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Sammanfattning 

Inledning 
Funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), känne-
tecknas av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Problemen 
uppkommer i tidig ålder och kan kvarstå under hela livet. Orsaken tros vara arv, miljö 
och neurobiologiska faktorer. Barn med ADHD har ofta inlärningsproblem i skolan 
men erbjuds att ingå i behandlingsprogram med icke-farmakologiska stödåtgärder. 
Först när dessa åtgärder inte är tillräckliga påbörjas farmakologisk behandling. 
Förstahandsalternativet är metylfenidat och behandling kan påbörjas vid sex års ålder. 
Fysisk aktivitet har, förutom goda effekter på kondition, muskelstyrka och 
rörelseutveckling, även en positiv inverkan på barns kognitiva förmåga, dvs 
koncentration, simultan-kapacitet, uppmärksamhet, minne etc. Det är ur denna aspekt 
av intresse att utforska vilken vetenskaplig evidens som finns för att behandla barn 
med ADHD med motion istället för med läkemedel. 
 
Syfte 
Studien syftar till att utvärdera hur motion/fysisk aktivitet påverkar ADHD-symtom 
hos barn i åldrarna 4-15 år, både diagnostiserade och icke diagnostiserade. Finns det 
skillnader mellan olika intensitetsgrad av fysisk aktivitet och har någon aktivitet bättre 
effekt? Studien syftar även till att undersöka vilken vetenskaplig evidens som finns för 
att behandla ADHD med motion. 
 
Metod 
En litteraturstudie baserad på artiklar uppsökta i databasen PubMed. Vetenskapliga 
artiklar valdes ut med avseende på arbetets syfte. Studien baseras på 10 
originalartiklar. 
 
Resultat 
Generellt visar studierna på en positiv trend rörande fysisk aktivitets effekt på 
exekutiva funktioner och problembeteenden. Bäst effekt sågs på barn 4-9 år efter 
varierad träning på medel/hög intensitet med inslag av olika lekar. Förbättringen 
förefaller inte specifik för barn med ADHD utan gäller för samtliga barn. 
Betygskattningar av föräldrar och lärare visar även genomgående på effektförbättringar 
efter fysisk aktivitet. 
 
Diskussion  
Allt fler barn diagnostiseras med ADHD. Orsaken till detta tros vara att kunskapen 
kring sjukdomen ökat och att verktygen för diagnostisering förbättrats. Lämpligheten 
att behandla barn med centralstimulerande läkemedel är omdebatterad och vikten av 
att pröva icke-farmakologiska åtgärder anses vara stor. Evidensen i flera av studierna i 
detta arbete kan ifrågasättas då ett lågt deltagarantal, kort studielängd och 
selektionsbias förekommer. Fler studier behövs därför för att utvärdera effekten av 
fysisk aktivitet för barn med ADHD. 
 
Slutsats  
Det saknas vetenskaplig evidens för att styrka att fysisk aktivitet/motion kan ersätta 
farmakologisk behandling mot ADHD. Exekutiva funktioner, problembeteenden och 
uppmärksamhetsproblem hos barn, med och utan ADHD, kan dock förbättras av fysisk 
aktivitet/motion och detta talar för att en samordination av farmakologiska och icke 
farmakologiska åtgärder, i form av fysisk aktivitet, är gynnsamt för barn med ADHD.  
 
 
Nyckelord: ADHD, barn, motion, fysisk aktivitet 
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Introduktion 

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att barn och ungdomar ska vara 
fysiskt aktiva åtminstone 60 minuter per dag. Aktiviteten bör vara varierande och av 
måttlig till hög intensitet (1). Fysisk aktivitet för barn och ungdomar innefattar all, av 
skelettmuskulaturen, utförd rörelse som ger en ökad energiförbrukning. Till fysisk 
aktivitet räknas t ex aktiv förflyttning och lek. Fotboll och aerobics är exempel på 
aktiviteter som räknas till måttlig/hög intensitet.  Det finns tydliga svårigheter att mäta 
aktivitetsgraden hos barn och ungdomar men av de studier som gjorts konstateras att 
många inte uppnår Folkhälsomyndighetens rekommendationer (2). 
 
ADHD 
Funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, impulsiva handlingar och hyperaktivitet. 
Problemen uppmärksammas i relativt tidig ålder och kan kvarstå i samma eller ändrad 
karaktär under hela livet. Orsaken till ADHD är inte fastställd men det finns olika 
hypoteser om vad som tros ligga bakom, däribland arv, miljö och neurobiologiska 
faktorer. Barn och ungdomar med ADHD har svårigheter att reglera sitt beteende med 
avseende på angivna symtom och det leder ofta till inlärningsproblem i skolan, problem 
att delta i fritidsaktiviteter samt problem i relationer med föräldrar, lärare och vänner. 
(3) 
 
Vanliga symtom 
Barn med ADHD reagerar ofta på samtliga intryck som når dem, något som leder till 
hyperaktivitet. Detta är en förklaring till varför barn med ADHD har svårt att fullfölja 
uppgifter, de blir lätt distraherade av nya intryck och har svårt att gå tillbaka till 
originaluppgiften. De kan vidare ha problem att inse konsekvenserna av sitt beteende, 
svårt att lära av sina misstag och svårigheter att planera och organisera. Därtill kommer 
även svårigheter att kontrollera likväl ilska som frustration och barn med ADHD 
uppfattas ofta som att de överreagerar i många situationer. Lika viktig är förmågan att 
rikta sin uppmärksamhet till något som verkligen intresserar, där kan de hålla sin 
koncentration nästan hur länge som helst. Samtliga av ovanstående beskrivna 
beteenden kan kopplas till bristande exekutiva funktioner vilka styrs från hjärnans 
frontallob. (4) 
 
Diagnostisering och prevalens 
Ungefär 5% av alla barn i skolåldern är diagnostiserade med ADHD (5). Två olika 
diagnossystem kan användas vid diagnostisering. Världshälsoorganisationen (WHO), 
har ett system som kallas International Classification of Disease version 10 (ICD-10). 
Detta system diagnostiserar Hyper Kinetic Disorder (HKD) som är en snävare diagnos 
än ADHD, vilket innebär att prevalensen med detta system blir lägre. American 
Psycological Association (APA) har utvecklat diagnossystemet Diagnostic and 
Statistical manual of Mental disorders (DSM) som är ett internationellt diagnossystem, 
som används för att diagnostisera ADHD (6). DSM uppdaterades till version 5 år 2014 
och för att ett barn ska få diagnosen krävs enligt DSM-5 att vissa definierade kriterier 
är uppfyllda. Kriterierna baseras på de kännetecknande symtomen för ADHD: 
Bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Symtomen ska förekomma 
i minst två av de miljöer som barnet vistas i samt funnits innan 12 års ålder och pågått 
under 6 månader eller mer. Det ska också visas att symtomen påverkar barnet negativt 
på fritiden samt i avseende på prestationer i skolan (7). Vid diagnostiseringen klassas 
barnen i tre undergrupper: ADHD med hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning i 
kombination, ADHD med i huvudsak bristande uppmärksamhet eller ADHD med i 
huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet (6). 
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En ADHD-utredning är en lång process som involverar barnet, föräldrar och personal 
på förskola/skola. Utredningen består av en grundlig medicinsk undersökning, 
psykologiska tester, intervjuer och frågeformulär. Förskole-/skolmiljön granskas för att 
utreda hur den påverkar (6).  
 
Orsaker  
Den egentliga orsaken till ADHD är inte klarlagd. Nuläget talar för att det inte är en 
enskild orsaksfaktor som ligger bakom utan en kombination av bakgrund och 
riskfaktorer i ärftlighet och miljö samt förändringar av hjärnans utveckling. Barn med 
ADHD är inte en homogen grupp och detta bidrar till hypotesen att flera olika 
kombinationer kan leda fram till samma diagnos (6). Den genetiska ärftligheten har 
bekräftats via adoptionsstudier som gjorts på barn med ADHD. Här visas att biologiska 
släktingar i högre grad diagnostiseras med ADHD än de från adoptivfamiljen. Studier 
pekar på att de gener som har betydelse orsakar en obalans av transmittorsubstansen 
dopamin i synapsklyftan (3). Transmittorsubstansen dopamin är viktig för bland annat 
motorkontroll, endokrina funktioner samt uppförande (8). Genetiken påverkar även 
hur mottaglig ett barn är för skadliga faktorer i miljön (6). I tabell 1 och 2 presenteras 
faktorer samt avvikelser i hjärnan som kan vara orsaker till ADHD. 
 
Tabell 1. Faktorer som kan öka risken att drabbas av ADHD (6). 

 

Ärftlighet Nedärvda genetiska 
faktorer kan leda till olika 
störningar i hjärnans 
funktion. 

Den genetiska ärftligheten 
har bekräftats via 
adoptionsstudier där 
biologiska släktingar i högre 
grad diagnostiseras med 
ADHD än de från 
adoptivfamiljen (3). 

Utmärkande gener DAT Kontrollerar dopamin-
återupptaget från 
synapsklyftan genom att 
koda för en specifik 
transportör. Kan leda till ett 
underskott av dopamin (3). 

 COMT Påverkar ett enzym som i 
prefrontala cortex bryter ner 
dopamin (3). 

 DRD4 Minskar 
dopaminreceptorernas svar 
vid inbindning (3). 

Miljö Socioekonomisk situation 
Otrygg uppväxt 
Svåra familjeförhållanden 

 

Arv + miljö Nedärvda genetiska 
avvikelser kan leda till 
större påverkan av 
negativa händelser/ 
negativ miljö 

 

Hälsa Hälsoproblem i ung ålder 
Utvecklingsförseningar 
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Tabell 2. Neurologiska avvikelser som kan ligga bakom uppkomst av ADHD (6). 

 

Minskad prefrontal 
cortex 

Nedsatt funktion i detta 
område. 

Prefrontala cortex förknippas 
med personlighet. Härifrån 
styrs kognitivt beteende. 

Förändringar i basala 
ganglierna 

Nedsatt aktivitet i delar 
av de basala ganligerna. 

I de basala ganglierna (kärnor 
av grå substans centralt 
belägen i storhjärnan) 
bearbetas information från 
hjärnans olika lober och 
skickas vidare till thalamus 
som i sin tur skickar 
informationen till t ex 
frontalloben. 

Avvikelser i mängd av 
transmittorsubstanser 

Dopaminbrist. Farmakologisk behandling 
som syftar till att öka 
mängden dopamin i 
synapsklyftan fungerar bra 
vid ADHD. 

 
Behandling 
Barn och ungdomar som diagnostiseras med ADHD erbjuds ingå i ett 
behandlingsprogram med anpassade icke-farmakologiska stödåtgärder. Först när dessa 
stödåtgärder inte är tillräckliga ska farmakologisk behandling påbörjas. Då det är barn 
som ska behandlas är det av yttersta vikt att föräldrar och närstående får information 
om hur läkemedelsbehandlingen går till.  
 
Förstahandsalternativet vid ADHD är den centralstimulerande substansen 
metylfenidat (9). Metylfenidat blockerar återupptaget och ökar frisättningen av 
dopamin och noradrenalin. Detta leder till en ökad mängd av dessa signalsubstanser i 
synapsklyftan. Concerta, Ritalin och Medikinet är exempel på läkemedel som 
innehåller metylfenidat. Dessa kan alla doseras från sex års ålder med en omprövning 
av behov efter som mest 12 månader. Det rekommenderas att läkemedlet sätts ut under 
exempelvis skollov och andra ledigheter. Vanliga biverkningar är sömnstörningar och 
huvudvärk (10).  
 
För ungdomar med missbruksrisk eller vid svåra sömnstörningar är atomoxetin 
förstahandsval (6). Atomoxetin säljs under namnet Strattera och hämmar återupptaget 
av noradrenalin i synapsklyftan (11). 
 
Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet har förutom goda effekter på kondition och muskelstyrka, preventiva 
effekter mot hjärt/kärlsjukdomar samt en positiv inverkan på rörelseutvecklingen hos 
barn och ungdomar. Rörelseträning har god effekt på barns kognitiva förmåga dvs. 
koncentration, simultankapacitet, uppmärksamhet, minne etc (2). Det är ur denna 
aspekt av intresse att utforska vilken vetenskaplig evidens som finns för att behandla 
barn med ADHD med motion istället för med läkemedel. 
 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) 
FaR används i samtliga landsting i olika grad sedan 2008. FaR bygger på att via samtal, 
motiverande rådgivning och samråd komma fram till en handlingsplan där den 
medicinska ordinationen ersätts eller samordineras med fysisk aktivitet. Den fysiska 
aktiviteten som ordineras ska vara anpassad till individen och till dennes 
sjukdomstillstånd samt vara evidensbaserad (1).  
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Som stöd till förskrivningen används boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling (FYSS)(1). Här sammanfattas den vetenskapliga evidensen om 
hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa samt rekommendationer till val av aktivitet för 
de vanligaste sjukdomarna (2).  
 
Fysisk aktivitet på recept bidrar till större aktivitetsgrad hos dem som ordineras denna 
behandling. Många patienter sätter ett högre värde på en skriftlig ordination än på ett 
muntligt råd och vikten av fysisk aktivitet blir tydligare. Den fungerar även som en 
skriftlig överenskommelse mellan läkare och patient (1). 
 

Syfte 

Denna studie syftar till att utvärdera hur motion/fysisk aktivitet påverkar ADHD-
symtom hos barn i åldrarna 4-15 år, både diagnostiserade och icke diagnostiserade. 
Finns det skillnader mellan olika intensitetsgrad av fysisk aktivitet och har någon 
aktivitet bättre effekt? Studien syftar även till att undersöka vilken vetenskaplig evidens 
som finns för att behandla ADHD med motion. 
 

Metod 

Detta är en litteraturstudie baserad på artiklar uppsökta i databasen PubMed. 
Artiklarna söktes både med fritext- och med MeSH-sökning (Medical Subjects 
Headings) under perioden 2015-01-20 till 2015-02-06. Vetenskapliga artiklar valdes ut 
efter studiens frågeställning och syfte. Exklusionskriterierna var: Studier med mindre 
än 10 deltagare, studier skrivna på andra språk än svenska och engelska, studier som 
fokuserade på andra diagnoser eller handikapp. Inklusionskriterierna var: Studier som 
handlade om barn och undersökte effekten/påverkan av fysisk aktivitet. Studien 
baseras på 10 orginalartiklar. 
 
Tabell 3. Artikelsökning i PubMed under perioden 2015-01-20 till 2015-02-06.   

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

Attention Deficit Disorder with 
Hyperactivity [Mesh] AND 
Exercise [Mesh] AND Child 
[Mesh] 

Clinical trial 
English 
 

10 12,13,14 

Attention Deficit Disorder with 
Hyperactivity AND Exercise AND 
Child 

Clinical trial 
English 

20 15,16,17 

ADHD AND Dopamine AND 
Exercise 

English 
Human 

4 18 

Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder AND Aerobic AND Child 

English 3 19 

Cognition [Mesh] AND Physical 
fitness [Mesh] AND Child [Mesh] 
NOT Overweight 

Clinical trial 
English 

5 20 

ADHD AND Yoga AND Child Clinical trial 
English 

1 21 

 
För att samla bakgrundsfakta kring ADHD användes följande hemsidor: 1177.se, 
lakemedelsverket.se, socialstyrelsen.se och fass.se. Förutom dessa har även faktaböcker 
används, dessa återfinns i referenslistan. 
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Resultat 

Här analyseras de vetenskapliga studier som ingår i litteraturstudien. I tabell 11 
presenteras en översikt av de ingående studierna. 
 
How does exercise benefit performance on cognitive tests in primary 
school pupils? (12) 
 
I en två veckor lång överkorsningsstudie från Skottland som publicerades i mars 2011 
undersöktes bland annat hur träning påverkade ADHD-symtom hos barn i åldrarna 8-
12 år. I studien deltog 552 barn från nio olika skolor och av dessa hade 261 barn milda 
symtom på ADHD och 54 barn kliniska symtom på ADHD enligt diagnossystemet 
Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders version 4 (DSM-4).  
 
För att få en jämn fördelning, med hänsyn till deltagarnas uppväxtmiljö, användes 
stratifierad randomisering av skolorna. De delades upp i 4 strata beroende på aktuell 
välfärd i området där skolan var belägen. Respektive strata (två eller tre skolor) 
randomiserades sedan till grupp A eller B. Under första veckan utförde grupp A 10-15 
minuters medelintensiv träning i klassrummet en halvtimme efter lunch. Grupp B var 
inte fysiskt aktiva under denna tid. I slutet av varje skoldag genomförde samtliga 
deltagare ett 15 minuter långt testbatteri för att bedöma den kognitiva förmågan. Den 
andra veckan bytte grupperna uppgift.  
 
Resultat 
Den första veckan visade testet ingen signifikant skillnad på kognitiv förmåga mellan 
de två grupperna. Resultaten förbättrades för båda grupperna under vecka två. Grupp 
B, som då utförde träning i klassrummet, presterade signifikant bättre än grupp A, som 
inte var fysiskt aktiva under denna vecka. Studieförfattarna drar slutsatsen att träning 
har en direkt effekt på kapaciteten att minnas tidigare utförda uppgifter och strategier, 
eftersom grupp B förbättrade sitt kognitiva resultat signifikant mer än grupp A under 
vecka två. 
 
Studien visade att barn utan symtom på ADHD hade bättre kognitiva resultat än barn 
med milda symtom på ADHD som i sin tur hade bättre resultat än de med kliniskt 
signifikanta symtom på ADHD. Äldre barn presterade bättre än yngre barn och flickor 
presterade bättre än pojkar. Studien visar också att överviktiga barn presterade sämre 
än normalviktiga. 
 
De positiva effekter som träning hade på uppmärksamhetsproblem var oberoende av 
vilken grad av symtom som barnen hade på ADHD.  
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Exercise impact on sustained attention of ADHD children, 
methylphenidate effects (13) 
 
I en brasiliansk studie som publicerades 2010 jämfördes metylfenidatbehandlade 
pojkar med obehandlade pojkar, samtliga diagnostiserade med ADHD enligt DSM-4. 
Studien syftade till att se hur fysisk aktivitet på hög intensitetsnivå påverkade 
pojkarnas uppmärksamhet samt metylfenidats inverkan på kognitiva funktioner. 
Studien testade även hypotesen att en ökning av katekolaminer skulle bidra till den 
ökning av reaktionsförmåga som sker efter fysisk aktivitet.  
 
Totalt 25 pojkar, 7-15 år, deltog i studien. Den obehandlade gruppen bestod av 9 
pojkar, resterande 16 behandlades med metylfenidat. Studien utfördes vid två 
testtillfällen med en månads mellanrum. Innan varje testtillfälle intogs inget 
metylfenidat under 48 timmar.  
 
Vid det första tillfället fastställdes ett individuellt mål för hjärtfrekvens vid hög 
intensitetsnivå. Vid det andra tillfället fick deltagarna springa i 2x1 minuters intervaller 
i 30 minuter, där intensiteten motsvarade hjärtfrekvensmålet varierat med vila. 
Conner’s Continous Performance Test version 2 (CPT-2) utfördes direkt efter träning 
samt ytterligare en gång efter 1 minuts stretching. Testet efter stretchingen fungerade 
som kontroll. CPT-2 är ett test som mäter uppmärksamhetsförmåga genom att 
bokstäver visas för testdeltagaren. När bokstaven X visas ska deltagaren avstå från att 
trycka på en tangent, vid alla andra bokstäver ska tangenten tryckas.  
 
Resultat 
Ingen avsevärd skillnad mellan behandlade och obehandlade pojkar erhölls i CPT-2 
efter träning. Det enda som skilde grupperna åt var sättet de svarade på. Behandlade 
pojkar lade mer vikt vid att svara rätt jämfört med icke-behandlade pojkar som 
fokuserade mer på att svara snabbt.  
 
Testresultat efter träning jämfördes sedan med testresultat efter stretching för hela 
gruppen. Resultatet presenteras i tabell 4. Här visade det sig att direkt efter träning var 
reaktionstiden kortare och impulsiviteten minskad jämfört med efter stretching. 
Perseveration är en mätning som registrerar alla svar med en reaktionstid under 100 
millisekunder. Dessa svar räknas som upprepade, slumpmässiga, förutseende eller som 
en försenad reaktion från ett tidigare stimuli. Perseverationsvärdet var lägre direkt 
efter träning jämfört med efter stretching, lägre värden på perseveration motsvarar ett 
ökat fokus på uppgiften. 
 
Tabell 4. Skillnad i medelvärde på Conner’s Continous Performance Test version 2 
(CPT-2) i samma grupp direkt efter träning samt efter stretch. (-) betyder att ett lägre 
värde uttrycker en bättre prestation. Tabellen är omarbetad från (13). 

 Träning 
(direkt efter träning) 

Kontroll 
(efter stretch) 

Avstod felaktigt från att trycka (-) 22.28 27.44 
Reaktionstid/tangent tryckning (-) 424.55 451.38 
Perseveration: Svar med 
reaktionstid under 100 ms (-) 

14.16 34.48 

 
Studien kunde inte påvisa något samband mellan en ökning av plasmanivåerna av 
katekolaminer efter fysisk aktivitet och en förbättrad kognitiv förmåga.



7 
 

The effect of exercise on children with attention-deficit disorder (14) 
 
En amerikansk studie som publicerades 2001 undersökte hur fysisk aktivitet påverkade 
ögats spontana blinkreflex genom att undersöka reaktionen på ögats ringmuskel vid 
ljudstimuli (ASER) samt motorisk uthållighet. Vid ASER mättes både latens (tiden 
mellan stimuli och respons) och amplitud (styrkan i svaret). 
 
Ögonmätningarna ansågs vara sekundära effektmått till ökade dopaminnivåer i en del 
av de basala ganglierna, caudate nucleus. Studieförfattarna skriver att barn med ADHD 
förknippas med en minskad motorisk uthållighet. En ökad spontan blinkreflex, 
minskad ASER latenstid, ökad ASER amplitud samt en ökad motorisk uthållighet efter 
fysisk aktivitet, kan ses som tecken på att fysisk aktivitet fungerar som hjälpmedel vid 
ADHD.  
 
Total 43 barn i åldrarna 8-12 år ingick i studien. Av dessa var 10 pojkar och 8 flickor 
diagnostiserade med ADHD enligt DSM-3 och medicinerade med metylfenidat. 
Kontrollgruppen bestod av 11 pojkar och 14 flickor som inte var diagnostiserade med 
ADHD. Varje studiedeltagare utförde tre sammanhängande dagar av tester vilket 
innefattade löpning på löpband på max- och medelintensitet samt att i stillhet titta på 
en specialframtagen video med bild och ljud som inte påverkade ögats blinkreflexer. 
ADHD-gruppen hade uppehåll med medicinering 24 timmar innan varje testtillfälle. 
 
Resultat 
Innan och efter varje testtillfälle mättes varje deltagares spontana blinkreflex, ASER 
latens, ASER amplitud samt motorisk uthållighet. En sammanfattning av 
studieresultaten presenteras i tabell 5. 
 
Spontan blinkreflex 
Hos flickor med ADHD var den spontana blinkreflexen inte alls påverkad efter 
videosessionen i stillhet eller löpning på maxintensitet. Efter löpning på 
medelintensitet sågs en liten ökning av blinkfrekvensen. Däremot blinkade flickor i 
kontrollgruppen mindre ofta efter både videosessionen i stillhet samt efter löpning på 
maxintensitet. Hos denna grupp var däremot blinkfrekvensen oförändrad efter löpning 
på medelintensitet. 
 
Hos pojkar med ADHD minskade antalet blinkningar per minut efter videosessionen i 
stillhet och ökade markant efter löpning på maxintensitet. Kontrollgruppen var 
oförändrad vid alla tre mätningar. 
 
ASER latens 
Hos flickor med ADHD sågs störst förändring efter löpning på medelintensitet där 
latenstiden minskade och amplituden ökade. Kontrollgruppen visade en markant 
minskning i amplitud efter videosession i stillhet. 
 
Hos pojkar med ADHD minskade både latenstid och amplitud efter videosessionen i 
stillhet. Latenstiden minskade även efter löpning på maxintensitet. Amplituden ökade 
något efter löpning på medelintensiv nivå. I kontrollgruppen sågs en minskning av 
latenstid efter löpning på maxintensitet och en ökning av amplitud efter videosession i 
stillhet.  
 
Motorisk uthållighet 
Alla flickor visade på en ökad motorisk uthållighet efter videosessionen i stillhet och 
efter löpning på maxintensitet. Efter löpning på medelintensitet var den motoriska 
uthålligheten sämre för flickorna med ADHD medan kontrollgruppen var oförändrad. 
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Pojkar med ADHD samt kontrollgruppen visade en motorisk uthållighetsförbättring 
efter löpning på medel- och maxintensitet. Ökningen efter maxintensitet för pojkarna 
med ADHD var av signifikans.  
 
Tabell 5. Förändringsriktning på respektive mätområde efter stillasittande 
videosession (vila), löpning på medelintensitet (medel) samt löpning på maxintensitet 
(max). Resultatet presenteras i pilar som motsvarar : ↔ (Oförändrat), ↗ ( liten ökning), 
↑(markant ökning), ↘ (liten minskning), ↓ (markant minskning). Signifikant resultat 
markeras med *. Tabellen är omarbetad från (14). 

Mätområde Flickor 
med ADHD 

Flickor  
kontroll 

Pojkar med 
ADHD 

Pojkar  
kontroll 

Spontan 
blinkreflex 

vila ↔ ↘ ↓ ↔ 
medel ↗ ↔ ↘ ↔ 
max ↔ ↓ ↑* ↔ 

 
ASER 
latenstid 

vila ↗ ↔ ↓ ↗ 
medel ↓* ↗ ↔ ↘ 
max ↓ ↘ ↓* ↓ 

 
ASER 
amplitud 

vila ↗ ↓ ↓ ↑ 
medel ↑ ↗ ↑ ↘ 
max ↗ ↘ ↘ ↗ 

 
Motorisk 
uthållighet 

vila ↑ ↗ ↘ ↗ 
medel ↓ ↔ ↗ ↑ 
max ↑ ↑ ↑*  ↗ 
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Effect of Acute Exercise on Executive Function in Children with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (15) 
 
Denna randomiserade fallkontrollstudie utfördes 2010-2012 för att undersöka hur den 
exekutiva funktionen påverkas av medelintensiv träning hos barn diagnostiserade med 
ADHD. Totalt 40 barn, varav tre flickor, i åldrarna 8-13 år, uppfyllde 
inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att deltagarna uppfyllde ålderskriteriet 
och var diagnostiserade med ADHD enligt DSM-4, inte led av någon hjärnskada eller 
någon mental eller fysisk sjukdom samt att de uppfyllde kriterierna för Physical 
Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q). PAR-Q är ett frågeformulär som fylls i av 
den medverkande för att säkerställa att det inte finns någon förutsägbar risk till varför 
denne inte kan utföra fysisk aktivitet.  
 
Studien utfördes vid ett tillfälle per deltagare och varade i ca 1 timme och 40 minuter. 
Deltagarna randomiserades till en kontroll- eller träningsgrupp och utförde sedan 
Stroop-testet samt Wisconsins kortsorteringstest (WCST) för att bedöma exekutiv 
förmåga. I Stroop-testet ska korrekt färg anges. Testet består av tre olika delar. I del ett 
skrivs färgen med svart, i del två skrivs färgen med efterfrågad färg och i del tre skrivs 
färgen med en annan färg. Det gäller att så snabbt som möjligt ange efterfrågad färg. I 
WCST ska kort sorteras enligt olika principer, t ex nummer, form eller färg. Här mäts 
antal korrekta svar, perseverationssvar, felaktiga perseverationssvar, felaktiga svar 
oberoende av perseveration, konsekutiva korrekta svar samt slutförda kategorier.  
 
Efter de kognitiva testerna fick deltagarna i kontrollgruppen titta på en video om 
löpning och träning under 60 minuter. Träningsgruppen fick under lika lång tid 
springa på ett löpband med medelintensiv hastighet, anpassad efter respektive 
deltagares kapacitet. Efter detta utfördes de kognitiva testerna ytterligare en gång. 
 
Resultat 
Stroop Test visade förbättringar i båda grupperna, dock hade träningsgruppen ett 
bättre effektmått. Inga uppgifter om statistisk signifikans för effektmåtten framgick i 
studien. Effektmåtten presenteras i tabell 6. 
 
Tabell 6. Skillnad i effekt före och efter intervention mätt i Stroop-test. Ett lägre tal 
visar på bättre resultat. Normala värden för barn utan ADHD ligger i intervallet -0.52 
till -0.75. Tabellen är omarbetad från (15). 

Stroop-test  
Kontrollgrupp 

 
Träningsgrupp 

Färg skrivet med  
svart färg 

-0.26 -0.28 

Färg skrivet med 
efterfrågad färg 

-0.27 -0.47 

Färg skrivet med  
annan färg 

-0.58 -1.26 

 
 
I WCST var resultaten något mer varierande. Kontrollgruppen visade större 
effektförbättring än träningsgruppen på 4 av 6 delar samt ingen förbättring alls på de 2 
övriga. Träningsgruppen visade en effektförbättring på samtliga variabler. Uppgifter 
om effektmåttens statistiska signifikans saknas i studien. Effektmåtten presenteras i 
tabell 7. 
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Tabell 7. Skillnad i effekt före och efter intervention. För variablerna 
perseverationssvar, felaktigt perseverationssvar samt felaktigt svar oberoende av 
perseveration svarar ett minus värde för en förbättrad prestation. Tabellen är 
omarbetad från (15). 

Wisconsins 
kortsorteringstest 

 
Kontrollgrupp 

 
Träningsgrupp 

Korrekta svar 0.71 0.34 
Perseverationssvar -0.86 -0.56 
Felaktigt perseverationssvar -0.60 -0.53 
Felaktigt svar oberoende av 
perseveration 

0.00 -0.74 

Konsekutiva korrekta svar 0.56 0.47 
Slutförda kategorier 0.05 0.52 
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Sports Therapy for Attention Cognitions and Sociality (16) 
 
I Korea genomfördes en sex veckor lång randomiserad studie 2011 där det undersöktes 
om fysisk aktivitet förbättrade kognitiv funktion, social kompetens samt 
uppmärksamhet hos pojkar i åldrarna 7-9 år med ADHD. I studien ingick 28 pojkar 
med ADHD, samtliga behandlade med metylfenidat.  Exklusionskriterierna var att 
barnen inte skulle ha ett IQ lägre än 80, avsaknad av neurologiska och medicinska 
störningar samt inte tidigare varit psykiskt sjuk.  
 
Barnen randomiserades till två grupper. Den första gruppen bestod av 15 barn som fick 
12 lektioner rörande beteendekontroll. Den andra gruppen bestod av 13 barn som varje 
tisdag och fredag fick delta i ett 90 minuters sportprogram som inkluderade 55 minuter 
fysisk aktivitet med bollkastning, spring- och hoppövningar. Behandlingen med 
metylfenidat inleddes med 10 mg/dag som sedan ökades till 20-40 mg/dag under den 
första veckan. Behandlingen pågick under hela studieperioden.  
 
Resultat 
Exekutiv förmåga, social kompetens samt uppmärksamhetsproblem jämfördes vid 
studiens slut med uppmätta resultat vid baseline. För att mäta exekutiv förmåga 
användes två olika tester, Digit Symbol Test of the Korean Educational Development 
Institute's Wechsler Intelligence Scale for Children (KEDI-WISC) och The Trail Making 
Test part B (TMT B). KEDI-WISC är ett intelligenstest i flera olika delar. I denna studie 
användes siffer/symboltestet som går ut på att enligt anvisning para ihop rätt symbol 
med rätt siffra. TMT B går ut på att dra en linje mellan angivna bokstäver och siffror. I 
siffer/symboltestet fick gruppen, som utfört sportaktiviteter, ett betydligt bättre 
resultat medan gruppen med lektioner i beteendekontroll inte ändrade sitt resultat 
avsevärt. TMT B-testet visade att båda grupperna utförde provet snabbare efter sex 
veckor, men även här fick sportaktivitetsgruppen ett bättre resultat. Samtliga resultat 
var statistiskt signifikanta. 
 
Den sociala kompetensen mättes genom att lärare till barnen använde sig av The Social 
Skills Rating System (SSRS). Ett system där det anges i vilken grad ett angivet beteende 
förekommer. Denna studie fokuserade på självkontroll, social förmåga/samarbetsvilja 
och barnens sätt att uttrycka sig verbalt. Den sociala kompetensen hade förbättrats i 
båda grupperna efter sex veckor. Signifikanta skillnader i resultatet påvisades rörande 
den sociala förmågan/samarbetsviljan där sportaktivitetsgruppen hade en betydligt 
bättre utveckling. Barnens självkontroll och verbala uttryckssätt hade också förbättrats 
mer för sportaktivitetsgruppen, dock var dessa resultat inte signifikanta.  
 
Graden av uppmärksamhetsproblem uppskattades med hjälp av en översatt version av 
DuPaul's rating Scale (K-ARS-PT), som i sin tur bygger på DSM-4. K-ARS-PT är ett 18 
frågor långt formulär som fylldes i av föräldrarna. Skattningen visade att 
uppmärksamhetsproblemen minskade signifikant (p=0.04) i båda grupperna men även 
i denna del fick gruppen som utförde sportaktiviteter en större förbättring. 
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Pilot Physical Activity Intervention Reduces Severity of ADHD Symptoms 
in Young Children (17) 
 
I en amerikansk studie från 2013 undersöktes hur fysisk aktivitet innan skolan 
påverkade symtom på ADHD. I studien deltog 8 flickor och 6 pojkar, ålder 5-8 år, 
samtliga obehandlade. Studien utfördes under nio veckor, med totalt åtta veckors 
studieperiod. För att inkluderas i studien skulle barnen uppvisa en risk för ADHD, 
genom att uppfylla minst 4 hyperaktivitets-/impulsivitetskriterier enligt DSM-4.  
 
Intensitetsgraden på den fysiska aktiviteten som utfördes under 26 minuter innan 
skoldag var måttlig till hög. Den bestod av fyra stationer där barnen fick använda sig av 
olika motoriska rörelser. Innan varje träningspass fick barnen värma upp under ca 2 
minuter. 
 
Resultat 
Veckan innan och veckan efter studien fick deltagarna utföra 10 olika tester för att 
värdera fin- och grovmotorik, funktion i lillhjärnan, arbetsminne och kognitiv förmåga. 
 
Alla tester utom ett visade på positiva effektförändringar, dock var endast resultaten 
från två signifikanta: Fin- och grovmotorik och impulshämning. Resultatet från dessa 
tester presenteras i tabell 8. 
 
Tabell 8. Deltagarna utförde tio olika tester, pre och post studie, för att värdera fin- 
och grovmotorik, funktion i lillhjärnan, arbetsminne och kognitiv förmåga. Två tester 
visade signifikanta resultat, de redovisas i denna tabell. Ett högre värde motsvarar ett 
bättre resultat. Normalvärde för Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profiency är 50 
poäng med en standardavvikelse på 10 poäng. Värdet för Shape School, Condition B 
motsvarar antal korrekt svar delat på svarstiden. Tabellen är omarbetad från (17). 

Pre och post studie resultat, 
tester av signifikans 

Pre-
test 

Post-
test 

Effekt 
storlek 

p-värde 

Bruininks-Oseretsky 
Test of Motor 
Profiency, 2nd ed. 

Testar fin- och 
grovmotorik 

40.77 44.00 0.96 < 0.01 

Shape School, 
Condition B 

Testar hämning 
av impulser 

0.75 0.83 0.35 < 0.05 

 
 
Två lekar som syftade till att mäta impulshämning på gruppnivå utfördes en gång per 
vecka. En av dessa, Red light/Green light, innebär att vid ett rött sken får deltagarna ta 
ett steg framåt och vid grönt ska de vara stillastående visade på en medelhög (0.60) 
signifikant effektförbättring. 
 
Lärare betygsatte löpande barnens beteende med hjälp av Pittsburgh Modified Conners 
Teacher Rating Scale (PMCTRS). PMCTRS är en modell baserad på en 4-gradig skala 
som visar frekvensen av problembeteenden. De beteenden som betygsattes var: 
Övergripande ADHD-symtom, ouppmärksamhet, trots samt problem med kamrater. 
Samtliga visade på effektförbättring, resultatet redovisas i tabell 9. 
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Tabell 9. Förändringseffekt efter 9 veckor på de olika delarna av Pittsburgh Modified 
Conners Teacher Rating Scale (PMCTRS) där en lärare anger på en 4-gradig skala hur 
ofta ett visst problembeteende förekommer. Ett positivt effektvärde visar på en 
minskad frekvens.  Tabellen är omarbetad från (17). 

PMCTRS 
Test 

 
Visar på: 

 
Effektvärde 

 
p-värde 

Abbreviated Conners Övergripande ADHD-
symtom  

0.60 <0.05 

Iowa inattention/ 
overactivity 

Ouppmärksamhet/ 
överaktivitet 

0.70 <0.05 

Iowa 
oppositional/defiant 

Trots 0.41 <0.05 

Peer Interaction 
Scale 

Problem med kamrater 0.40 0.06 

 
Vid studiens slut betygsattes barnen på en 7-gradig skala av sina föräldrar, lärare och 
träningsprogramansvariga. Det som betygsattes var barnets framsteg i följande 
områden: Social förmåga, ansvarstagande, självkänsla, trots, att följa regler samt 
aggressivitet. Högst poäng motsvarade mycket bra förbättring och lägst poäng 
motsvarade mycket stor försämring. I figur 1 presenteras en sammanslagning i procent 
av de svar som innebar en förbättring av beteende. Träningsprogramansvariga såg 
störst framgång i barnens självkänsla, lärarna ansåg att självkänsla samt regelhållning 
hade förbättrats mest, medan föräldrar såg den största förbättringen inom social 
förmåga och självkänsla. Social förmåga betygsattes inte av lärare. 
 

Figur 1. Här visas den, av föräldrar, lärare och träningsprogramansvariga, betygsatta 
procentuella förbättringen i beteende efter 9 veckor. Totalt antal barn 14 stycken. 
Diagrammet är omarbetat från (17). 
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Catecholamine Response to Exercise in Children with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (18) 
 
I en studie från 2003 undersöktes hur utsöndringen av katekolaminer efter aktivitet 
skilde sig mellan pojkar i åldrarna 7-11 år, diagnostiserade med kombinationstypen av 
ADHD och pojkar utan diagnos. Studien grundade sig på antagandet att då 
metylfenidat fungerar bra som behandling av ADHD, borde barn med ADHD ha en 
obalans i katekolaminsystemet och inte frisätta lika mycket vid aktivitet som barn utan 
diagnos.  
 
I studien ingick 10 obehandlade pojkar som nyligen diagnostiserats med ADHD 
(kombinationstypen) samt 8 pojkar utan diagnos. Innan, under och 30 samt 60 
minuter efter aktivitet mättes mängden av dopamin, adrenalin samt noradrenalin i 
plasma genom blodprov. Aktiviteten som utfördes vid två olika tillfällen var av hög 
intensitet på en cykelergometer.  
 
Resultat 
Plasmanivåerna av adrenalin vid baseline var lika i båda grupperna. Under aktivitet 
hade kontrollgruppen signifikant högre nivåer och vid mätningar 30 och 60 minuter 
efter aktivitet hade båda grupperna liknande resultat, på samma nivå som vid baseline.  
 
Plasmanivåerna av noradrenalin hos kontrollgruppen var signifikant högre vid samtliga 
mätningar jämfört med ADHD-gruppen. Den största skillnaden sågs vid mätningen 
under aktivitet.   
 
Plasmanivåer av dopamin vid baseline var högre hos ADHD-gruppen, dock saknade 
detta resultat statistisk signifikans. Resultatet var oförändrat vid mätning under 
aktivitet för att sedan sjunka under baselinevärdet 30 och 60 minuter efter träning. 
Kontrollgruppen visade en signifikant ökning av dopamin i plasma under aktivitet, 
resultatet stabiliserades som vid baseline vid mätningar 30 och 60 minuter efter 
aktivitet. 
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A Randomized Trial Examining the Effects of Aerobic Physical Activity on 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Young Children (19) 
 
I en tolv veckor lång randomiserad amerikansk studie som publicerades 2014 
jämfördes barn med risk för ADHD med barn utan risk. Det som undersöktes var hur 
humör, uppförande och relationer till andra barn påverkades av ca 30 minuters fysisk 
aktivitet på medel till hög intensitetsnivå i början av skoldagen jämfört med 
stillasittande bildundervisning under samma tid. Den fysiska aktiviteten bestod av 
aktiva lekar och hinderbana. 
 
Totalt 202 barn, varav 94 med risk för ADHD, i åldrarna 4-8 år, deltog i studien. För 
samtliga gällde inklusionskriterierna: Ingen utvecklingsstörning, inga krampanfall, 
ingen medicinering mot uppmärksamhet/uppförandesymtom, inga medicinska hinder 
som uteslöt fysisk aktivitet, bosatt med vårdnadshavare sedan sex månader tillbaka 
samt att åtminstone en vårdnadshavare var engelsktalande och hade tillgång till 
telefon.  
 
För att tillhöra riskgruppen behövde barnen uppfylla ett antal kriterier på DSM-4, 
skattat av föräldrar och lärare.  Vidare användes även National Institute of Mental 
Health Diagnostic Interview Schedule for Children, version 4 (DISC-IV), som 
bedömning på barnens psykiska tillstånd. 
 
Barnen randomiserades till två likvärdiga grupper som kontrollerades och vid behov 
om-randomiserades för att korrigera ojämnheter med hänsyn till risk/inte risk för 
ADHD, kön, ålder och Body Mass Index (BMI). Den ena gruppen fick sedan delta i 30 
minuters fysisk aktivitet i början av varje skoldag medan den andra gruppen deltog i 
stillasittande bildundervisning. 
 
Resultat 
Förändring av symtom bedömdes genom att föräldrar och lärare betygsatte barnen i 
början och slutet av studien. De delar som presenterades i studieresultatet omfattade 
hyperaktivitet/impulsivitet, ouppmärksamhet, trots, dåligt humör, kamratskap samt 
hur barnet uppfattas/behandlas av andra barn.   
 
Riskgrupp 
Här rapporterade föräldrarna en signifikant förbättringseffekt av samtliga symtom för 
de barn som utförde aktivitet. Gruppen som fick stillasittande bildundervisning visade 
också en effektförbättring rörande alla symtom, men där var resultaten på humör och 
hur barnet uppfattas/ behandlas av andra barn signifikanta. 
 
Lärare rapporterade en signifikant förbättringseffekt på hyperaktivitet/impulsivitet 
samt ouppmärksamhet för hela riskgruppen, med något bättre resultat för de barn som 
fick stillasittande bildundervisning. Barnen i aktivitetsgruppen hade även en signifikant 
förbättringseffekt rörande kamratskap. 
 
Barn utan risk 
De barn som inte hade risk för ADHD och tillhörde aktivitetsgruppen visade större 
förbättringseffekter på samtliga punkter enligt föräldrarna, där alla resultat utom för 
trots och hur barnet uppfattas/behandlas av andra barn var signifikanta. I den 
stillasittande gruppen rapporterades en signifikant förbättringseffekt på 
hyperaktivitets-/impulsivitetssymtom. 
 
Lärarna rapporterade endast signifikanta resultat rörande kamratskap på de som 
utförde fysisk aktivitet. Gällande den stillasittande gruppen var resultaten positiva för 
hyperaktivitet/ impulsivitet samt ouppmärksamhet. 
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Figur 2 och 3 presenterar respektive grupps sammanlagda effektförändring enligt 
föräldrars respektive lärares bedömning av barnens beteenden. 
 

Figur 2. Föräldrars bedömning av olika beteendeförändringar efter 12 veckor. På y-
axeln visas storlek på förändring mätt i effekt. Ett positivt värde motsvarar ett 
förbättrat beteende. Statistiskt signifikanta beteendeförändringar anges inom parantes 
efter respektive grupp. Diagrammet är omarbetat från (19). 
 

Figur 3. Lärarnas bedömning av olika beteendeförändringar efter 12 veckor. På y-
axeln visas storlek på förändring mätt i effekt. Ett positivt värde motsvarar ett 
förbättrat beteende. Statistiskt signifikanta beteendeförändringar anges inom parantes 
efter respektive grupp. Diagrammet är omarbetat från (19). 
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Effects of the FITKids Randomized Controlled Trial on Executive Control 
and Brain Function (20) 
 
I en nio månader lång randomiserad kontrollerad studie från USA undersöktes effekten 
av fysisk aktivitet på 221 barn i åldrarna 8-9 år. För att inkluderas i studien gällde att 
barnen inte hade några neurologiska sjukdomar, fysiska handikapp eller var i behov av 
specialundervisning på grund av uppmärksamhetsproblem eller kognitiva störningar. 
Deltagarna genomgick tester för att bedöma konditionsstatus, kognitiv förmåga samt 
impulshämning innan de randomiserades till en fysisk aktivitetsgrupp eller en 
kontrollgrupp. Aktivitetsgruppen erbjöds utmanande fysisk träning varierat med 
motorisk träning under åtminstone 70 minuter, efter nästan varje skoldag. 
Kontrollgruppen följde sina normala rutiner och blev inte erbjuden träning under 
studietiden. Dock erbjöds deltagarna i kontrollgruppen samma träningsupplägg, som 
aktivitetsgruppen, efter studiens slut.  
 
Resultat 
Mätningar på den kognitiva förmågan gjordes i början och slutet av studien. 
Impulskontroll med hjälp av ett Flanker test och den kognitiva flexibiliteten genom 
Color-Shape Switch Task (CSST). I Flanker-testet fanns en rad med fiskar där den 
mittersta fiskens riktning angav om höger eller vänster knapp skulle tryckas. I den 
lättare delen riktas alla fiskar åt samma håll och i den svårare delen riktas fiskarna åt 
olika håll. CSST grundar sig på figurer och färger indelade i en enklare homogen del 
och en svårare heterogen del. I den enklare delen ska endast färg eller form anges och i 
den svårare ska det tidigare angivna svaret ändras. Under dessa tester förseddes 
deltagarna med elektroder på huvudet för att avläsa den elektriska aktiviteten i 
hjärnan. 
 
Båda grupperna visade signifikanta resultatförbättringar i Flanker-testet både gällande 
korrekta svarsalternativ samt minskad reaktionstid. Aktivitetsgruppen hade en större 
ökning av korrekta svarsalternativ jämfört med kontrollgruppen. CSST visade 
signifikant förbättrade resultat hos båda grupperna, dock hade aktivitetsgruppen en 
signifikant försämrad reaktionstid på den svårare delen. I tabell 10 presenteras 
procentuell förbättring i respektive grupp. 
 
Tabell 10. Procentuell förbättring i kognitiva testerna Flanker-test samt Color-Shape 
Switch Task (CSST) efter 9 månader. Samtliga förbättringar av signifikans. Tabellen är 
omarbetad från (20). 

Förbättring av test-resultat 
vid studiens slut (%) 

 
Aktivitetsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

Flanker test (samma håll) 7.1 3.2 
Flanker test (motsatt håll) 6.8 4.3 
CSST (homogen) 2.2 2.4 
CSST (hetrogen) 10.7 6.0 

 
Den elektriska aktiviteten i hjärnan mättes med Event Related Potential (ERP) medan 
de kognitiva testen utfördes. ERP är ett utdrag ur elektroencefalografi (EEG) där man 
mer specifikt kan läsa av aktiviteten mellan stimuli och svar vilket antas reflektera 
arbetsminne och uppmärksamhet.  
 
Resultatet i slutet av studien visade att aktiviteten var högre hos aktivitetsgruppen efter 
de svårare kognitiva testerna. Kopplingar gjordes även mellan ökat deltagande i fysisk 
aktivitet och bättre prestation på kognitiva tester samt en ökad aktivitet i de, i hjärnan, 
studerade områdena. 
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The effect of yoga on the attention and behavior of boys with Attention-
Deficit/hyperactivity Disorder (ADHD) (21) 
 
En australiensk randomiserad överkorsningsstudie publicerad 2004, syftade till att 
undersöka om icke-farmakologisk tilläggsbehandling i form av yoga, förbättrar ADHD-
symtom hos pojkar 8-13 år. I studien deltog 14 pojkar, diagnostiserade med ADHD 
enligt DSM-4. Studien jämförde förändring i ADHD-beteende hos pojkar tillhörande en 
yogagrupp och pojkar i en kontrollgrupp. Yogagruppen erbjöds klasser 1 timme per 
vecka under 20 veckor. Kontrollgruppen erbjöds 5 tillfällen av aktiviteter som 
fokuserade på samarbete, turordning med mera under samma 20 veckor. 
 
Inklusionskriterierna var att pojkarna skulle tala engelska, inte tillhöra en familj med 
allvarliga problem som kriminalitet, förekomst av misshandel eller depression. 
Deltagarna fick inte behandlas med andra läkemedel än de mot ADHD. Alla pojkar, 
utom två, behandlades farmakologisk mot ADHD med antingen metylfenidat eller 
dexamfetamin. 
 
I figur 4 visas deltagandet i studien. De första 20 veckorna bestod yogagruppen av 6 
pojkar och kontrollgruppen av 8 pojkar. Följande 20 veckor valde 5 av de 8 pojkarna i 
kontroll-gruppen att delta i yogagruppen. Studien bestod totalt av 11 pojkar i 
yogagruppen och 8 stycken kontroller. 
 

 
 
Figur 4. I studien ingick 14 pojkar. De första 20 veckorna deltog 6 av dessa i 
yogagruppen och 8 i kontrollgruppen. Efter 20 veckor valde 5 av de 8 pojkarna i 
kontrollgruppen att fortsätta i yogagruppen under ytterligare 20 veckor. Studien 
baserades på resultatet från 11 deltagare i yogagruppen samt 8 deltagare i 
kontrollgruppen. Omarbetad från (21). 
 
Resultat 
Föräldrar och lärare skattade pojkarnas ADHD-relaterade beteenden i början och slutet 
av studien med hjälp av The Conners’ Parent Rating Scales (CPRS) samt The Conners’ 
Teacher Rating Scales (CTRS). CPRS visade på signifikant förbättring hos båda 
grupperna rörande hyperaktivitet/ impulsivitet enligt DSM-4 kriterierna. Även graden 
av perfektionism minskade. Kontrollgruppen visade även på signifikant minskad 
hyperaktivitet och orolighet där minskningen hos yogagruppen inte var signifikant. För 
yogagruppen skattade föräldrarna en signifikant minskning av trots, ADHD Index samt 
för globalt index rörande rastlöshet/impulsivitet och känslomässig instabilitet.  
  
Lärarnas skattning enligt CTRS resulterade i icke signifikanta resultat rörande samtliga 
beteenden. De områden som låg närmast gränsen för att vara av betydelse var ökning 
av hyperaktivitet hos kontrollgruppen (p-värde 0.071) samt en ökning av hyper-
aktivitet/impulsivitet enligt DSM-4 kriterierna (p-värde 0.083). Hos yogagruppen 
visade allmänt problembeteende (totalt globalt index) på en ökning (p-värde 0.056), 
detsamma gällde globalt index rörande känslomässig instabilitet (p-värde 0.88). 
 
Studiedeltagarna fick mäta uppmärksamhetsförmågan genom Test of Variables of 
Attention (TOVA) i början och slutet av studien. TOVA är en typ av continuous 
performance test (CPT) som går ut på att trycka på en knapp vid ett visst stimuli och 

14 pojkar 
diagnostiserade 

med ADHD 

Yogagrupp 
6 pojkar  

(20 veckor) 

Kontrollgrupp 
inga deltagare 

Kontrollgrupp 
 8 pojkar  

(20 veckor) 

Yogagrupp 
5 pojkar  

(20 veckor) 
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avstå att trycka vid ett annat. Värden lägre än -1,80 i TOVA tyder på en 
uppmärksamhetsstörning, värden högre än -1,80 anses vara normala. I 
kontrollgruppen visade fyra pojkar på uppmärksamhetsstörningar i början av studien. 
Två pojkar hade normala värden och två pojkar hade ofullständiga resultat som inte 
gick att bedöma. De pojkar som registrerade fullständiga resultat, visade på en 
förbättrad uppmärksamhet i slutet av studien. Endast en av de fyra pojkarna som 
visade på uppmärksamhetsstörning i början av studien förbättrade sig till normala 
värden. 
 
Av de sex pojkarna som utförde yoga under första perioden registrerades resultat från 
fyra, varav en visade på uppmärksamhetsstörning vid studiens början. Samtliga hade 
normala värden vid studiens slut. Yogagruppen under period två bestod av fem pojkar, 
4 resultat registrerades. En pojke hade ett värde lägre än -1,80 men visade vid studiens 
slut fortfarande på uppmärksamhetsstörning trots förbättring. Övriga tre pojkar visade 
försämrade resultat, två av dessa lägre än -1,80. 
 
I studien undersöktes även sambandet mellan mängden utövad yoga och resultaten på 
CPRS, CTRS samt TOVA. Här sågs ett signifikant samband mellan närvaro vid 
yogaklasser och förbättrade resultat på hyperaktivitet/impulsivitet enligt CTRS. Mängd 
utövad yoga i hemmet korrelerades till förbättrade TOVA-värden samt till minskad 
känslomässig instabilitet enligt CTRS.  
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Tabell 11. Sammanfattning av de 10 artiklar som ingår i denna litteraturstudie. 

Studie Ålder  Antal Studielängd Typ av fysisk 
aktivitet och 
intensitet 

Resultat 

(12) 8-12 552 2 veckor Träning i klassrum 
Medel 
 

Förbättring av 
kognitiva funktioner. 

(13) 7-15 25 2 tillfällen med  
en månads 
mellanrum 

Löpning 
Hög 

Minskad 
impulsivitet, 
snabbare reaktions-
tid, ökad fokus. 

(14) 8-12 43 3 dagar Löpning 
Medel-hög 

Ökad motorisk 
uthållighet. 

(15) 8-15 40 1 dag Löpning 
Medel 

Förbättring av 
exekutiva funktioner. 

(16) 7-9 28 6 veckor Varierad 
konditionsträning 
Medel 

Förbättring av 
exekutiva funktioner, 
social kompetens,  
uppmärksamhets-
problem.  

(17) 5-8 14 8 veckor Varierad 
konditionsträning 
Medel-hög 

Förbättring av 
exekutiva funktioner, 
problembeteenden. 

(18) 7-11 10 1 dag Cykling 
Hög 

Mindre dopamin vid 
fysisk-aktivitet hos 
ADHD gruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 

(19) 4-8 202 12 veckor Varierad 
konditionsträning 
Medel-hög 

Förbättring i de flesta 
problem-beteenden. 

(20) 8-9 221 9 månader Varierad 
konditionsträning 
Medel-hög 

Kognitiv förbättring. 

(21) 8-13 14 20+20 veckor Yoga 
Medel 

Varierande resultat. 
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Diskussion 

ADHD-diagnostisering av barn ökar ständigt. En orsak till detta är att kunskapen kring 
sjukdomen ökar (22) och att verktygen för diagnostisering ständigt förbättras. Vår 
medvetenhet kring sjukdomar och diagnoser i allmänhet kan bidra till att fler söker 
hjälp än tidigare. Redan i tidig skolålder ska barn kunna ta initiativ, organisera och 
planera sin vardag. En bristande funktion inom dessa områden uppmärksammas 
därför tidigare (23).  
 
När Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (DSM) uppdaterades till 
version 5 år 2014 gjordes även en del förändringar som innebar att även barn med 
autism och Asbergers syndrom kunde diagnostiseras med ADHD. I den tidigare 
versionen av DSM (DSM-4) skulle vissa symtom på ADHD förekomma innan 7 års 
ålder. Denna gräns har i DSM-5 höjts till 12 år (24). Förändringarna i DSM kan spela 
en viss roll i de ökade antal diagnoser.  
 
Metylfenidat är förstahandsalternativet vid farmakologisk behandling (9), men då detta 
är ett centralstimulerande läkemedel kan lämpligheten att behandla barn diskuteras. 
Denna studie syftade till att utvärdera hur motion/fysisk aktivitet påverkade ADHD-
symtom hos barn, både diagnostiserade och icke diagnostiserade med ADHD.  
 
Löpning på hög intensitet utvärderades i tre av studierna (13, 14, 15) som samtliga 
utfördes under kort tid. Den brasilianska studien (13) visade på ett ökat fokus och 
minskad impulsivitet direkt efter löpning, men redan efter stretching var resultaten 
något försämrade. I studien som undersökte spontan blinkfrekvens, ASER samt 
motorisk uthållighet (14) visade samtliga deltagare på en ökad motorisk uthållighet 
efter löpning på maxintensitet. I denna studie överstämde dock inget av resultatet med 
den uppsatta hypotensen som var att ökad spontan blinkfrekvens, minskad ASER 
latenstid, ökad ASER amplitud samt ökad motorisk uthållighet skulle påvisa att fysisk 
aktivitet fungerar som icke-farmakologisk behandling vid ADHD. Den sista studien 
som utvärderade effekten av löpning (15) utfördes endast vid ett tillfälle. Stroop-test 
samt Wisconsins kortsorteringstest genomfördes innan och efter löpning eller vila. Här 
var resultaten övervägande positiva men markant bättre för gruppen som tränade 
löpning. Den korta tiden mellan första och andra testet påverkade antagligen resultatet, 
då testdeltagarna redan utfört uppgiften en gång och lärt sig grundprinciperna. 
 
Det bör tilläggas att i den brasilianska studien gjordes ett CPT-test i början av studien. 
Dock bortsåg studieförfattarna från detta test då de ansåg att deltagarna inte hade 
samma motivation vid det tillfället. CPT-testet som gjordes efter stretching fungerade 
som kontroll. Det hade varit av värde att presentera resultaten från det första CPT-
testet för att få en bredare inblick i respektive grupp. I studien ingick även deltagare 
med komorbida diagnoser samt de som tidigare behandlats med antiepileptika, dock 
anges inte hur många deltagare detta berör samt om de tillhörde den behandlade eller 
obehandlade gruppen (13). Detta kan påverka resultatet och gör att studiens evidens 
försvagas. 
 
I studien som undersökte mängden katekolaminer i plasma (18) fick deltagarna cykla 
på hög intensitetsnivå. Här visades ingen markant ökning av katekolaminer hos 
gruppen med ADHD vid fysisk aktivitet. Detta skulle kunna tolkas som att barn med 
ADHD har en obalans av transmittorsubstanser. Dock hade studien endast tio 
deltagare och utfördes vid ett enda tillfälle vilket gör att studiens evidens kan 
ifrågasättas.  
 
Varierad konditionsträning med t ex hopp, lek och motorisk träning användes i fyra av 
studierna (16, 17, 19, 20) som varade mellan sex veckor till nio månader. Dessa studier 
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visade alla på en förbättring av impulskontroll hos deltagarna och där jämförelser med 
en icke-aktivitetsgrupp ingick visade studierna på bättre resultat för aktivitetsgruppen. 
I studierna ingick barn i åldrarna 4-9 år. De utgjordes av barn diagnostiserade med 
ADHD, med symtom på ADHD, med risk för ADHD och barn utan diagnos. I tre av 
studierna användes beteendeskattning av lärare och föräldrar. Resultatet av dessa 
beteendeskattningar visade på minskade problembeteenden för samtliga deltagare, där 
de som utfört fysisk aktivitet förbättrade sig mest.  
 
Studierna som använde varierad konditionsträning verkar samstämmigt visa 
förbättrade ADHD-symtom samt förbättrad exekutiv förmåga. Trots detta kan 
resultatet diskuteras vidare. Bedömning av barnens beteendeförändring skedde utifrån 
skattningsskalor som fylldes i av föräldrar och lärare innan och efter studien. I detta 
moment kan många bias uppstå. Vilken information har föräldrarna fått om hur 
skattningen ska gå till? Hur påverkar barnets dagsform föräldrarnas skattning? 
Föräldrars önskan om en förbättring kan leda till att skattningen blir mer positiv än 
verkligheten. 
 
Gällande lärare kan favorisering av vissa elever inverka, samt hur mycket tid läraren 
har för respektive elev samt hur välutbildad läraren är i ämnet. Dock finns inga 
konkreta bevis för detta. Som i tidigare studier utförde barnen tester i början och slutet 
av studien. Även här påverkar det faktum att barnen, vid det andra tillfället, känner 
igen uppgiften och av den anledningen kan prestera ett snabbare och mer korrekt 
resultat. 
 
Randomisering av deltagare i en studie kan leda till selektionsbias och detta ses tydligt i 
den skotska studien (12). Här randomiserades skolorna beroende på välfärd i området 
där de var belägna. Ingen hänsyn togs till grupperna på individnivå.  Grupp A var 
betydligt större med 57,8 % av deltagarna. I förhållande till respektive grupps totala 
antal deltagare bestod grupp A av 33,5 % överviktiga barn att jämföra med 24,1 % i 
grupp B. Då den kognitiva förmågan kopplas samman med utförd regelbunden fysisk 
aktivitet (2) kan den sneda fördelningen av överviktiga barn inverka på 
studieresultatet, då det är troligt att dessa barn inte utför regelbunden fysisk aktivitet.  
 
I studien som undersökte effekten av yoga saknades signifikanta resultat på skattning 
utförd av lärare. Studieförfattarna diskuterar detta och menar att resultaten är betydligt 
bättre än föräldrarnas skattningar både i början och i slutet av studien och att detta 
beror på att barnen var medicinerade under tiden i skolan (21). Vidare kan 
studieupplägget diskuteras där 5 av 8 pojkar i kontrollgruppen övergår till yogagruppen 
efter 20 veckor. Dessa pojkar utförde TOVA testet vid tre tillfällen istället för övriga 
deltagare som utförde testet två gånger. Vid tredje testtillfället visade dessutom 3 av 
pojkarna på försämrade resultat, vilket eventuellt kan bero på mental trötthet efter att 
ha medverkat i en studie under 40 veckor. 
 
Hälften av studierna i denna litteraturstudie hade mellan 46-57 % flickor som deltagare 
(12, 14, 17, 19, 20). Resultaten från studie 12 visar att flickor presterar bättre kognitiva 
resultat än pojkar. I övrigt saknas resultat rörande kognitiva funktioner för flickor. 
Överlag finns fler studier rörande ADHD på pojkar. Detta kan bero på att diagnosen 
ADHD är vanligare hos pojkar eller att flickor ofta inte uppvisar samma grad av 
hyperaktivitet (6). 
 
Det finns många variationer av deltagare i studierna. I många saknas specificerad 
undergrupp av ADHD och i vissa ingår både medicinerade och icke-medicinerade barn. 
Komorbida diagnoser har varit ett exklusionskriterium i vissa studier men inte i andra. 
Ett systematiskt fel som förekommer i samtliga studier är att ingen hänsyn tagits till 
barnens normala aktivitets- och motionsvanor.  
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Det behövs fler, större och framförallt längre studier för att utvärdera effekten av fysisk 
aktivitet på barn med ADHD. Den etiska aspekten av dessa och kommande studier kan 
vidare diskuteras. Studierna utförs på relativt små barn som har en nedsatt förmåga till 
självbestämmande. Då fysisk aktivitet anses ha god effekt på kognitiva funktioner (2), 
anses det inte etiskt försvarbart att erbjuda fysisk aktivitet till en grupp barn på skoltid 
medan en kontrollgrupp erbjuds stillasittande aktiviteter.  
 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på många exekutiva 
funktioner och problembeteenden hos barn. Bäst effekt sågs efter varierad träning på 
medel/hög intensitet med inslag av olika lekar. Förbättringen är inte specifik för barn 
med ADHD eller barn med ADHD-symtom utan gäller för alla barn. Den vetenskapliga 
evidensen är dock för svag för att fastställa att fysisk aktivitet skulle kunna ersätta 
farmakologisk behandling hos barn med ADHD. Dock visas att fysisk aktivitet 
förbättrar ADHD-symtom, i synnerhet exekutiva funktioner och fungerar bra som 
tilläggsbehanding. 
 

Tack 

Stort tack till Martin Burman för bra handledning. 
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