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Abstrakt 
I Sverige och Norge har 3-5 % av alla barn diagnosen ADHD. Diagnosen innebär i huvudsak 

svårigheter med hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet. Barnen kan även ha 

motoriska svårigheter, då en sjukgymnastisk utredning kan göras. Syftet med studien är att 

belysa svenska och norska sjukgymnasters erfarenheter och upplevelser av bedömning och 

behandling av barn med ADHD med motoriska svårigheter. 

Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer av svenska och norska sjukgymnaster. 

Resultat: Analys av intervjuerna ledde fram till fyra huvudkategorier ”tillvägagångssätt vid 

undersökning”, ”bedömningsverktyg”, ”behandling” och ”utveckling”. I huvudkategorin 

”tillvägagångssätt vid undersökning” sågs skillnad vad gäller antalet bedömningstillfällen, 

och en likhet var att informanterna ville att föräldrar skulle delta under bedömningen. I 

huvudkategorin ”bedömningsverktyg” sågs en skillnad mellan norska och svenska 

informanter angående val av kompletterande bedömningsinstrument till Movement ABC. I 

huvudkategorin ”behandling” sågs en likhet att informanterna arbetade utifrån en 

funktionsdiagnos, och att informanterna ansåg att barnens självförtroende ökade genom 

behärskning av en aktivitet. En skillnad sågs att norska informanter gick in mera praktiskt och 

instruerade föräldrar och lärare, de svenska informanterna förmedlade sina råd muntligt. I 

huvudkategorin ”utveckling” fanns en skillnad hur informanterna upplevde utveckling. 

Konklusion: Det finns mera likheter än skillnader mellan svenska och norska sjukgymnasters 

erfarenheter av att arbeta med barn med ADHD med motoriska svårigheter.  Keywords: 

ADHD, barn, behandling, motoriska svårigheter, Norge, sjukgymnastik, Sverige, utredning.  
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
Diagnosen ADHD förknippas ofta med hyperaktiva barn. ADHD är dock en komplex 

diagnos med många olika aspekter. I denna studie vill författarna lyfta fram 

sjukgymnasters arbete.  

 

ADHD, attention-deficit/ hyperactivity disorder, är en neuropsykiatrisk diagnos som 

innebär i huvudsak svårigheter med hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet. 

Barn med ADHD kan även ha problem inom andra områden, så som samspel med andra 

människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift och/eller kontroll av 

motoriken (Dahlström, 2003). 

 

En intervjustudie av Kendall et al. (2003) på 39 barn och tonåringar från USA visade att 

de flesta kände sig annorlunda än kompisarna. Även om några barn uppfattade sig som 

”normal men annorlunda”, fanns ingen som förnekade svårigheter. Alla ansåg att ett liv 

utan ADHD skulle ha varit lättare för dem och deras familjer.   

 

I Sverige har ungefär 3-5 % av alla barn diagnosen ADHD (Beckung, 2002). Även i 

Norge har 3-5% av barnen ADHD i en lättare eller allvarligare grad (adhd-foreningen, 

2006).   

 

Orsaken till ADHD är inte helt klarlagd, men forskning har visat att det finns en viss 

genetisk benägenhet för diagnosen ADHD. Det kan även bero på påfrestningar under 

graviditeten, förlossningen eller i nyföddhetsperioden. Dålig uppväxtmiljö orsakar inte 

neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, men det kan göra att symtomen 

förvärras (Dahlström, 2003). Studier har visat att man kan se avvikelser i hjärnans 

exekutiva funktioner på barn med ADHD. Dessa funktioner hjälper oss att planera, välja 

och reglera vad vi ska göra, och även hjälpa oss att vi kan hålla fast vid vårt mål och 

sortera bort ovidkommande saker (Socialstyrelsen, 2002). Redan under spädbarnsåldern 

skiljer sig dessa barn från andra. Omkring 70 % av barnen blir tidigt överaktiva, är 

mycket vakna och har tidig gångdebut (8-10månader). De resterande 30 % är 
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underaktiva, har ett ökat sömnbehov och har en sen gång debut (15-18 månader) 

(Gustafsson, 2004). 

 

De motoriska svårigheter som barn med ADHD ofta besväras av är det motoriska 

utförandet (planering) så att rörelsernas tempo, ordningsföljd, kraft och samordning blir 

anpassad till handlingen.  Många har ”överflödsrörelser” det vill säga svårigheter att 

utföra fina isolerade rörelser utan att andra delar av kroppen engageras. Dessa 

”onödiga” rörelser orsakas av en bristande förmåga att inhibera eller att kontrollera 

rörelser (Socialstyrelsen, 2002).   En studie av Barkley (1998) visade att 52 % av barnen 

med ADHD hade dålig motorisk koordination, där dålig handskrift dominerade. Studien 

tyder även på att nedsatt kognitiv förmåga inte har något samband med uppmärksamhet 

eller bearbetning av information, men däremot med motorisk koordinering. 

 

Det finns två olika diagnossystem som innehåller manualer som fastställer vilka 

kriterier som gäller för olika diagnoser: ett europeiskt ICD-101, och ett amerikanskt 

DSM-IV2. I Sverige används DSM IV och ICD-10 (Socialstyrelsen, 2002). I Norge 

används ICD-10 (Lovdok, 2003). 

 

När det gäller diagnossystemet ICD-10 benämns ADHD diagnosen som hyperkinetic 

disorder, (HKD). Diagnoskriterierna för HKD beskriver att barnen kan ha svårigheter 

med t.ex. uppmärksamhet, hyperaktivitet, impulsivitet, socialt umgänge, nedsatt 

kognitiv förmåga, försenad motorisk utveckling samt språkutveckling. Sekundära 

svårigheter som kan uppstå är låg självkänsla och problem med det sociala samspelet 

(WHO, 2006).     

 

Termen ADHD, attention deficit-hyperactivity disorder, används i diagnossystemet 

DSM-IV. För ADHD anges karaktäristiska symtom som uppmärksamhetsstörning, 

överaktivitet och impulsivitet. Det krävs närvaro av flera symtom under lång tid som 

ska avvika markant från vad man kan förvänta sig utifrån barnets ålder, kön och 

                                                 
1 Classific International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 
Revision  
 
2 The Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) 
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utvecklingsnivå (Socialstyrelsen, 2002). Svårigheterna ska även ha debuterat före sju års 

ålder, vara varaktiga och bestående, och ha en allvarlig inverkan på barnets sätt att 

fungera i minst två olika typer av vardagssituationer (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Enligt DSM-IV har diagnosen tre undergrupper: 

 

1. ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning 

2. ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet 

3. ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av kombinerad typ. 

(Socialstyrelsen, 2002) 

 

Studie av Barkley (1998) antyder att hyperaktiva barn har större motoriska besvär än 

barn med ADHD utan hyperaktivitet. 

 

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-IV tar inte hänsyn till om barnen har 

motoriska problem eller ej. DSM-IV har en egen diagnos för motoriska svårigheter, 

Developmental Coordination disorder (DCD). Enligt DSM-IV kan inte de motoriska 

svårigheterna förklaras av en neurologisk eller annan fysisk åkomma eller mental 

utvecklingsförsening. Kriterier för diagnosen är nedsatt motorisk koordination som är 

av så stor karaktär att de påverkar barnets akademiska färdigheter och/eller aktiviteter i 

det dagliga livet (Beckung et al., 2002).  

 

 

 

 

 
 

 

     

Figur 1 visar att diagnoserna överlappar varandra, det vill säga att man kan ha båda 

diagnoserna.  (Beckung et al., 2002).   

 

Beroende på var man bor i Sverige, ser det olika ut vart man ska vända sig för 

utredning. Är barnet i förskoleåldern kan man börja med att vända sig till 

DCD  
6% 

ADHD 
3-5% 
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barnavårdscentralen, där man genom en barnläkare kan få remiss för utredning. Gäller 

det däremot ett skolbarn kan man gå genom skolan. Det finns så kallade basteam/ lokala 

team på många håll i Sverige, som gör utredningar. Dessa team är specialistteam som är 

knutna till landstingets barn- och ungdoms läkarmottagning där man bor. På 

landstingsnivå finns även barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), dit alla föräldrar med 

barn under 18 år kan vända sig för utredning utan remiss (Riksförbundet Attention, 

2006). 

 

I Norge måste man få en remiss från barnets läkare i primärhälsotjänsten för att komma 

till utredning. Föräldrarna till skolbarn kan välja att gå genom skolan om de misstänker 

att barnet har ADHD. Då kontaktas pedagogisk-psykologisk rådgivningstjänsten (PPT), 

som även kan delta i utredningsarbetet. Diagnosen ställs formellt av specialhälsotjänsten 

Barn- och ungdomspsykiatri tjänsten (BUPP) utifrån tester, barnets utvecklings historia, 

material från barnets läkare, och en utvärdering av karakteristiska beteenden i olika 

situationer (adhd-foreningen, 2006).  

 

Den motoriska utvecklingen spelar en viktig roll i barnets totala utveckling. 

Sjukgymnastens roll är att observera barnets motorik, samt analysera vad som hindrar 

barnets vardagsaktiviteter. En bedömning av rörelseavvikelser görs med hjälp av 

mätinstrument. Sjukgymnaster använder ibland delar av mätinstrument eller konstruerar 

egna mätmetoder som är baserade på egna erfarenheter (Pless & Persson, 1994).      

 

Movement Assessment Battery for Children, Movement ABC 

Movement ABC, är ett motoriskt test för barn i åldern 4 till 12 år. Testet kan användas 

både inom skolan och sjukvården. Testet gör både en kvantitativ och en kvalitativ 

värdering av barnets motoriska funktion. Den kvalitativa värderingen består bland annat 

av en checklista som ska fyllas i av en vuxen som är familjär med hur barnet fungerar 

motoriskt i vardagen. Det har också konstruerats ett observationsschema för 

undersökaren, där barnets svårigheter vad gäller känslor och motivation i relation till de 

motoriska uppgifterna registreras. De motoriska uppgifterna mäter handfärdighet, 

statisk balans, dynamisk balans och bollskicklighet (Henderson et al., 1992). Testet är 

både reliabilitets och validitets testat (Beckung et al. 2002).  
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Funktions Neurologisk Undersökelse, FNU 

FNU, är ett motoriskt undersökningsinstrument som lägger vikt på den kvalitativa 

värderingen. Testet ser på hur barnet utför uppgifterna. Resultatet av undersökningen 

ger kunskap om vilken utvecklingsfas barnen befinner sig på. Testet kan användas på 

barn mellan 5-11 år. Uppgifterna testar statisk balans, dynamisk balans, koordination i 

övre extremitet, komplicerade perceptuella motoriska funktioner, munkoordination och 

slutligen görs en utvärdering av hur barnet beter sig (Lier et al., 1978).     

 

Modifierat Functions Neurologist Undersökelse, MFNU 

Undersökningsinstrumentet är en modifiering av några av del testerna, så som dynamisk 

balans, reciprok koordination, bollkast och fingeropposition, från Funktions 

Neurologisk Undersökelse (FNU). Testet är utvecklat för att ADHD barn visade sig ha 

andra motoriska svårigheter som avvek från de andra barnen med motoriska svårigheter. 

Testet kan användas på barn mellan 5-11år. Det läggs större vikt på den kvalitativa 

värderingen än den kvantitativa som i FNU. MFNU testar bland annat dynamisk- och 

statisk balans, diadokokinesi, reciprok koordination, finger opposition, bollkast, 

finmotorik, gång, medrörelser, passiv rörlighet, muskulatur och uthållighet (Larsen 

Stray, 2001).      

 

Motorisk-Perceptuell-Utveckling, MPU 

MPU är ett observationsschema baserat på barns motoriska och perceptuella utveckling 

från födelsen. Mätområden i schemat är t.ex. grovmotorik, koordination, läge- och 

muskelsinne, känselsinne och ADL. Det finns däremot inga gränsvärden för normalt 

och avvikande om man använder det för att särskilja ett barn med avvikande motorik 

(Holle et al., 1990). 

 
Bruininsk-Oseretsky Test of Motor Proficiency, BOTMP 

Testet är utformat för barn mellan 5-12 år. Det består av åtta deltest för grov och 

finmotorik, och det finns en lång version (komplett) med 46 uppgifter och en kort 

version (screening, grov uppskattning) med 14 uppgifter. Mätområden är t.ex balans, 

styrka och reaktionshastighet. Testet kan användas av lärare, kliniskt verksamma och 

forskare. Det kan användas för att särskilja barn med avvikande rörelseutveckling, men 

uppgifterna i kort version är inte helt representativa för 5-åringar (Bruininsk, 1987). 

Testet har god reliabilitet och validitet (Beckung et al. 2002).  
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Folke Bernadottehemmet provet, FBH 

Provet är utvecklad för barn mellan 3-10 år. Det består av en finmotorisk del, papper-

penna provet och en grovmotorisk del, rörelseprovet. Papper-penna provet och 

rörelseprovet består av 15 uppgifter vardera. Det testar barnets förmåga att ändra tempo 

och rytm på uppmaning och att röra sig och tala samtidigt. Syftet med testet är att hjälpa 

lärare att känna igen barn med motoriska svårigheter och som ett komplement till andra 

diagnostiska bedömningsmetoder i förskola och skola (Bille et al., 1985). 

 

Combined Assessment of Motor Performance and Behaviour, CAMPB   

CAMPB är ett test utformat för att testa barn som misstänks ha koordinations- och/eller 

koncentration problem, såsom DCD och/eller ADHD. Det testar koordination, 

koncentration och social förmåga. (Hemgren & Persson, 2001) 

 

Enligt Khilnani et al. (2003) är den dominerande behandlingen för barn med ADHD 

farmakologisk. Barn med ADHD behandlas med centralstimulerande läkemedel för att 

öka koncentrationen, förbättra motoriken, reducera spontana handlingar/impulsivitet, 

hyperaktivitet och minska motorisk aktivitet och reaktionstid hos barn och ungdomar 

med ADHD (Løvdok, 2003). Dock har bättre resultat visats om behandlingen är 

multipel, vilket innebär farmakologisk, miljöbaserad, sjukgymnastik och insatser i 

skolan efter barnets behov (Rieppi et al., 2002).  

 

En studie av Kendall (1998) på 15 familjer, med barn med ADHD, genom djup 

intervjuer visade att vardagen upplevs av många som kaotisk, konfliktfyllt och 

utmattande. En del föräldrar kände skuld för att de alltför sent fått kunskap om ADHD 

som hade kunnat förbättra situationen i hemmet. Föräldrarna. En enkätstudie riktat till 

medlemmar i en norsk patientförening beskriver hur föräldrar upplever att de har fått 

otillräcklig information om diagnosen ADHD och hjälp från professionella (Hundevadt, 

2000).  Enligt Arvidsson et al. (2006) ger en utredning som leder till en diagnos en 

lättnad och därmed ökar förståelsen hos föräldrar för barnets problem. Föräldrarna i 

denna studie ansåg även att pedagoger behöver mer kunskap kring diagnosen.   

 

Den motoriska självuppfattningen och intresset för att delta i fritidsaktiviteter är lägre 

hos skolbarn med motoriska svårigheter, än hos barn utan (Beckung et al. 2002). 
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Schoemaker och Kalverboer (1994) visade i sin studie att barn med motoriska 

svårigheter är mer introverta än de utan motoriska problem. De ansåg sig själva mindre 

kompetenta både fysiskt och socialt. Interventionen för dessa barn bör vara holistisk, 

multipel och individualiserad och anpassas efter barnets behov. Interventionen bör 

innehålla lämplig terapi, lärande av coping strategier, och konsultation med lärare och 

anhöriga, samt att anpassa skolmiljön.  

 

Studier visar att motorisk behandling där barnet tränar en specifik aktivitet förbättrar 

motoriken. Det är rekommenderat även att utforma behandlingen i grupper eller som ett 

hemprogram med minst 3-5 behandlingstillfällen per vecka. Det framkom inte hur lång 

behandlingsperioden bör vara (Pless, 2000). 

 

Det finns olika strategier för att underlätta motorisk inlärning. Strategier kan vara att 

man behandlar individuellt eller i en liten grupp. Barn som har stora motoriska 

svårigheter och har upplevt mycket misslyckande kan behöva börja med individuell 

behandling. Gruppträning underlättar inlärning och man får träna med en kompis. 

Motivation ökar om barnet tycker uppgiften är rolig och om barnet får vara med och 

planera, utföra och utvärdera träningen. Sjukgymnasten ska bara ge positiv feedback 

och adekvat information för att barnet ska förbättra utförandet. Strukturen på 

behandlingstillfället behöver innehålla vila därför att barnet kan fort bli trött och tappa 

motivationen (Beckung et al. 2002). 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att belysa svenska och norska sjukgymnasters erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta med barn med diagnosen ADHD i kombination med motoriska 

svårigheter. 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Finns det skillnader och/eller likheter mellan norska och svenska sjukgymnasters 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta med bedömning av barn med ADHD i 

kombination med motoriska svårigheter. 

 

• Finns det skillnader och/eller likheter mellan norska och svenska sjukgymnasters 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta med sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder för barn med ADHD i kombination med motoriska 

svårigheter. 
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2 METOD 
 

En kvalitativ intervjustudie gjordes för att fånga upp sjukgymnasternas erfarenheter och 

upplevelser. Trost (2005) anser att kvalitativa intervjuers syfte är att förstå hur den 

intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter och hur den intervjuades 

frågeställningsvärld ser ut.  

 

2.1 Informanter 
 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna skulle vara legitimerade 

sjukgymnaster och ha arbetat kliniskt minst 5 år med barn med ADHD i kombination 

med motoriska svårigheter. Tre av informanterna skulle vara verksamma i Norge, och 

tre skulle vara verksamma i Sverige. Alla informanter är kvinnor och har arbetat som 

sjukgymnaster med barn med ADHD med motoriska problem som patientgrupp mellan 

7- och 29 år, vilket ger stor variation av hur mycket erfarenhet de har. Alla tre norska 

informanter har vidareutbildat sig efter grundutbildningen. Enligt Trost (2005) ska 

urvalet av informanter vara heterogent inom den givna homogeniteten. Det ska finnas 

variationer, men inte mer än att någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”.  

Författarna gjorde sökning via internet, till exempel hemsidor för sjukhus och ADHD 

föreningars hemsidor, för att hitta lämpliga informanter. Informanterna fick ta del av ett 

informationsbrev (se bilaga 1), och intervjuguide (se bilaga 2) med våra huvudfrågor för 

att kunna förbereda sig inför intervjutillfället. Enligt Trost (2005) ska man inte använda 

sig av frågeformulär med i förväg formulerade frågor, utan en lista över frågeområdet, 

en intervjuguide. 

 

2.2 Procedur 
 

Författarna utarbetade en intervjuguide med semistrukturerade frågor, som täckte in 

studiens frågeställningar. Ingen av författarna har tidigare erfarenhet av att intervjua. En 

provintervju genomfördes med en sjukgymnast från en barnhabilitering på ett sjukhus i 

en större ort i Sverige, som en förberedelse inför kommande intervjustudie. Därefter 

gjordes vissa korrigeringar i intervjuguiden. Kvale (1997) anser att träning på att 

intervjua ger den bästa erfarenheten inför kommande intervjuer. Vi bokade 
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intervjutillfällen genom mail och/eller telefon. Alla intervjuer gjordes över telefon. 

Intervjuerna varade mellan 40- och 60 minuter, spelades in på band och skrevs sedan ut 

ordagrant. Båda författarna var närvarande under intervjuerna. Enligt Trost (2005) kan 

det vara ett gott stöd att vara två vid intervjun om dessa är samspelta. Detta kan ge 

större informations mängd och en ökad förståelse.       

 

2.3 Etiska aspekter 
 

Deltagandet i studien var frivilligt och informanterna hade rätt att avbryta sitt 

deltagande utan att ange något skäl. Under intervjun var vi neutrala till informanternas 

åsikter och tankar. Allt material i studien är konfidentiellt. Enligt Trost (2005) ska man 

upplysa om att det man talar om är strängt konfidentiellt vid den första kontakten och/ 

eller vid intervjustart. Författarna försökte att hålla informanternas identiteter 

konfidentiella i den grad det går med tanke på det ringa antalet informanter, och att det 

finns få som specialiserat sig på området.   

 

2.4 Analys av data 
 

Vi har använt en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2003). 

Intervjuerna bandades och skrevs ut ordagrant. Innehållsanalysen har sedan utförts i 4 

steg: 

 

1. Materialet lästes noggrant för att skapa ett helhetsintryck av textens innehåll. 

2. Meningsbärande enheter markerades utifrån studiens syfte. Materialet kodades. 

Koderna har sedan jämförts och analyserats tillsammans för att sorteras i 

grupper utefter ett gemensamt innehåll.  

3. Varje grupp delades in i underkategorier utefter de skillnader och likheter som 

fanns inom varje grupp. 

4. Underkategorierna namngavs och sammanfördes till huvudkategorier, även 

dessa namngavs. 

 

De två första stegen gjorde författarna var för sig för att öka trovärdigheten i studien.  
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3 RESULTAT 
 
Analysen ledde fram till fyra huvudkategorier: ”Tillvägagångssätt vid undersökning”, 

”Bedömningsverktyg”, ”Behandling” och ” Utveckling”. Inom varje huvudkategori 

utkristalliserades 1-3 underkategorier ( Figur 2). Varje underkategori illustrerades med 

citat från intervjuerna. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 2 illustrerar resultatet av författarnas analys av intervjuerna, genom fyra 

huvudkategorier med dess underkategorier. 
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3.1 Tillvägagångssätt vid undersökning 
 

Under huvudkategorin tillvägagångssätt vid undersökning finns underkategorierna 

”Utformning” och ”Teamarbete”. 

 

Utformning 

 

Vid jämförelse mellan de norska och svenska sjukgymnasterna fanns en viss skillnad 

vad gäller antalet bedömningstillfällen. Två av de svenska sjukgymnasterna säger att 

dom träffar barnen vid två tillfällen, och den tredje använder ett tillfälle. Detta för att det 

inte alltid finns resurser till att göra en grundlig bedömning. 

 

”jag brukar träffa barnet två gånger och sen så pratar jag med föräldrarna” 

 

”Tittar väldigt noga då hittar man ju väldigt mycket mer men vi har ju inte, dom 

resurserna finns ju inte…oetiskt att hålla på att testa…när man inte ens kan göra 

någonting åt det.” 

 

De norska sjukgymnasterna träffar barnen minst två gånger. De vill göra bedömning 

genom instrument, observation och samtal med föräldrar och pedagogisk personal.  

 

”alltid en foreldre samtale, alltid en samtale med lärer eller pedagogisk personell 

i barnehage...Observasjon på, minst en gang, gjerne to...det kommer litt ann på 

ungene, og det kommer litt ann på hvor mye informasjon du får av närpersoner. Å 

så kartlegger Movement ABC og MFNU vil jeg gjöre på kontoret og eventuelt 

supplere noe alt etter hva jeg finner på de.” 

 

Det framkommer även att både norska och svenska informanter tycker det är viktigt att 

föräldrarna deltar under bedömningen. Detta för att synliggöra barnets svårigheter och 

därmed försöka öka förståelsen av motorikens inverkan.  

 

”jag vill alltid ha föräldrarna med jag vill alltid att dom ska vara med i rummet. 

Alltid. Alltså jag försöker att, så då vet dom vad man pratar om, dom ser ju också 

själva. Tycker jag att föräldrar kan bli förvånade.” 
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”Jo foreldrene... får jo ofte en bekreftelse på at ting som de trodde bare var 

knyttet til oppmerksomhet, faktisk er knyttet til motorik. Å det er gjerne litt lettelse 

for de å se, og å en liten aha opplevelse å se på hvor mye ungene faktisk strever.” 

 

Både svenska och norska informanter filmar bedömningen för att analysera efteråt. 

 

”filmar vi alltid och sen så analyserar man ju filmen efteråt och så, 

sammanställer.” 

 

Flera informanter tycker att det är viktigt att både kartlägga barnens resurser och 

svårigheter. Vid testsituationen är det viktigt att inte bara fokusera på barnets 

svårigheter, utan även resurser.  

 

”hittar jag massor med svårigheter men jag är väldigt noga med att kommentera 

dom bra sakerna barnet gör så att man inte bara ser på det som är fel” 

 

Många av informanterna tycker att det är viktigt att utforma kartläggningen så att man 

ser på barnet i olika miljöer, och inte bara på behandlingsrummet. 

   

”Så du har alle de dynamiske miljö faktorene, som du og hele veien som 

fysioterapeut må forholde deg til. Så noe med å fatte og löfte frem komplisteten 

med det er veldig viktig. Å at det betinger at du som fysioterapeut må väre flink å 

kartlegge, å tenke alle ICF nivåene når du kartlegger” 

 

Teamarbete 

 

Alla informanter har erfarenhet av att arbeta i ett team. En av de svenska informanterna 

arbetade för tillfället inte i ett team, men har tidigare arbetat i team på habiliteringen. 

Informanten upplever att hon känner sig ensam i sitt arbete med dessa barn. Det finns 

ett behov av kommunikation med andra professioner och andra sjukgymnaster.   

 

”Här blir det ju lite mera splittrat då. Så jobbar vi inte i team på samma sätt då, 

man är ganska ensam som sjukgymnast här, men man måste ha kanaler. Vi är tre 
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gymnaster som jobbar med de här barnen och vi pratar ju mycket…ibland blir 

man ju fundersam ja så där så att ja man måste bolla ideerna med några.” 

 

En av de norska sjukgymnasterna påpekar att genom teamarbete uppnås bättre 

bedömningar, och därmed bättre resultat.  

 

”jeg jobber alltid i team i forhold til de ungene. Det er å jobbe alene med de er 

ganske, det er klart du oppnår noe men du kommer mye lengre om du jobber 

tverrfaglig. Det er ikke tvil om det.” 

 

Samma informant som är citerad ovan gav även ett patientfall för att illustrera varför det 

är viktigt med teamarbete där många olika professioner arbetar för att fånga upp barnets 

alla svårigheter: 

 

”to söstrer... ble först utredet innenfor barnehabiliteringen da de var relativt små 

iforhold til utviklingsproblematik. Hun ene, da registrerte de at hun hadde klare 

oppmerksomhetsvansker, så hun ble henvist videre til barnepsyk. Hun andre 

sösteren hun hadde ikke så store oppmerksomhets vansker... Så hun ble henvist til 

kommune fysioterapeut, for der la de mer vekt på de motoriske vanskene... Så gikk 

disse to jentene i litt sånn ulike löp... Egentlig strevde begge to med motorik og 

oppmerksomhet. Men det ene systemet eide på en måte der motorik var vektlagt, 

eide den ene. Men psykiatrien på en måte eide den andre. Å egentlig så hadde de 

ikke så ulik problematik når det kom til stykket.” 

 

Av de sjukgymnaster som jobbar i team säger alla informanter att de tycker att de har en 

central roll i teamet och att teamet lyssnar på sjukgymnasten.  

 

”mest platta organisationen jag har träffat på, det vill säga alla är lika mycket 

värda inklusive doktorn.” 
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3.2 Bedömningsverktyg 
 
Under huvudkategorin bedömningsverktyg finns underkategorierna ”instrument”, ”egna 

instrument” och ”observation i barnets omgivning”. 

 

Instrument 

 

Alla sex informanter har lång erfarenhet av att använda Movement ABC vid 

bedömning. Informanterna med längst erfarenhet har använt Movement ABC sedan det 

först blev publicerat. Fördelar som sjukgymnasterna upplever med Movement ABC är 

bland annat att testet går snabbt att utföra, och att uppgifterna är roliga för barnet. Det är 

ett test som passar bra för de så kallade ”gråzon” barnen som de med ADHD. 

Huvudorsaken till att de flesta väljer att använda sig av Movement ABC är för att det är 

ett standardiserat test.  

 

”Kort og grei, ikke noe problem at de ikke har så god oppmerksomhet og 

utholdenhet.” 

 

De svenska sjukgymnaster anser att nackdelen med Movement ABC är att testet endast 

kan användas som en grov screening, som måste kompletteras med andra test.    

 

”Movement ABC är ju ett väldigt grovt test, det är ju mer som ett screeningtest så 

där man får lite ide om inom vilka områden barnen har svårigheter och hur dom 

ligger i förhållande till jämnåriga. Sen så behöver man ju titta mycket mera 

specifikt.” 

 

Även de norska sjukgymnasterna tycker att Movement ABC är ett för grovt test och 

måste kompletteras. Barnen hamnar enligt testet inom normalområdet genom att de 

klarar uppgifter (kvantitativa delen). Ett exempel är spåringsuppgiften där de ska rita en 

figur och försöka hålla sig inom två parallella linjer. Sjukgymnasten kan genom 

observation (kvalitativa delen) av barnets utförande av denna uppgift se att även om de 

klarar av att utföra uppgiften så är kvalitén på strecket t.ex. ”hackigt”. Informanterna 

anser att testet inte är känsligt nog vad det gäller den kvalitativa bedömningen.   
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”Movement ABC er ikke sensitiv nok på kvalitet... Typiskt at du registrer at pröve 

forsöket er best... Så daler de i kvalitet utover. Men du fikk ikke frem, helt 

tydeliggjort detaljnivået i problematiken... De har litt russete profiler om du vil. 

At du har skårt mye på kvalitet. Men selv om selve total skåren, är innom normal 

området...” 

 

Det finns skillnader mellan de norska och svenska informanterna i vilka andra 

undersökningsinstrument som används för att komplettera Movement ABC. En svensk 

sjukgymnaster använde sig av MPU som är ett observationsschema baserat på barns 

motoriska och perceptuella utveckling från födelsen. Hon använde sig även av CAMPB 

som används för utvärdering av koordination, koncentration och socialt samspel. En 

annan svenska sjukgymnasten använde sig, förutom Movement ABC, av Bruininsky-

Oseretsky testet på äldre barn.  

 

”När vi träffar barnen första gången då gör ju vi MPU, motorisk perceptuell 

utveckling, och där tittar man ju då på grovmotorik, handfunktion, äta och tal, 

och så all perception det här med syn, hörsel, och tal och ADL finns också med, 

det här potträning. Lite skolförberedande uppgifter det här med former och färg 

och räkna.” 

 

”CAMPB, en skala på koordination, koncentration och socialt samspel, hur man 

fungerar. En liten bas att följa. Liksom något att gå tillbaka till när man pratar 

om koncentration, för det är lite känsligt att en sjukgymnast pratar om 

koncentration.” 

 

De norska informanterna skiljde sig från de svenska genom att de använde sig av andra 

bedömningsinstrument som komplement till Movement ABC. Det finns dock en viss 

likhet mellan en norsk och en svensk informant, genom att de båda har erfarenhet av att 

använda MPU. 

 

”Hele Movement ABC, hele FNU og egentlig ganske mye på den FBH. For der 

går det mye på koordinering og hopp... FNU går på sånn persepsjon.” 
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De andra två norska informanterna använde sig av MFNU, som är en modifierad FNU. 

De ansåg att den kompletterade Movement ABC.  

 

”de to supplerer hverandre fint. At en gjerne begynner med Movement ABC og så 

ser du at det er ting du kan gå videre på der. Så tar du den MFNU.” 

 

Informanterna beskriver att barnen fick höga poäng vid Movement ABC, men vid 

utförande av MFNU, där fokus är på det kvalitativa i uppgifterna, får barnen ofta sämre 

resultat, vilket tydliggör barnens problematik bättre.     

 

”du ser at noen med relativit gode Movemant ABC skårer, hvor mye de faktisk 

strever på MFNUen. At det gir en liten sånn tankevekker, så da er det gjerne 

unger som er flinke på motorisk planlegging, er gode kognitivt og sånt sett flinke 

å kompansere. Men MFNUen da klarer de ikke det. Da ser du hvor mye de faktisk 

strever.” 

 

Egna instrument 

 

Det finns inga tydliga skillnader mellan de norska och svenska informanterna vad gäller 

egna bedömningsinstrument. Alla informanter använder sig av egna kompletterande 

undersökningar, där de ser att undersökningsinstrumentet behöver kompletteras. Vilka 

undersökningar de lägger till beror på vad som framkommit under tidigare 

undersökning. 

 

”då får jag ju också lite idé från movement ABC vad jag kanske behöver titta 

vidare på, … om det är nåt jag misstänker som jag behöver titta lite extra på, då 

har jag ju det här formuläret vi har lite mer som stöd…inte alltid man går igenom 

precis alla punkter utan det som verkar vara adekvat för just det barnet då.” 

 

”Du går jo gjerne litt etter det du da finner. Finner du at de har store problemer 

med kraftgradering, så går du gjerne videre på det.” 
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Observation i barnets omgivning 

 

Alla norska och en av de svenska informanterna använde sig av observation vid 

bedömningen. De norska använder sig av observation i grupp- och i olika 

vardagsaktiviteter, som t.ex äta middag. Barnen kan prestera bra vid ett 

bedömningstillfälle eftersom det är strukturerat, men likartade aktiviteter kan vara svåra 

att utföra i vardagen. 

 

”de kan prestere mye bedre i sånne avgrensede test situasjoner, når det er nytt og 

spennende. Å gjerne om test situasjonen er veldig strukturert... De klarer gjerne 

ikke holde det ute i et dagligliv. Så akkurat de ungene er det ekstremt viktig at du 

observerer ute og inhenter informasjon hvordan de klarer seg... Så det er aldri 

nok å ta de inn på et kontor...Jeg vil jo aldri drömme om å sette igang med noe 

uten å obsert han i skole eller barnehage...” 

 

En av de norska har erfarenhet av att vid observation i grupp kan barnet bete sig som en 

”clown” för att troligen dölja sina motoriska svårigheter. 

  

”De motoriske vanskene kan jo for noen väre store. Det kan väre årsaken til også 

til at de klovner seg og ikke får väre med ute i friminutterne.” 

 

Den svenska informanten observerar barnet i grupp i t.ex förskolan. Hon vill se hur 

barnet fungerar i gruppen under t.ex. en samling eller rörelselek. Innan observation 

frågar hon alltid föräldrarna om att få kontakta barnets förskola. 

 
”frågar jag alltid föräldrarna om jag får kontakta förskolan… vill jag gärna vara 

med på en samling som dom har för där kan man se om barnet har svårt att sitta 

still… sen brukar jag vilja att dom gör någon rörelselek… då får man också en 

bild hur det fungerar där i grupp” 
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3.4 Behandling 
 

Under huvudkategorin behandling finns underkategorierna ”upplägg”, ”insatser”, och 

”nytta”. 

 

Upplägg 

 

En likhet mellan norska och svenska informanter är att de inte arbetar efter ADHD 

diagnosen men efter en funktionsdiagnos.  

 
”Gjör jo jeg en fysioterapeutisk utvurdering, en funksjons diagnose og utifra den 

at jeg tenker at her må det gjöres noen tiltak ... Det er jo ikke diagnosen.” 

 

De flesta informanter har erfarenhet av olika behandlingsupplägg som individuell- eller 

gruppbehandling, som används mest. Vid gruppbehandling försöker man sätta ihop 

mindre grupper där man anpassar gruppen efter ålder och barnets färdigheter. Fördelen 

med gruppbehandling är att det sociala samspelet kan öka motivationen i gruppen. 

Nackdelen är att barnen lätt kan bli avledda. Alla informanter försöker ha struktur, lugn 

och ro vid all behandling.       

 

”klart gruppe tilnärmingen er jo det at det er lettere å få barn motivert for det at 

de ser mye på hverandre. Å lärer av hverandre... Du kan holde gjerne höyere 

intensitet på den måten at det er lettere å motivere de når de er i gruppe... 

Problemet med gruppe er jo at du skal... få god gruppe sammensettning. Akkurat i 

forhold til barn med ADHD som lett lar seg avlede så er det jo mer å la seg 

avlede av... Så det krever jo at du har god struktur og samtidig som du ikke må la 

strukturen drepe initativet fra ungene,sant!” 

 

”Indelade i ålder och behovet…var dom ligger motoriskt. Och det är max 5 barn i 

varje grupp” 

 

Informanterna har lek baserat upplägg av behandlingen, för att man genom leken 

försöker få barnen att träna. 
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”jättemycket lek, ja allting är lek…I leken hitta bra sätt att träna.” 

 

Ett behandlingsupplägg som flera av informanterna föredrar är periodvis träning, som 

innebär en intensiv behandlingsperiod under några veckor, med fler än ett 

behandlingstillfälle i veckan. Alla informanter genomför dock inte detta i praktiken, på 

grund av brist på resurser.   

 

” En jobber mye mer intensivt og bolk vis. Enn en sånn klassisk en gang i uken 

gruppe modell. Så det kan gjerne väre at vi har de en ggn i uken i gruppe. Men da 

lager du opplegget sammen med foreldre og lärere gjerne...Pröve med en mer 

intensiv bolk i en 4 uker eller 6uker, trener minimum 3ggr i uken” 

 

”jag inte kunnat själv ha dom här tre till fem gånger i veckan för det finns inte en 

möjlighet utan då har det varit en gång i veckan och sen har dom fått träna 

hemma” 

 

Flera av informanterna säger att inget barn är det andra likt. Därför finns det ingen 

standard behandling. 

 

”Det er en sånn sammensatt gruppe, sant. For du har de ungene som har ADHD, 

du har noe som ikke har motoriske vansker å så har du de med de virkelig store 

sammensatte problemene” 

  

Insatser 

 

Alla informanter anser att råd och handledning till föräldrar och lärare för att anpassa 

för barnet i skol- och hem miljön är viktigt. Ett exempel på anpassning i skolan är att 

barnet ska få tillåtelse att ta pauser för att vila eller röra på sig.  

 

”De må få lov å reise seg under timen, og bevege seg...de må få lov å legge seg, 

myle seg ned på pulten.” 

 

”Veldig vanskelig forstå når de ikke har erfaring med unger med ADHD er at de 

kan väre så aktive og likevel bli så for trött.” 
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En skillnad är att de norska informanterna går in mer praktiskt och instruerar föräldrar 

och lärare. De svenska informanterna förmedlar sina råd muntligt.    

 

”Det är jo den forskjellen på å gi råd bare muntlig, og å väre med inn i skolen. 

Altså väre med inn i gymtimen. Väre med og faktisk hjelpe lärerne med å se og 

tilrettelegge for det enkelte barnet. Samtidig som at det kan väre inkluderne at 

ungen blir med inn i fellesskapet med de andre. Å da går det ikke ann å ha noen 

sånn enkel lösning som man kommer å presenterer. Men må nesten väre med i 

den settingen for å kunne bistå ordentlig.” 

 

”handlar mycket om råd och handledning, konsultation liksom gentemot 

föräldrar, skola, idrottslärare och annan personal, elevassistenter och så vidare 

och prata med dom om vad dom kan vad det är barnet behöver träna på.” 

 

Vid behandling använder sig norska sjukgymnaster mycket av boll i sin träning. De 

använder även kroppskännedom, balansträning, att de ska lära sig en specifik aktivitet, 

stabilitetsträning av rygg och töjning av muskulatur.  

 

”Tenker grund trening i forhold til å få de opp når det gjelder djup stabilitet, få 

tak i djup stabiliserende musklatur som de ofte strever med.” 

 

”Jeg jobbet jo mye med dette med kroppsbevisthet...kanskje litt sånn man kan 

tenke seg som sansemotorisk gruppe hvor du jobber med bakside, fremside og 

begreper. Gå og dette med å gjöre seg stiv og slapp.” 

 

” i de ballspill det er mye kraftgradering, mye att miljöet er mye mer 

upredikertbar, for å si det sånn. Det skjer mye. Det er vanskeligere for dem.” 

 

Så som de norska använder även svenska sjukgymnaster mycket boll i sin behandling, 

kroppsmedvetande och att barnet får lära sig en specifik aktivitet. De nämner även att de 

gör motoriska banor med stationer där de försöker få med att varva fart och lugnt, 

koordination, balans, styrkeövningar och perception. De använder sig även av 

avslappningsövningar och att ge en motorisk hemläxa. 
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”avslappning... en del är så uppvarvade så dom har svårt att slappna av, och en 

bara tycker att det är skönt och bara lägga sig ned…att föräldrarna får rulla 

bollen på sitt barn, det blir lite mera feed-back, det kan vara avslappnande för 

dom som är väldigt aktiva” 

 

”alltid en hemuppgift, en läxa. En grovmotorisk läxa, och sen en finmotorisk läxa 

och då ska dom oftast rita någonting, för dom här barnen dom vill inte rita heller 

en del utav dom.” 

 

Nytta 

 

Likheter finns mellan de svenska och norska informanterna vad gäller nyttan av 

behandlingen. Båda tycker att nyttan är att barnet lär sig att behärska t.ex. en aktivitet 

och detta ökar barnets självförtroende  

   

”det jag har märkt som är mest det är det här att man har stärkt barnets 

självförtroende” 

 

Svenska och norska informanter upplever att det är lättare att behandla yngre barn än 

äldre. Både de norska och svenska ger råd och regim gentemot skola och föräldrar. 

 

”lettere å jobbe med dem jo yngre de er. Liker å leke. De liker å bevege seg.” 

 

Endast de norska tar upp att behandling leder till nytta genom ökad förståelse hos skola 

och föräldrar. 

 

”Ser når lärere og foreldre får forståelse av disse problemene som barnet sliter 

med. Så skjer det en forandring i måten de möter barnet på. Og iforhold til det det 

der at de liker ungen... Jeg har hatt mange efaringer med at lärere har värt 

kjempe irritert på ungene for de at de gjör det og det og det. Men når de ser at 

dette gjör de ikke for å väre uskikkelige, eller for å väre iriterende. Faktisk pga at 

de ikke kan noe annet... Så opplever, möter lärerne ungen på en annen måte Det 

er det viktige.” 
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Flera av de norska informanterna har uppfattningen att träning av djup stabiliserande 

muskulatur ger resultat i förhållande till stabilitet, men inte vad gäller barnens 

inhibitionsproblem. En av de norska informanterna har sett att barnen blivit bättre vad 

gäller dessa inhibitionsproblem så länge de medicineras med centralstimulerande 

läkemedel. 

 

”Resultat iforhold til stabilitet, men ikke i forhold til inhibisjon problemet” 

 

”sentralstimulerende medisin det gir bedring... så er de motoriske 

inhibisjonsproblemene, skjedd en endring i forhold til det...Og så har barna de 

samme problemene når denne medisinen blir tatt vekk igjen. Å det også om de har 

stått på medisin i mange år, så er det akkurat de samme problemene når 

medisinen taes av, på samme måte som om en har ser dårligere og har briller og 

tar av brillene så ser en like dårlig igjen.” 

 

En av de svenska informanterna har också en upplevelse att barnens svårigheter är 

kvarstående, men att hon ändå ser nytta av behandlingen. 

 

”visst ser man att det blir resultat det gör man ju, det är ju behandlingsbart men 

samtidigt är det ju ett permanent tillstånd hos barnen” 

 

3.5 Utveckling 
 

Under huvudkategorin utveckling finns underkategorin ”bedömning och behandling” 

 

Bedömning och behandling 

 

Det fanns skillnad mellan norska och svenska sjukgymnaster vilken erfarenhet de har av 

utveckling. De norska nämnde utveckling genom vidareutbildning. En av de norska 

informanterna upplever att en av orsakerna till att hon vidareutbildade sig var för att 

kunna ”prata samma språk” som dom andra i teamet. 
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”viktig for meg sentralt tror jeg som grundlag for utvikling av denne metodik. Det 

har värt min viderutdannelse i motorisk fysioterpi. For det å tenke sammenhengen 

mellom hvordan kroppen kompanserer vist noe ikke fungerer så godt som det 

skal” 

 

”litt av grunden til at jeg önsket å ta vidare utdanning for at jeg skulle kunne 

snakke sammme språk som de pedagogerne. For her på senteret må alle 

pedagoger har hovedfag... 

Det måtte ikke fysioterapeuten i utgangspunktet. Men jeg ble jo på en måte presset 

til det... Nettopp for at det ikke skulle bli noe sånt lavare. For at jeg skal kunne 

föle at jeg kan hevde meg sammen med de. Så rent sånt i diskusjoner og team, når 

vi diskuterer barnen. Så syns jeg absolutt at de hörer på.” 

 
De svenska nämnde att de har utvecklat ”speciella ögon” genom flera års erfarenhet av 

arbete med dessa barn.  

 
 

”jobbat så himla länge på nåt sätt så får man ju speciella ögon… jag ser vad dom 

har, ofta så räcker det att träffa barnen en gång för man ser ganska mycket på 

den tiden. Bara hur barnet beter sig i rummet” 

 

Bland de svenska sjukgymnasterna finns en genomgående upplevelse av att 

utvecklingen av bedömning och behandling går frustrerande långsamt. De får söka 

mycket information själva, och önskar att utbildningsutbudet skulle öka.  

 

”Utvecklingen kanske kan jag tycka gått litegran frustrerande långsamt, för man 

har inte så mycket hjälp på vägen… söka väldigt mycket information själv och sen 

prova sig fram och prata med kollegor… det finns i stort sett inga 

behandlingskurser” 

 

Flera av de norska sjukgymnasterna anser att det har skett en utveckling i förhållande 

till att inhibitionsproblemen numera är mer i fokus, och att utvecklingen av MFNU har 

bidragit till att uppmärksamma dessa problem. 
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”jeg klart sett utvikling i forhold til av vi har blitt mer oppmerksom på akkurat 

hvordan dette med inhibisjonsproblem kan gi seg utslag i forhold til 

motorik...akkurat den MFNU av Liv Larsen Stray har jo bidratt til tydliggjöring 

av de problemen... Det syns jeg i stor grad og har värt veldig nyttig og  verdefull. 

For vi så jo det på tidligere at de slo ut på Movement ABC en viss grad. Men du 

fikk ikke frem, helt tydeliggjort detaljnivået i problematiken. Som jeg syns kommer 

mye bedre fram, du ser dette med problemer med inhibisjoner.” 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Metoddiskussion 
 
Författarna valde att göra en kvalitativ intervju studie. Enligt Trost (2005) kan man 

använda sig av intervjustudie om man är intresserad av att särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster.     

 

Författarna upplevde vissa svårigheter vid rekryteringen av informanterna. Vi upplevde 

att det inte finns ett stort urval av sjukgymnaster inom detta specifika område. Vi fick 

göra en del internet sökning innan vi fann lämpliga informanter. Alla kontaktade 

informanter var positiva till att delta i studien. En fördel med urvalet av informanter var 

att alla har lång erfarenhet och jobbar på olika områden inom habiliteringen. Däremot 

kan urvalet påverka resultatet genom att alla norska informanter har vidareutbildat sig 

efter grundutbildningen. Enligt Trost (2005) ska det finnas variationer, men inte så att 

mer någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”.  En nackdel med urvalet var att 

det, som tidigare nämnts, finns få sjukgymnaster som specialiserat sig på området. Detta 

gör att det blir svårare att hålla informanterna anonyma. Författarna valde att använda 

sig av ett mindre antal informanter. Trost (2005) anser att fåtal väl utförda intervjuer är 

mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda. 

 

Innan intervjuerna genomfördes en provintervju. Detta för att få erfarenhet av att 

intervjua, samt att testa intervjuguiden. Kvale (1997) anser att träning på att intervjua 

ger den bästa erfarenheten inför kommande intervjuer.       

 

Alla intervjuer genomfördes över telefon. Författarna vet inte om valet av telefon 

intervju har påverkat resultatet positivt och/eller negativt. En nackdel kan ha varit att 

författarna inte kunde läsa av informanternas kroppsspråk. En fördel var dock att 

författarna kunde kommunicera mellan varandra om kommande frågor, under intervjuns 

gång. Intervjuerna utfördes av båda författarna, vilket kan ha varit en fördel.  Enligt 

Trost (2005) kan två intervjuare ge större informations mängd och en ökad förståelse.       

  

Intervjuerna som bandades och skrevs ut ordagrant, lästes och kategoriserades av 

författarna var för sig. Detta bidrar till att öka kvalitén av resultatet i studien.  För att 
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validera materialet ännu mera, valde författarna att skicka tillbaka intervjumaterialet till 

informanterna. Detta för att informanterna skulle kunna läsa igenom intervjun, och 

eventuellt göra korrigeringar. Ingen av informanterna gjorde dock några större 

korrigeringar.     

 

4.2 Resultatdiskussion  
 
Syftet med denna studie var att belysa svenska och norska sjukgymnasters erfarenheter 

och upplevelser av att arbeta med barn med diagnosen ADHD i kombination med 

motoriska svårigheter. Studien visar genomgående att det finns likheter mellan norska 

och svenska sjukgymnaster vid undersökning och behandling. Det finns också stora 

likheter vad gäller hur sjukgymnasterna utformar sin undersökning och vad de anser om 

mätinstrumenten. Behandlingsinsatserna är i stort sätt lika för både norska och svenska 

sjukgymnaster, där de anpassar insatserna efter barnets behov.  

 
I den här studien framkommer det  i huvudkategorin ”tillvägagångssätt vid 

undersökning” att sjukgymnasterna  strävar efter en bred bedömning, där man träffar 

barnet mer än en gång. En skillnad är däremot att de svenska hade färre 

bedömningstillfällen än de norska, på grund av brist på resurser.  Det genomgående 

bland alla informanter är att de vill se barnet på behandlingsrummet där miljön är lugn 

och strukturerad, där färre saker kan avleda barnet. Sedan vill sjukgymnasterna även 

observera barnet i andra miljöer, så som i olika gruppaktiviteter t.ex. gymnastik där 

barnet lätt kan låta sig avledas, samt genom observationer av hur barnet fungerar i 

hemmet (Beckung et.al, 2002). Alla sjukgymnaster anser att multiprofesionellt team är 

en förutsättning för att få en mer omfattande utredning av barnet. Schoemaker och 

Kalverboer (1994) anser också att man ska arbeta i team mot dessa barn, där man ser på 

helheten och anpassar efter varje individ. 

 

I huvudkategorin ”bedömningsverktyg” så finns likheter mellan informanterna. Alla 

använder sig av Movement ABC. Informanterna anser dock att testet behöver 

kompletteras med andra funktionstester och observation av barnet i olika miljöer. En 

studie av Larsen (1995) för utvärdering av Movement ABC på barn med motoriska 

svårigheter visade att testet måste kompletteras med vidare observation av barnets 

sociala funktion. Enligt Stray (2001) uteslutes inte motoriska svårigheter även om 



 

 28

barnet fick poäng inom normal området vid Movement ABC. Det finns vissa skillnader 

mellan norska och svenska sjukgymnaster vad gäller vilka kompletterande instrument 

de använder sig av. De svenska informanterna använder sig av MPU, BOTMP och 

CAMPB. Norska informanter använder FNU och MFNU. Författarna tror att en av 

orsakerna till skillnaden att de norska informanterna använder sig av MFNU, beror på 

att MFNU är utvecklat av en norsk sjukgymnast. 

 

Under huvudkategorin ”behandling” har alla informanterna mest erfarenhet av 

gruppbehandling. Får barnet träna med andra barn med roliga uppgifter ökar 

motivationen och inlärningen underlättas (Beckung et al., 2002). Barn med ADHD som 

kan ha upplevt mycket misslyckande kan behöva börja med individuell behandling. 

Flera av informanterna säger att de använder sig av individuell behandling innan grupp, 

eller enbart av individuell behandling. En av de svenska informanterna skiljer sig från 

de andra genom att hon använder sig av hemläxor, en grovmotorisk och en finmotorisk. 

Enligt Pless (2000) ger behandlingsupplägg så som ett grupp och/eller hemprogram med 

minst 3-5ggr behandlingstillfällen per vecka resultat genom förbättrad motorik. Alla 

informanter försöker ha struktur, lugn och ro, med en jämvikt med att behandlingen är 

lekbaserad. Eftersom barn med ADHD fort blir trötta och tappar motivationen så 

behöver strukturen på behandlingstillfället innehålla vila (Beckung et al., 2002).  

 

Enligt informanterna får både föräldrar och barn mycket negativ feedback från 

omgivningen. Därför anser informanterna att det är viktigt att inte bara kartlägga barnets 

svårigheter, utan även resurser. Enligt Kendall et al. (2003) känner barn med ADHD sig 

annorlunda än kompisarna. Genom att barnets föräldrar medverkar vid bedömningen får 

de kunskap om barnets svårigheter, men även vilka resurser barnet har. 

Behandlingsinsatser som råd och handledning är vanligt att man ger till skolpersonal för 

att öka deras kunskap om dessa barn, och för att underlätta för barnet genom anpassning 

av skolmiljön. Många föräldrar anser att pedagoger behöver mer kunskap om ADHD 

(Arvidsson et al., 2006). 

 
Enligt Barkley (1998) har ungefär hälften av alla barn med ADHD dålig motorisk 

koordination. Informanterna i den aktuella studien anser att många barn med ADHD har 

motoriska svårigheter i olika grader, och att återkommande svårigheter hos barnen är 

motorisk planering t.ex. vid bollspel.  
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Eftersom alla barn är olika finns det ingen standardbehandling. Både svenska och 

norska informanterna anpassar insatserna efter barnets behov. Återkommande är att 

sjukgymnasterna låter barnet lära sig en specifik aktivitet, som barnet har användning 

av. Om barnet får vara med och planera, utföra och utvärdera träningen kan detta bidra 

till ökad motivation (Beckung et al., 2002). En annan nytta med träningen som 

informanterna upplever när barnen får lära sig en specifik aktivitet, till exempel cykla, 

är att barnen känner att de behärskar något, vilket ger dem ökat självförtroende. En 

studie av Schoemaker och Kalverboer (1994) visade att barn med motoriska svårigheter 

anser sig själva mindre kompetenta både fysiskt och socialt.  

 

En skillnad mellan de svenska och norska informanterna är att de norska påpekar att 

något man kan se resultat på är stabilitetsträningen.  De anser dock att motoriken inte 

kan förbättras genom träningen, utan bara genom centralstimulerande läkemedel. Enligt 

Løvdok (2003) förbättrar centralstimulerande läkemedel bland annat motoriken, 

minskar motorisk aktivitet och reaktionstiden hos barn och ungdomar med ADHD.  

 

Under huvudkategorin ”utveckling” upplevde författarna under intervjuerna att det 

fanns skillnader mellan informanterna hur de har upplevt utveckling. De norska 

informanterna har upplevt utveckling genom utbildning. De svenska däremot upplevde 

att utbildning saknas men att de har utvecklats genom erfarenhet.  

 
Författarna har en generell upplevelse av intervjuerna att svenska informanterna verkar 

ha mindre tillgängliga resurser till bedömning och behandling av barn med ADHD med 

motoriska svårigheter, än de norska. Bland de svenska informanterna finns en generell 

önskan om utökade resurser. Detta för att kunna göra grundligare bedömning och sedan 

ha möjlighet att behandla själva, utan att hänvisa till andra sjukgymnaster.  De norska 

ger ett intryck av att de har mera tid till grundligare bedömning, dock önskar även de 

mera resurser. 
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4.3 Konklusion  
 

Slutsats från studien är att det finns mera likheter än skillnader mellan svenska och 

norska sjukgymnasters erfarenheter av att arbeta med barn med ADHD med motoriska 

svårigheter.  

 

• Det mest använda mätinstrumentet bland de norska och svenska 

sjukgymnasterna är Movement ABC. Instrumentet anses ej fånga upp barnens 

alla motoriska svårigheter, utan behöver kompletteras.  

• Alla sjukgymnaster förespråkar att arbeta i team för att uppnå bättre resultat från 

utredning och behandling.  

• En likhet mellan svenska och norska sjukgymnaster är att de använder sig av råd 

och handledning till föräldrar och skola, för att underlätta för barnet. 

• Alla informanter anser att intensiva träningsperioder samt träning av specifika 

aktiviteter är att föredra. 
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BILAGA 1 

 

 
Information till informanter 

 

Vi är två sjukgymnaststuderande som går sista terminen på Luleå Tekniska Universitet. Under 

hösten 2006 kommer vi att göra vårt examensarbete i ämnet sjukgymnastik.  

 

Syftet med studien är att beskriva norska och svenska sjukgymnasters erfarenhet och 

upplevelser av att arbeta med barn med diagnosen ADHD i kombination med motoriska 

svårigheter. Vi kommer även att undersöka om det finns likheter och/ eller skillnader mellan 

norska och svenska sjukgymnasters erfarenheter och upplevelser inom detta område. 

Förväntad betydelse av denna studie är att belysa sjukgymnasters erfarenheter och upplevelser 

inom området.  

 

Vi har valt att göra en intervjustudie med 6 sjukgymnaster, 3 svenska och 3 norska 

sjukgymnaster. De aktuella intervjupersonerna ska ha minst 3-5 års klinisk erfarenhet av barn 

med ADHD med motoriska problem. Alla intervjuer kommer att ske över telefon. De 

beräknas ta 45-60 min och kommer att spelas in på band. Därefter analyserar vi svaren för att 

sedan sammanställa dem i en rapport. 

 

Vi tackar för att DU kan tänka dig att delta i vår studie. Deltagandet är frivilligt och 

konfidentiellt, dvs. ingen kommer att kunna urskilja enskilda personers identitetsuppgifter och 

utsagor. 

 

Vi kontaktar Dig vid överenskommen tidpunkt för intervju. 

 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks 

hemsida (http://www.ltu.se/depts/lib/) under länken universitetets publikationer.  

 
Vi eventuella frågor kontakta gärna någon av oss: 

Elin Anette Omland    Frida Henriksson 
Tlf: 070-6702673    Tlf: 070-3632731  
E-mail. elin_ane@hotmail.com    E-mail: frihen-3@student.ltu.se 
  
 
Handledare: 
Irene Vikman 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet

http://www.ltu.se/depts/lib
mailto:ane@hotmail.com
mailto:3@student.ltu.se
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BILAGA 2 

 

 

Intervjuguide för informanter 
 

 
• Vilka erfarenheter har du av att jobba med barn med ADHD med motoriska 

svårigheter? 
 
 
• Kan du berätta om dina erfarenheter och upplevelser av behandling av barn med 

ADHD med motoriska svårigheter? 
 
 

• Kan du berätta om dina erfarenheter och upplevelser av att använda motoriska 
utvärderingsinstrument på barn med ADHD med motoriska svårigheter? 

 
 

• Har du erfarenheter/upplevelser av mångfalden av diagnoser?  
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BILAGA 3 

 

 
Intervjuguide för författare 
 

 
• Vilka erfarenheter har du av att jobba med barn med ADHD med 

motoriska svårigheter? 
  
- Hur stor del av ditt arbete är detta område? 
- Var har du jobbat? Hur länge? 
- Har dina erfarenheter utvecklat ditt sätt att arbeta? Hur? 
- Hur har du blivit bemött av andra professioner? Ev. utveckling? 
- Teamarbete, hur ser det ut? Är det självklart att sjugymnasten är med? 
 
• Kan du berätta om dina erfarenheter och upplevelser av behandling av 

barn med ADHD motoriska svårigheter? 
 
- Vilka behandlingar? 
- Vilka resultat har du erfarit? 
- Har du någon erfarenhet/upplevelse av att synen på behandling har förändrats över 

tid? Hur? 
 

• Kan du berätta om dina erfarenheter och upplevelser av att använda 
motoriska utvärderingsinstrument på barn med ADHD motoriska 
svårigheter? 

 
- Har det skett någon utveckling? 
- Vilka fördelar och nackdelar ser du med dessa instrument? 
- Har du själv erfarenhet av att utveckla utvärderingsinstrument? Varför utvecklade du 

detta? 
 
 

• Har du erfarenheter/upplevelser av mångfalden av diagnoser?  
 
- Har detta påverkat din sjukgymnastiska utvärdering och/eller behandling? 
 

 
 
 
 
 


