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 Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i 

för barn med ADHD i skolmiljön. Fjorton stycken artiklar inkluderades i 

studien och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen 

av artiklarna framkom tre kategorier. Kategorierna är ”Kompenserande 

interventioner för att möjliggöra aktivitetsutförandet”, ”Anpassning av miljön 

för att möjliggöra aktivitetsutförande” samt ”Förebyggande interventioner för 

att möjliggöra delaktighet”. Resultatet visade arbetsterapeutiska interventioner 

som användes för barn med ADHD i skolan. Interventionerna som resultatet 

beskrev involverade hjälpmedel, anpassningar av både den sociala och den 

fysiska miljön samt strategier för att förbättra aktivitetsutförandet och 

delaktigheten för barn med ADHD i skolan. Utifrån studien ser författarna ett 

behov av arbetsterapeuter i skolan för barn med ADHD.  
 
Nyckelord: Arbetsterapi, interventioner, barn, Attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD), skolan 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe Occupational therapy interventions 

for children with ADHD in school environment. Fourteen articles were 

included in the study and were analyzed through a qualitative content analysis. 

Based on the analysis of the articles three categories was revealed. These 

categories were “Compensatory interventions to enable occupational 

performance”, “Adaptation of the environment to enable occupational 

performance” and “Protecting interventions to facilitate participation”. The 

result showed occupational therapy interventions involved children with 

ADHD in school. Interventions that the result described involved aids, 

adaptations of both social and physical environment and strategies for 

improving occupational performance and participation for children with 

ADHD in school. Based on the study the authors see a need of occupational 

therapists in school for children with ADHD. 

 

Keywords: Occupational therapy, interventions, child, Attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD), school  
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Introduktion 

Under utbildningens gång har författarna skapat sig en inblick i yrket som arbetsterapeut. 

Frågor och funderingar har väckts där en del har blivit besvarade och en del är obesvarade. En 

fråga som tidigt väcktes och ej besvarats var varför det inte fanns arbetsterapeuter för barn 

med funktionsnedsättning inom skolan i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2010) ökar antal 

personer som får diagnosen ADHD både i Sverige och internationellt samt att cirka tre till 

fem procent av alla barn i skolan har ADHD. Vetskapen om ökningen av ADHD gjorde att 

författarna valde att inrikta studiens område på arbetsterapeutiska interventioner för barn med 

ADHD i skolan. Idag finns arbetsterapeuter inom skolan i Sverige främst genom att barn som 

är inskrivna vid habiliteringen kan få arbetsterapeutiska insatser i skolan. I länder som USA, 

Canada och Australien arbetar arbetsterapeuter i skolan (Munkholm, 2010). Genom en 

litteraturöversikt vill författarna med examensarbetet lyfta fram de arbetsterapeutiska 

interventionerna som används i andra delar av världen och därmed få en ökad kunskap om 

interventioner som även skulle kunna användas för barn med ADHD i skolan i Sverige. 

 

Bakgrund 

Arbetsterapi fokuserar på aktivitetens betydelse för individen. Arbetsterapeuten arbetar utefter 

arbetsterapeutiska teorier som handlar om samspelet mellan individ, aktivitet och miljö 

(Fisher, 2007; Kielhofner, 2008; Law, Polatajko, Baptiste, Townsend, 1997). Kielhofner 

(2008) beskriver i sin modell MOHO att individen har tre grundfaktorer viljan, vanan och 

utförandekapaciteten. Viljan är den motivation individen har för en aktivitet samt 

kompetensen, värderingarna och intresset individen känner för aktiviteten. Vanan är rutiner 

och mönster i aktiviteten, där vanorna påverkas av individens olika roller som formas under 

hela livet. Exempel på roller som barnet har är att vara en kompis, en klasskamrat samt en 

elev.  Kielhofner (2008) och Law et al. (1997)  beskriver utförandekapaciteten som den 

fysiska och mentala förmågan som leder till färdigheter i utförande av aktiviteter. Varje faktor 

påverkas av den omgivande miljön som inverkar på individens motivation, mönster och 

utförande. 

 

Enligt Kielhofner (2008) består begreppet miljö av fysiska, sociala samt kulturella områden 

som har en inverkan på motivationen samt även resultatet i den aktivitet som individen utövar. 

Miljön påverkar individens förmågor och utförande som används i aktiviteten.  Individens 
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aktivitetsval påverkas av hur de använder sin kapacitet och vilka känslor som barnet lägger in 

i aktiviteten (Fisher, 2007; Kielhofner, 2008; Law et al., 1997). Kielhofner (2008) beskriver 

även att barn ofta är involverande i flera olika miljöer så som hemmiljön och skolmiljön. 

Inom dessa miljöer möts barnen av olika möjligheter eller hinder att utföra saker. Det kan till 

exempel vara personer, förväntningar samt utrymmen eller föremål som kan påverka. Viktiga 

områden att inkludera i miljön är alltså föremål som används i aktiviteten, utrymme där 

aktiviteten utförs samt aktivitetsutförandet eller själva uppgiften. Enligt Law et al. (1997) 

formas aktiviteterna beroende på den miljö barnet befinner sig i.  

Aktiviteter för barn är exempelvis lek, fritid samt utbildning (AOTA, 2008). Inom arbetsterapi 

beskrivs lek och fritid som meningsfulla aktiviteter för barnet och värdesätts lika mycket som 

utbildning och arbete. För att skapa meningsfullhet i aktiviteter är det viktigt att barnet har 

eller får en förståelse för aktiviteten. Eftersom alla barn ser aktiviteters meningsfullhet på 

olika sätt och värderar aktiviteter olika är det viktigt att barnet personligen finner vad som 

känns meningsfullt (Fisher, 2007; Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001; Law et al., 

1997). Aktiviteten påverkas enligt Kielhofner (2008) av fyra olika faktorer, delaktighet, 

utförande, klientfaktorer och den fjärde faktorn är den omgivande miljön. Delaktighet kan 

påverkas av att individens tidigare roller utvecklas, genom att individen får nya utmaningar. 

Utförandet beror på de underliggande fysiska och mentala förmågorna som möjliggör 

aktiviteten. Klientfaktorer är faktorer som involverar individen och deras styrkor och 

svagheter. Styrkorna och svagheterna är både fysiska och psykiska faktorer som påverkar 

individen och deras utförande (Kielhofner, 2008). Den omgivande miljön finns där aktiviteten 

utförs och påverkar individens fysiska och sociala miljö. För barn är miljö faktorerna bland 

annat hem och skolan. För barn med funktionsnedsättning är det viktigt att färdigheterna i 

aktiviteten integreras till dagliga rutiner och inte utövas för länge i klinisk miljö utan mer i 

naturlig miljö för att förbättra det funktionella utförandet (Case-Smith, 2005; Fisher, 2007; 

Kielhofner, 2008). Enligt Case-Smith (2005) kan arbetsterapeuten behöva anpassa eller 

modifiera aktiviteten för att möjligöra utförandet av aktiviteten för barn med 

funktionsnedsättning.  

 

Interventionerna som arbetsterapeuten genomför för barn med funktionsnedsättningar ska se 

till att förbättra utförandet och öka delaktigheten för barnet. Interventionerna fokuserar på att 

öka barnets förmåga att utföra dagliga aktiviteter och att delta i flera olika miljöer. Exempel 

på interventioner som arbetsterapeuten använder för att anpassa eller modifiera aktiviteter är 



6 

via hjälpmedel eller ändringar i miljön. Även delaktighet i utbildning av föräldrar och lärare 

är en vikig intervention (Case- Smith, 2005: Fisher, 2007; Kielhofner, 2008). 

 

Aktiviteter som arbetsterapeuten använder som intervention med barn med 

funktionsnedsättning har ofta lekfulla inslag eftersom lek är en motiverande aktivitet för barn. 

När arbetsterapeuten använder leken som intervention för barn med funktionsnedsättningar 

framhålls betydelsen av att arbetsterapeuten börjar på barnets nuvarande nivå av färdigheter i 

aktiviteten, sedan guidar arbetsterapeuten aktiviteten till en ny nivå för att barnet ska komma 

till en punkt där aktiviteten blir en utmaning (Case- Smith, 2005). Genom att göra en 

utvärdering av barnet med funktionsnedsättningars utförande kan arbetsterapeuten se vilka 

begränsningar barnet har. Begränsningarna ses utifrån utförandet av aktiviteten eller relaterat 

till barnets medfödda förmågor. Begränsningarna kan även ses utifrån yttre faktorer i miljön 

eller till diskrepanser mellan barnets förmåga och krav i aktiviteten. Stor del av 

arbetsterapeutens analysering sker utifrån barnets aktivitetsutförande och barnets sociala 

delaktighet i aktiviteter (Case-Smith, 2005; Kielhofner, 2008). 

 

ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Symtom vid ADHD är 

uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Kriterier 

vid ADHD förekommer tillsammans med andra bristande förmågor som dålig motorik, 

försenad språkutveckling, läs och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter och tillbakadragen 

personlighet (Duvner, 1998; Juul, 2005). Enligt Juul (2005) kan barn som är för tidigt födda 

samt barn som lider av förvärvade hjärnskador som kan ha uppkommit av syrebrist vid 

födseln eller vid drunkningstillbud få ADHD. Det kan även vara barn som har varit med om 

en trafikolycka eller haft en hjärntumör och därför fått en hjärnskada. Skadorna kan leda till 

svårigheter i det dagliga livet. Enligt Duvner (1998) kan ADHD även vara ärftligt då cirka 80 

procent av barn med ADHD har släktingar med ADHD eller liknade problematik. Barn med 

ADHD lider ofta av dålig självkänsla och dåligt självförtroende i förmågan att klara av 

aktiviteter i det dagliga livet. Planeringssvårigheter och svårigheter i att kontrollera impulsiva 

handlingar kan vara tecken på ADHD. Barn med ADHD har ofta svårt med att uppfatta 

enskilda detaljer som just inträffat eftersom barnet oftast bara ser själva helhetsintrycket. 

Symboliskt för barn med ADHD är även dålig tidsuppfattning och vanligt är att arbetsminnet 

blir nedsatt och barnet får svårt att generalisera, vilket i sin tur leder till impulsreaktioner i 

form av att barnet exempelvis inte stannar upp och tänker innan de handlar (Duvner, 1998; 

Juul, 2005). De tidigare nämnda svårigheterna för barn med ADHD gör att den fysiska och 
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den sociala miljön spelar en stor roll vid utförande av aktiviteter, eftersom det ofta finns 

svårigheter i att förstå omgivningens krav och förväntningar vilket leder till att det lätt uppstår 

missförstånd för barnet och personer i dess omgivning. Den sociala miljön kan även kännas 

väldigt ostrukturerad för barn med ADHD om det till exempel är för många personer 

inblandade i aktiviteterna (Juul, 2005).  

 

Arbetsterapeutens arbete i skolan handlar om att få barn med funktionsnedsättningar att klara 

av att utföra skoluppgifterna. För att barn med ADHD ska klara av att utföra skoluppgifterna 

hjälper arbetsterapeuten barnet att skapa meningsfullhet i aktiviteterna och ge dem 

möjligheter till att utnyttja deras starka sidor. Genom att sätta upp konkreta och realistiska mål 

hjälper även arbetsterapeuten till med att få barn med ADHD att ha mer struktur och rutiner i 

skolan. Arbetsterapeuten kan därför hjälpa till med interventioner som individanpassade 

scheman, kartläggning av rutiner och att se över vad det är som är svårt i skolmiljön (Case-

Smith, 2005; Juul, 2005; Law, Baum & Dunn, 2001). Inom skolan har lärare, föräldrar och 

klasskamrater stor inverkan på den fysiska och sociala miljön för barn med ADHD. Det är 

därför viktigt med en god kontakt och ett bra samarbete för att barnet ska få det bästa möjliga 

stödet (Strolin-Goltzman, 2010; Barkley, 1998). Enligt Farrel (2006) är en bra miljö för barn 

med ADHD en miljö som är kontrollerad och strukturerad. Genom att minska mängden 

stimuli och störningsmoment som exempelvis fönster med mycket intryck utifrån samt tavlor 

och teckningar på väggarna kan störningar undvikas och skärmas av. För att skapa en 

kontrollerad och strukturerad miljö är det viktigt att se till att varje sak har sin plats i 

klassrummet, hallen, matsalen samt andra platser på skolan för att barnen med ADHD ska ha 

så lite störningsmoment som möjligt (Juul, 2005). Enligt Farrell (2006) bör aktiviteten som 

utförs vara så stimulerande som möjligt för barnet och distraktionerna så minimala som 

möjligt. Farrell (2006) beskriver vidare att barn med ADHD ska få möjlighet att ta saker steg 

för steg under dagen för att underlätta koncentrationen, och att det är effektivt att arbeta i 

mindre grupper för att barnen ska få det stöd de behöver och få en lägre ljudnivå samt 

minskade störningsmoment. Det är även effektivt med kontinuerlig feedback för barn med 

ADHD eftersom feedbacken hjälper barnet att hålla koncentrationen uppe (Farrell, 2006). En 

annan viktig aspekt för att få en fungerande miljö för barnen är att få dem medverkande och 

fungerande i den sociala miljön genom att formulera realistiska mål (Juul, 2005). Här kan 

arbetsterapeuten med sin kunskap om aktivitetens betydelse i den omgivande miljön stödja 

barnet för att klara av att utföra aktiviteterna i skolan.  
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Enligt Juul (2005) är det viktigt att skolorna har strategier och individanpassade åtgärder för 

barnen eftersom alla elever är individer och agerar och reagerar på olika sätt. Exempelvis 

behöver barn med ADHD rutiner, struktur samt individanpassade mål för att klara av skolan 

och dess krav. Det är därför viktigt att skolorna kan erbjuda bästa möjliga samspel mellan 

person, aktivitet och miljö (McBryde, Ziviani & Cuskelly, 2004). För barn med ADHD är en 

viktig aspekt vid utförande av aktiviteter att skapa en balans för att barnen ska klara av tempot 

i skolan och behålla koncentrationen under utförandet av aktiviteterna. Att försöka uppnå 

balans mellan de dagliga aktiviteterna är även viktigt för att barnen ska få känna 

välbefinnande samt att känna glädje (Backman, 2004).  Enligt Farrell (2006) är en viktig del i 

balansen för barn med ADHD att hela tiden ha korta raster eftersom barnen ofta lider av 

svårigheter att fokusera och koncentrera sig under längre stunder. Det är därför viktigt att 

barnen får komma upp och röra på sig under lektionspassen. Genom att barnen får korta 

pauser under dagen för att samla ny energi, skapas en balans i aktiviteterna som gör att barnen 

orkar med dagen i skolan. Viktigt är även att antalet krav och uppgifter måste hållas på en 

nivå passande för barnet för att bevara koncentrationen till att slutföra uppgiften. 

 

Litteraturgenomgången ovan visar att barn med ADHD behöver få stöd i skolmiljön. 

Författarna har enbart hittat studier utanför Sverige som handlar om barn med ADHD i 

skolan, de svenska studier som författarna har funnit beskriver främst anpassningar av miljön 

i skolan för barn med rörelsehinder (Hemminsson, 2002; Munkholm & Fisher, 2008; 

Prellwitz & Tamm, 2000). För att författarna skulle få svar på studiens syfte använde sig de 

av en litteraturöversikt för att lyfta fram de arbetsterapeutiska interventionerna som används i 

andra delar av världen och därmed få en ökad kunskap om interventioner som även skulle 

kunna användas inom skolan i Sverige.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD i 

skolmiljö.    
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METOD 

Design 

Designen på studien är en litteraturöversikt. Data till studien samlades in genom artiklar inom 

arbetsterapi som belyste interventioner i skolan. För att skapa en översikt av kunskapsläget 

utfördes en analys av redan publicerad forskning utifrån både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Det som eftersträvades var att samla in relevant information som kunde besvara 

studiens syfte. Relevant information samlades in enligt Friberg (2006) genom att författarna 

systematiskt sökte igenom artiklar i databaser. Författarna analyserade de insamlade artiklarna 

utifrån studiens syfte. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen har skett via databaser på Luleå tekniska universitets biblioteks hemsida. 

Databaser som författarna använde sig av var CINAHL, PubMed, AMED. Valet av 

databaserna gjordes utifrån att databaserna var riktade mot arbetsterapi. För att författarna 

skulle hitta sökord som bäst besvarade syftet användes flertalet sökord som författarna 

provade i de olika databaserna. För att utöka sökordens träffar användes tekniska 

sökmöjligheter som trunkering och för att sammankoppla sökorden användes även AND. 

Enligt Friberg (2006) är det viktigt att använda tekniska sökmöjligheterna eftersom det hjälper 

till att bidra till träffarna i sökningen. Sökord som författarna beslutade sig för att använda var: 

school, child, occupational therapy, intervention, ADHD, Attention deficit hyperactivity 

disorder. Sökorden valdes ut för att besvara studiens syfte. Sökordskombinationer som 

användes var: occupational therapy AND intervention* AND child*AND ADHD, 

occupational therapy AND attention deficit hyperactivity disorder AND school, ADHD AND 

intervention* AND school, occupational therapy AND attention deficit hyperactivity disorder 

Occupational therapy AND child AND ADHD, occupational therapy AND attention deficit 

hyperactivity disorder, occupational therapy AND school AND intervention, occupational 

therapy interventions AND attention deficit hyperactivity disorder AND school.  För att 

besvara studiens syfte gjordes en avgränsning utefter Friberg (2006) där inklusionskriterierna 

var att alla artiklar skulle vara vetenskapliga artiklar, artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och vara senast från år 1998. Valet av att använda artiklar utifrån 1998 och framåt 

grundades på att författarna ville ha så aktuell data som möjligt och begränsa antal träffar i 

sökningarna. Artiklarna hade även som inklusionskriterier att bidra till att besvara studiens 

syfte, artiklarna skulle beskriva interventioner i skolan. Abstrakten lästes av båda författarna, 
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abstrakten som innehöll andra diagnoser, vuxna och interventioner som inte utfördes i skolan 

exkluderades. Efter insamlade artiklar träffades författarna och författarna gick tillsammans 

igenom artiklarna. Träffarna skedde via videokonferenser på datorn eller via personlig 

kontakt. Författarna läste 34 artiklar, där 16 artiklar besvarade studiens syfte. Därefter 

kvalitetsgranskades de 16 artiklar som besvarade studiens syfte. Två av de 16 artiklarna 

valdes bort efter kvalitetsgranskningen. De utvalda studiernas kvalitéer granskades utifrån 

Fribergs (2006) frågeställningar. Författarna fick sammantaget 14 artiklar som användes till 

litteraturöversikten. Sammanställning av databaser, sökord, antal träffar och urval bifogas i 

bilaga 1. Det bör dock observeras att samma artiklar har hittats i olika databaser och med 

olika sökkombinationer, men att författarna enbart har valt ut dessa artiklar utifrån en databas 

och en sökkombination.  

 

Analys 

Artiklarna som författarna valde ut analyserades utifrån Graneheim och Lundman (2004) 

kvalitativa innehållsanalys metod, vilket innebär att ta ut meningsbärande enheter, 

kondensera, koda och kategorisera data. Genom användandet av den kvalitativa 

innehållsanalys metoden kan författarna finna ett mönster utifrån artiklarnas resultat och 

diskussionsdel. Författarna arbetade först enskilt med att ta ut meningsbärande enheter i 

artiklarna utifrån studiens syfte för att sedan diskutera fram gemensam kondensering från de 

meningsbärande enheterna. Utifrån kondensering bildade författarna gemensamt koder utifrån 

studiens syfte. Författarna grupperade sedan gemensamt koderna för att kunna göra kategorier 

som gav ett mönster i den insamlade data. Hur författarna har utfört den kvalitativa 

innehållsanalysen visas med några valda exempel i tabell 1 nedan. Författarna analyserade 

och tolkade insamlad data och analyserade sedan fram kategorier. Analysen utifrån artiklarna 

resulterade i tre kategorier “Kompenserande interventioner för att möjliggöra 

aktivitetsutförandet”, “Anpassning av miljön för att möjliggöra aktivitetsutförande”, 

“Förebyggande interventioner för att möjliggöra delaktighet”.  

 

 

Tabell 1 Exempel på meningsbärande, kondensering, koder, kategorier,  

Meningsbärande Kondensering  Koder  Kategorier   

Studenter med ADHD 

förbättrade sittbeteendet 

när de använde 

Terapibollar ger 

förbättrad 

sittbeteende och 

Terapiboll som 

hjälpmedel 

Kompenserande 

intervention för att 

möjliggöra 
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terapibollar jämte stolar. 

Skrivförmågan ökade 

också 

ökad 

skrivförmåga. 

aktivitetsutförande 

Utformning av klassrum, 

ändring av visuella stimuli 

genom att reducera 

ljudnivån i skolmiljön 

Identifiera och 

reducera 

distraherande 

stimuli i 

klassrummet. 

Förändring i miljön 

 

Anpassning av 

miljön för att 

möjliggöra 

aktivitetsutförande 

 

Behandlingsprogrammet 

uppmuntrar 

arbetsterapeuter att 

anamma den viktiga roll 

som föräldrar har i den 

terapeutiska 

processen för att öka sin 

förståelse för 

förälder -barn interaktion 

och att utöka sina 

kunskaper för att omfatta 

effektivt samarbete med 

föräldrar för att 

gagna barnet 

Arbetsterapeut ska 

förmedla kunskap 

till föräldrar och 

involvera 

föräldrarna för att 

gagna barnet.   

Information/rådgiv

ning för barnets 

delaktighet 

Förebyggande 

interventioner för 

att möjligöra 

delaktighet  

 

 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden som togs i akt var att inte göra selektiva urval av data. Det vill säga att 

författarna inte väljer data utefter eget intresse (Friberg, 2006). Ett annat viktigt etiskt 

övervägande var att författarna skapade en egen förståelse och ett eget kritiskt granskande av 

materialet. Det vill säga att inte plagiera materialet som samlades in.  

 

Resultat 

Utifrån analysen av artiklarna framkom tre kategorier “Kompenserande interventioner för att 

möjliggöra aktivitetsutförandet”, “Anpassning av miljön för att möjliggöra 

aktivitetsutförande” samt “Förebyggande interventioner för att möjliggöra delaktighet”.  

 

Kategorierna innefattar arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD i skolan. 

Samtliga artiklar beskriver interventioner som möjliggör ett förbättrat aktivitetsutförande. 

Interventionerna innefattar att arbetsterapeuten strävar efter att möjliggöra deltagandet i 

aktiviteter för barn med ADHD i skolan. Interventionerna beskrivs under respektive kategori 
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nedan. 

 

Kompenserande interventioner för att möjliggöra aktivitetsutförandet 

Denna kategori beskriver interventioner som genom en kompensatorisk ansats möjliggjorde 

aktivitetsutförandet för barn med ADHD, vilket beskrevs i följande artiklar (Shilling, 

Washington, Billingsley, Deitz, 2003; Pfeiffer, Henry, Miller, Witherell, 2008; VandenBerg, 

2001; Chu, 2003; Chu & Reynolds, 2007a; Kurani, 2007; Shaffer, Jacokes, Cassily, 

Greenspan, Tuchman, Stemmer, 2000; Hutton, 2009; Pfeiffer, Henry, Miller, Witherell 2008; 

Schilling, Washington, Billingsley, Deitz, 2003; VandenBerg, 2001). 

 

Shilling et al. (2003), Pfeiffer et al. (2008), VandenBerg (2001) Chu (2003),  Chu och 

Reynolds (2007a) samt Kurani (2007) beskrev kompensation för bristande koncentration i 

aktiviteter för barn med ADHD i skolan. Kompensationerna som beskrevs var terapibollar, 

sittkuddar samt viktvästar. Genom att använda sig av kompensation som gav sensorisk 

stimulans ökade koncentrationsförmågan för barn med ADHD. Genom en ökad koncentration 

möjliggjordes aktivitetsutförandet för barn med ADHD i skolan. Chu (2003), Chu och 

Reynolds (2007a) samt Kurani (2007) beskrev att interventioner som stimulerade färdigheter 

genom användandet av kompensation som visuella scheman. Visuella scheman är en stor 

visuell bild över dagens aktiviteter.  I och med att dagen var schemalagd fick barn med 

ADHD en hjälp med att få en tydlig struktur vilket i sin tur gjorde att de kunde behålla 

koncentrationen i aktiviteten. Chu (2003), Chu och Reynolds (2007a), Kurani (2007) samt 

Shaffer et al. (2000) beskrev kompensation för planeringssvårigheter i aktiviteterna för barn 

med ADHD i skolan. Interventioner som visuella scheman möjliggjorde delaktigheten genom 

att barn med ADHD fick en tydlig struktur i när, var och under hur lång tid aktiviteten skulle 

utföras. Eftersom dagen var planerad kunde barnen i god tid förbereda sig själva och blir egna 

initiativtagare till aktivitet. Planeringen gjorde även att barnet tränades i att starta aktiviteter 

och avsluta aktiviteter vilket skapade en förbättrad fokus på uppgiften som i sin tur gav ett 

förbättrat utförande. En tydlig planering där barn med ADHD klarade av att komma i gång 

med uppgiften på en gång skapade en effektivitet i tiden som användes för uppgiften.   

 

Hutton (2009), Pfeiffer et al. (2008), Schilling et al. (2003), Shaffer et al. (2000) samt 

VandenBerg (2001) beskrev kompensation för bristande motoriska färdigheter i aktiviteter för 

barn med ADHD i skolan. Barnet med ADHD tränades i rytmik, timing och kroppshållning 
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vilket gjorde att de motoriska färdigheterna ökade och därmed möjliggjorde 

aktivitetsutförandet. Hutton (2009), Pfeiffer et al.(2008), Schilling et al. (2003) samt 

VandenBerg (2001) beskrev interventioner som möjliggjorde ett förbättrat aktivitetsutförande 

av motoriska färdigheter genom att förändringar gjordes. Ett exempel var att använda sig av 

sittkuddar och terapibollar för att förbättra sittbeteendet. Resultatet blev att barn med ADHD 

fick en bättre kroppshållning vilket gjorde att barnen kunde koncentrera sig mer på 

aktivitetsutförandet. Terapibollarna stimulerade även det sensoriska och motoriska 

nervsystemet vilket visade på en förbättrad handstil. Genom en förbättrad handstil kände 

många av barnen med ADHD enligt Shilling et al. (2003) samt VandenBerg (2001) en ökad 

tillfredsställelse och en ökad motivation till att fortsätta skriva och vara aktiva i aktiviteten. 

Shilling et al. (2003) beskrev upplevelsen för barn med ADHD i användandet av terapibollar 

på följande sätt; “My posture improves”, “ You can keep your brain active even when you’re 

bored ”, “ Writing is funner than ever ”. Shilling et al. (2003) beskrev även lärarnas 

upplevelse av användandet av terapibollarna för barn med ADHD på följande sätt; “The noise 

level immediately decreases.”  

 

Anpassning  av miljön för att möjliggöra aktivitetsutförande 

Denna kategori visar på interventioner riktade mot den sociala miljön samt den fysiska miljön 

med hjälp av anpassningar som beskrevs i följande artiklar (Young, 2007; Gol & Jarus, 2005; 

Cordier, Bundy, Hocking, Einfeld, 2009; Chu & Reynolds, 2007a). 

 

Young (2007), Gol och Jarus (2005), Cordier et al. (2009), Chu och Reynolds (2007a), Chu 

och Reynolds (2007b), DuPaul och Weyandtb (2006) samt Kurani (2007) beskrev 

anpassningar i den sociala miljön för att möjliggöra aktivitetsutförandet för barn med ADHD i 

skolan. Young (2007), Gol och Jarus (2005), Cordier et al. (2009) samt Chu och Reynolds 

(2007a) beskrev anpassningar genom att minska stimuli som kan störa barn med ADHD:s 

koncentration och fokus i aktiviteterna. Dessa artiklar visade även att arbetsterapeuten kunde 

hjälpa läraren att anpassa läromedlets användning för att skapa rätt stimulans för barnet. 

Andra förslag inbegriper förändringar i lektion och förändringar i schemat för att skapa en så 

tydlig och kontrollerbar miljö som möjligt för barnen med ADHD.  

 

Chu och Reynolds (2007a), Chu och Reynolds (2007b), Gol och Jarus (2005), DuPaul och 

Weyandtb (2006) samt Kurani (2007) beskrev att barn med ADHD hade svårt att skapa 
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sociala kontakter och att behålla lekkamrater. Interventionerna som att anpassa den sociala 

miljön genom att minska antalet barn i klassrummet kunde skapa en lugnare miljö. Cordier et 

al. (2009) samt Kurani (2007) beskrev anpassning av aktivitet genom att kombinera balans 

mellan struktur och frihet vilket gav barnen möjlighet till att vara aktiva och spontana. Enligt 

Cordier et al. (2009) kunde lekkamrater användas som förebilder i leken och arbetsterapeuten 

kunde hjälpa barn med ADHD att bättre anpassa sig i den sociala miljön genom att använda 

leken som intervention. Lekkamrater som intervention där barn med ADHD fick integreras 

med lekkamrater utan ADHD i samband med lek gjorde att barn med ADHD fick möjlighet 

att lära sig och läsa av det lekbeteende som lekkamraterna hade i lekens utförande. 

Integreringen gjorde att barn med ADHD utvecklades i den sociala miljön genom att barnen 

lärde sig de förväntade rollerna och samspelet som den sociala miljön kräver. 

 

Chu och Reynolds (2007a), Chu och Reynolds (2007b), Gol och Jarus (2005), DuPaul och 

Weyandtb (2006) samt Kurani (2007) beskrev anpassningar i den fysiska miljön som att öka 

utrymmet i klassrummet. Chu och Reynolds (2007a) samt Young (2007) visade anpassningar 

av fysiska miljön genom att val av bord och stolar kunde skapa en bättre kroppshållning, 

vilket hjälpte barnen att klara av att sitta still längre och hålla fokuset uppe under lektionstid. 

 Anpassning av placeringen av barn med ADHD i klassrummet resulterade i att barn med 

ADHD fick mindre flackande blick och det medförde att barnets fokus på aktiviteten ökade. 

Chu och Reynolds (2007a), Kurani (2007) samt Young (2007) beskrev att anpassning av 

visuella stimuli visade sig vara effektivt för barn med ADHD. Artiklarna belyste även 

anpassningar som att sänka ljudnivån och minska antal störande föremål i klassrummet vilket 

var viktigt för barn med ADHD.  Genom att identifiera och reducera distraktioner i 

klassrummet kunde barnen hålla fokus på aktiviteten. Young (2007) beskrev skolan enligt 

följande; “The classroom and the school can prove to be difficult environments for children 

and adolescents with ADHD.” 

 

Förebyggande interventioner för att möjliggöra delaktighet 

Denna kategori visar på förebyggande interventioner som möjliggör delaktighet vilket 

beskrevs i följande artiklar (Chu & Reynolds, 2007a; Chu & Reynolds, 2007b; Gol & Jarus, 

2005, DuPaul & Weyandtb, 2006).  

 

Chu och Reynolds (2007a), Chu och Reynolds (2007b), Gol och Jarus (2005) samt Kurani 
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(2007) visar att interventioner som involverar barn och vuxnas gemensamma delaktighet 

bidrog till att barnen med ADHD förbättrade sina färdigheter i aktivitet. Interventioner riktade 

sig mot att utbilda föräldrar och lärare. Utbildningen gav föräldrar och lärare kunskap om 

strategier som kunde användas i skolan för barn med ADHD, vilket ledde till att föräldrar och 

lärare kunde stötta och motivera barnens aktiviteter i skolan och möjliggöra delaktigheten för 

barnet. Föräldrarna och lärarna fick exempelvis lära sig att använda strategier som handlade 

om att lära sig att strukturera aktiviteter för barn med ADHD i skolan. Strategierna som 

arbetsterapeuten lärde ut handlade exempelvis om att lära föräldrar och lärare att forma en 

daglig rutin med hjälp av visuella scheman och att anpassa fysiska aktiviteter.  

 

DuPaul och Weyandtb (2006), Chu och Reynolds (2007a) samt Kurani (2007) beskrev 

strategier för att motivera barnen att fullfölja uppgifter. Omorganisering av aktivitet och 

planering av åtgärder för barn med ADHD kunde skapa en medvetenhet för föräldrar och 

lärare i att lära sig att se ett mönster i aktiviteter för att se vad som fungerade och vad som inte 

fungerade för det enskilda barnet med ADHD. Strategierna handlade bland annat om att 

lärarna kunde bryta ner uppgifterna i mindre delar, vilket ledde till att barnet fick möjlighet att 

känna att han/hon klarat av att avsluta den delen av uppgiften. Enligt Kurani (2007) kunde 

strategier som handlade om att bryta mönster öka koncentrationen för barn med ADHD till att 

klara av att slutföra uppgiften. Exempelvis på dessa strategier var att låta barn med ADHD 

aktivera sig genom att hoppa studsmatta och gå en rask promenad innan uppgiften i 

klassrummet påbörjades. DuPaul och Weyandtb (2006), Chu och Reynolds (2007a) samt 

Kurani (2007) beskrev att strategierna belyste vikten av att läraren kunde forma uppgiften 

efter barnet genom att minska kraven i uppgiften, ge kontinuerlig feedback och att läraren 

kontinuerligt upprepade exempelvis klassrumsregler. Användning av feedback och 

kontinuerlig upprepning ökade möjligheter till att korrigera eventuella felaktiga uppfattningar 

och planeringar. Interventionerna visade att barn med ADHD motiverades och blev mer 

delaktiga i aktiviteterna i skolan. En lärares exempel av påminnelse om reglerna var följande: 

“raise your hand before speeking”(DuPaul & Weyandtb, 2006). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Resultatet belyste att det finns ett flertal olika arbetsterapeutiska interventioner för barn med 

ADHD i skolan, vilket var studiens syfte. Enligt Kielhofner (2008) kan utförandet av aktivitet 

bero på underliggande fysiska och mentala förmågor, vilket styrks av den aktuella studiens 

resultat. Analysen av artiklarna som ingick i studien visar exempelvis att genom användandet 

av olika kompenserande interventioner så möjliggjordes aktiviteter för barn med ADHD.  

Resultatet i denna studie visade även att genom anpassning av miljön i skolan möjliggjordes 

aktivitetsutförandet. Detta överrensstämmer med Kielhofner (2008) resonemang att även 

miljön påverkar aktivitetsutförandet för individen.  Vidare framkom att förebyggande 

interventioner möjliggör delaktighet och enligt Kielhofner (2008) skapas delaktighet i 

aktiviteten genom att stärka motivationen för individen och genom att aktiviteten ger en 

utmaning. Andra förebyggande interventioner som exempelvis strategier för föräldrar och 

lärare kan enligt studiens resultat även det möjliggöra delaktighet i aktivitet för barn med 

ADHD.   

 

Resultatet visar att kompenserande interventionerna användes för att hjälpa barnen till att bli 

mer delaktiga i aktiviteterna i skolan. När barn med ADHD fick hjälp med struktur och 

planering skapades en större självständighet för barnen. Genom att barn med ADHD blir mer 

delaktiga och självständiga i aktiviteterna i skolan anser författarna att aktiviteterna som 

utförs blir mer meningsfulla för barnet. För mycket stimuli kan vara stressande och störande i 

koncentrationen för barn med ADHD. De upplevs ofta som stökiga i klassrummet vilket gör 

att andra barn i klassrummet får svårt att fokusera på deras egna aktiviteter. Resultatet har 

visat att det går att minska stress och koncentrationssvårigheter genom arbetsterapeutiska 

interventioner. Något som framkom i Farrell (2006) studie som belyser bland annat att barn 

med ADHD behöver sensorisk stimulans för att klara av att koncentrera sig och hålla fokus på 

uppgifterna i klassrummet. I andra studier (Pfeiffer et al., 2008; Schilling et al., 2003) 

framkom liknande resultat att med rätt kunskap och strategier kan barnen hjälpas till att 

koncentrera sig mer under lektionstid, vilket gör att barnen inte stör klasskamraterna under 

lektionstid i klassrummet. Resultatet i denna studie visar att interventioner av detta slag kan 

vara viktiga eftersom barn spenderar mycket tid sittandes i klassrummet och då är det viktigt 

att barnen känner sig bekväma och avslappnade. Interventionen påverkar även 
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aktivitetsutförandet positivt och en motivation skapas utifrån att barnet upplever känslan av 

att de klarar av att utföra aktiviteten.  

 

Denna studies resultat belyser kompensatoriska interventioner som visuella scheman för att 

barn med ADHD i god tid tydligt ska veta vad som kommer att ske under dagen i skolan. 

Barn med ADHD motiveras även när de får struktur i dagens aktiviteter. Strukturen skapar ett 

självförtroende och en trygghet som barn med ADHD annars kan sakna, vilket styrks av Case-

Smith (2005). Kan det vara så att genom att barnen i god tid vet vad som ska ske, skapas det 

en trygghet och en möjlighet för barnet att förbereda sig inför aktiviteten? En möjlighet för 

barn med ADHD i svenska skolan skulle kunna vara att få mera stöd och hjälp att koncentrera 

sig under lektionstid via arbetsterapeutiska interventioner som kompenserar för bristande 

koncentration.  

 

Kielhofner (2008) beskriver att miljön påverkar utförandet i aktiviteten. Miljön i skolan kan 

vara en stor utmaning för barn med ADHD eftersom den sociala och den fysiska miljön ställer 

höga krav på barnen. Resultatet av denna studie visar att barn med ADHD behöver 

individanpassade interventioner i miljön. Barn med ADHD har ofta svårt med den sociala 

interaktionen vilket enligt Cordier et al. (2009) kan tränas med hjälp av lekkamrater som 

används som förebilder i leken. En risk som författarna dock ser med att använda 

lekkamraterna tillsammans med barn med ADHD i intervention är att det ställs stora krav på 

lekkamraterna i att klara av att förstå barn med ADHD eftersom barnet inte alltid har kunskap 

om de sociala rollerna i leken, vilket då i sin tur kan vara frustrerande för barn utan ADHD.  

 

Resultatet i denna studie visade att arbetsterapeutiska interventioner riktade sig även mot den 

fysiska miljön med att se över klassrummens utformning och placering av möbler, samt 

placeringen av barnet med ADHD.  Att minska antalet barn i klassrummet påtalades även som 

en form av intervention. Resultatet visade även på interventioner som att se över den 

omgivande miljön utanför klassrummet. Vikten av att interventioner genomförs på både social 

och fysisk miljö vilket framhålls inom arbetsterapeutisk teori framkom i denna studies 

resultat. Författarna ser dessa arbetsterapeutiska interventioner som en stor investering 

eftersom helheten av interventionerna resulterade i ett förbättrat aktivitetsutförande för barn 

med ADHD i skolan.  
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Young (2007), Gol och Jarus (2005) samt Chu och Reynolds (2007a) belyser att 

arbetsterapeuten även kan hjälpa läraren att anpassa läromedlets användning för att skapa rätt 

stimulans för barnet. Skolan är en stor del av barnet sysselsättning eftersom barnet spenderar 

många timmar av den vakna tiden i skolan. Juul (2005) belyser att det är viktigt att skolorna 

har strategier och individanpassade åtgärder för barn eftersom alla elever är individer och 

agerar och reagerar på olika sätt. Eftersom barn med ADHD enligt Duvner (1998) och Juul 

(2005) ofta har svårt med koncentration, uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet ser 

författarna till denna studie att det är extra viktigt med individanpassade åtgärder för att 

barnen med ADHD ska klara av skolan och dess krav. McBryde et al. (2004) belyser att det är 

viktigt att skolorna kan erbjuda bästa möjliga samspel mellan person, aktiviteten och miljö 

vilket även framkom i studiens resultat. Detta visar på vikten av att arbeta utifrån 

arbetsterapeutisk teori vid och att det finns mycket att arbeta med för en arbetsterapeut i 

skolan.   

 

Resultatet i studien visar på att det finns en risk för utanförskap för barn med ADHD det är 

därför viktigt att redan i tidig ålder skapa möjligheter till att lyckas med utförand av aktiviteter 

i skolan för dessa barn. Stöttning i form av interventioner på ett flertal olika områden något 

som framkom tydligt i denna studie och som även framkommer i Socialstyrelsens 

kunskapsöversikt (2004). Eftersom det ställs många krav i samhället är det viktigt att vuxna 

blir delaktiga i barnets aktivitetsutförande vid en tidig ålder för att kunna stödja barnet till att 

klara av att anpassa sig och fungera i samhället.  

 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt för att få en översikt av befintlig 

internationell forskning om arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD i skolan. 

Författarna har utgått från Friberg (2006) för att tydligt beskriva tillvägagångssättet i studien 

vilket har stärkt studiens trovärdighet.  Det fanns lite forskning på det område som de valt att 

söka artiklar inom, enligt Friberg (2006) kan det leda till att studiens kvalitet påverkas. 

 

Författarna hade svårt att hitta relevant data eftersom de inte fick så många träffar men 

artiklarna som valdes var relativt nya studier vilket gjorde att artiklarna kändes relevanta. Val 

av sökorden utgick från de begrepp som fanns med i studiens syfte. De slutgiltigt valda 
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sökorden och sökkombinationerna gav relevanta träffar som kunde kopplas till studiens syfte, 

men antalet utvalda artiklar blev inte så många som önskat utifrån syftet. Författarna vill 

påpeka att antalet utvalda artiklar som användes inte behöver vara de enda artiklarna som 

finns relevant för syftet, det kan vara så att författarna har missat relevanta artiklar utifrån de 

sökorden och sökordskombinationerna som valdes. Det kan även vara så att formuleringen av 

syftet kan ha att göra med bristen på relevanta artiklar. Författarna har även utgått ifrån 

abstrakten i valet av artiklar vilket kan göra att de uteslutit några artiklar som kan ha varit 

relevanta. Möjligheten finns även att det kan ha skett en misstolkning av artiklarnas innehåll 

på grund av att alla artiklarna var publicerade på engelska. Studiens validitet har stärkts 

genom att författarna både enskilt och tillsammans sökt artiklar och sedan jämfört resultatet 

av de funna artiklar, vilket har bidragit till att få en bred datainsamling.  

 

Litteraturöversikten innefattar 14 artiklar, författarna uppfattade det som att det är ett fåtal 

artiklar men de anser ändå att artiklarna som valdes ut motsvarar studiens syfte. Författarna 

anser att validiteten i studien har stärkts då studien undersöker det som var för avsikt att 

undersöka. Författarna vill även belysa att det finns fler artiklar inom området arbetsterapi och 

barn med ADHD men att de artiklarna inte har motsvarat syftet till litteraturöversikten.   

 

Artiklarna som har samlats in har analyserats utifrån Lundman och Graneheim (2004) 

kvalitativa innehållsanalys, metoden valdes av författarna för att få en struktur i hur 

författarna skulle bearbeta data i artiklarna som valdes ut. Eftersom författarna först enskilt 

samt sedan tillsammans analyserat artiklarna har trovärdigheten i studien styrkas. Författarna 

bearbetade data genom att välja ut meningsbärande enheter för att sedan kondensera och 

sedan koda och kategorisera. Författarna har valt att samarbeta mycket för att kunna stödja 

och diskutera fram kategorier. Genom valet av att samarbeta och att göra en kvalitativ 

innehållsanalys anser författarna att den insamlade data har bearbetats noggrant och i enlighet 

med Lundman och Graneheim (2004) har tillförlitligheten styrkts. Samarbetet har utgått ifrån 

författarna, handledaren och seminarier med kurskamrater samt examinator med olika nivåer 

av kunskap och erfarenhet. Genom diskussioner och reflektioner har författarnas 

tillförlitlighet i studiens resultat styrkts. Urval och analys av data har författarna noggrant 

beskrivit vilket gjort att pålitlighet i studien stärks (Lundman & Graneheim, 2004). 

Pålitligheten har även stärkts via feedback av erfaren handledare som själv har gjort egna 

studier. 
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Artiklarna som författarna funnit har kvalitetsgranskats utifrån Friberg (2006). Artiklarna 

handlade om arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD vilket var studiens syfte 

att beskriva Författarna anser att det har kunnat beskriva de interventioner som de har 

analyserat utifrån de funna artiklarna. Författarna anser därför att de har kunnat besvara 

studiens syfte till en viss del, men att det finns mer att utforska i området skola och barn med 

ADHD där av förslaget om vidare forskning. 

 

Konklusion 

Resultatet från de analyserade artiklarna visade att det är viktigt att få med en helhet av 

personen, aktiviteten och miljön. Genom interventioner för barn med ADHD får barnet 

möjlighet att vara självständig vilket i sin tur leder till ett ökat självförtroende och en ökad 

självbild. Barn med ADHD får en möjlighet till att vara en elev/lekkamrat/klasskamrat och 

inte bara barnet som stör eller är olydig.  Resultatet visade att arbetsterapeuten kan utbilda och 

instruera föräldrar och lärare så att en djupare kunskap och ett större inflytande kunde ske 

mellan barn med ADHD och deras föräldrar och lärare. Författarna ser även en stor vikt av att 

barn med ADHD diagnostiseras vid en tidig ålder så att interventioner kan sättas in vid ett 

tidigt skede. Genom att ha en arbetsterapeuts kunskaper om klientcentrering och 

aktivitetsutförande på plats i skolan kan barn med ADHD få stöd i ett tidigare skede. Som det 

ser ut i Sverige för tillfället nås arbetsterapeuter via barnhabiliteringen vilket gör att 

föräldrarna själva oftast måste ta kontakt. Vi har sett och upplevt under utbildningens gång att 

arbetsterapeuter är en okänd yrkesprofession för många människor i samhället. Därför ser vi 

ett stort problem i att ansvaret ska ligga på föräldrar och till viss del lärare i att ta kontakt med 

en arbetsterapeut då många personer i samhället inte ens vet vad det är arbetsterapeuter kan 

bidra med i skolan. Om det då istället skulle finnas en arbetsterapeut i skolan skulle vår 

profession automatisk bli mera känd för personerna i samhället och våra kunskaper om 

personen, aktiviteten och miljön skulle kunna användas för barn med ADHD i skolan. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns lite forskning inom området arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med 

ADHD. Författarna har sett att ADHD är en diagnos som ökar. Författarna har även sett att 
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arbetsterapeutiska interventioner behövs i skolan för barn med ADHD och vikten av vidare 

forskning i Svenska skolan ser vi därför som stor. För att arbetsterapeutiska interventioner för 

barn med ADHD i skolan ska växa behövs evidens för interventionerna. Därför ser författarna 

även att vidare forskning en viktig del i utvecklingen av arbetsterapeuter i skolan. 

Tillkännagivanden 

Författarna vill ta tillfället i akt att tacka handledaren Maria Prellwitz för god vägledning i 

arbetets gång och ett stort stöd i utvecklingen av examensarbetet.  Stor tack riktas även mot 

familj och vänner som ställt upp och stöttat under arbetets gång.  
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Bilaga 1 

Sammanställning av databaser, sökord, antal träffar samt urval 

Databas Sökkombinationer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Kvalitetsgranskade Valda 

artiklar 

CINAHL Occupational 

therapy AND 

intervention* AND 

child*AND ADHD 

9 6 5 5 3 

CINAHL Occupational 

therapy AND 

Attention deficit 

hyperactivity 

disorder AND 

school 

9 3 2 2 2 

CINAHL ADHD AND 

intervention* AND 

school 

52 8 6 - - 

CINAHL Occupational 

therapy AND 

Attention deficit 

hyperactivity 

disorder 

 

42 5 5 2 2 

PubMed Occupational 

therapy and child 

and ADHD 

75 27 5 2 2 

AMED Occupational 

therapy AND 

Attention deficit 

hyperactivity 

disorder 

 

28 8 4 1 1 

AMED Occupational 

therapy and school 

and intervention 

97 8 2 1 1 

AMED occupational 

therapy 

interventions AND 

Attention deficit 

hyperactivity  

disorder AND 

school 

133 7 5 3 3 

TOTALT    34 16 14 

 

 


