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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Exekutiva nedsättningar som koncentrationssvårigheter, problem med 

impulskontroll och arbetsminne hos barn med ADHD kan innebära svårigheter med 

skolarbete och vardagssysslor på ett normativt sätt. Låg självkänsla, lägre skolprestation 

och uppvisade symtom på depression är påvisat bland barn med ADHD. Långvarigt 

stillasittande och inaktivitet har negativ effekt på barns fysiska och psykiska hälsa, 

samtidigt säger evidens att fysisk aktivitet höjer skolprestation, förbättrar hjärnans 

struktur, minne och samordning av exekutiva funktioner. 

Syfte: Var att undersöka effekten av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner hos barn 

med ADHD. Även att ta reda på vilka dataanalysmetoder som de inkluderade artiklarna 

använt. 

Metod: Var att sammanställa resultaten av tretton kvantitativa artiklar i en deskriptiv 

litteraturstudie. 

Huvudresultat: Effekten av fysisk aktivitet, oavsett form, förbättrar signifikant 

exekutiva funktionerna: koncentration, impulskontroll och arbetsminne hos barn med 

ADHD. Resultatet pekar även på ett samband mellan förbättrar exekutiva funktioner 

och effekten av måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet där en effektstorlek på n2 > 0,1 

eller d > 0,60 har påvisats. Resultatet av den metodologiska frågeställningen påvisar att 

majoriteten av valda artiklar använde ANOVA, Chi-square, Cohen´s d, Bonferroni, 

Shapiro Wilks och Leven´s test. 

Slutsats: Fysisk aktivitet, oavsett form, som höjer pulsen måttligt- till högintensivt 

förbättrar förmågan att fokusera, bibehålla- och rikta fokus, inleda- och avsluta 

uppgifter, medvetandehålla och arbeta information under kortare tidsperioder hos barn 

med ADHD. Genom Sjuksköterskan kan kunskapen om att måttlig- till högintensiv 

fysisk aktivitet förbättrade exekutiva funktioner hjälpa barn med ADHD i deras dagliga 

liv och bidra till hälsa. 

Nyckelord: ADHD, barn, effekt, fysisk aktivitet 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: A decrease in the executive functions of concentration, sustained 

attention and working memory in children with ADHD may provide difficulties with 

academic performance and everyday life. Low self-esteem, low academic performance 

and shown symptoms of depression have been detected in children with ADHD. 

Longtime exposure to fysical inactivity have negative effects on physical and mental 

health among children. On the other hand evidence claim that physical activity increase 

academic performance, improves the structures of the brain, memory and coordination 

of executive functions. 

Aim: Was to examine the effects of physical activity on executive functions in children 

with ADHD. Also to find out what statistical analysis the included articles used. 

Method: Was to compile the result of thirteen quantitative articles in a descriptive 

review study. 

Main result: The effect of physical activity, independent of variety, significantly 

improves the executive function of concentration, sustained attention and working 

memory in children with ADHD. The results also points towards a connection between 

improved executive function and the effect of moderate to high intensive physical 

activity where an effect size of n2> 0.1 or d > 0.60 has been detected. The results of the 

methodological question shows that a majority of the included articles used ANOVA, 

Chi-square, Cohen´s d, Bonferroni, Shapiro Wilks and Leven´s test. 

Conclusion: Physical activity, independent of variety, wich raises heartbeat 

moderate- to high intensive improves the ability to sustain focus, to initiate- 

and complete tasks, sustain- and process information during shorter periods of time in 

children with ADHD. Through the Registered Nurse the knowledge of that moderate- to 

high intensive physical activity wich improves executive functions can help children 

with ADHD in their everyday life and contribute to health. 

 

Key words: ADHD, children, effects, physical activity 
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Introduktion 

ADHD 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På Svenska, 

Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (Thernlund, Guldberg-Kjär & 

Ginsberg red. 2013; Brown 2016). ADHD är en kriteriebaserad diagnos som innebär en 

utvecklingsmässig störning av hjärnans styrsystem, med nedsatta exekutiva funktioner 

som följd (Brown 2016; Thernlund et al. red. 2013; Almer & Sneum 2012; Timimi 

2005; Teeter 2004). American Psychiatric Association, APA, skapade Diagnostic and 

Statistical Manual of mental Disease, DSM-IV, som är ett globalt mätinstrument för att 

diagnostisera ADHD (Thernlund et al. red. 2013). För diagnosen ADHD enligt DSM-IV 

ska minst 6 symtom på ouppmärksamhet och 6 symtom på hyperaktivitet-impulsivitet 

uppfyllas (Thernlund et al. red. 2013; Brown 2016; Almer & Sneum 2012). Enligt 

Socialstyrelsen (2014) uppskattas 5 procent av alla barn i skolåldern ha ADHD. 

Exekutiva funktioner 

Det finns inte en sammanställd definition på vad exekutiva funktioner är, men det råder 

konsensus om att det är ett samlingsnamn för funktioner i hjärnans elektriska styrsystem 

(Brown 2016; Thernlund et al. red. 2013; Almer & Sneum 2012; Timimi 2005; Teeter 

2004). Dessa är omedvetna processer så barn med ADHD kan inte hållas ansvarig. 

Exekutiva funktioner inleder, samordnar och reglerar koncentration, impulskontroll och 

arbetsminne, som är de centralt nedsatta exekutiva funktionerna vid ADHD (Brown 

2016; Thernlund et al. red. 2013; Almer & Sneum 2012; Timimi 2005). 

 

Dopamin och noradrenalin är signalsubstanser i hjärnans styrsystem. Enkelt förklarat 

gör dopamin så att vi kan hålla fokus, skapa nya minnen, plocka fram lagrad 

information och noradrenalin styr bland annat vakenhet och koncentration (Thernlund et 

al. red. 2013; Brown 2016; Meeusen 2005; Meeusen & De Meirleir 1995). Enligt 

Brown (2016), Thernlund red. (2013), Almer och Sneum (2012), Timimi (2005) och 

Teeter (2004) fungerar dopamin- noradrenalinsystemet sämre vid ADHD på grund av 

abnormt utvecklade dopaminerga och noradrenerga transmittorbanor som ger onormalt 

låga nivåer av dopamin och noradrenalin. 
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Koncentration, impulskontroll och arbetsminne 

Brown (2016) förklarar att de nedsatta exekutiva funktionerna koncentration, 

impulskontroll och arbetsminne vid ADHD tillsammans utgör kroniska problem med att 

fokusera, bibehålla- och rikta fokus, inleda- och avsluta uppgifter och att använda 

arbetsminnet. Arbetsminne innebär att medvetandehålla och arbeta information under 

kortare tidsperioder (Thernlund red. 2013). Problemen hämmar barn med ADHD i det 

dagliga livet och graden av dysfunktion varierar med graden av krav och individ 

(Brown 2016). Vanligt är att barn med ADHD blir hyperaktiva för att behålla vakenhet 

(Thernlund et al red. 2013; Brown 2016). Hyperaktivitet kan yttra sig mer eller mindre 

synligt. Från att pilla med håret, trumma med fingrar eller fötter till att snurra runt på 

stolen och behöva gå runt i rummet, vilket kan få sociala konsekvenser (Thernlund et al. 

red. 2013; Brown 2016). Timimi (2005) förklarar att i västerländsk kultur är det djupt 

rotat att gott uppförande som att sitta tyst och stilla belönas och motsatsen bestraffas. 

 

Kita och Inoue 2017, Brown (2016), Teeter (2004), Thernlund, Nylander & Ginsberg 

red. (2013) och Timimi (2005) menar att det finns ett samband mellan barn med ADHD 

och låg självkänsla, låg känsla av egenvärde, lägre skolprestation och uppvisade 

symtom på depression. Personer med ADHD har även ökad risk att drabbas av psykisk 

ohälsa och större sociala anpassningsproblem i vuxen ålder (Brown 2016; Guldberg-

Kjär red. 2013; Teeter 2004; Timimi 2005). 

Att mäta exekutiva funktioner 

Eriksen Flanker test och Stroop-test används för att mäta de exekutiva funktionerna 

koncentration och impulskontroll (Lamers & Roelofs 2017; Almer & Sneum 2012). 

Testpersonen utsätts för ett konfliktladdad stimuli i form av ord, bokstäver eller 

symboler på en datorskärm. Testpersonen instrueras att trycka på en knapp endast när 

två figurer med samma färg och form dyker upp efter varandra. Ett jämnt flöde med 

figurer dyker upp på skärmen begränsat till blå, röd, fyrkant eller cirkel. Två röda 

fyrkanter efter varandra är korrekt o.s.v. (Lamers & Roelofs 2017). Antal feltryck, 

korrekta tryck, extra tryck och reaktionstid bedöms mot en stor databas för att få ett mått 

på koncentration och impulskontroll (Lamers & Roelofs 2017). Testerna varierar i 

svårighetsgrad anpassat efter ålder (Lamers & Roelofs 2017; Almer & Sneum 2012).  
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Arbetsminne mäts med AWMA-S och WRAT-3 som är datoriserade test som mäter 

verbalt och visuospatialt arbetsminne och korttidsminne. Genom siffer-, figur- och 

bokstavsrepetition framlänges och baklänges där antal korrekta svar och tid räknas. 

Testerna varierar i svårighetsgrad anpassat efter ålder (Packiam Alloway, Gathercole, 

Kirkwood & Elliott 2009; Almer & Sneum 2012). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras enligt Mattson, Jansson och Hagströmer red. (2016) som all 

kroppslig rörelse som höjer energiförbrukningen utöver viloförbrukning. Aerob fysisk 

aktivitet är den vanligaste formen och definieras som pulshöjande aktivitet där 

energibehovet i första hand täcks av syreförbrukning (Mattson et al. red. 2016). Fysisk 

aktivitet uttrycks i intensitet. Intensitet är belastning i relation till maximal kapacitet och 

skrivs som % HRR (Mattson et al. red. 2016). Måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet 

klassas som 60-94% av HRR (Mattson et al. red. 2016). 

 

Vid måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet ökar blodtillförseln till hjärnan med 20 % 

och frisättningen av dopamin och noradrenalin ökar (Meeusen 2005; Meeusen & De 

Meirleir 1995; Fulk, Stock, Lynn, Marshall, Wilson & Hand 2004; Endres, Gertz, 

Lindauer, Katchanov, Schultze, Schröck, Nickenig, Kuschinsky, Dirnagl & Lauf 2003; 

Swain, Harris, Wiener, Dutka, Morris, Theien, Konda, Engberg, Lauterbur & 

Greenough 2003). 

 

Långvarigt stillasittande och inaktivitet har bevisad negativ effekt på barn- och 

ungdomars fysiska- och psykiska hälsa (Berg & Ekblom red. 2016; Field 2012; 

Lundbye-Jensen, Skriver, Nielsen & Roig 2017). Studier gjorda på odiagnostiserade 

barn visar samtidigt att fysisk aktivitet höjer skolprestation, förbättrar hjärnans struktur, 

minne och samordning av exekutiva funktioner (Bangsbo, Krustrup, Duda, Hillman, 

Andersen, Weiss, Williams, Lintunen, Green, Riis Hansen, Naylor, Ericsson, Nielsen, 

Froberg, Bugge, Lundbye-Jensen, Schipperijn, Dagkas, Agergaard, Von Seelen, 

Østergaard, Skovgaard, Busch & Elbe 2016; Ericsson 2003; Best 2010). 

 

Barn och ungdomar mellan 6 och 17 års ålder rekommenderas därför minst 60 minuter 

fysisk aktivitet per dag (Berg & Ekblom red. 2016). Men en studie på uppdrag av 

regeringen tillsammans med Centrum för idrottsforskning, CIF, visar att barn rör sig för 
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lite, har för mycket skärmtid och att det finns stora skillnader mellan kön och ålder 

(Norman, Bohman, Nyberg & Schäfer Elinder 2017). 

Definition av effekt 

Effekt definieras enligt Polit och Beck (2012) som en påföljd. Effekt är något som följer 

efter en händelse eller tillförsel. Exempelvis är 20 % ökad blodtillförsel till hjärnan en 

effekt av måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet (Meeusen 2005; Meeusen & De 

Meirleir 1995; Fulk et al. 2003). Vid kvantitativa effektstudier mäts effektstorleken 

genom olika dataanalysmetoder som Cohens´d vars värde skrivs som d, eller Eta vars 

värde skrivs n2 och kan översättas i procent (Polit & Beck 2012; Burns & Grove 2011).  

 

 

Effektstorlek Cohen´s d (d) Eta  (n2) 
 

Liten skillnad > 0,20 0,00 - 0,004 

Måttlig skillnad > 0,40 0,05 - 0,09 

Stor skillnad > 0,60 > 0,10 -  

 

 

Figur 1. Effektstorlek Cohen´s d och Eta 

Sjuksköterskan inom barn- och ungdomspsykiatrin 

Enligt Thernlund, Ginsberg & Guldberg-Kjär red. (2013) så ska Sjuksköterskan i mötet 

med barn med ADHD skapa engagemang, förmedla kunskap och hjälpa barnen att hitta 

strategier för att anpassa sin vardag med ADHD efter de individuella behov som barnen 

har. Enligt FN:s barnkonvention definieras barn som varje människa under 18 år 

(Regeringskansliet 2014). 

 

Thernlund et al. red. (2013) och Brown (2016) anser också att det är viktigt att 

sjuksköterskan belyser fördelar med att ha ADHD. Personer med ADHD har förmåga 

att hyperfokusera när ett ämne är tillräckligt intressant. Kreativitet och innovativ 

förmåga är också vanligt påvisade egenskaper hos barn med ADHD (Thernlund et al. 

red. 2013; Brown 2016). Teeter (2004) menar att sjuksköterskan har ansvar att 

undersöka ADHD-symtomens inverkan på familjen, skolförhållanden, psykosociala 

områden och självkänslan hos barn med ADHD. Sjuksköterskan arbetar med 
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multimodala insatser för barn med ADHD genom att samverka mellan skola, hem, 

psykiatri och socialtjänst (Teeter 2004; Thernlund et al. red. 2013; Thernlund red. 

2013). Samtal, föräldrautbildning, utbildningsgrupper för barn med ADHD, medicinsk 

korrigering, omvårdnad- och behandlingsplanering ingår i sjuksköterskans jobb (Teeter 

2004; Thernlund et al. red. 2013; Thernlund red. 2013). 

Teoretisk referensram 

Föreliggande studie använde Roy´s Adaptation Model som teoretisk referensram för att 

förstå och beskriva det studerade fenomenet. Även för att beskriva hur resultatet kan 

användas inom omvårdnad och kopplas till sjuksköterskeyrket. 

Roy´s Adaptation Model beskriver den process individen går igenom från stimuli till 

anpassning. För att förstå processen, måste individen först förstås i sin helhet. Individen 

är biologisk, psykologisk och social i konstant interaktion med en föränderlig inre och 

yttre miljö (Roy & Andrews 1999). 

 

Ett stimuli kommer att resultera i respons som enligt Roy och Andrews (1999) tar 

uttryck som känslor och beteende, med upplevelse av hälsa eller ohälsa. Upplevelsen 

beror på om den coping och anpassning som individen kan tillämpa blir positiv eller 

negativ. Coping är enligt Roy och Andrews (1999) det medfödda och införskaffade 

sättet att interagera med en föränderlig miljö.  

 

Anpassning sker efter tre olika nivåer i livsprocessen enligt Roy och Andrews (1999). 

Den första är den integrerade nivån, en anpassning som sker naturligt för att möta 

individens behov. Den andra är en kompensatorisk nivå, den kräver kompensation vid 

förlust. Den tredje är en kompromissande nivå. Den innebär att både den integrerade 

och kompenserande anpassningen är otillräcklig. När anpassning är under kompromiss, 

finns risk för anpassningsproblem och ohälsa (Roy & Andrews 1999). 

 

Processen till anpassning kan enligt Roy och Andrews (1999) observeras genom fyra 

kategorier av anpassning. Den fysiska-psykiska, självuppfattning- gruppidentitet, 

rollfunktion och det ömsesidiga beroendet individen har gentemot omvärlden (Roy & 

Andrews 1999). 
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Roy och Andrews (1999) beskriver omvårdnad som en profession med fokus på den 

mänskliga livsprocessen och betonar hälsopromotion för individer, familjer, grupper 

och samhället som helhet. Sjuksköterskan ska enligt Roy och Andrews (1999) erhålla 

spetskompetens för att möta individen och samhällets specifika behov för att uppleva 

hälsa. Hälsa är individens totala välbefinnande och integritet som reflekteras av 

individens anpassning (Roy & Andrews 1999). Miljö är allt som rör individen och dess 

hälsa, inklusive människorna runt om och de livsgivande eller begränsande resurser som 

ges (Roy & Andrews 1999). 

Problemformulering 

Exekutiva nedsättningar vid ADHD kan innebära svårigheter i utförande av skolarbete 

och vardagssysslor på ett normativt sätt. Barn med ADHD löper risk att inte leva upp 

till de förväntningar som de själva har eller omgivningen ställer. Det finns ett påvisat 

samband mellan barn med ADHD och låg självkänsla, låg känsla av egenvärde, lägre 

skolprestation och uppvisade symtom på depression.  

 

Med evidens på att fysisk aktivitet är gynnsamt för barns skolprestation, minne och 

samordning av exekutiva funktioner ställt till att barn med ADHD har större benägenhet 

för psykisk ohälsa och låg skolprestation, ser vi ändå att det finns få studier som 

undersöker effekten av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner hos barn med ADHD. 

 

Med hypotesen att fysisk aktivitet är gynnsamt för barn med ADHD ville författarna till 

föreliggande studie undersöka effekten av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner hos 

barn med ADHD genom att granska tidigare studier. Detta för att ge stöd till 

behandling, som genom Sjuksköterskan kan utgöra verktyg till anpassning för barn med 

ADHD i deras vardag. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka effekten av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner hos 

barn med ADHD. Det andra syftet var att ta reda på vilka dataanalysmetoder som de 

inkluderade artiklarna använt. 
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Frågeställning 

1 Vad har fysisk aktivitet för effekt på exekutiva funktioner hos barn med ADHD? 

2 Vilka dataanalysmetoder har de inkluderade artiklarna använt? 

 

Metod 

Design 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med deskriptiv design, vilket innebär att 

författarna har granskat och summerat tidigare publicerade vetenskapliga artiklar för att 

beskriva effekten av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner hos barn med ADHD (Polit 

& Beck 2012). 

Sökstrategi 

Sökningarna efter tidigare publicerade vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycINFO som enligt Polit och Beck (2012) är centrala för 

omvårdnadsforskning. ADHD, Children, Physical activity och Effects användes som 

sökord. Dessa är de mest centrala orden i syftet och samtliga skrevs som fritext i alla 

databasernas sökfält. Sökningarna gjordes med begränsningarna peer reviewed, full text, 

utgivningsår mellan 2012 - 2017, engelskspråkiga och tillgänglighet via Högskolan i 

Gävles proxyserver.  Enligt Polit och Beck (2012) så är begränsningar som 

publikationsår och peer reviewed ett bra sätt att få mer specifika sökresultat. 

 

Tabell 1. Databas, begränsningar, söktermer, antal träffar och valda artiklar 
 

Databas  
 

 

Begränsningar 

(limits) sökda- 

tum 

Söktermer Antal träffar  Valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

PubMed 

  

2012 - 2017, full 

text, tillgänglig via 

Högskolan i Gävle, 

språk 

ADHD children 

physical activity 

effects  

44 7 
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Engelska.  2017-08-

24 

Cinahl 

  

peer reviewed, 2012 

- 2017, full text, 

tillgänglig via 

Högskolan i Gävle, 

språk Engelska. 

2017-08-24 

ADHD children 

physical activity 

effects 

6 2  

PsycINFO 

  

peer reviewed, 2012 

- 2017, full text, 

tillgänglig via 

Högskolan i Gävle, 

språk Engelska. 

2017-08-24 

ADHD children 

physical activity 

effects 

41 4

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier var IMRAD, ett format som enligt Polit & Beck (2012) är den 

strukturerade traditionen för vetenskapliga artiklar. Valda artiklar skulle även svara på 

föreliggande litteraturstudies syfte, frågeställningar och ha kvantitativ ansats. Enligt 

Polit och Beck (2012) så ska studier som undersöker effekt vara av kvantitativ ansats. 

Exklusionskriterier var review studier. Review står för litteraturstudie, föreliggande 

litteraturstudie ämnade studera endast primärkällor (Polit & Beck 2012). 

Exklusionskriterie var även studier som inte undersökte effekt på exekutiva funktioner. 

Urvalsprocess 

Sökningarna i databaserna gav tillsammans totalt 91 träffar. Efter att de två författarna 

till föreliggande studie tillsammans ytligt granskat huvudrubriker, abstract och öppnat 

vissa artiklar i sin helhet exkluderades totalt 58 artiklar och 33 artiklar sparades som 

potentiella. Dessa 33 artiklar granskades noggrant i sin helhet. 20 av dessa artiklar 

exkluderades, 13 artiklar sparades och inkluderades i föreliggande studies resultat. 
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Figur 2. Flödesschema urvalsprocess 

Dataanalys 

De två författarna till föreliggande studie har tillsammans objektivt och noggrant 

granskat de 13 valda artiklarna i sin helhet och efter Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report (Polit och Beck (2012). Författarna skrev ut artiklarna i 

pappersformat och med överstrykningspenna markerades alla viktiga delar efter Guide 

to an Overall Critique of a Quantitative Research Report. Resultatens p värden och 

effektstorlekar för fysisk aktivitet markerades specifikt med markeringspenna samt 

ringades in.  

 

Artiklarna lästes kritiskt upprepade gånger och kodades med nummer. Artiklarna 

sammanställdes med författare, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

och dataanalysmetod i bilaga 1, se tabell 2 och författare, syfte och resultat i bilaga 2, se 
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tabell 3. Författarna sammanställde även hela artiklarna i ett eget sammanfattat 

dokument med noggrant tolkat och översatt metod, dataanalysmetod och resultat.  

 

Genom att bilagorna 1 och 2 skrevs ut i pappersformat, klipptes isär och sorterades flera 

gånger efter vilka artiklar som angav signifikant resultat och effektstorlek på 

koncentration, impulskontroll och arbetsminne kunde författarna färgkoda viktiga 

resultat som sammanställdes i ett eget resultatdokument med tabeller. Resultaten 

presenteras i löpande text och med en figur, se figur 3, under rubrikerna “Effekt på 

koncentration”, “Effekt på impulskontroll” och “Effekt på arbetsminne under rubriken 

“Resultat” i föreliggande studie.      

 

Likheter och skillnader i de inkluderade artiklarnas resultat och metod har färgkodats, 

sammanställts och beskrivs i löpande text i föreliggande studies diskussionsdel och 

under rubrikerna “Kliniska implikationer” och “Förslag till fortsatt forskning”.  

 

För resultatet till den metodologiska frågeställningen har författarna markerat alla 

dataanalyser som presenteras i de valda artiklarna med överstrykningspenna. Dessa 

presenteras i bilaga 1, se tabell 2 under kolumnen dataanalysmetod. Under 

dataanalysprocessen till föreliggande studie mottog författarna kontinuerligt 

handledning, förde logg, antecknade idéer till diskussionen och skrev ner frågor och 

oklarheter. 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Polit och Beck (2012) har författarna till föreliggande studie haft ett 

objektivt förhållningssätt till de valda artiklarnas resultat för att undvika personliga 

tolkningar som skulle ha möjlighet att påverkat resultatet. Data har framställts med 

tydliga referenser och författarna säkerställer att plagiat, falsifiering eller manipulation 

av data inte förekommer. 
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Resultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie bygger på tretton kvantitativa vetenskapliga 

artiklar som presenteras översiktligt i Tabell 2 och 3 i bilaga 1 och 2 och benämns med 

*stjärnmarkering i referenslistan. Resultatet presenteras i löpande text under rubrikerna 

“Effekt på koncentration”, “Effekt på impulskontroll”, “Effekt på arbetsminne” och i ett 

stapeldiagram, se figur 3. Under rubriken “Dataanalysmetoder” beskrivs i löpande text 

vilka dataanalysmetoder som valda artiklar använt. Alla resultat baseras på en alphanivå 

där signifikans anges p < 0.5. 

Effekten på koncentration 

Tolv av tretton artiklar (Geladé, Bink, Janssen T, Van Mourik, Maras, & Oosterlaan 

2017; Silva, Prado, Scardovelli, Boschi, Campos & Frère 2015; Chien-Yu, Chia-Hua, 

Chia-Liang, Shen-Yu, Yun-Wen & Yu-Jen 2016; Memarmoghaddam, Torbati, Sohrabi, 

Mashhadi & Kashi 2016; Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Chang, Hung, Huang, Hatfield 

& Hung 2014; Bustamante, Davis, Frazier, Rusch, Fogg, Atkins & Marquez 2016; 

Gawrilow, Stadler, Langguth, Naumann, & Boeck 2016; Verret, Guay, Berthiaume, 

Gardiner & Béliveau 2012; Hartanto, Krafft, Iosif & Schweitzer 2015; Pontifex, Saliba, 

Raine, Picchietti & Hillman 2013; Hoza, Smith, Shoulberg, Linnea, Dorsch, Blazo, 

Alerding & McCabe 2015) i föreliggande studie påvisade att effekten av fysisk aktivitet 

signifikant förbättrade koncentrationen hos barn med ADHD. 

 

Åtta av dessa tolv artiklar (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 2015; Verret et al. 2012; 

Bustamante et al. 2016; Chang et al. 2014; Chien-Chih & Chung-Ju 2017; 

Memarmoghaddam et al. 2016; Geladé et al. 2017) påvisade effektstorlekar där n2 > 0,1 

eller d > 0,60 på koncentrationen hos barn med ADHD efter måttlig- till högintensiv 

fysisk aktivitet. 

 

En artikel (Chien-Yu et al. 2016) mäter inte intensitet av fysisk aktivitet men påvisade 

en effektstorlek d > 0,60. 

Effekten på impulskontroll 

Elva av tretton artiklar (Pontifex et al. 2013; Hartanto et al. 2015; Hoza et al. 2015; 

Gawrilow et al. 2016; Chang et al. 2014; Bustamante et al. 2016; Chien-Chih et al. 
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2017; Memarmoghaddam et al. 2016; Chien-Yu et al. 2016; Silva et al. 2015; Geladé et 

al. 2017) i föreliggande studie påvisade att effekten av fysisk aktivitet signifikant 

förbättrade impulskontrollen hos barn med ADHD. 

 

Sju av dessa elva artiklar (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 2015; Bustamante et al. 

2016; Chang et al. 2014;Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Memarmoghaddam et al. 2016; 

Geladé et al. 2017) påvisade effektstorlekar där n2 > 0,1 eller d > 0,60 på 

impulskontrollen hos barn med ADHD efter måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet. 

 

Två artiklar (Hartanto et al.2015; Chien-Yu et al 2016) mätte inte intensitet av fysisk 

aktivitet men har effektstorlekar där n2 > 0,1 på impulskontrollen hos barn med ADHD.  

 

En av tretton artiklar (Verret et al. 2012) hittade ingen signifikant förbättrad effekt på 

impulskontrollen hos barn med ADHD. 

 

Effekten på arbetsminne 

Fem av tretton artiklar (Pontifex et al. 2013; Verret et al. 2013; Bustamante et al. 2016; 

Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 2017) i föreliggande studie påvisade att effekten av 

måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet signifikant förbättrade arbetsminnet hos barn 

med ADHD. 

 

Tre av dessa fem artiklar (Ziereis & Jansen 2015; Bustamante et al. 2016; Pontifix et al. 

2013) påvisade effektstorlekar n2 > 0,1 eller d > 0,60 på arbetsminnet hos barn med 

ADHD. 

 

En av dessa fem artiklar (Geladé et al. 2017) påvisade en effekstorlek n2 > 0,02- 0,08 på 

arbetsminnet hos barn med ADHD. 
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Figur 3. Stapeldiagram Resultat. Lodrät axel presenterar antal artiklar, vågrät axel effekt 

på koncentration, impulskontroll och arbetsminne. 

Dataanalysmetoder 

Tio av tretton artiklar (Silva et al. 2015; Chien-Yu et al. 2016; Geladé et al. 2017; 

Memarmoghaddam et al. 2016; Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Chang et al. 2014; 

Ziereis & Jansen 2015; Verret et al. 2012; Hoza et al. 2015; Pontifex et al. 2013) i 

föreliggande studie använde ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, t-test och- 

eller Post Hoc. 

 

Tre av tretton artiklar (Chang et al. 2014; Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Geladé et al. 

2017) använde Chi-square test.  

 

Tre av tretton artiklar (Hoza et al. 2015; Bustamante et al. 2016; Chien-Chih & Chung-

Ju 2017) använde Cohen´s d.  

 

Tre av tretton artiklar (Pontifex et al. 2013; Chang et al. 2014; Chien-Chih & Chung-Ju 

2017) använde Bonferroni. 

 

Två av tretton artiklar (Verret et al. 2012; Memarmoghaddam et al. 2016) använde 

Shapiro Wilks test. 
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Två av tretton artiklar (Verret et al. 2012; Memarmoghaddam et al. 2016) använde 

Leven´s test. 

En av tretton artiklar (Hartanto et al. 2015) använde Wilcoxon´s test samt Fisher´s exact 

test.  

 

En av tretton artiklar (Silva et al. 2015) använde Normality test, D`Agostino, Kruskal 

Wallis test och Matlab software.  

 

En av tretton artiklar (Geladé et al. 2017) använde Pearsons korrelation´s test. 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att effekten av fysisk aktivitet, oberoende form 

av aktivitet, signifikant förbättrade de exekutiva funktionerna: koncentration, 

impulskontroll och arbetsminne hos barn med ADHD. Resultatet pekar även på ett 

samband mellan förbättrade exekutiva funktioner och effekten av måttlig till 

högintensiv fysisk aktivitet som påvisade en effektstorlek, där n2 > 0,1 eller d > 0,60. 

Resultatet av den metodologiska frågeställningen påvisade att majoriteten av valda 

artiklar använde ANOVA, Chi-square, Cohen´s d, Bonferroni, Shapiro Wilks och 

Leven´s test. 

Resultatdiskussion 

Effekten av fysisk aktivitet förbättrar signifikant koncentration, impulskontroll (Silva et 

al. 2015; Chien-Yu et al. 2016; Hoza et al. 2015; Memarmoghaddam, et al. 2016; 

Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Chang et al. 2014; Bustamante et al. 2016; Gawrilow et 

al. 2016; Hartanto et al. 2015; Pontifex et al. 2013) och arbetsminne (Pontifex et al. 

2013; Verret et al. 2013; Bustamante et al. 2016; Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 

2017) hos barn med ADHD, vilket styrks av (Den Heijer, Groen,Tucha, Fuermaier, 

Koerts, Lange, Thome & Tucha 2016) som i ” Sweat it out? The effects of physical 

exercise on cognition and behavior in children and adults with ADHD: a systematic 

literature review” granskade 25 artiklar med varierad metod och fann att fysisk aktivitet 
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signifikant förbättrar koncentration, impulskontroll och arbetsminne hos barn med 

ADHD. 

 

Grassmann, Vinicius Alves, Ferreira Santos-Galduróz & Fernandes Galduróz (2017) 

påvisar i ”Possible Cognitive Benefits of Acute Physical Exercise in Children With 

ADHD: A Systematic Review” talar för signifikant förbättrad koncentration, framför 

allt impulskontroll och fördelaktigt resultat på arbetsminne hos barn med ADHD.  

 

Enligt Gapin, Jeffrey, Labban och Etnier (2011) har måttlig- till intensiv fysisk aktivitet 

positiv inverkan på koncentration, impulskontroll och arbetsminne hos barn med ADHD 

vilket även styrks av (Ahmed & Mohamed 2011). Detta styrker resultatet i föreliggande 

studie (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 2015; Bustamante et al. 2016; Chang et al. 

2014;Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; 

Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 2017). 

 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 2015; 

Bustamante et al. 2016; Chang et al. 2014;Chien-Chih & Chung-Ju 2017; 

Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 

2017) i föreliggande studie använde måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet påvisade 

signifikant resultat med effektstorlekar där n2 > 0,1 eller d > 0,60.  

 

Gapin et al. (2011) och även Friederike Meßler, Holmberg & Sperlich (2016) som 

jämförde effekten av lågintensiv fysisk aktivitet med måttlig- till högintensiv fysisk 

aktivitet, fick resultatet att måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet hade större 

effektstorlek på de exekutiva funktionerna koncentration, impulskontroll och 

arbetsminne hos barn med ADHD. Vilket överensstämmer med föreliggande studies 

resultat (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 2015; Bustamante et al. 2016; Chang et al. 

2014;Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; 

Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 2017). 

 

Hartanto et al. (2015) och Chien-Yu et al. (2016) mätte inte intensitet av fysisk aktivitet 

med men anger effektstorlek d > 0,60 på koncentration och impulskontroll. Chien-Yu et 

al. (2016) använde inte HR-monitorer men beskriver att de hade en coach som gav 

feedback på fysisk intensitet och duration som ska motsvara måttlig- till högintensiv 
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fysisk aktivitet, detta är en svaghet. Författarna till föreliggande studie valde att inte 

klassa studier som inte fysiskt mätt HR med monitor eftersom det inte är tillräckligt 

tillförlitligt i begreppet måttlig- till intensiv fysisk aktivitet. Chien-Yu et al. (2016) 

uteslöts därför att klassas som måttlig- till intensiv fysisk aktivitet, men det faktum att 

de hade en coach som gav feedback kan förklara effektstorleken. 

 

Hartanto et al. (2015) beskriver att de använde Motionlogger Actometer på barnen med 

ADHDs fotled som mäter intensitet och frekvens av rörelse men inte HR-frekvens och 

uteslöts därför att ingå i begreppet måttlig- till intensiv fysisk aktivitet. Däremot påvisar 

Hartanto et al. (2015) att när barnen med ADHD rörde sig som mest intensivt hade de 

flest rätt på flanker testet vilket kan förklara effektstorleken. 

För att förstå fenomenet att måttlig- till intensiv fysisk aktivitet förbättrar koncentration, 

impulskontroll och arbetsminne hos barn med ADHD (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 

2015; Bustamante et al. 2016; Chang et al. 2014;Chien-Chih & Chung-Ju 2017; 

Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 

2017) enligt Roy´s Adaptation Model (Roy & Andrews 1999) så ska fysisk aktivitet ses 

som ett stimuli i den fysiska- psykiska anpassningsprocessen. Den ökade kroppsrörelsen 

ökar hjärtfrekvensen, som i sin tur ökar blodförsörjningen till hjärnan. I en mer komplex 

kaskad än vad evidens kan beskriva, som rör dopamin och noradrenalin blir effekten 

förbättrad förmåga i koncentration, impulskontroll och arbetsminne (Pontifex et al. 

2013; Hoza et al. 2015; Bustamante et al. 2016; Chang et al. 2014;Chien-Chih & 

Chung-Ju 2017; Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; Ziereis & Jansen 

2015; Geladé et al. 2017) vilket har betydelse för skolprestation och vardagliga 

handlingar och påverkar individens förmåga till anpassning (Brown 2016). 

 

För att förstå betydelsen av resultatet i föreliggande studie att effekten av måttlig- till 

intensiv fysisk aktivitet på exekutiva funktioner hos barn med ADHD (Pontifex et al. 

2013; Hoza et al. 2015; Bustamante et al. 2016; Chang et al. 2014;Chien-Chih & 

Chung-Ju 2017; Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; Ziereis & Jansen 

2015; Geladé et al. 2017) enligt Roy och Andrews (1999) så ska barnet med ADHD ses 

i sin helhet. Varje barn med ADHD är en unik individ med en biologisk, ur Roy och 

Andrews (1999) fysiska- psykiska perspektiv, utvecklingsmässig störning i det 

elektriska styrsystemet med onormalt låga nivåer av dopamin och noradrenalin 
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(Thernlund et al. red. 2013; Thernlund red. 2013; Brown 2016; Almer & Sneum 2012; 

Timimi 2005). 

I en miljö som ställer krav på exekutiva funktioner så hamnar barn med ADHD’s 

anpassning enligt Roy och Andrews (1999) på en kompensatorisk nivå. Enligt Roy´s 

Adaptation Model (Roy & Andrews 1999) kan hyperaktivitet förklaras som en biologisk 

kompensation för anpassning som är ett naturligt sätt att bibehålla vakenhet för barn 

med ADHD och enligt Roy och Andrews (1999) även ses som ett beteende (Thernlund 

et al. red. 2013; Brown 2016). Ett samband påvisas i föreliggande studies resultat, 

Hartanto et al. (2015) som menar att när barn med ADHD rör på sig som mest intensivt, 

har de flest rätt på flanker testet. I en kravfylld miljö räcker inte barn med ADHD’s 

naturliga förmåga till anpassning till och leder till problem med att fokusera, bibehålla- 

och rikta fokus, inleda- och avsluta uppgifter och att använda arbetsminnet (Thernlund 

et al. red. 2013; Thernlund red. 2013; Brown 2016; Almer & Sneum 2012). 

 

Enligt Roy och Andrews (1999) är sjuksköterskeyrket en profession med fokus på den 

mänskliga livsprocessen och hälsopromotion för barn med ADHD och deras familj. 

Även barn med ADHD som grupp och samhället som helhet. Sjuksköterskan ska enligt 

Roy och Andrews (1999) erhålla spetskompetens för att möta individen och samhällets 

specifika behov för att uppleva hälsa vilket resultatet i föreliggande studie 

tillhandahåller genom påvisad förbättrad effekt av måttlig- till intensiv fysisk aktivitet 

på exekutiva funktioner hos barn med ADHD (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 2015; 

Bustamante et al. 2016; Chang et al. 2014;Chien-Chih & Chung-Ju 2017; 

Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 

2017). Sjuksköterskan inom barn och ungdomspsykiatrin arbetar med multimodala 

insatser för barnet med ADHD och når stora delar av det som Roy och Andrews (1999) 

definierar som individen och dess miljö (Teeter 2004; Thernlund et al. red. 2013; 

Thernlund red. 2013). Enligt Roy och Andrews (1999) är allt som berör individen och 

dess hälsa, inklusive människorna runt om och de livsgivande eller begränsande 

resurser som ges. 

 

I en miljö som ställer krav på barn med ADHD pågår också en process för barnen med 

anpassning till självuppfattning, gruppidentitet, rollfunktion och anpassning efter det 

beroende barnet har gentemot omvärlden (Roy & Andrews 1999). Kita & Inoue (2017), 

Brown (2016), Teeter (2004) och Timimi (2005) menar att detta kan leda till låg 
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självkänsla, låg känsla av egenvärde, lägre skolprestation och uppvisade symtom på 

depression, vilket tyder på att anpassning löper risk att vara bristfällig. När barn med 

ADHD befinner sig i en miljö där anpassning hamnar på en kompromissande nivå, så 

sätts barnets upplevelse av hälsa i risk (Roy & Andrews 1999). Enligt Roy och Andrews 

(1999) så reflekteras barnets hälsa av förmågan till anpassning. Resultatet i föreliggande 

studie (Pontifex et al. 2013; Hoza et al. 2015; Bustamante et al. 2016; Chang et al. 

2014;Chien-Chih & Chung-Ju 2017; Memarmoghaddam et al. 2016; Verret et al. 2013; 

Ziereis & Jansen 2015; Geladé et al. 2017) kan bidra med hälsa genom resurser i form 

av kunskap att måttlig till intensiv fysisk aktivitet förbättrar koncentration, 

impulskontroll och arbetsminne som leder till god anpassning för barn med ADHD.  

Resultatdiskussion av dataanalysmetoder 

Författarna i föreliggande studie plockade ut tre artiklar (Geladé et al. 2017), (Chien-

Chih & Chung-Ju 2017) och (Chang et al. 2014) som i stort representerar det 

metodologiska resultatet, för att diskutera hur och vilka dataanalyser som genomfördes. 

(Geladé et al. 2017) använde Chi-square och ANOVA som enligt Polit och Beck (2012) 

och Burns och Grove (2011) är lämpliga analyser för att hitta signifikans för 

inomgruppsskillnader.Via ANOVA kommer n2 värdet för effektstorleken av fysiska 

aktiviteten. Denna effektstorlek kan även räknas ut med Cohen´s d, båda dessa är 

erkända och välbeprövad analysmetod för ändamålet (Polit och Beck 2012 och Burns 

och grove 2011). Att det finns en effekt får vi veta av p, men hur stor effekt får vi veta 

av d och n2. I (Geladé et al. 2017) undersöktes skillnader före och efter interventionen 

med fysisk aktivitet på The auditory oddball task som liknar Stroop-test. ANOVA är 

enligt Polit och Beck (2012) och Burns och Grove (2011) mer flexibelt än Chi-square, 

det har möjlighet att analysera fler än två grupper samtidigt. Det är en styrka enligt 

(Polit & Beck 2012) att (Geladé et al. 2017) har använt båda. Geladé et al. (2017) 

beskriver “F [1,57] = 11.29, p = 0,001” i resultatet där “F” är värdet från ANOVA-

analysen vilket visar att det är ett på tusen att resultatet är en slump (Polit och Beck 

2012). 

 

(Geladé et al. 2017) har även räknat ut hur stora grupperna av barn behöver vara för att 

kunna få ett alphavärde på p >0.05. Burns och Grove (2011) menar att Chi-square testet 

annars ökar risken för Typ II fel om gruppstorleken är för liten. I (Geladé et al. 2017) 

fick forskarna fram att en effektstorlek på minst 22 barn behövdes. Studiens 
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interventionsgrupp med fysisk aktivitet hade 34 barn. Vilket enligt Burns och Grove 

(2011) betyder att risken för Typ II fel är liten. (Chien-Chih & Chung-Ju 2017) 

redovisar inte om de undersökt hur stor testgrupp som behövdes, vilket gör att vi inte 

kan veta om studiens 25 barn i varje grupp räckte. Dock ställt 25 barn i (Chien-Chih & 

Chung-Ju 2017) mot de 22 som behövdes för (Geladé et al. 2017) kan frågan diskuteras 

om det är en styrka eller svaghet. 

 

Geladé et al. (2017) har gjort en Post hoc analys. Enligt Polit och Beck (2012) och 

Burns och Grove (2011) bör Post hoc utföras efter ANOVA och Chi-square för att ta 

reda på vilken grupp som har en signifikant skillnad och vad skillnaden utgörs av. 

Enligt Burns och Grove (2011) ska studier som diskuterar skillnader i resultat från olika 

grupper utan att ha utfört ett post hoc test ses med stor skepsis. 

 

Även (Chien-Chih & Chung-Ju 2017) som redovisar “F[1,47] = 12.85, p = .001” i sitt 

resultat efter ANOVA i hur interventionsgruppen för fysisk aktivitet skiljer sig från 

kontrollgruppen efter The visual pursuit test, som är en variant på Flanker använde 

Bonferroni som är ett Post Hoc test enligt Burns och Grove (2011) vilket gör resultatet 

mer trovärdigt. 

 

(Chien-Chih & Chung-Ju 2017) använde t-test för inomgruppsskillnader för The visual 

pursuit test. Efter t-testet utfördes Bonferroni test som även används för att korrigera att 

alphavärdet inte eskalerar (Polit och Beck 2012). Det är något som bör göras om flera t-

test utförs efter varandra för att förhindra en ökad risk för Typ I fel (Polit & Beck 2012). 

Typ I fel är enligt Polit och Beck (2012) att förkasta nollhypotesen fast den är sann. 

(Chang et al. 2014; Chien-Chih & Chung-Ju 2017) använde båda Cohens´d för att 

jämföra effektstorleken mellan första testet och testet efter interventionen med fysisk 

aktivitet på Go-NoGo och The visual pursuit test. Chien-Chih & Chung-Ju (2017) har 

använt både d  från Cohen´s d  och n2 värdet från ANOVA för att redovisa effektstorlek 

av fysisk aktivitet.  

 

Chang et al. (2014) använde ANOVA för att hitta signifikans mellan testgrupperna på 

Go-NoGO testen och fick fram ”F[1,25] = 1⁄4 10.36, p = 1⁄4 .004” men tar inte reda på 

med ett post hoc vilken grupp som fått vilket signifikant resultat (Burns & Grove 2011). 



 

20 

 

(Chang et al. 2014) hade två grupper i sin studie, en tänkbar anledning kan vara att det 

inte fanns behov av vidare information efter att ANOVA påvisat signifikans. 

 

Metoddiskussion 

Design 

Föreliggande studie var en litteraturstudie med deskriptiv design. Författarna granskade 

primärkällor i form av 13 kvantitativa artiklar för att beskriva effekten av fysisk 

aktivitet på exekutiva funktioner hos barn med ADHD. Enligt Polit och Beck (2012) är 

kvantitativ ansats rekommenderat när effekten av något undersöks. Polit och Beck 

(2012) menar också att vid litteraturstudier kan författarna uppmärksamma brister i den 

tidigare forskningen och har möjlighet att ge förslag till fortsatt forskning vilket 

författarna till föreliggande litteraturstudie gör under rubriken “Förslag till fortsatt 

forskning”. 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandströmer (2016) beskriver att styrkan i 

vetenskaplig bas har varit bäst inom medicin och kirurgi, men saknats inom omvårdnad. 

En styrka med föreliggande studie är att resultatet bygger på tretton kvantitativa artiklar 

där åtta är randomiserade kontrollerade studier, RCT studier, och resterande Non RCT 

studier. Willman et al. (2016) menar att RCT studier har kvalitetsstämpel och är den 

vedertaget bästa metoden för att ta reda på om något har effekt eller inte, därefter 

kommer Non RCT studier. Detta höjer evidensvärdet på föreliggande studies resultat, 

vilket är en styrka och bidrar därmed till kvantitativ forskning inom omvårdnad som har 

en tradition av kvalitativ forskning. 

Sökstrategi 

En styrka med studien är att tre enligt Polit och Beck (2012) centrala sökdatabaser för 

omvårdnadsforskning har använts, PubMed, Cinahl och PsycINFO. Polit och Beck 

(2012) menar också att det är en styrka när fler databaser används eftersom det ökar 

bredden för antal möjliga sökträffar. Alla sökord baserades på studiens syfte och 

relaterar till omvårdnad. Frånsett exekutiva funktioner som förvisso relaterar till 

omvårdnad men uteslöts som sökord med förklaringen att det inte finns en definition på 

begreppet som helhet vilket kan ses som en svaghet. Men det råder däremot konsensus 

om att det är ett samlingsnamn för funktioner i hjärnans elektriska styrsystem vilket 
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styrks av (Brown 2016; Thernlund et al. red. 2013; Almer & Sneum 2012; Timimi 

2005). Med ett samlingsnamn menas att det rymmer flera betydelser inom ett begrepp. 

Att använda exekutiva funktioner som sökord begränsade därför sökresultaten kraftigt 

och uteslöts därför. En styrka med föreliggande studie är att inkluderade artiklar 

begränsades mellan åren 2012-2017 som enligt Polit och Beck (2012) ses som tidsenlig 

forskning. En styrka är att begränsningen peer-reviewed gjordes i Cinahl och PsykINFO 

som gav 6 av 13 inkluderade artiklar. Med peer-review menas att andra forskare kritisk 

har granskat artiklarna före publicering i databasen (Polit & Beck 2012). En svaghet är 

att 7 av 13 artiklar hittades i PubMed som inte har peer-review som begränsning.  

Urvalskriterier 

Polit och Beck (2012) menar att en svaghet ligger i att samtliga artiklar var skrivna på 

engelska vilket inte är någon av författarnas modersmål. Författarna till föreliggande 

studie har med noggrannhet översatt artiklarna tillsammans, diskuterat ord eller avsnitt 

där språk utgjort hinder och sökt brett i översättningar av begreppsdefinitioner för så 

stor säkerställd korrekt förståelse som möjligt. Enligt Polit och Beck (2012) så ska 

studier som undersöker effekt vara av kvantitativ ansats vilket är en styrka med 

föreliggande studie som inkluderade 13 kvantitativa artiklar. Exklusionskriterier var 

även review studier. En styrka är att föreliggande litteraturstudie endast studerade 

primärkällor (Polit & Beck 2012). 

Exklusionskriterie var även studier som inte undersökte effekt på exekutiva funktioner, 

med förklaring att exekutiva funktioner uteslöts som sökord. 

Urvalsprocess 

En styrka med urvalsprocessen är det förtydligande flödesschemat se figur 2. Läsaren 

ska enligt (Polit & Beck 2012) ha möjlighet att se hur författarna har gått till väga och 

replikera studien. Tydlighet och struktur är viktiga egenskaper för studiers trovärdighet 

(Polit & Beck 2012). En annan styrka är att antalet sökträffar utgjordes av 91 st artiklar 

vilket möjliggjorde en nära granskning av titel, abstrakt och även att öppna artiklar i sin 

helhet i ett tidigt skede vilket säkerställer att möjliga artiklar inte uteslöts i onödan och 

gav ett större urval i slutet när antalet inkluderade artiklar skulle begränsas.  
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Dataanalys 

En styrka är att de 13 valda artiklarna granskades i Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report (Polit & Beck 2012). Enligt (Willman et al. 2016) beror 

evidensstyrkan på enskilda studiers kvalitet, samstämmighet, överförbarhet och 

effektstorlek. Artiklarna i föreliggande studie har samstämmighet både i signifikans på 

resultat och i effektstorlek. Författarna till föreliggande studie har med hjälp av relevant 

litteratur (Polit & Beck 2012; Burns & Grove 2011; Willman et al. 2016) hämtat 

kunskap för att göra dessa bedömningar och inkluderat artiklar som tillgodoser kvalitet. 

Författarna till föreliggande studie färgkodade viktiga resultat, samt likheter och 

skillnader som enligt Polit och Beck är ett relevant och välbeprövat sätt i 

analysprocessen att omvandla data till resultat (2012). En styrka med föreliggande 

studie är att författarna är två som under hela studien har diskuterat, jämfört och 

ifrågasatt varandras uppfattningar och uppmuntrat till att motivera sina uppfattningar 

vilket utgjort ett arbetssätt som möjliggör bibehållen objektivitet. 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Polit och Beck (2012) har författarna till föreliggande studie haft ett 

objektivt förhållningssätt till de valda artiklarnas resultat för att undvika personliga 

tolkningar som skulle kunna påverka resultatet. En styrka är att författarna aktivt letade 

efter artiklar som inte enbart såg ut att ha positivt utfall. Artiklarnas metod skulle 

variera för en bred bild av det studerade fenomenet. Data har framställts i enlighet med 

Polit och Beck (2012) med tydliga referenser och författarna säkerställer att plagiat, 

falsifiering eller manipulation av data inte förekommer. 

Kliniska implikationer 

Resultatet av föreliggande studie kan användas i enskilda samtal för att motivera och 

engagera barn med ADHD till fysisk aktivitet för anpassning till de krav individen 

upplever i sin vardag. Fysisk aktivitet kan utgöra en del i behandling för ADHD hos 

barn. Kunskapen kan användas i föreläsningsmaterial för barn- och föräldragrupper, 

inom skolverksamhet och idrottsförbund. Kunskapen är bra att ha för alla 

sjuksköterskor som möter barn med ADHD. Viktigt även för skolsjuksköterskan som 

jobbar nära den pedagogiska verksamheten. Kunskapen kan ges som del 

i  informationsblad att placera ut på hälsocentraler, allmänna platser och skickas med till 
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hemmet efter enskilda samtal. Sjuksköterskan kan även använda kunskapen som 

motivation för beslutsfattande politiker i resursfrågor för fysisk aktivitet som del i 

behandling, resurser till skola och idrottsförbund.  

Förslag till fortsatt forskning 

Evidensbaserad omvårdnad är en process, omvårdnadsforskningens vetenskapliga 

resultat ska kompletteras med beprövad erfarenhet och systematiskt sammanställas och 

kvalitetsgranskas. Kunskap genom bevisat kvantitativt forskningsresultat är inte alltid 

ensamt det bästa för patienten, i den här fallet barnet med ADHD. För djupare kunskap 

ska kvantitativ metod kompletteras med kvalitativ. Friederike Meßler et al. (2016) 

menar att effekten av måttlig till högintensiv fysisk aktivitet har bättre resultat även på 

självförtroende och i sociala sammanhang. Men, vidare kvalitativa studier behövs för att 

undersöka hur barn med ADHD upplever effekten av fysisk aktivitet. Även hur 

kunskapen bäst kan implementeras i barnets vardag i hem och skola. 

 

Författarna till föreliggande studie har uppmärksammat att i åtta av tretton artiklar som 

anger kön, var 228 st pojkar och 68 st flickor. Genomsnittsålder för diagnosen ADHD 

på pojkar är mellan 5 - 10 år och flickor >13 år. Endast fyra av tretton artiklarna uppnår 

en testålder över 13 år, vilket kan förklara att majoriteten är pojkar i dessa studier. 

Författarna till föreliggande studie menar att studier som i högre grad representerar 

flickor behövs. 

Slutligen behövs forskning som mer ingående kan förklara den neurobiologiska 

kaskaden till varför fysisk aktivitet har effekt på exekutiva funktioner hos barn med 

ADHD. 

 

Slutsats 

Fysisk aktivitet, oavsett form, som höjer pulsen måttligt- till intensivt förbättrar 

exekutiva funktioner hos barn med ADHD, koncentration och impulskontroll där en 

effektstorlek på n2 > 0,1 eller d > 0,60 påvisats. Fysisk aktivitet förbättrar förmågan att 

fokusera, bibehålla- och rikta fokus, inleda- och avsluta uppgifter och att använda 

arbetsminnet. Vilket hjälper barn med ADHD i deras dagliga liv, som genom 

Sjuksköterskan på sikt kan bidra till hälsa. 
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ANOVA 
 

Parade t-test 
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3 Katleen 

Geladé, Marleen 

Bink, Tieme 

W.P. Janssen, 

Rosa van 

Mourik, 

Athanasios 

Maras, Jaap 

Oosterlaan. 
2017 
Nederländerna 

An RCT into 

the effects of 

neurofeedback 

on 

neurocognitiv

e functioning 

compared to 

stimulantiant 

medication 

and physical 

activity in 

children with 

ADHD 

RCT 
Randomized 

Controlled 

Trial 
Kvantitativ 

ansats 

34 barn 7-13 år. 
Anger ej kön 
 

Diagnostiserade 

med ADHD 
enligt: 
 

DSM-IV 
DBDRS 
 

Ej pågående 

läkemedelsbehandli

ng under studien 

samt   
1 månad innan. 
 

3 grupper 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

The auditory oddball 

task SST-task, 

VSWM-task 
 

Mäter: 
Koncentration 
Arbetsminne 
Impulskontroll 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
 

Polar FT4 HR 
 

Fysisk aktivitet: 

 

Individuella 

träningspass á 5 st 2 

min max-puls 

intervaller med 80-

100% av max-puls 

och 5 min vila. 3 

dagar i veckan i v i 

12 v  

 

Exekutiva funktioner 

gjordes innan och 

efter PA 

Chi-square 

test 
 

Tukey post 

hoc tests 
 

ANOVA:  

GLM 
NFB 

MPH 
PA 
LOCF 

4  Memarmogha

ddam M, 

Torbati HT, 

Sohrabi M, 

Mashhadi A 
2016 
Iran 

Effects of a 

selected 

exercise 

program on 

executive 

function of 

children with 

attention 

deficit 

hyperactivity 

disorder 

RCT 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats          

                    

40 pojkar 7-11 år. 
 

Diagnostiserade 

med ADHD enligt: 

 

SNAP-IV (baserad 

på DSM-IV) 
 

Ej pågående 

läkemedelsbehandli

ng under studien. 
 

2 grupper med 20 

barn i varje 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

STROOP-test 
Mäter: 
koncentration 

impulskontroll 
 

Go-No-Go test 
Mäter: 
koncentration 
impulskontroll 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
Polar FT4 HR 
 

Fysisk aktivitet: 
24 träningspass á 

90min, tre dagar i 

veckan under 8 

veckor. 
Stationsträning, 

löpband, bollsport 

mm 
HRR 65-80 % 
 

Exekutiva test 

utfördes före start av 

studie och efter varje 

PA intervention 

MANCOVA 
 

Shapiro-Wilk 
 

Leven´s test 
 

ANCOVA 
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5 Chien-Chih 

Chou and 

Chung-Ju 

Huang 
2017 
Taiwan 

Effects of an 

8-week yoga 

program on 

sustained 

attention and 

discrimination 

function in 

children with 

attention 

deficit 

hyperactivity 

disorder 

Non 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

50 barn 8-12 år. 
Anger ej kön 
 

Diagnostiserade 

med ADHD enligt: 
 

Psykolog och 

skolpsykolog 

(innan studien) 
 

Fortsatt 

läkemedelsbehandli

ng under studien. 
Men ej 24 timmar 

innan experiment. 

Samma gällande 

koffein. 
 

2 grupper med 25 

barn i varje 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

The visual presuit 

test of the Vienna 

Test system. 
 

Mäter: 

Impulskontroll 
 

The termination test. 
 

Mäter: 
Koncentration 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
Polar ZW60 med 1 

minuts intervaller 
 

Fysisk aktivitet: 
2 pass á 40 minuters, 

i veckan, i 8veckor. 

koncentration, 

andning och 

kroppskontroll. 

Flexibilitetsövningar 

och 

avslappningsövningar

. 

ANOVA 
 

Indepentent t-

test 
 

Cohen´s d 
 

Chi-square 

test 
 

Bonferroni-

Holm 

adjustment 

test. 

6 Yu-Kai 

Chang, Chiao-

Ling Hung, 

Chung-Ju 

Huang, Bradley 

D. Hatfield, 

Tsung-Min 

Hung 
2014 
USA 

Effects of an 

Aquatic 

Exercise 

Program on 

Inhibitory 

Control in 

Children with 

ADHD: A 

Preliminary 

Study 

Non 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

30 barn 5-10 år. 
Anger ej kön 
Diagnostiserade 

med ADHD 
enligt: 
DSM-IV-TR 
Fortsatt 

läkemedelsbehandli

ng under studien. 
Men fri från 

läkemedel minst 24 

timmar innan 

Go/Nogo 

testningen. 
2 grupper 1 med 14 

barn en med 13 

barn. 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

Go-No-Go test 
 

Mäter: 
Koncentration 
Impulskontroll 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
 

Kontrollerat 

deltagande av coach 
 

Fysisk aktivitet: 
Högintensiv 

vattengymnastik. 
HRR måttligt till 

högintensivt 50-60%. 

Independent t-

test 
 

Cohen´s d  
 

Chi-square 

test 
 

ANOVA 
 

Bonferroni-

Holm 
 

STIM-2 

software 
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7 Susanne 

Ziereis , Petra 

Jansen 
2015 
Tyskland 

Effects of 

physical 

activity on 

executive 

function and 

motor 

performance 

in children 

with ADHD 

RCT 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

43 barn 7-12 år 
32 pojkar 
11 flickor 
 

Diagnostiserade 

med ADHD enligt: 
 

ICD-10, 
FBB-ADHS 
KITAP 
 

Ej pågående 

läkemedelsbehandli

ng under studien. 
Även restriktion 

från övrig fysisk 

aktivitet. 
 

3 grupper 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

HAWK-IV 
 

Mäter: 
Arbetsminne 
 

The corsi block 

tapping test. 
 

Mäter: 
Arbetsminne 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
mättes ej. 
 

Fysisk aktivitet: 
en grupp: Wrestling, 

klättring, simning, 

tungt en grupp: 

bollsporter i mer 

lugnt tempo, 

ANOVA 
 

Post Hoc  

 

Tukey-Test 
 

test-re-test 

8 Eduardo 

Esteban 

Bustamante, 

Catherine Lucy 

Davis, Stacy 

Lynn Frazier, 

Dana Rusch, 

Luis F. Fogg, 

Marc S. Atkins 

and David 

Xavier Marquez 
2016 
USA 
 

Randomized 

Controlled 

Trial of 

Exercise for 

ADHD and 

Disruptive 

Behavior 

Disorders 

RCT 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

35 barn, 6-12 år 
Anger ej kön 
 

Diagnostiserade 

med ADHD 
enligt: 
 

DBD rating scale 
Inattention scale 
IRS 
DSM-IV 
 

Fortsatt 

läkemedelsbehandli

ng under studien. 
Dock var det bara 1 

som hade 

läkemedelsbehandli

ng. 
 

Delades in i två 

grupper 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

BRIEF 
 

Mäter: 
Impulskontroll 

Koncentration 

Arbetsminne 
 

STOPIT 
 

Mäter: 

Impulskontroll 
 

AWMA-S 
Mäter:  

Arbetsminne 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
 

Polar -T31 HR 
Polar-FT1 HR 
 

Fysisk aktivitet: 
Båda grupper fick i 

10 veckor 
5 dagar i veckan. 

strukturerad rörelse 

men PA-grupp fick 

15 min intensiva 

Intervaller 

motiverade med 

priser om de fick upp 

HR högt utöver. 
HRR mellan 75-

103% uppnåddes. 

Mixed models 

analysis 

Cohens-d 
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9 Caterina 

Gawrilow, 

Gertraud 

Stadler, Nadine 

Langguth, 

Alexander 

Naumann, and 

Antje Boeck 
2013 
Tyskland 

Physical 

Activity, 

Affect, and 

Cognition in 

Children With 

symptoms of 

ADHD 

RCT 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

47 pojkar, 8-13 år 
 

Diagnostiserade 

med ADHD enligt: 
 

ICD-10 
DISYPS-KJ 
Deutsche Child 

Behavior Checklist 
Conner´s Scale, 
DSM-IV-TR 
HAWIK-IV 
 

Fortsatt 

läkemedelsbehandli

ng under studien. 
 

Delades in i 2 

grupper. 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

FAKT-II 
 

Mäter: 
Koncentration 
 

Go/NoGo test 
 

Mäter: 
Koncentration 
Impulskontroll 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
 

En coach såg till att 

deltagarna inte 

slutade hoppa under 

dessa 5 min. 
Fysisk aktivitet: 
1 tillfälle hoppa 

intensivt på 

studsmatta 

Ekvation: 
 

Deprit=(γ00+ 

u0i)+(γ10+u1i) 
Dayc5it+γ01Hy

perci+γ11Ste 
W 
it•Hyperci+ γ 
02StepsBci+ 

γ03StepsBciHy

perci+ εit. 

10 Claudia 

Verret, Marie-

Claude Guay, 

Claude 

Berthiaume, 

Phillip 

Gardiner, and 

Louise Béliveau 
2012 
Kanada 

A Physical 

Activity 

Program 

Improves 

Behavior and 

Cognitive 

Functions in 

Children With 

ADHD: An 

exploratory 

Study 

Non 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

21 barn, 7-12 år 
19 pojkar 
2 flickor 
 

Diagnostiserade 

med ADHD enligt: 
 

DSM-IV 
 

Fortsatt 

läkemedelsbehandli

ng under studien. 
 

Delades in i två 

grupper 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

Test of everyday 

attention for children 
 

Mäter: 
Koncentration 
 

The Sky search- DT 

Tea-ch 
 

Mäter: 
Koncentration 
Impulskontroll 
Arbetsminne 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
 

HR Polar S-810 
 

Fysisk aktivitet: 10 

veckor 3 ggr i veckan 

45 min 
basket, fotboll, 

cirkelträning, jaga 

HRR medel låg på 
77 %. 

t-test 
 

ANCOVA 
 

Shapiro Wilk 
 

Levene´s test 
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11 Betsy Hoza 

& Alan L. 

Smith & Erin K. 

Shoulberg & 
Kate S. Linnea 

& Travis E. 

Dorsch & 

Jordan A. Blazo 

& 
Caitlin M. 

Alerding & 

George P. 

McCabe 
2014 
USA 

A 

Randomized 

Trial 

Examining the 

Effects of 

Aerobic 

Physical 

activity on 

Attention-

Deficit/Hyper

activity 

Disorder 

Symptoms in 

Young 

Children 

RCT 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

202 barn, 5-9 år 
24 flickor 
25 pojkar 
49 barn var 
 

Diagnostiserade 

med ADHD 
enligt: 
 

DSM-IV, 
DISC-IV 
45 barn uppnådde 

90 % av kriterierna 

för ADHD 
 

Ej pågående 

läkemedelsbehandli

ng under studien 

eller 
de senaste 6 

månaderna innan 

studien. 
 

4 grupper, 
2 kontroll 
2 PA-grupper 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

ADHD-IV Rating 

Scale 
 

Mäter: 
Impulskontroll 
Koncentration 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
 

PACER- HR 
15 min intervalltest 

med med PACER 

före och efter 
 

Fysisk aktivitet: 
31 min 5 dagar i v i 

12 v 
Konditionsträning:lek

en kull 
Måttlig till 

högintensiv aktivitet 

uppnåddes. 

mixed models 
of ANOVAs 
 

t-test 
 

Cohen´s d 

12 T. A. 

Hartanto, C. E. 

Krafft, A. M. 

Iosif & J. B. 

Schweitzer 
2016 
USA 

A trial-by-trial 

analysis 

reveals more 

intense 
physical 

activity is 

associated 

with better 
cognitive 

control 

performance 

in attention-

deficit 
hyperactivity 

disorder 

RCT 
Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

44 barn, 10-17år 
25 flickor 
19 pojkar 
 

Diagnostiserade 

med ADHD 
enligt: 
 

DSM-IV-TR 
DICA-IV 
WISC-IV 
WJ-III-NU 
 

Fortsatt 

läkemedelsbehandli

ng under studien 

men inte 24 timmar 

innan experiment 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

Eriksen Flanker 
 

Mäter: 
Koncentration 
Impulskontroll 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
 

Motionlogger  

Actometer PIM 

mäter: intensitet 

ZCM mäter: frekvens 
 

Fysisk aktivitet: 
Utföra flanker och 

röra på sig samtidigt. 

Fisher´s exact 

test 
 

Wilcoxon´s 
 

Mixed effect 

models 
 

PROC-

MIXED 
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13 Matthew B. 

Pontifex, 

Ph.D.a, Brian J. 

Saliba, B.S.a, 

Lauren B. 

Raine, B.S.a, 

Daniel L. 

Picchietti, 

M.D.a,b, and 

Charles H. 

Hillman 
2013 
USA 

Exercise 

Improves 

Behavioral, 

Neurocognitiv

e, and 

Scholastic 

Performance 

in Children 

with ADHD 

Non 

Randomized 

Controlled 

Trial 
 

Kvantitativ 

ansats 

39 barn, 8-10 år 
6 flickor 
14 pojkar 
50 % av samtliga 

barn  

 

Diagnostiserade 

med ADHD 
enligt:   
 

DSM-IV-TR 
K-SADS 
ADHD Rating 
Scale-IV Social 

Communication 

Questionnaire 
Child Behavioral 

Checklist 
DBRS; 52 
 

Oklart om 
läkemedelsbehandli

ng under studien 
förelåg 
 

Två grupper 

delades ner i 2 

inom grupper 19 

barn med ADHD 

20 barn utan. 

Exekutiva funktioner 

mättes med: 
 

Eriksen flanker task 
 

Mäter: 
Koncentration 
Impulskontroll 
 

A Neuroscan 

Synamps 2 amplifier 
 

Mäter: 
Neuroaktivitet 
 

WRAT-3 
 

Mäter: 
Arbetsminne 
 

Fysisk aktivitet 

mättes med: 
Polar HR monitor-A1 
 

Fysisk aktivitet: 
Ett tillfälle 20 min på 

löpband. HRR 65-

75% uppnåddes. 
 

 

 

 

ANOVA 
 

Post hoc 
 

Bonferroni 
 

corrected t-

tests 

Tabell 2. 
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Bilaga 2. Författare, syfte och resultat 
 

Författare Syfte Resultat 

1 Alessandro P. Silva, Sueli 

O. S. Prado, Terigi A. 

Scardovelli, Silvia R. M. S. 

Boschi, Luiz C. Campos, 

Annie F. Frère 

Fastställa kvantiteten av effekten som fysisk 

aktivitet (högintensiv 5-min non-stop intervall) 

har på barn med ADHDs uppmärksamhet. 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt på 

impulskontroll och 

koncentration hos barn med 

ADHD. Intensiv fysisk aktivitet 

hade även direktverkande 

effekt. 

2 Chien-Yu Pana, Chia-Hua 

Chua, Chia-Liang Tsaib, 

Shen-Yu Lo a, Yun-Wen 

Chenga, Yu-Jen Liua 

Undersöka effekten av fysisk aktivitet (pingis) 

på barn med ADHDs exekutiva funktioner. 
Även avgöra om det hade någon 

långtidsverkande effekt. 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt över tid på 

koncentration och 

impulskontroll hos barn med 

ADHD 

3 Katleen Geladé, Marleen 

Bink, Tieme W.P. Janssen, 

Rosa van Mourik, 

Athanasios Maras, Jaap 

Oosterlaan. 

Jämföra olika behandlingsmetoder för ADHD 

symtomen: koncentration, arbetsminne och 

impulskontroll på barn. 
Bla effekten av Fysisk aktivitet (5 set á 2 min 

HR-max och 5-min vila) 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt på 

koncentration, impulskontroll 

och arbetsminne hos barn med 

ADHD. 
 

4  Memarmoghaddam M, 

Torbati HT, Sohrabi M, 

Mashhadi A 

Undersöka hur effektivt ett utvalt 

träningsprogram med kontrollerad intensitet, 

duration och frekvens har för effekt på barn med 

ADHDs kognitiva funktioner. 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt på 

impulskontroll och 

koncentration hos barn med 

ADHD. 

5 Chien-Chih Chou and 

Chung-Ju Huang 
Undersöka om yogaträning gav fördelar för barn 

med ADHD i deras koncentrationsförmåga och 

“discrimination function” genom Visual Pursuit 

Test och Determination Test 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt på 

impulskontroll och 

koncentration hos barn med 

ADHD. 

6 Yu-Kai Chang, Chiao-

Ling Hung, Chung-Ju 

Huang, Bradley D. Hatfield, 

Tsung-Min Hung 

Undersöka effekten av (2 st 90 min 

vattengymnastik program per vecka i 8 veckor) 

aerob- och koordinationsträning på barn med 

ADHDs impulskontroll 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt på 

impulskontroll och 

koncentration hos barn med 

ADHD. 

7 Susanne Ziereis , Petra 

Jansen 
Undersöka om det finns fördelaktiga effekter av 

fysisk aktivitet (en (och ett pass 60 min) ny 

sport varje vecka många bollsporter i början, 

sedan kordination och balans) på exekutiva 

funktioner på barn med ADHD 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande långtidseffekt på 

arbetsminne hos barn med 

ADHD. 



 

39 

 

8 Eduardo Esteban 

Bustamante, Catherine 

Lucy Davis, Stacy Lynn 

Frazier, Dana Rusch, Luis 

F. Fogg, Marc S. Atkins 

and David Xavier Marquez 

Testa möjligheten och effekten av ett 10 

veckors efter-skolan träningsprogram på barn 

med ADHD i utsatta områden. 
Båda grupperna barn (alla med ADHD) fick 

genomgå det strukturerade programmet med 

skillnaden att en grupp fick 15 min lite hårdare 

träning när kontrollgruppen fick sitta lugnt. 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt 

impulskontroll, koncentration 

och arbetsminne hos barn med 

ADHD, trots att 

kontrollgruppen inte fått samma 

intensitet av fysisk aktivitet. 

9 Caterina Gawrilow, 

Gertraud Stadler, Nadine 

Langguth, Alexander 

Naumann, and Antje Boeck 

Undersöka vilken roll fysisk aktivitet (hoppa 

intensivt på en studsmatta i 5 min) har och 

bestämma hur den påverkar de exekutiva 

funktionerna på barn med ADHD. 

Kort intensiv fysisk aktivitet 

hade signifikant förbättrande 

effekt på koncentration och 

impulskontroll hos barn med 

ADHD 

10 Claudia Verret1, Marie-

Claude Guay, Claude 

Berthiaume, Phillip 

Gardiner, and Louise 

Béliveau1 
2012 
Kanada 

Bedöma effekten av ett måttlig- till högintensivt 

träningsprogram (45 min x3/vecka) på barn med 

ADHDs exekutiva 

funktioner.                                                         

fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt på 

koncentration och arbetsminne 

hos barn med ADHD 

11 Betsy Hoza & Alan L. 

Smith & Erin K. Shoulberg 

& 
Kate S. Linnea & Travis E. 

Dorsch & Jordan A. Blazo 

& 
Caitlin M. Alerding & 

George P. McCabe 

Jämföra effekten av fysiskt aktivitet och lugna 

aktivitet på barn med ADHD eller i hög risk 

(svarar 90 % på DSM-IV) nära ADHDs 

exekutiva funktioner 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt på 

koncentration och 

impulskontroll enligt föräldrar i 

PA-ADHD gruppen på barn 

med ADHD, men inte av lärare. 
I PA-adhd-at-risk hade fysisk 

aktivitet signifikant förbättrade 

effekt på koncentration och 

impulskontroll. 

12 T. A. Hartanto, C. E. 

Krafft, A. M. Iosif & J. 

B. Schweitzer 

Undersöka relationen mellan intensitet, frekvens 

av fysisk aktivitet (actometar på fotled normalt 

utförande av daglig fysisk aktivitet) och 

kognitiv kontroll på barn med ADHD. 

Signifikans visar att där barnen 

med ADHD rört på sig som 

mest intensivt hade de flest rätt 

på flanker testet. Fysisk 

aktivitet förbättrar 

koncentration och 

impulskontroll hos barn med 

ADHD. 

13 Matthew B. Pontifex, 

Ph.D.a, Brian J. Saliba, 

B.S.a, Lauren B. Raine, 

B.S.a, Daniel L. Picchietti, 

M.D.a,b, and Charles H. 

Hillman 

Undersöka effekten av ett enda tillfälle av fysisk 

aktivitet (måttligt bestämt intensitet på 20 min 

aerobisk träning på löpband) på exekutiva 

funktioner på barn med ADHD. 

Fysisk aktivitet hade signifikant 

förbättrande effekt 

på koncentration, arbetsminne 

och impulskontroll för barn med 

och utan ADHD grupperna 

Tabell 3. 

 

 

 

 

 


