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Sammanfattning
Syftet med studien var att beskriva hur anpassningar i den fysiska, 
kulturella och sociala miljön främjar aktivitetsutförande för barn 
med ADHD. För att besvara studiens syfte gjorde författarna en 
litteraturöversikt som kan öka kunskap och förståelse inom det valda 
området. I studien inkluderades fjorton artiklar som analyserades 
utifrån en manifest kvalitativ innehållanalys som beskriver det 
synliga i artiklarna. Analysen av data resulterade i tre kategorier; 
”Lugn miljö främjar aktivitetsutförandet”, ”Rutiner i miljön främjar 
självständigheten” och ”Aktiviteter tillsammans med andra 
människor främjar aktivitetsutförandet”. Resultatet visade på att den 
fysiska miljön har stor betydelse för aktivitetsutförandet. Stimuli kan 
främja aktivitetsutförandet genom anpassningar med lite stimuli som 
tydlig text eller att ljudnivån är låg i barnets miljö. Rutiner kan 
motivera barnen till att klara att utföra aktiviteter självständigt, detta 
kan ske genom att strukturera upp barnens vardag. Att utföra 
gemensamma aktiviteter tillsammans med andra har en positiv effekt 
för aktivitetsutförandet, att utföra aktiviteter tillsammans med andra 
gör att barnen lär sig ett aktivitetsutförande av andra genom 
observation.

Sökord: Barn med ADHD, arbetsterapi, skolmiljö, 
hemmiljö, anpassningar, Children with ADHD, 
occupational therapy, Environment, adaptations
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Abstract
The aim of this study was through a literature review describing how 
changes in the physical, cultural and social environment promoting 
enabled activity performance for children with ADHD. To answer 
the study's aim, the authors did a literature review that may increase 
knowledge and understanding within their chosen field. The study 
included fourteen articles analyzed on the basis of a manifest 
qualitative content analysis that describes the visible in the articles. 
The analysis of data resulted in three categories: "Peaceful 
environment promotes activity performance", "Procedures in the 
environment promotes independence" and "Activities with other 
people promoting activity performance”. The results showed that the 
physical environment is important for the activity performance. 
Stimuli can promote activity performance through adjustments with 
little stimuli as clear text or that the noise level is low in the child's 
environment. Routines can motivate children to be able to perform 
activities independently, this can be done by structuring the 
children's everyday lives. To carry out common activities with other 
people have a positive effect on activity performance, to carry out 
activities with other people means that children learn the activity 
performance of others through observation.

Keywords: Children with ADHD, occupational therapy, 
school environment, home environment, adaptations
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Inledning

Ungefär tre till sex procent av alla barn i skolåldern har problem med hyperaktivitet, 

impulsivitet och uppmärksamhetsstörning, detta kan resultera i att barnen får diagnosen 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD] (Gillberg, 2005; Socialstyrelsen, 2002). 

Barn som har ADHD kan ha svårigheter att fungera på ett tillfredställande sätt i dagens 

samhälle. Den sociala interaktionen är ofta svår för barn med ADHD, de har svårt att anpassa 

sig till det sociala mönster som krävs och har därför svårt att samspela med andra individer. 

Genom anpassningar av den sociala, kulturella och fysiska miljön främjas färdigheter hos 

barnen, som är en förutsättning för att klara vardagen bättre. Funktionsnedsättningen kan 

medföra svårigheter att strukturera sin tid på ett tillfredställande sätt och därmed blir 

aktivitetsmönstret i det daliga livet obalanserat. De kan behövas en tydlig struktur i det 

dagliga livet och där har omgivningen stor betydelse för barnen. Barn med ADHD har 

identifierats i större utsträckning på senare tid och arbetsterapi har betydelse för att stödja 

familjer med barn som har ADHD. I denna studie har författarna valt att lägga fokus på barns 

svårigheter i vardagen. Författarna vill genom en litteraturöversikt beskriva hur den sociala, 

fysiska och kulturella miljön främjar barnens aktivitetsutförande.

Aktivitetsbegrepp utifrån arbetsterapi

Målet med arbetsterapi är att utveckla möjligheter att fungera i den fysiska, sociala och 

kulturella miljön och vara så självständig som möjligt (FSA, 2005). Grundsynen inom 

arbetsterapin är att utvecklas genom aktivitet och därigenom utveckla perceptuella och 

intellektuella färdigheter som är en förutsättning för att klara det dagliga livet och att kunna 

delta i det sociala samspelet (American Occupational therapy association [AOTA], 2002; 

Kielhofner, 2004). Människor skapar och utvecklar sin kompetens och identitet genom 

engagemang i aktiviteter. Aktiviteter i dagliga livet bidrar även till att skapa en struktur i 

vardagen. Genom aktiviteter organiserar människor sin tid till mönster, rutiner och vanor.

Aktiviteter organiserar även människors beteende som påverkar roller som att vara barn eller 

föräldrar. Meningsfulla aktiviteter har stor inverkan för människans liv. En 

funktionsnedsättning kan påverka en persons möjligheter till delaktighet i aktivitet men stödet 

av omgivningen har stor betydelse för att en person med funktionsnedsättning ska kunna vara

mer delaktig. Genom arbetsterapi utvecklas personers aktivitetsförmåga eller förhindrar 

nedsatt aktivitetsförmåga så att en person upplever tillfredställelse i sin vardag (AOTA, 2002; 

FSA, 2005; Kielhofner, 2002). 
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Aktivitetsutförandet sker genom ett dynamiskt samspel mellan miljö, människa och aktivitet. 

En miljö är omgivningen i vilket aktivitetsutförandet äger rum, den inrymmer den sociala, 

kulturella och fysiska miljön, och kan vara ett stöd eller hinder vid aktivitetsutförande 

(AOTA, 2002; Kielhofner, 2002). Den fysiska miljön utgörs av rum och objekt, såväl 

naturliga miljöer som skog eller strand och konstruerade miljöer som är skapade av 

människan exempelvis hus, skolor eller lekplatser. Den fysiska miljön består av de utrymmen 

och föremål som finns omkring människor och den fysiska miljön påverkar människor med 

funktionsnedsättning och deras möjlighet att vara delaktigt i det dagliga livet. Utrymmet 

innebär själva rummet ljud, ljus och inredning stolar, bord och detta kan vara bestämda platser 

i hemmet för att skapa rutin och trygghet. Fysisk miljön är något som både främjar och 

begränsningar, vilket formar aktivitetsutförandet. Om den fysiska miljön inte är tillgänglig 

och användbar för människor med funktionsnedsättning skapas det ofta aktivitetsproblem. 

Aktivitetsproblem kan ge upphov till frustration, känsla av nedvärdering och förlust av 

självständigheten (AOTA, 2002; Kielhofner, 2002).

Den sociala miljön beskrivs som sociala sammansättningar i samhället med grupper som har 

gemensamma aktiviteter, intressen eller annan sammankoppling. Sociala grupper skapar roller 

åt deltagarna, som exempel familjeroller och många sociala grupper känner ett obehag för 

personer med funktionsnedsättning. En psykisk funktionsnedsättning kan vara ett hinder från 

att aktivt medverka i sociala grupper, både från de övriga deltagarna men även från individens 

egen sida. Personer eller familjer med en psykiskt funktionshindrad familjemedlem blir lätt 

isolerade och en välbekant miljö kan vara stödjande för barnen som kan fungera trots 

funktionsnedsättning samt stöd från omgivningen påverkar hälsa och välbefinnande. En 

stödjande miljö kan vara en känsla av samhörighet, att någon bryr sig om samt att familjen 

ges möjligheter att utföra meningsfulla dagliga aktiviteter tillsammans (AOTA, 2002; 

Kielhofner, 2002; Socialstyrelsen, 2003)

Den kulturella miljön beskrivs som grupperingar som kan kopplas ihop med varandra för att 

de delar kulturella värderingar. Dessa värderingar ärvs från en generation till nästa i både 

formell och informell utbildning. En persons värderingar, kompetens, intressen, roller och 

vanor är alla reflektioner av att personer tillhör en speciell kultur. Den kulturella miljön kan 

vara ett stöd som är en förutsättning för att klara sin vardag (AOTA, 2002; Kielhofner, 2002). 

Den kulturella miljön formar verkligheten och livet med andra och påverkar hur 
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familjestrukturen ser ut, men även hur olika kulturer uppfattar tiden på olika sätt och hur tiden 

struktureras inom olika kulturer (Eisler, 1993).

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Attention deficit hyperactivity disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

kärnsymtomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet

(Beckman, 2004; Socialstyrelsen, 2002). Enligt Socialstyrelsen (2002) har ungefär tre till sex 

procent av alla skolbarn ADHD och att det är vanligare bland pojkar än hos flickor. ADHD är 

medfött och ungefär 80 procent har någon i sin familj/släkt med liknande symtom (Beckman, 

2004). För att få diagnosen ADHD krävs enligt Duvner (1994) och Socialstyrelsen (2002) att 

svårigheterna skall vara omfattande, att svårigheterna skall finnas i en grad som inte väntas 

utifrån barnets ålder, uppträda före sju års ålder samt vara minst i sex månader. 

Aktivitetsnedsättningen skall dessutom ge betydande problem i olika vardagssituationer och 

ha stor inverkan på barnets sätt att fungera. Barnens problem med uppmärksamhet påverkar 

att kunna bibehålla uppmärksamheten inför skoluppgifter eller aktivitet. Hyperaktivitet

medför svårigheter i det dagliga livet då barn med ADHD ofta lämnar sin plats i klassrummet 

och rusar ut, och även har svårigheter att utföra fritidsaktiviteter lugnt och stilla. Detta är ett 

symtom som ofta kan leda till svårigheter att lyssna på andra och följa instruktioner både 

hemma och i skolan och detta resulterar i svårigheter som begär att barnen fokuserar på 

aktiviteter som kräver koncentrationsförmåga. Symtomet impulsivitet hör även till denna 

grupp, där barnen ofta har svårigheter som att de svarar utan att frågor har ställts färdigt och 

det innebär att barnen har svårigheter att kontrollera sin impuls. Om barnen uppvisar 

svårigheter med både uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet skriver Duvner 

(1994) och Socialstyrelsen (2002) att barnet har något som kallas kombinerad typ av ADHD 

annars är det enbart uppmärksamhetsstörning eller hyperaktivitet/impulsivitet störning som 

barnet har (Duvner, 1994; Socialstyrelsen, 2002).

Enligt Duvner (1994) medför funktionsnedsättningen svårigheter att följa sociala regler med 

andra och därför kan dessa personer ha svårare att samarbeta och vara följsamma i ett socialt 

samspel och dessa barn beskrivs som att de har mer svårigheter i vardagen än barn utan 

funktionshindret ADHD. Dessa problem medför att barnen får svårigheter i att agera och 

samspela i grupp och därför hamnar dessa barn ofta utanför lek aktiviteter i skolmiljön. 

Ytterligare problem för dessa barn kan vara att perceptionen för dessa barn kan vara nedsatt

och det innebär att det kan vara svårt för barnen att snabbt uppfatta och tolka en situation samt 
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förstå vilka intryck som är väsentliga och värda att reagera på. Det innebär även att situationer 

med många intryck lätt blir kaotiska t.ex. situationer med många människor. Barnen är ofta 

ljudkänsliga och har svårt för att urskilja olika ljud och röster när det är mycket ljud runt om 

kring dem exempel i klassrummet vid en stor grupp (Duvner, 1994). 

Enligt Kielhofner (2004) är tidsuppfattning det sätt som individen tolkar tiden, vilket 

inkluderar graden av orienteringsförmåga eller anknytning till det som varit, det nuvarande 

och framtiden samt uppfattningar om hur tiden skall användas. Barn med ADHD kan ha en 

nedsatt tidsuppfattning som kan påverka att de självständigt ska klara att sköta även enkla 

aktiviteter i vardagen till exempel att passa tider, detta leder till att de ofta är försenade till 

skolan. Barnen kan även ha nedsatt förmåga att orientera sig i dåtid och framtid, vilket 

innebär att de har svårt att välja aktiviteter i nutid. Barn med ADHD kan ha svårigheter att 

strukturera tiden på ett bra sätt mellan olika aktiviteter (Farnworth & Fossey, 2003; Gillberg, 

2005), och detta resulterar i att de har mycket svårt få in i rutiner i vardagen. Denna 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning kan ge svårigheter att planera och organisera 

aktiviteter, problem kan uppstå vid samspelet mellan de fysiska, sociala och kulturella 

miljöerna. En studie (Hoza, Pelham, Waschbusch, Klipp & Owens, 2001) har visat att barn 

med ADHD är mindre motiverande att utföra tråkiga aktiviteter till exempel hemläxor för att 

aktiviteten kräver stor koncentrationsförmåga samt att barn med ADHD har svårare att 

fokusera på uppgifter än barn utan ADHD. Barnen är ofta kreativa och detta kan hjälpa till att 

övervinna sina svårigheter till styrkor vilket leder till en bättre självkänsla i det dagliga livet 

(Honos-Webb, 2008).

Honos-Webb (2008) anser att den sociala miljön har stor betydelse för barn med ADHD och 

deras aktivitetsutförande. En studie av Rosenthal (1987) visar att barn med ADHD har stora 

förväntningar och höga krav på sig själv vilket innebär att de behöver mer hjälp att hitta 

strategier för att hantera sina svårigheter. Honos-Webb (2008) skriver att barn med ADHD 

symtom varierar beroende på sammanhang och relation till miljön, vilket innebär att 

svårigheterna att samspela med andra är beroende på omgivningen. Barn med 

funktionsnedsättningen ADHD kan få en liten förståelse från den sociala miljön och därför är 

det viktigt att den sociala miljön får information om funktionsnedsättningen, detta ger en ökad 

förståelse för dessa barn. Barn med ADHD behöver mycket stöd från den sociala miljön i 

form av guidning i det dagliga livet, annars får barnen lätt ett obalanserat aktivitetsutförande. 

En studie av Zentall (2005) visar ett dagligt socialt stöd från andra har stor inverkan på 
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barnets psykologiska välbefinnande. Barn med ADHD har en mängd problem i det dagliga 

livet och det innefattar även skolmiljön, vilket även innebär skoluppgifter som ej är så 

organiserade.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis påvisar ovan beskriven litteratur samt forskning att barn med ADHD har 

svårigheter med utförandet av aktiviteter i vardagen. För att ett barn ska få diagnosen ADHD 

skall de ha symtom på problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Barn 

med ADHD har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte syns utanpå barnet vilket 

gör att den sociala och kulturella miljön har mindre förståelse för deras funktionsnedsättning.

Barnen är ofta ljudkänsliga vilket innebär att de har svårigheter att koncentrera sig om det 

finns mycket ljud i deras omgivning. De kan även ha svårigheter att samarbeta och vara 

följsamma i ett socialt samspel med andra människor som leder till att barnen hamnar utanför 

lek- och fritidsaktiviteter. Dessa barn kan även ha nedsatt tidsuppfattning som påverkar 

aktiviteter till exempel att komma i tid till skolan. Den sociala, kulturella och fysiska miljön 

har betydelse för att främja färdigheter hos barnen, som är en förutsättning för att klara 

vardagen bättre.

Syfte

Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt beskriva hur anpassningar i den 

fysiska, kulturella och sociala miljön främjar aktivitetsutförandet för barn med ADHD.

Metod

Design

För att besvara syftet används en litteraturbaserad studie enligt Friberg (2006), som anser att 

en litteraturbaserad studie är lämplig för att beskriva kunskapsläget inom ett specifikt område. 

Datainsamlingen har gjorts genom att författarna har läst publicerade artiklar som sedan har 

valts ut för granskning och därefter analyserades de valda artiklarna genom en innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004).
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Litteratursökning

Datainsamlingen har gjorts genom en litteratursökning i databaserna via Luleå tekniska 

universitets bibliotek. Databaserna som söktes i var: PubMed, Academic search, Cinahl och 

PsycINFO, då dessa databaser innehåller relevanta artiklar som relaterar till arbetsterapi och 

ADHD. En sekundärsökning gjordes genom att artiklar söktes bland referenslistorna i de 

funna artiklarna från databaserna. Även sökningar på enskilda författare som skrivit relevanta 

artiklar har gjorts.

Valet av sökord som har användas i databaserna är: occupational thera*, ADHD, attention 

deficit hyperactivity disorder, enviroment, physical, cultural, social och family. Trunkering 

(*) har används då databaserna söker bort ändelserna från sökorden (Friberg, 2006). Sökorden 

har kombinerats med varandra i olika varianter för att få fram ett så lämpligt resultat som 

möjligt. Sökorden har ändrats under processens gång för att få fram den rätta innebörden som 

författarna sökte efter, då författarna har ändrat syftet under studiens gång.

Urvalskriterierna för artiklarna var som första alternativ att hitta artiklar från Sverige och 

sedan artiklar från övriga världen. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Då 

författarna inte hittade svenska artiklar användes engelska artiklar som publicerats runt om i 

världen. Vetenskapliga artiklar som författarna valde att granska skulle vara publicerade 

mellan 1998-2008, detta för att få fram ett relativt aktuellt resultat. Artiklarna som söktes 

skulle handla om barn och den sociala, fysiska eller kulturella miljöns betydelse för 

aktiviteter, utifrån arbetsterapeuters perspektiv att hitta anpassningar i vardagen för barn med 

ADHD, författarna hittade inte artiklar som handlade om allt tillsammans men de artiklar 

författarna hittat täcker tillsammans kriterierna. För att få fram ett resultat där författarna 

kunde kartlägga hur anpassningar i den sociala, fysiska och kulturella miljön främjar 

aktivitetsutförandet valde författarna bort artiklar som inte ansågs uppfylla kraven för att bidra 

till studiens syfte. För att hitta relevanta artiklar läste författarna titel och abstrakt som svarade 

mot studiens syfte och utifrån detta valdes artiklarna ut till studien. Abstrakten från de 

kvarvarande artiklarna har författarna att lästs var för sig. De artiklar som författarna 

bestämde sig för till studien har båda författarna läst utifrån sin helhet. Totalt har 45 artiklar 

läst utifrån abstraktet, 34 utifrån sin helhet och 14 artiklar analyserats. 
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Analys

Författarna har fokuserat på likheter och olikheter i resultatinnehållet av artiklarna utifrån om 

den sociala, fysiska och kulturella miljön främjar barnens aktivitetsutförande utifrån Fribergs 

(2006) beskrivning av litteraturöversikt. Detta analyserades med en innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim och Lundman (2004). Analysen har fokuserat på det manifesta innehållet i 

texterna. Ett manifest innehåll är det som beskriver det synliga, det som handlar om vad 

texten säger (Graneheim & Lundman, 2004). Första innehållsanalys steget var att författarna 

läste igenom resultat och diskussions delarna i de artiklar som valts ut för att få en bra 

helhetsbild över textens innehåll som svarar mot studiens syfte. Därefter analyserades 

resultat- och diskussions delarna i artiklarna genom att meningsbärande enheter valdes ut ur 

texten. I steg två, kondenseringen översattes dessa meningsbärande enheter till svenska och 

förkortades genom att ord som inte hade betydelse i sammanhanget plockades bort. I det 

tredje steget diskuterades och utvaldes kodord ur de förkortade meningarna som skulle 

representera innehållet. I det fjärde steget diskuterade författarna gemensamt kodorden och 

bildade tre kategorier. Se tabell nedan som ger exempel på meningsbärande enheter, 

kondenseringar, koder och kategorier.

Tabell 1 Exempel på meningsenheter, kondenseringar, koder och kategorier

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Kategori

…with using a 
weighted vest was to 

calm a child and 
improve attention to 
academic classroom 

work.

När barnen använder 
västen blir de mer 

lugna och 
uppmärksamma på 

arbetet i klassrummet.

Lugn
Lugn miljö främjar 
aktivitetsutförandet

Routines are patterned 
behaviors that have 
instrumental rather 
than symbolic and 
affective functions. 
Routines function to 

organize and 
coordinate the 

behaviors and actions 
of individuals and to 
bring about order in 

the family unit.

Rutiner är en funktion 
för att organisera och 
samordna beteenden 

och åtgärder för 
individer och för att 

skapa ordning i 
familjen.

Rutin
Rutiner i miljön 

främjar 
självständigheten
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This study focused on 
acquiring social skills 
throught meaningful 
occupations, such as 
games, arts and crafts 

and cooking, while 
organizing a familiar 
context, inckluding 
participation of the 

parents

Familjen har fokuserat 
på sociala färdigheter 
att utföra aktiviteter 
tillsammans t.ex. att 
spela spel och laga 

mat

Gemensamma 
aktiviteter

Aktiviteter 
tillsammans med 
andra människor 

främjar 
aktivitetsutförandet

Etiska överväganden

Denna aktuella studie utgörs av publicerade vetenskapliga artiklar och författarna har endast 

sammanställt resultaten från dessa artiklar. Detta resulterar i att denna studie inte medför 

några etiska dilemman. Vinster och nytta med denna studie är att kunna bidra med en samlad 

fördjupad kunskap inom det valda området för barn med ADHD.

Resultat

Resultatet visar hur anpassningar i den sociala, kulturella och fysiska miljön kan främja ett 

aktivitetsutförande för barn med ADHD. Analysen utifrån artiklarna resulterade i tre

kategorier, ”Lugn miljö främjar aktivitetsutförandet”, ”Rutiner i miljön främjar 

självständigheten” och ”Aktiviteter tillsammans med andra människor främjar 

aktivitetsutförandet”. Dessa tre ovanstående kategorier beskrivs mer i detalj nedan.

Lugn miljö främjar aktivitetsutförandet

Denna kategori handlar om hur olika stimuli i den fysiska och sociala miljön enligt artiklarna 

kan främja ett barns aktivitetsutförande. Onödig stimuli kan störa ett barns aktivitetsutförande 

och relevant stimuli kan främja barns aktivitetsutförande både i hem- och skolmiljön (Chu & 

Reynolds, 2007a; Segal & Frank, 1998; Young, 2007; Zentall, 2005; Zentall, Hall & Lee, 

1998). Studierna beskriver hur auditiva, verbala och visuella stimuli kan påverka barnen i 

deras aktivitetsutförande på ett främjande sätt. Även hur fysiska objekt i miljön kan förbättra 

aktivitetsutförandet för barn med ADHD. Flera studier (Chu & Reynolds, 2007a; Young, 

2007; Zentall, 2005; Zentall, Hall & Lee, 1998) visade att stimuli i den fysiska miljön kan 

främja aktivitetsutförandet genom att anpassa med liten mängd stimuli i barnets miljö, vilket 

kan förbättra möjlighet till aktivitet och därigenom skapa en inre harmoni i vardagen.
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Ett flertal studier (Chu & Reynolds, 2007a; Young, 2007; Zentall, 2005) visar på att barn med 

ADHD ofta är ljudkänsliga och genom att ha en bra ljudnivå runt barnen får barnen en bättre 

koncentrationsförmåga, det är därför viktigt att ljudnivån ligger på en acceptabel nivå för 

barnen. Studier (Chu & Reynolds, 2007a; Zentall, 2005) visade även på att barnen blir mer 

lugna och harmoniska av att lyssna på lugn musik eller harmoniska ljud. Därför kan 

anpassningar i miljön göras som att ge barnen en mp3 spelare med lugn och harmonisk musik 

som barnen lyssnar på med hörlurar, detta kan göra barnen mer lugna och koncentrerade då 

barnen arbetar självständigt. Verbal information var ytterligare stimuli i den sociala miljön 

som påtalades i studierna (Chu & Reynolds, 2007a; Young, 2007; Zentall, 2005) som kunde 

påverka barn med ADHDs aktivitetsutförande. Genom att i lugnt tempo med pauser i auditiva 

aktiviteter hjälpa barnen att lättare ta in information och även att rikta uppmärksamheten till 

uppgifter. Även genom muntliga frågor kunde barnens inlärningsförmåga öka. 

Ett flertal studier (Chu & Reynolds, 2007a; Young, 2007; Zentall, 2005) påvisade att visuella 

stimuli med kortfattad och konkret text utan upprepningar är en anpassning som främjar 

aktivitetsutförandet hos barnen. I studien av Zentall (2005) framkom att relevant visuell 

stimuli kan vara att viktig text är utmärkande från övrig text, ex färgläggning för bättre 

avsökning och för ökad uppmärksamhet. Ihållande uppmärksamhet är även ett problem för 

barn med ADHD, i en artikel av Zentall (2005) framkom att längden av aktiviteten, 

kunskapen hos barnet och upprepningar i aktiviteten har stor betydelse för uppmärksamheten, 

då barnen utför för lätta aktiviteter kan de förlora uppmärksamheten och koncentrationen på 

aktiviteten. Annat som framkom av studierna (Segal & Frank, 1998; Young, 2007; Zentall, 

2005) var anpassningar genom tydliga visuella scheman som vägleder barn att påbörja och 

slutföra aktivitet. Ett schema som hänger på väggen kan minska oro och hjälpa barnet veta 

vad som är på väg att hända, främjar också aktivitetsutförandet hos barnen. Ytterligare en 

anpassning av fysiska miljön var att visa genom visuella bilder och/eller text med information 

om innehållet på skåp, lådor och backar för barnets tillhörigheter, detta underlättar avsökning 

och aktiviteter (Chu & Reynolds, 2007a; Schriber-Orloff, 2006; Young, 2007; Zentall, 2005).

En annan anpassning av den fysiska miljön var att det finns ett lugnt hörn i klassrummet, där 

barnen kan utföra arbetsuppgifter och gå till om de behöver en paus (Chu & Reynolds, 2007a; 

Zentall, 2005). I ett flertal studier (Olson & Moulton, 2004a; Olson & Moulton, 2004b; 

VandenBerg, 2001) beskrivs om en fysisk anpassning som arbetsterapeuter använder till barn 
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med ADHD. Det är en väst som har tyngder som motsvarar 10 % av barnets kroppsvikt, 

denna anpassning gör barnen lugnare och deras beteende mer stabilt. Anpassningen genom 

västen används som ett sätt att tillämpa närhet hos barnen, och detta minskar meningslöst 

hyperaktivitet och ökar uppmärksamheten i meningsfulla aktiviteter. Då barnen använder 

västen blir de mer lugna och uppmärksamma på arbetet i klassrummet och främjar 

aktivitetsutförandet i skolmiljön, det är där västen oftast används. (Olson & Moulton, 2004a; 

Olson & Moulton, 2004b; VandenBerg, 2001). Andra studier (Zentall, 2005; Zentall, Hall & 

Lee, 1998) påvisade om en annan fysiskt anpassning arbetsterapeuter använder sig av som är 

speglar. Att anpassa genom speglar vid barnen då de gör stillasittande arbete som läxor kan 

göra barnen mer koncentrerade och aktivitetsutförandet blir utav högre kvalité. Speglarna 

skall placeras så att barnen ser sig själva utföra aktiviteten i spegeln. Speglarnas används 

främst till barn med hyperaktivitet och ouppmärksamhet och ger mest resultat då barnen tittar 

regelbundet i spegeln då de arbetar. Denna anpassning gör att barnen blir mer motiverade med 

en visuell stimuli som främjar aktivitetsutförandet genom att de ser sig själva utföra 

aktiviteten (Zentall, 2005; Zentall, Hall & Lee, 1998).

Anpassningar genom rutiner i miljön främjar självständigheten

Denna kategori handlar om hur anpassningar genom rutiner främjar aktivitetsutförandet i 

vardagen för barn med ADHD. Rutiner skapas i samspel mellan de sociala och kulturella 

miljöerna. Det är enligt studierna (Janeslätt, 2008; Segal, 1998; Segal & Frank, 1998; Segal, 

2004; Young, 2007; Zentall, 2005) viktigt med rutiner i det dagliga livet för att främja ett 

aktivitetsutförande, eftersom rutiner ofta saknas i vardagen för barn med ADHD innebär de 

att det går åt stora mängder energi för att få vardagliga rutiner att fungera (Janeslätt, 2008; 

Segal, 1998; Segal & Frank, 1998; Segal, 2004; Young, 2007; Zentall, 2005).

Studierna visade att för barn med ADHD är det viktigt att anpassa en aktivitet i taget (Segal & 

Frank, 1998; Segal, 2004; Schriber-Orloff, 2006; Zentall, 2005), att samtidigt utföra flera 

uppgifter kan vara komplicerat och mycket energikrävande av barnen. Genom att anpassa en 

aktivitet i taget kan aktivitetsutförandet främjas hos barn med ADHD, det är viktigt för att

rutinerna skall fungera samt ökar koncentrationsförmågan hos barnen (Segal & Frank, 1998; 

Segal, 2004; Schriber-Orloff, 2006; Zentall, 2005). I ett flertal studier (Segal, 1998; Segal & 

Frank, 1998; Segal, 2004) beskrevs att rutiner tillämpas för att organisera och samordna 

beteenden för att skapa ordning i vardagen. För att förbättra rutinerna behöver barnen hjälp 

genom att strukturera tid, att självständigt inleda, upprätthålla och avsluta en aktivitet samt att 
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finna ordning i vardagen. Genom att anpassa i form av rutiner främjas barnens 

aktivitetsförmåga genom att fungera självständigt och övervinna svårigheter, detta innebär 

förändringar i vardagen genom att inrätta särskilda tider till aktiviteter som skapas i samspel 

mellan den sociala och kulturella miljön (Segal, 1998; Segal & Frank, 1998; Segal, 2004).

I studierna (Janeslätt, 2008; Segal, 1998; Segal & Frank, 1998) beskrivs det att barn med 

ADHD kan ha svårigheter med tidsuppfattning i det dagliga livet samt brister i 

tidshanteringen, detta redan från förskoleåldern. Interaktionen med den sociala miljön är 

nödvändig för att stödja barnen i deras bristande tids hantering då den kulturella miljön ställer 

höga krav på barnen. Arbetsterapeuter gör anpassningar för barnen i form av planering 

tillsammans med familjen, detta ger en fast struktur med återkommande rutiner och fasta tider 

och främjar barnens aktivitetsutförande. Eftersom barnen ofta har svårt att komma ihåg är en 

anpassning i form av schema till stor hjälp, att familjen använder scheman som visar på tider 

för aktiviteter under dagen främjar aktivitetsutförandet hos barnen. I studierna (Segal & 

Frank, 1998; Young, 2007; Zentall, 2005) beskrevs även att en betydelsefull anpassning var 

att använda ett och samma schema var dag i hemmet och i skolan för aktiviteter främjar till 

självständighet för barn med ADHD då den kulturella miljön ställer stora krav på barnet i 

samband med tidsuppfattningen.

I studierna (Segal, 2004; Zentall, 2005) påvisades att anpassning genom struktur och rutin 

ökar självständigheten i aktivitetsutförandet hos barnen och genom att sätta upp egna 

individuella mål har barnen ofta en starkare inre drivkraft då de själva har satt upp egna mål 

att sträva efter. I studien av Zentall (2005) beskrevs att utvärderingarna av målen inte ska 

jämföras med andra utan med de mål de själva satt upp, detta främjar barnen att inte tävla med 

andra, utan sig själva. Studierna (Segal, 2004; Zentall, 2005) beskriver en sorts anpassning, 

när barnen börjar med enklare aktiviteter och övergår gradvis till svårare och komplicerade 

uppgifter efter hand främjas barnens aktivitetsutförande då svårighetsgraden ökar gradvis, 

detta sker genom att ju äldre ett barn är så har barnet mer erfarenheter och kan utföra svårare 

aktiviteter. Då ett barn har utfört en aktivitet flera gånger minskar kravet på barnet i 

aktiviteten och aktiviteten utförs lättare då barnet har lärt sig aktiviteten. En studie av Zentall 

(2005) påvisade även att genom att anpassa aktiviteter med pauser eller att dela upp 

aktiviteten i flera korta omgångar undviks att barnen tappar uppmärksamheten, speciellt hos 

barn med inlärnings och språksvårigheter främjas aktivitetsutförandet hos barnen
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Aktiviteter tillsammans med andra människor främjar aktivitetsutförandet

Denna kategori handlar om hur gemensamma aktiviteter tillsammans med andra i den sociala 

och kulturella miljön främjar barn med ADHDs aktivitetsutförande. Studierna (Gol, 2005; 

Segal, 1998; Segal & Frank, 1998; Segal 1999; Segal, 2004; Zentall, 2005) beskriver hur den 

sociala miljön främjar ett socialt samspel genom guidning för barn med ADHD. 

Enligt studierna (Segal, 1999; Segal, 2004; Zentall, 2005) kan barn med ADHD ha 

svårigheter som att följa instruktioner, lyssna och vänta på sin tur i vardagen. Den sociala 

interaktionen kan ofta vara svår för barn med ADHD och därför är den sociala miljön en 

viktig miljö att utföra gemensamma aktiviteter tillsammans med. I artiklarna (Gol, 2005; 

Segal, 1998; Segal, 1999; Segal, 2004) framkom att anpassning av den sociala miljön genom 

gemensamma aktiviteter tillsammans med familjen fick barnen att samspela, och på så sätt 

främjas barnens sociala samspel med andra. Anpassning kan ske genom att familjen guidar, 

informerar och visar på vilket sätt de kan utföra gemensamma aktiviteter tillsammans i den 

sociala miljön. Aktiviteter som hela familjen utför tillsammans kan leda till att utveckla 

sociala färdigheter hos barnen. Då barnen observerar och utför aktiviteter tillsammans främjas 

barnens aktivitetsutförande, då de får hjälp av andra att genomföra aktiviteter ex påklädning 

är en viktig del av inlärandet utav aktiviteter. Genom den sociala miljön kunde barnen 

förbättra sina färdigheter och koncentrationsförmåga. Studierna (Gol, 2005; Segal, 1998; 

Segal, 2004) beskriver även att genom gemensamma aktiviteter med andra utvecklas socialt 

samspel med omgivningen vilket leder till positiva styrkor hos barnen. Det framkom även att 

barnens förmågor att utföra fysiska aktiviteter inte hindras av barnens funktionsnedsättning 

utan av den sociala miljöns krav och främjas genom anpassningar i den sociala och kulturella 

miljön genom ökad kunskap i den sociala miljön.

Studierna (Segal, 1998; Segal & Frank, 1998; Segal, 1999) belyste att barnen växer i sitt 

aktivitetsutförande då de blir mer självständiga, att öka självständigheten är viktigt och barnen 

med ADHD kan bli mer motiverade att utföra aktiviteter i vardagen självständigt. Studien av 

Segal och Frank (1998) beskriver att barnen har svårt att själva samla motivation och att på 

egen hand styra sitt beteende, då kan barnen vara hjälpta av fritiden efteråt som kan motivera 

barnen att slutföra hemläxor efter skolan. Detta kan hjälpa att kompensera svårigheterna och 

har en positiv effekt av önskvärt beteende genom att barnen får en timme till egen tid efter

skolan och egen tid främjar aktiviteten genom att motivationen ökar under aktiviteten. Studier 

(Segal, 1998; Segal, 1999) visar att anpassning av den sociala miljön främjar 
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aktivitetsutförandet för barnen tillsammans med familjen under fritiden. Att gå på bio eller 

tvätta bilen upplevde barnen värdefullt då de deltog i gemensamma aktiviteter och det 

framkom att ett lugnt tempo under fritiden fick barnen lära sig ta lugnt utan stress.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis beskrivs viktiga utgångspunkter för anpassningar i resultatet som är att 

fokusera på den miljön där barn med ADHD befinner sig i. I resultatet beskrivs att olika 

anpassningar inom miljön, den fysiska, kulturella och sociala miljön främjar 

aktivitetsutförandet i det dagliga livet. För att barn med ADHD skall kunna utföra aktiviteter i 

vardagen behöver den fysiska, sociala och kulturella miljön anpassas på olika sätt. Barnen 

behöver en lugn miljö runt omkring sig för att minska hyperaktiviteten. Genom anpassningar i 

miljön och minska på stimuli främjas barnens aktivitetsutförande och barnen kan blir lugnare. 

Genom att strukturera upp vardagen för barn med ADHD främjas aktivitetsförmågan hos 

barnen. Anpassningar som rör tidsuppfattning och att endast utföra en aktivitet i taget gör att 

barnen får en bättre struktur på vardagen som främjar självständighet i den sociala miljön. Då 

barn med ADHD har svårt med det sociala samspelet är det viktigt att den sociala miljön inte 

ställer så höga krav på barnen och guidar barnen i sitt aktivitetsutförande. Genom 

anpassningar minskar beroendet av andra, vilket ökar barnens självständighet och detta 

främjar aktivitetsutförandet. Det är inte barnens funktionsnedsättning som hindrar 

aktivitetsutförandet för barnen, utan den fysiska, sociala och kulturella miljön som ställer för 

höga krav på barnens aktivitetsutförande. 
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Diskussion

Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt beskriva hur anpassningar i den 

fysiska, kulturella och sociala miljön främjar aktivitetsutförandet för barn med ADHD. 

Resultatet i denna studie visar att arbetsterapeuter har en viktig roll för att främja den fysiska, 

kulturella och sociala miljöns betydelse för aktivitetsutförandet för barn med ADHD. Det 

framkom även i resultatet att arbetsterapeuter kan använda sig av olika anpassningar för 

barnen för att främja utförande av aktivitet i vardagen. 

Av resultatet framkom att en förutsättning för att barn med ADHD skall förbättra 

aktivitetsutförandet är att föräldrar, syskon och lärare känner till de svårigheter som barnet 

kan ha, så att de kan hjälpa och stödja i vardagen. Tidigare studier (Chu & Reynolds, 2007b;

Schilling, Washington, Billingsley & Deitz, 2003) visar att arbetsterapeutiska anpassningar 

handlar om att skapa förändringar i miljön och minska kraven på barnen genom att 

arbetsterapeuten fokuserar på ett familjcentrerat arbetssätt med barnet i fokus, så att samtliga 

miljöer som barnet vistas i har personer som är stödjande för barnets aktivitetsutförande. 

Skolan en viktig miljö för barnen där läraren i samverkan med arbetsterapeuter kan bidra till 

att hitta anpassningar för att barnet skall lyckas i skolaktiviteter.

I resultatet av denna studie framkom även att barn med ADHD har svårigheter med att följa 

de sociala regler som finns i olika sociala miljöer där möjligheten att utföra aktiviteter 

tillsammans med andra som informerar och guidar främjar aktivitetsutförande. Blesedell 

Crepeu, Cohn och Boyt Shell (2003) skriver att genom gemensamma aktiviteter med familjen 

skapas en positiv effekt att utveckla färdigheter, öka motivation och intressen hos barnen. 

Anpassningarna ska riktas mot aktivitetsutförandet och genom arbetsterapi kan barnen få 

möjligheter att skapa ett balanserat aktivitetsmönster. I en annan studie (Segal, 2000) 

framkommer även att familjens förhållningssätt influerar hur barnet kan delta i familjens 

aktivitetsmönster. Där det framkom att utförandet av aktiviteter till exempel påklädning tar 

längre tid för barn med ADHD och att detta måste anpassas in i familjens aktivitetsmönster.

Tid har även en stor betydelse vid planering av aktivitetsutförandet av dagliga aktiviteter för 

barn med ADHD. I resultatet framkom att anpassning av tiden och att planering av aktiviteter 

mellan barn, aktivitet och miljöfaktorer var avgörande vid aktivitetsutförandet hos barnet.

Resultatet visade även att barn med ADHD kan utveckla tidsuppfattningen i det sociala 
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samspelet i vardagliga situationer. Barnens tidsuppfattning påverkas av barnens kulturella 

miljö samt av personer i barnens omgivning. I resultatet framkom att användningen av tid 

tillsammans med familjen påverkar utförande av aktivitet för barn med ADHD där 

arbetsterapeuten kunde stötta familjen och skolan genom att göra tydliga scheman. En studie 

(Janeslätt, 2009) visar att det är genom dagliga aktiviteter med föräldrar och andra i 

omgivningen barnen lär sig och utvecklar sin tidsuppfattning och att det finns en koppling 

mellan barnens tidsuppfattning och hur de fungerar i vardagliga situationer. Arbetsterapeuter 

kan öka möjligheterna för barnen genom individuella anpassningar för att förbättra känslan av 

tiden och därmed öka självständigheten. Enligt Kielhofner (2004) är det inom arbetsterapi 

viktigt att arbeta för klientens självständighet. Studier (Coster, 1997; Janeslätt 2009) visar att 

en del av att vara självständig är att kunna organisera och planera sin egen tid. Vidare

framkom i Janeslätts (2009) studie att barnen kan hamna i konflikt vid utförandet av 

aktiviteter relaterat till tidsuppfattning, där olika anpassningar kunde avhjälpa dessa 

situationer, något som även framkom i den aktuella studiens resultat. 

Resultatet i studien visade även på att barn med ADHD har svårigheter att finna rutiner i 

vardagen. Genom att anpassa och strukturera aktiviteter som till exempel att låta barnet göra

en sak i taget kan öka familjens livskvalitet och minskar anledningarna till konflikt med 

barnet. Enligt Cronin (2004) är rutiner och vanor i en familj där ett barn har ADHD 

annorlunda än i andra familjer på grund av barnets impulsiva beteende. Det är därför viktigt 

att familjen är flexibel och att arbetsterapeuten arbetar familjecentrerat. Kielhofner (2002) 

skriver att vanor har stor betydelse för alla människor, vanor utgör en struktur över vad 

personer gör och hur de utför sitt görande och detta kan förenkla människors vardagliga 

aktiviteter. Kielhofner (2002) menar vidare att en del av problemen i vardagen kan vara en 

brist på kunskap och förståelse. I resultatet framkom att arbetsterapeuter inte bara ska 

fokusera på barnet utan även på barnens närmaste sociala miljö som utgörs av hela familjen.

Det kan vara svårt för familjen att se olika faktorer som påverkar vanor och rutiner, 

arbetsterapeuten ger en ökad förståelse för hur svårigheter ska hanteras och familjen får då en 

ökad förståelse för hur barnet och dess sociala omgivning fungerar tillsammans i vardagen 

inom specifika miljöer. Detta resonemang får stöd i en studie av Segal (2000) som menar att 

för att resultat ska uppnås i en arbetsterapeuts behandling måste arbetsterapeuter arbeta utifrån 

individuella anpassningar med barnet och dennes familj, och målsättningen med anpassningen 

ska vara att främja hälsa och välbefinnande genom dagliga aktiviteter. 
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I resultatet framkom även att den fysiska miljön har stor inverkan på barnens 

aktivitetsutförande, olika former av stimuli kunde vara störande eller främjande i 

omgivningen. Kielhofner (2004) beskriver att den fysiska miljön kan vara antingen hindrande 

eller möjliggörande för utförande av aktiviteter. Resultatet visar att arbetsterapeutiska 

anpassningar för att skapa en lugn miljö är viktig för att möjliggöra barnens 

aktivitetsutförande. Anpassningen kan ge en ökad koncentrationsförmåga och minska 

hyperaktiviteten vid stillsamma aktiviteter, detta främjar aktivitetsutförandet hos barnen. 

Eftersom den fysiska miljön är en viktig arena för barn är det även enligt Cronin (2004) 

viktigt att målet med arbetsterapi är att minimera effekten med stimuli i omgivningen, för att 

möjliggöra för barn med ADHD att utveckla en bättre förmåga att ta emot information.

Konklusion 

Denna studie visar på hur anpassningar i den fysiska, kulturella och sociala miljön har 

betydelse för aktivitetsutförandet för barn med ADHD. Det är viktigt att fokusera på ett 

familjecentrerat arbetssätt med barnen i fokus och se möjligheter i dessa miljöer som kan 

påverka barnen. Eftersom barn med ADHD kan ha svårigheter med socialt samspel med 

familjen och andra i omgivningen är det viktigt att genomföra individuella anpassningar samt 

att främja aktivitetsutförandet genom gemensamma aktiviteter. Författarna vill med denna 

studie ge en ökad förståelse samt fördjupad kunskap för vilka anpassningar som kan hjälpa 

barn med ADHD för att vardagen ska fungera bättre. Hem- och skolmiljön är viktiga arenor 

för barn med ADHD vilket innebär att de kan utveckla och utföra dagliga aktiviteter 

självständigt. Även tidsuppfattningen utvecklas i vardagliga situationer med familjen och 

andra. Det finns mycket forskning som berör barn med ADHD, däremot finns det väldigt lite 

om vuxna med ADHD i kombination med arbetsterapi. Författarna anser att detta är ett viktigt 

område att forska i då antalet barn med ADHD ökar i samhället och okunskapen om ämnet är 

stort. 

Metoddiskussion

Författarna valde metoden litteraturstudie då författarna hade barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som målgrupp för studien. Barn med en funktionsnedsättning är en 

väldigt känslig målgrupp och utav etiska skäl (Medicinska forskningsrådets nämnd för 

forskningsetik, 2003) valde författarna att inte göra en egen studie med barnen, utan göra en 

litteraturöversikt av färdiga studier.
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Graneheim och Lundman (2004) skriver om hur trovärdigheten kan ökas i en studie. Inom den 

kvalitativa studien används begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet handlar om att visa trovärdighet med andra sakkunniga inom ämnet. Pålitlighet 

innebär att materialen ska vara riktigt att läsaren ska kunna följa processen i analysen. 

Datainsamlingen och analysen ska vara utförligt beskriven. Överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultaten kan överföras till andra områden. Vidare skriver Graneheim och 

Lundman (2004) att genom diskussioner med andra ökar trovärdigheten i studien, författarna 

har ökat trovärdigheten genom att författarna har diskuterat idéer med handledaren samt 

deltagit vid seminarium med andra kursdeltagare och examinator där studien har diskuterats 

om bakgrunden, valda metoden, resultat samt diskussion. 

Alla artiklar som författarna valde ut är på engelska, det finns en risk att författarna under 

analysprocessen har tolkat artiklarna utifrån egna värderingar och erfarenheter då 

översättningar har gjorts. Graneheim och Lundman (2004) menar att vid kategoribildning är 

det viktigt att kategorierna skall passa alla koder. Med det menas att data inte skall uteslutas 

för att det inte passar in i kategorierna. Författarna var snabba att dra slutsatser och skapa 

kategorier innan analysen av artiklarna var färdiga, sedan hade författarna svårt att släppa 

strukturen på de gamla kategorierna och hitta nya efter vad som framkom i analysen av 

artiklarna. Först efter att författarna hade diskuterat med handledaren om kategorinamnens 

betydelse kunde författarna hitta lämpliga namn till kategorierna. 

Författarna kunde ha använt en bättre struktur på sökningarna i databaserna, detta genom att 

dokumentera alla sökningar genom hela processen enligt Fribergs (2006) arbetsplan för 

informationssökningsprocessen. Detta för att tillförlitligheten i studien blir högre då 

författarna kan påvisa hur sökningarna resulterade i träffar samt vad som hittades under 

respektive sökningar. Detta är något författarna inte har gjort och därför inte heller kan påvisa 

en träfflista från sökningarna i databaserna. I efterhand har författarna uppmärksammat detta 

men då var de flesta av artiklarna redan funna och författarna ansåg att det inte var någon idé 

att börja dokumentera en träfflista då sökprocessen av artiklar var så gott som färdig.
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Bilaga 1

Översikt av analyserad litteratur

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Occupational Therapy for Children with Attention deficit Hyperactivity 
Disorder, Part 1:a Delineation Model of Pratice.
Chu, S. & Reynolds, F.

British Journal of Occupational Therapy.

2007.

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Arbetsterapeutiskt modell
Intervention barn, aktivitet och miljö

Metod:

Resultat:

Diskussion:

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Effect of a social skills training group on everyday activities of children with 
attention deficit hyperactivity disorder.
Gol, D.

Development Medicine & child neurology.

2005.

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Barn med ADHD har svårigheter i dagliga aktiviteter relaterade till aktivitet 
och miljö.
Syftet med denna studie att lära sig sociala färdigheter genom dagliga 
aktiviteter med föräldrar.

Metod: Grundad teori

Resultat: Gemensamma aktiviteter med föräldrar ger positiva effekter i vardagliga 
situationer.

Diskussion: Barn med ADHD utvecklas sociala färdigheter genom dagliga aktiviteter.

Titel:

Författare:

Development of a new assessment of time processing ability in children, 
using Rasch analysis.
Janeslätt, G.
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Tidskrift:

Årtal:

Journal compilation Blackwell Publishing Ltd, Child care and development.

2008.

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Tidsuppfattning relaterade till aktiviteter

Syftet med studien var att mäta tidsuppfattning kartläggning av KaTid 
instrument.

Metod: Data insamling

Resultat: Det finns en koppling mellan barnens tidsuppfattning och hur de skattar sitt 
självbestämmande hur fungerar tidsuppfattning i vardagliga situationer.

Diskussion: Det finns nu ett evindensbaserat instrument att mäta tidsuppfattning och 
tidshantering för barn med ADHD.

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Occupational therapists reported experiences using weighted vest with 
children with specific developmental disorders.
Olson, L. & Moulton, H.

Occupational therapy international.

2004

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Syftet med studien var att ta reda på om arbetsterapeuter har identifierat 
specifika mönster hos barn med utvecklingstörning som bär ”weighted 
vests”.

Metod: Metoden som används är intervjuer med arbetsterapeuter.

Resultat: Resultatet visar på att västen ger ett främjande beteende hos barnen och att 
arbetsterapeuterna har goda erfarenheter av användandet av västen hos barn 
med ADHD. 

Diskussion:

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Use of Weighted Vests in Pediatric Occupational Therapy Practice.

Olson, L. & Moulton, H.

Occupational Therapy in Pediatrics.

2004

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt.

Problem och Barn med ADHD svårigheter att koncentrera sig i klassrummet
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syfte: Syftet med studien var undersöka barn med ADHD om weighted vests kan 
ge positiva effekter att ändra beteendet hos barnen.

Metod: Grundad teori

Resultat: Barn med ADHD blev lugnare att använda västen.

Diskussion: Denna forskning kan hjälpa barn med ADHD att fokusera bättre på 
aktiviteter i skolmiljön.

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

School is a challenge with ADHD.

Schriber-Orloff, S.

EP Magazine.

2006.

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Svårigheter med aktiviteter i skolmiljön.

Syftet med studien var att arbetsterapeutiska interventioner hjälper att 
organisera aktiviteter både i hem- och skolmiljön.

Metod:

Resultat:

Diskussion:

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

The construction of family occupations: A study of families with children 
who have Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.
Segal, R.

Canadian Journal of Occupational Therapy

1998

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Svårigheter med morgonrutiner och hemläxor på eftermiddag.

Syftet med studien var på vilket sätt familjer kan utveckla strategier att klara 
bättre vardagen med barn med ADHD..

Metod: Narrativ

Resultat: Föräldrar har utvecklats strategier i aktiviteter för att en annan vuxen hjälper 
till.

Diskussion: Att ändra rutiner på morgonen och på eftermiddag utvecklades positiva 
effekter för familjer barn med ADHD. 
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Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

The extraordinary construction of ordinary experience: Scheduling daily life 
in families with children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Segal, R. & Frank, G.

Scandinavian journal of occupational therapy.

1998.

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Syftet med denna studie var att se skillnader och likheter mellan de olika 
familjernas struktur i vardagen. Hur strukturen påverkar barnets 
aktivitetsförmåga. 

Metod: Designen som användes för studien var den grundade teorin. Metoden som 
användes var kvalitativa undersöknings intervjuer.

Resultat: I studien framkom att den sociala miljön har stor betydelse för barn med 
ADHD och deras aktiviteter som genomförs på eftermiddagen. Struktur av 
tiden har stor betydelse för barnens aktivitetsutförande, framförallt kvalitén 
på aktivitetsutförandet.

Diskussion: Vid struktur av tiden för dagliga eftermiddags aktiviteter visar studien att 
mindre medicinering behövs till barnen.   

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Doing for others: Occupations within families with children who have 
special needs.
Segal, R.

Journal of occupational science.

1999.

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Syftet med studien var att ta reda på huruvida dagliga erfarenheter och 
antaganden bland familjer som har barn med fysiskt funktionshinder är 
liknande som familjer som har barn med ADHD.

Metod: Metoden som användes var kvalitativa undersöknings intervjuer.

Resultat: Familjerna utformade och valde aktiviteterna så deras barn kunde delta i 
gemensamma aktiviteter trots funktionshinder. Detta för att barnen ska vara 
delaktiga i familjen eller lära sig någonting.

Diskussion: Föräldrarna konstruerade miljön och aktivitetsutförandet för att göra barnen 
så delaktiga som möjligt i den sociala och kulturella miljön. Detta för att 
förbereda barnen för livet. Ingen av familjerna valde bort aktiviteter där 
barnen inte kunde vara delaktiga, de försökte istället välja och förändra 
aktivitetsutförandet för barnet med funktionshinder.
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Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Family routines and rituals: A context for occupational therapy interventions.

Segal, R.

The American journal of occupational therapy.

2004

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Syftet med studien är att bevisa och diskutera om antagandet om familje-
ritualer, rutiner och identitet, och relationerna är ett bra context för 
arbetsterapi interventioner. 

Metod: Metoden för studien bestod av två delar. Den ena där tidigare forskning av 
författaren togs i beaktande. Den andra delen bestod av intervjuer som 
analyserades.  

Resultat: Resultatet presenterades som narrativa berättelser om morgon aktiviteter i 
form av rutiner och ritualer. 

Diskussion:

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

The use of a weighted vest to increase on-task behaviour in children with 
attention difficulties.
VandenBerg, N.

The American journal of occupational therapy.

2001

Perspektiv: Arbetsterapeutisk

Problem och 

syfte:

Syftet med studien var att mäta arbetskapaciteten hos barn i ålder 5-6 år med 
ADHD då de bär en ”weighted vest” under 15 min i klassrummet.

Metod: Metoden som användes var observationer samt intervjuer efteråt.

Resultat: Resultatet visas i form av ett diagram som visade att barnen arbetade mer 
effektivt då västen bars. Intervjuerna efteråt visade även att barnen upplevde 
västen som något bra.

Diskussion: I diskussionen påpekar författaren att ett lågt antal barn användes i studien 
och att i framtida studier bör fler barn användas i en större åldersvarians. 

Titel:

Författare:

Tidskrift:

The role of the occupational therapist in attention deficit hyperactivity: 
Acase study.
Young, R.

International Journal and Rehabilitation.
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Årtal: 2007.

Perspektiv: Arbetsterapeutiskt

Problem och 

syfte:

Svårigheter med beteendet relaterade till miljön

Att hjälpa barn med ADHD att förbättra färdigheter både i hem- och 
skolmiljön.

Metod: Grundad teori

Resultat: Anpassningar av den fysiska miljön.

Diskussion: Det är viktigt att förstå aktivitetsutförandet mellan barn, aktivitet och miljö.

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Attentional focus of students with hyperactivity during a word-search task.

Zentall, S., Hall, A., & Lee, D.

Journal of Abnormal Child Psychology.

1998.

Perspektiv: Psykologiskt perspektiv

Problem och 

syfte:

Problemet i studien var hur barn med hyperaktivitet och 
uppmärksamhetsproblem kan bli hjälpta och fokusera bättre på skolarbetet. 
Syftet med studien var att studera effekterna genom att placera en spegel vid 
barnen och ta reda på om barnen blir mer stabila i sitt beteende. 

Metod: Metoden som användes var observationer av barnen då de utförde uppgifter 
framför en spegel.

Resultat: Resultatet visade på att de barn som tittade frekvent i spegeln även fick bättre 
uppmärksamhet samt minskad hyperaktivitet under aktiviteten

Diskussion: Bristerna som finns i denna studie är att en liten grupp barn har deltagit i 
studien.

Titel:

Författare:

Tidskrift:

Årtal:

Theory- and evidence-based strategies for children with attentional problems.

Zentall, S.

Psychology in schools.

2005.

Perspektiv: Psykologiskt

Problem och 

syfte:

Syftet med denna studie är att beskriva faktorer som påverkar barn med 
uppmärksamhetsproblem i deras aktivitetsutförande.
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Metod: Metoden är en litteraturstudie.

Resultat: Resultatet påvisar i text samt tabeller vilka strategier barnen kan använda sig 
av att få ökad uppmärksamhet.

Diskussion:


