (24, 32) inkluderades eftersom dessa artiklar tog fram 

interventionsprogram som handlade om aktivitetsträning och ansågs därmed relevanta utifrån 

studiens syfte. Dessutom användes dessa interventionsprogram sedan empiriskt i andra 

inkluderade artiklar (25, 29, 33). 

 

I granskningen av de 11 inkluderade artiklarna bedömdes kvaliteten vara hög (26, 27, 34), 

medel (24, 25, 29-33) och låg (28). Den kvalitativa artikeln (28) som bedömdes vara av låg 

kvalitet inkluderades ändå på grund av att den besvarade denna studies samtliga 

frågeställningar och därmed mot syftet. Samtliga artiklar hade tillräckligt hög kvalitet mot 

studien syfte och stärker då studiens giltighet och tillförlitlighet. Etiska resonemang 

eftersöktes vid granskningen av artiklarna för att värna om forskningsetiska principer. 

 

Den analysmatris som skapades och användes vid bearbetningen av studiens resultat visade 

sig vara ett positivt redskap. Denna matris underlättade för att få fram de likheter och 

skillnader som fanns mellan artiklarna och lade därmed grunden för hela resultatdelens 

struktur. Denna studie som helhet har god validitet då arbetet har varit systematiskt, beskrivs 

på ett tydligt sätt i metodavsnittet samt att inkluderade artiklar har granskats med 

noggrannhet. 
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SLUTSATS 

Aktivitetstränande interventionsprogram för barn med ADHD innebär ett komplext och 

omfattande arbete där bland annat sociala resurser i barnens omgivning involveras och 

utbildas som en del av interventionen. Det krävs därför att arbetsterapeuter har utbildning 

inom pediatrik och kunskap om neuropsykiatriska diagnoser vid användandet av 

aktivitetstränande interventionsprogram. Även klinisk erfarenhet hos arbetsterapeuter är av 

stor betydelse för att framgångsrikt kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen 

att förbättra sin aktivitetsförmåga i en social miljö. Kommande forskning bör därmed även ta 

hänsyn till hur arbetsterapeuters kliniska erfarenhet och teoretiska kunskap påverkar 

kvaliteten på aktivitetsträningen. Utifrån denna studie är slutsatsen att aktivitetsträning för 

barn med ADHD bör övervägas som alternativ intervention till hjälpmedel i den praktiska 

verksamheten. 
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Bilaga 1. Sökmatris Medline 16 oktober 2014. Limits: artiklar från år 2000-2014, skrivna på 

engelska. (Nr = söknummer)  

Databas Nr Sökord Antal 

träffar 

Urval 1  

Titlar 

Urval 2  

Abstract 

Urval 3 

Fulltext 

Utvalda 

artiklar 

(ref.nr) 

Medline #1 Occupational therapy 

(äo) 

3844     

 #2 Occupational therap* 

(fritext) 

18937     

 #3 Attention deficit 

disorder with 

hyperactivity (äo) 

13292     

 #4 ADHD (fritext) 12979     

 #5 Child* (fritext) 856307     

 #6 #1 OR #2 18937     

 #7 #3 OR #4 17035     

 #8 #6 AND #7 143     

 #9 #5 AND #8 121 88 6 3 (29-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2. Sökmatris CINAHL Plus with Full Text. Sökdatum: 16 oktober 2014. Limits: artiklar 

från år 2000-2014, skrivna på engelska, peer reviewed 

Databas Nr Sökord Antal 

träffar 

Urval 1  

Titel 

Urval 2 

Dubletter 

bort 

Urval 3 

Abstract 

 

Urval 4 

Fulltext 

Utvalda 

artiklar 

(ref.nr) 

CINAH

L Plus 

with Full 

Text 

#1 Occupational 

therapy (äo) 

4967      

 #2 Pediatric 

occupational 

therapy (äo) 

798      

 #3 Occupational 

therap* 

(fritext) 

15065      

 #4 Attention 

deficit 

hyperactivity 

disorder (äo) 

6755      

 #5 ADHD 

(fritext) 

3790      

 #6 Child* 

(fritext) 

280687      

 #7 #1 OR #2 5748      

 #8 #3 OR #7 15065      

 #9 #4 OR #5 7001      

 #10 #8 AND #9 76      

 #11 #6 AND #10 63 53 50 8 8 (24-28, 

32-34) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Författare/år  Syfte Datainsamlingsmetod Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitet 

Chu & Reynolds 

(2007) 

Storbritannien 

 

(32) 

Att ta fram en 

multidimensionell 

familjecentrerad 

behandlingsmodell 

(mutidimensionella 

programmet) som 

inkluderar bedömning och 

intervention för barn med 

ADHD. 

 

 

Metodutveckling  om barn med 

ADHD, miljöns påverkan, familjestöd, 

krav i aktivitet och balansen mellan 

dessa faktorer. Informationen från 

tidigare forskning har kombinerats med 

klinisk erfarenhet och integrerats till en 

arbetsterapeutisk behandlingsmodell 

för barn med ADHD.  

En familjecentrerad 

multidimensionell 

behandlingsmodell 

blev framtagen. 

Kvalitet: Medel 

 

Kommentar: 

 

Denna studie är del 1 (av 

2) som tar fram riktlinjer i 

hur 

bedömningen/intervention

en ska gå till. Styrkan i 

studien är dess omfattande 

granskning av litteratur 

vilket stärker 

trovärdigheten, nackdelen 

är att ingenting empiriskt 

prövas på barn med 

ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Chu & Reynolds 

(2007) 

Storbritannien 

 

(33) 

Att utvärdera effekterna av 

en multidimensionell 

familjecentrerad 

behandlingsmodell 

(multidimensionella 

programmet) som 

inkluderar bedömning och 

intervention för barn med 

ADHD. 

Pre-post studie. 20 barn med ADHD i 

åldrarna 5-10 år. Programmet varar i 

tre månader där arbetsterapeuten har 

kontakt med barnet, föräldrarna och 

lärarna en gång i veckan under 12 

veckor. 20 arbetsterapeuter gick en 

tredagars kurs om hur programmet ska 

implementeras. Reliable Change Index 

(RCI) är en analysmetod som används 

för att mäta interventionens 

effektskillnader i subtyperna 

ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet/impulsivitet av ADHD 

före och efter intervention i hem och 

skolmiljö. Measure of  Processes of 

Care-20, MPOC-20 (frågeformulär 

som föräldrarna fyllde i och användes 

för processbedömning för att analysera 

föräldrarnas upplevelse av i vilken grad 

interventionen var familjecentrerad. 

MPOC-20 innehåller 5 skalor: 1. 

Möjliggörande och partnerskap, 2. 

Tillhandahåla generell information, 3. 

Tillhandahålla specifik information om 

barnet, 4. Koordinerad och omfattande 

vård för barnet och familjen och 5. 

Respektfull och stödjande vård.). 

Majoriteten av de 

barn som deltog i 

studien visade 

signifikant 

förbättring i 

beteende i aktivitet 

efter interventionen 

enligt RCI. 

Föräldrarna till 

barnen skattade att 

interventionen hade 

givit ett positivt 

resultat enligt 

MPOC-20. 

Kvalitet: Medel 

 

Kommentar: 

 

Adekvata 

inklusionskriterier och ett 

representativt och tydligt 

beskrivet urval av 

deltagare. Studien har ett 

etiskt godkännande och 

etiskt resonemang finns 

tydligt beskriven. 

Instrumenten som 

används beskrivs ha god 

validitet och reliabilitet.  

 

Bortfallstorleken beskrivs, 

dock saknar studien 

bortfallsanalys. Studiens 

resultat kan inte 

generaliseras bland annat 

på grund av att designen 

på studien är en Pre-

poststudie vars nackdel är 

avsaknad av 

kontrollgrupp och 

randomisering.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Cordier, Bundy, 

Hocking & 

Einfeld (2009) 

Australien 

 

(24) 

Att ta fram en lekbaserad 

intervention 

(lekprogrammet) för barn 

med ADHD samt att testa 

den med syfte att revidera 

den. 

Metodutveckling där ADHD och lek 

har integrerats för att få fram 

interventionsmodellen. Därefter 

testades modellen på 350 barn indelade 

i två grupper i åldrarna 5-11 år. 

Interventionsgruppen: barn med 

ADHD (n=112) parades ihop med 

typiskt utvecklande barn (n=112), 

Kontrollgruppen: typiskt utvecklande 

barn (n=126) parades ihop med 

varandra inom gruppen. Test of 

Playfulness (ToP) tillämpades för 

mätning av leken och resultatet 

användes i syfte att revidera modellen. 

En reviderad 

lekbaserad modell 

är framtagen. 

Ändringarna som 

gjordes i den 

reviderade modellen 

syftade till att fånga 

barnens motivation, 

reglera 

självkontrollen och 

att kunna sätta 

ramar för leken 

genom att ge och 

svara på ledtrådar i 

leken. Liksom den 

föreslagna modellen 

syftar även den 

reviderade modellen 

till att motverka 

barnens avsaknad av 

empati. 

Kvalitet: medel  

 

Kommentar: 

 

Relevant litteratur för 

studiens syfte har använts. 

Instrumentet ToP har 

inter-bedömar reliabilitet 

och måttlig test-retest 

reliabilitet samt 

begreppsvaliditet. Studien 

har etiskt godkännande. 

 

De empiriska tester som 

gjordes innan programmet 

reviderades redovisas i en 

annan studie vilket är en 

svaghet.  



 

 
 

Docking, Munro, 

Cordier & Ellis 

(2013) Australien 

 

(25) 

Att undersöka om 

pragmatiska förmågor och 

problemlösningsförmågor 

kan förbättras hos barn 

med ADHD genom en 

lekbaserad intervention 

(lekprogrammet) samt att 

undersöka om 

språksvårigheter kan 

påverka lekens utfall. 

Pre-post studie. 14 barn med ADHD 5-

10 år deltog i en 7-veckors 

intervention. Interventionerna 

videofilmades. Instrument som 

användes vid datainsamlingen: 

Children´s Communication Checklist 

(CCC-2, frågeformulär för mätning av 

pragmatiska förmågor), Clinical 

Evaluation of Language Fundamentals 

(CELF-4: Screener, för undersökning 

av språksvårigheter), ToP (mäter 

lekförmåga), Problem-Solving (TOPS-

3, mäter kritiskt tänkande och 

problemlösning). 

Resultatet visade 

ingen effekt 

gällande 

pragmatiska 

förmågor. I 

problemlösningsför

mågan så visade 

testerna enbart 

effekt för 

förutsägelseförmåga

n. Lekförmågan 

förbättrades både 

hos barnen med 

språksvårigheter 

och utan 

språksvårigheter. 

Kvalitet: medel 

 

Kommentar: 

 

Beskrivet och 

representativt urval. Etiskt 

godkännande. CELF-4 

beskrivet men ej dess 

reliabilitet eller validitet. 

Bedömer instrumentet 

som att det har ytvaliditet. 

ToP har god reliabilitet 

och validitet. TOPS-3 är 

kliniskt användbart och 

har validitet. Bortfall 

beskrivet och adekvat 

statistisk metod har 

använts (t-test).  

 

Nackdalarna är att 

resultatet bedöms som ej 

generaliserbart pga 

avsaknad av 

kontrollgrupp och 

randomisering samt att det 

var en liten studie. 

 

 

 



 

 
 

Fourie, van 

Vuuren & Venter 

(2007) 

Sydafrika 

 

(26) 

Att undersöka om 

Theraplay påverkar hur 

barn med ADHD fungerar 

i hemmet (med föräldrar), i 

gruppsituationer (i 

klassrummet) samt hur 

barnet presterar 

individuellt. 

 

RCT-studie där 17 barn med ADHD i 

åldrarna 5-8 år deltog i interventionen 

med Theraplay som varade i 10 veckor. 

Barnen randomiserades till en 

interventionsgrupp (n=9) och en 

kontrollgrupp (n=8). Instrument för 

datainsamling: The Conners’ Rating 

Scales – Revised (CRS-R, Ett 

frågeformulär om hur barnet fungerar i 

hemmet respektive skolan som fylldes i 

av föräldrar och lärare). The 

Rivermead Behaviour Memory Test 

(RBMT-C, för att mäta 

minnesfunktioner). Developmental test 

of visual perceptual skills-2 (DTVPS-

2, användes för att mäta perceptuella 

förmågor). 

Samtliga instrument användes för 

mätning en vecka före interventionen 

och en vecka efter interventionen. 

 

Resultatet från 

föräldrarnas version 

av CRS-R visade på 

signifikant 

förbättring hos 

interventionsgruppe

n i 12 av 14 

kategorier i 

formuläret. I 

lärarnas version av 

CRS-R var det en 

signifikant skillnad 

hos 

interventionsgruppe

n i en av 13 

kategorier. 

Interventionsgruppe

n förbättrades även 

signifikant gällande 

spatial planering 

och de kombinerade 

visuella motoriska 

intergrationsförmåg

orna.  

Ingen signifikant 

skillnad påvisades 

vad gällde 

arbetsminnet. 

 

Kvalitet: Hög 

 

Kommentar: 

 

Urvalet är representativt 

och beskrivet. 

Inklusionskriterier är 

beskrivet. 

Randomisering och 

blindning, en oberoende 

arbetsterapeut utförde 

testerna med RBMT-C 

och DTVP-S 2. Lärarna 

som utförde CRS-R var 

blindade. Denna blindning 

innebar att lärarna och 

den oberoende 

arbetsterapeuten inte 

visste vilka barn som 

ingick i kontroll- 

respektive 

interventionsgrupp. Etiskt 

godkännande och etiskt 

resonemang finns 

beskrivet. Bortfall 

beskrivet (från 20 till 17 

barn, och ytterligare ett 

barn exkluderades från ett 

test). CRS-S är ett vanligt 

förekommande instrument 

och bedömer att det har 



 

 
 

validitet, men reliabilitet 

beskrivs ej. Instrumenten 

RBMT-C och DTVPS-2 

har administrerats till över 

sex miljoner barn och 

bedöms ha validitet och 

reliabilitet. Som statistisk 

metod användes 

konfidensintervall istället 

för p-värde. Resultatet 

bedöms som 

generaliserbart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gol & Jarus 

(2005) Israel 

 

(27) 

Att jämföra aktiviteter i 

dagliga livet (ADL) och 

instrumentell ADL (IADL) 

mellan barn med ADHD 

och typiskt utvecklande 

barn och hur social träning 

i grupp påverkar 

aktivitetsutförandet hos 

barn med ADHD. (Grupp-

programmet) 

RCT-studie där 27 barn med ADHD 

och 24 typiskt utvecklade barn ingick. 

Barnen var i åldrarna 5-8 år. Samtliga 

barn genomförde Assessment of Motor 

and Process Skills (AMPS, mäter 

processfärdigheter och motoriska 

färdigheter). Nio av barnen med 

ADHD randomiserades till en 

interventionsgrupp för social träning 

och tio typiskt utvecklade barn 

randomiserades till en kontrollgrupp 

som inte fick intervention. AMPS 

användes före och efter interventionen 

för att mäta förändring i 

processfärdigheter och motoriska 

färdigheter. 

De nio barn med 

ADHD som deltog i 

social träning 

tillsammans med 

arbetsterapeut 

förbättrade 

signifikant sina 

motoriska 

färdigheter och 

processfärdigheter 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Kvalitet: Hög 

 

Kommentar: 

 

Beskrivet och 

representativt urval. 

Kontrollgrupp och 

randomisering.. Etiska 

resonemang förs samt 

etiskt godkännande finns. 

AMPS – standardiserat 

instrument. Adekvat 

statistisk metod (t-test och 

ANOVA). Generaliserbart 

resultat. 

 Dock ingen blindning 

samt att inklusions- och 

exklusionskriterier ej 

fanns beskrivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hahn-Markovitz, 

Manor & Maeir 

(2011) Israel 

 

(30) 

Att undersöka effekten av 

interventionsmodellen 

Cognitive functional (Cog-

fun) i syfte att hjälpa barn 

med ADHD att uppnå 

aktivitetsmål, förbättra 

exekutiva förmågor i det 

dagliga livet samt att få 

barnet att tro på sina egna 

förmågor. 

Pre-post studie med barn med ADHD i 

åldrarna 7-8 år (n=14). Program: Cog-

Fun som är inriktat på att träna 

kognitiva strategier. Instrument: 

Bahavioral Rating Inventory of 

Executive Function (BRIEF, för 

mätning av: Hämning, skifta (från en 

aktivitet till en annan), känslokontroll, 

arbetsminne, planeringsförmåga och 

global exekutiv sammansättning 

(GEC), Tower of London-Drexel 

University (TOL-DX, identifierar 

nedsättningar i planeringsförmågan), 

Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM, mäter barnens och 

föräldrarnas upplevelse av 

tillfredsställelse och utförande gällande 

uppsatt aktivitetmål). Baslinjemätning 

och utfallsmätning utfördes. 

Resultatet visade en 

signifikant 

förbättring i 

utfallsmätningen 

med BRIEF, TOL-

DX och COPM. De 

flesta effekterna 

kvarstod efter en 

tre-månaders 

uppföljning. 

Kvalitet: medel 

 

Kommentar: 

 

Urvalet är representativt. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier finns 

beskrivet. Etiskt 

resonemang förs samt 

etiskt godkännande finns. 

Samtliga instrument har 

god reliabilitet och 

validitet. Adekvat 

statistisk metod har 

använts (Wilcoxon 

signed-ranks test, 

Hedge’s). 

 

Nackdelarna i studien är 

att ingen kontrollgrupp, 

randomisering eller 

blindning har använts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Maeir, Fisher, 

Bar-Ilan, Boas, 

Berger & Landau 

(2014) Israel 

 

(31) 

Att undersöka effekten av 

Cog-fun för barn med 

ADHD. 

CCT-studie med crossover design, 19 

barn med ADHD (10 i 

interventionsgruppen, 9 i 

kontrollgruppen). Behavior Rating 

Inventory of Executive Function 

(BRIEF för mätning av: Hämning, 

skifta (från en aktivitet till en annan), 

känslokontroll, arbetsminne, 

planeringsförmåga och global exekutiv 

sammansättning (GEC)).  COPM 

användes för mätning angående 

föräldrarnas skattning av deras barns 

utförande och föräldrarnas 

tillfredsställelse gällande barnets 

aktivitetsmål. Samtliga instrument 

användes för mätning före och efter 

intervention. 

Efter interventionen 

visade 

interventionsguppen 

signifikant 

förbättring avseende 

COPM-målen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Signifikant skillnad 

i fyra (hämning, 

skifta, arbetsminne, 

GEC)  av sex 

BRIEF-poäng där 

dock känslokontroll 

och 

planeringsförmågan 

ej visade signifikant 

förbättring. 

 

Kvalitet: Medel 

 

Kommentar:  

 

Kontroll- och 

interventionsgrupp. 

Representativt urval av 

deltagare samt relevanta 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Urvalsförfarande 

beskrivs, likvärdiga 

grupper i kontroll- och 

interventionsgrupp. 

Bortfallsanalys och 

bortfallsstorlek beskrivs. 

Adekvata statistiska 

metoder används och 

instrumenten som 

används beskrivs ha god 

validitet och reliabilitet. 

Adekvat statistisk medod 

har använts: ”the 

Wilcoxon signed ranks 

test” och ”Mann- Whitney 

U-test”. Uppföljning efter 

tre månader för att avgöra 

om de positiva effekterna 

har bibehållits. Etiskt 

godkännande finns samt 

etiskt resonemang förs. 

 



 

 
 

Nackdelar var att det inte 

fanns någon blindning. 

Litet urval av deltagare 

och det saknas 

randomisering till 

grupper. Endast 

föräldrarnas upplevelse 

om barnens förbättring i 

COPM utvärderades och 

inte barnens perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Miranda, 

Precentacion, 

Siegenthaler & 

Jara (2011) 

Spanien 

 

(34) 

Att undersöka effekten av 

en psykosocial 

intervention (psykosociala 

programmet) och hur den 

påverkar exekutiva 

funktioner hos barn med 

ADHD. 

RCT-studie, 42 barn med ADHD (27 i 

interventionsgruppen, 15 i 

kontrollgruppen). 

Continuous Performance Test (CPT, för 

mätning av uppmärksamhet), Stroop 

test (för mätning av impulskontroll), 

Working Memory Sentences (WMS, 

för mätning av arbetsminne), WISC 

Inverse Digit subtest( för mätning av 

verbalt arbetsminne), Temporal Spatial 

Recall Task (för mätning av 

visospatialt arbetsminne), Tower of 

london (TOL, för mätning av 

planeringsförmågan), Wisconsin Card 

Sorting Test (WCST, för mätning av 

flexibilitet).  

Efter interventionen 

visade 

Interventionsgruppe

n signifikant 

förbättring i 

framförallt 

visospatialt 

arbetsminne och 

planeringsförmåga 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Signifikant skillnad 

avseende barnens 

oupmärksamhet och 

impulsivitet efter 

interventionen. 

Kvalitet: Hög 

 

Kommentarer:  

 

RCT-studie med 

interventions- och 

kontrollgrupp med tydlig 

beskrivning av 

randomiseringsförfarande 

och analys av grupper. 

Representativt urval med 

adekvat inkludering av 

deltagare. 

 

Bortfallsanalys och 

beskrivning av dess 

storlek är väl beskriven. 

Etiskt resonemang har 

förts och instrumenten 

som använts beskrivs ha 

god validitet. Studiens 

syfte besvaras i resultatet, 

dvs, effekterna av 

interventionen beskrivs 

tydligt. Adekvata 

statistiska metoder har 

använts (ANCOVA). 

 

Dock finns ingen 

beskrivning om 

instrumentens reliabilitet, 

ingen information om 



 

 
 

blindning, ingen senare 

uppföljning i huruvida de 

positiva effekterna efter 

interventionen kunde 

bibehållas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Van Niekerk 

(2007) Sydafrika 

 

(28) 

Att beskriva ett 

interventionsprogram 

(praktikprogrammet) 

inriktat på att utforska 

karriärmöjligheter för barn 

med speciella behov där 

ADHD är inkluderat samt 

att beskriva den upplevda 

effekten av programmet. 

Samtliga deltagare i studien var mellan 

16-17 år och förde loggbok om deras 

erfarenheter. Sista dagen på 

praktikplatsen besöktes 25 elever på 

respektive arbetsplats och ytterligare 

åtta elever kontaktades via telefon 

angående deras erfarenheter om 

praktikplatsen. Även information från 

lärare och föräldrar samlades in efter 

avslutad praktik. 

 

Två 

fallbeskrivningar 

fanns i studien och 

dessa beskriver två 

pojkar med ADHD. 

De fick ökat 

självförtroende och 

förbättrad social 

kompetens genom 

intervention. 

Samtliga personer 

som deltog i 

interventionen var 

positiva till 

programmet. 

Arbetsterapeuterna, 

föräldrarna och 

lärarna var starkt 

positiva och 

tillfredsställda 

gällande resultatet 

efter interventionen. 

Kvalitet: Låg 

 

Kommentar: 

 

Relevant urval av 

deltagare i de två 

fallbeskrivningarna där 

kontexten är tydligt 

definierad. 

Urvalsförfarande, syfte 

och resultatet är tydligt 

beskrivet och redovisat. 

Forskningsetiskt 

resonemang finns.  

 

Fallstudie där endast två 

deltagare av 55 beskrivs. 

Det saknas etiskt 

godkännande. Otillräcklig 

och otydlig beskrivning 

av datainsamling då 

exempelvis insamling av 

hur utgångsläget såg ut 

saknas. Det saknas helt 

information om hur 

dataanalys har gått till. 
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Att undersöka om en 

lekbaserad intervention 

(lekprogrammet) för barn 

med ADHD kan förbättra 

barnens lek och barnens 

sociala förmågor. 

Pre-post studie som bestod av barn 5-

11 år. En grupp bestod av barn med 

ADHD (n=15), den andra gruppen 

bestod av typiskt utvecklande barn 

(n=15). Instrument för 

datainsamling:ToP (mäter barnens 

lekförmåga före och efter 

interventionen och jämför lekförmågan 

grupperna sinsemellan), 

Conners´Parent Rating scale (CPRS-3, 

frågeformulär om hur barnet fungerar i 

hemmet som fylls i av föräldrarna) och 

Child Behaviour Checklist (CBCL, ett 

standardiserat test, frågeformulär för 

mäta beteendeproblem som fylls i av 

föräldrarna). Interventionerna 

videofilmades för att användas som 

feedback/feed-forward. 

Lekförmågan 

förbättrades 

signifikant enligt 

ToP både för barnen 

med ADHD och 

deras lekkamrater. 

Kvalitet: Medel 

 

Kommentar: 

 

Urvalet var representativt. 

Bortfall fanns beskrivet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

adekvat och beskrivet. 

Samtliga instrument har 

reliabilitet och validitet. 

Adekvat statistisk metod 

(t-test och Cohen-d). 

Etiskt godkännande men 

inget etiskt resonemang 

samt ingen kontrollgrupp, 

randomisering eller 

blindning. 

 

 

 

 

 

 

 

 


