
 

 

 

 

 
 

 

 

Hyper(in)aktiv? 
 

- En studie om sambandet mellan fysisk aktivitet 

och motorisk förmåga hos barn med ADHD 

  
 

Anna-Maria Furu & Paul Lepisk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Examensarbete på avancerad nivå 55:2009 

Lärarprogrammet 2005-2009 
Seminariehandledare: Gunilla Brun Sundblad 

Examinator: Karin Redelius 



 

 

 

 

 
 

 

 

Hyper(in)active? 
 

- A study about the correlation between physical 

activity and motor skills in children with ADHD 

  
 

Anna-Maria Furu & Paul Lepisk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Advanced Graduate Essay 55:2009 

Teacher program 2005-2009 
Supervisor: Gunilla Brun Sundblad 

Examiner: Karin Redelius 



 

 

Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan motorisk färdighet och 

mängd fysisk aktivitet av olika intensiteter hos barn med diagnosen ADHD. 

 

Frågeställningar  

1. Hur många barn med ADHD har motoriska nedsättningar utifrån Movement ABC? 

2. Hur många barn med ADHD når upp till de Nordiska rekommendationerna för fysisk 

aktivitet? 

3. Hur ser sambandet mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsnivå ut hos barn med 

ADHD? 

Metod 

I studien ingick fem pojkar i åldern 9-12 år med diagnosen ADHD. I studien mättes den 

fysiska aktivitetsgraden med accelerometrar av modellen ActiGraph GT3X som 

testpersonerna bar under sju efterföljande dagar. Den motoriska förmågan hos testpersonerna 

mättes med hjälp av de kvantitativa motoriktesterna i Movement ABC. Testerna genomfördes 

i en lokal på testpersonernas skolor och accelerometrarna samt ett medföljande 

informationsbrev delades ut vid samma tillfälle.  

 

Resultat 

Av resultaten av motoriktesterna framgår att endast en testperson hade ett resultat som visar 

på tillfredsställande motorisk förmåga, tre testpersoner låg i riskzonen för motoriska 

nedsättningar och en testperson hade uppenbara brister i sin motoriska färdighet. Fyra av de 

fem testpersonerna uppnådde de Nordiska rekommendationerna om minst 60 minuters fysiska 

aktivitet per dag, inkluderad både måttlig till hård aktivitet. Inga signifikanta samband kunde 

ses mellan fysisk aktivitetsnivå och motorisk färdighet.  

 

Slutsats 

Studien kunde inte finna något samband mellan motorisk färdighet och mängd fysisk aktivitet 

av olika intensiteter hos barn med diagnosen ADHD. På grund av testgruppens ringa storlek 

bör man ej betrakta studiens resultat som generaliserbara, studien kan dock ses som en 

pilotstudie. 



 

 

Abstract 
Aim 

The purpose of this study was to investigate whether there is a correlation between motor 

skills and amount of physical activity of various intensities in children diagnosed with 

ADHD.  

Questions 

1. How many children with ADHD have motor impairments based on Movement ABC?  

2. How many children with ADHD reaches the Nordic recommendations for physical 

activity?  

3. What is the relationship between motor skills and level of physical activity in children 

with ADHD?  

Method  

The study included five boys aged 9-12 years diagnosed with ADHD. The study is study in 

which the physical activity level was measured using ActiGraph GT3X accelerometers which 

test subjects wore for seven subsequent days. The motor skills of the test subjects were 

measured using the quantitative motor tests in Movement ABC. The tests were carried out in 

a room at the test subjects schools and accelerometers, and accompanying instruction were 

distributed at the same time.  

 

Results  

The results of motor tests showed that only one person had test results showing satisfactory 

motor skills, three test persons were at risk of motor impairments and a test person had 

obvious defects in their motor skills. Four of the five test persons achieved the nordic 

recommendations for at least 60 minutes of physical activity per day, including both moderate 

to heavy activity. No significant correlation was seen between physical activity level and 

motor skills.  

 

Conclusions  

The study could not find any correlation between motor skills and amount of physical activity 

of various intensities in children diagnosed with ADHD. Due to the small test group the 

results of the current study should be taken with precaution, but can be regarded as a pilot 

study.  
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1 Inledning 
”Ungefär ett barn av åtta bland dem som börjar skolan i Sverige har 

uppmärksamhetsstörning (attention deficits/AD) med eller utan samtliga ADHD-kriterier 

uppfyllda.”1 

 

Ett vanligt funktionshinder som vi lärare kommer stöta på i skolan är ADHD. Det beräknas att 

mellan 3% och 6% av alla barn i skolåldern har ADHD. Diagnosen är två till tre gånger 

vanligare hos pojkar än flickor. ADHD karakteriseras av bland annat 

koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. Problem med 

motoriken är också vanligt förekommande.2 Att vi som blivande lärare i Idrott & hälsa gör oss 

medvetna om elevernas behov av anpassningar och stöd, gör att vi kan bemöta dessa elever på 

ett bra sätt. 

 

1.1 Bakgrund 

I de Nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet från Folkhälsoinstitutet står det att barn 

och unga bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag.3 Aktiviteten bör inkludera både 

måttlig till hård aktivitet. Likvärdiga rekommendationer används t.ex. i Storbritannien.4 I en 

studie från 2005 gjord på barn 8-11 år från Malmö visade att samtliga testdeltagare uppnådde 

det rekommenderade målet för fysisk aktivitet på 60 minuter per dag.5 Begreppet fysisk 

aktivitet används övergripande och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och 

olika former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och 

friluftsliv.6 

 

                                                
1 C. Gillberg, ”Ett barn i varje klass” Bokförlaget Cura AB Stockholm: 1996 s.34 
2 Socialstyrelsen, Kort om ADHD hos barn och vuxna. Tryck: Bergslagens Grafiska, Lindesberg, april 2004 s.10 
3 Folkhälsoinstitutet <http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/Rekommendationer/>  Acc: 2009-09-
17  
4 Cavill N., S. Biddle & J.F. Sallis, “Health Enhancing Physical Activity for Young People: Statement of United 
Kingdom Expert Consensus Conference”, Pediatric Exercise Science, (2001:13) s. 12-25 
5 Dencker M., O. Thorsson, M.K. Karlsson, C. Lindén, J. Svensson, P. Wollmer & L.B. Andersson, ”Daily 
physical activity in Swedish children aged 8-11 years” Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 
2006: 16 s. 252-257 
6 Folkhälsoinstitutet <http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/Definitioner/> Acc: 2009-10 19 
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Under senare år har ett flertal studier kommer fram till att många barn som har låg fysisk 

aktivitet också har låg motorisk färdighet.7 Motorisk färdighet är en väsentlig del i 

människans liv. Utan att vi riktigt är medvetna om det så är vi beroende av förmågan att 

utföra precisa rörelser under vårt vardagsliv. Motorisk kompetens är även en förutsättning för 

att barn skall fungera bra i skolarbetet, där vissa undervisningsmetoder ställer krav på aktiv 

fysisk insats från elevernas sida. 

 

Som blivande lärare i Idrott & hälsa har vi ett viktigt uppdrag. Vilket består i att forma 

idrottsundervisningen så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, 

erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Med största 

sannolikhet kommer vi att stöta på barn som är i behov av särskilt stöd. Det kan handla om 

fysiska funktionshinder där det är relativt lätt att komma underfund med vilka anpassningar 

som behövs. Vissa andra funktionshinder kan vara mycket svårare att uppmärksamma och 

därför också svårare att anpassa undervisningen till. ADHD är ett av dessa funktionshinder 

som inte syns på utsidan på eleven men likväl har konsekvenser för hur vi som lärare ska 

bemöta barnet. 

 

Det finns ett positivt samband mellan motorisk förmåga och mängd fysisk aktivitet hos 

barnpopulationen överlag.8 Vi är intresserade av att undersöka om detta samband även finns 

hos barn med ADHD då denna kunskap kan gagna undervisningen i Idrott& hälsa för dessa 

elever. 

  

                                                
7 Wrotniak B.H., L.H. Epstein, J.M. Dorn, K.E. Jones & V.A. Kondilis “The Relationship Between Motor 
Proficiency and Physical Activity in Children” Pediatrics Official Journal of the American Academy of 
Pediatrics Volume 118, number 6 December 2006. S. 1759 ; Graf C., B. Koch, E. Kretschmann-Kandel, G. 
Falkowski, H. Christ, S. Coburger, W. Lehmacher, B. Bjarnasson-Wehrens, P. Platen, W. Tokarski, H.G. Predel 
& S. Dordel. ”Correlation between BMI, leisure habits and motor abilities in childhood (CHILT-project)” 
International Journal of Obesity (2004) 28, 22-26; Fischer A., J.J. Reilly, L.A. Kelly, C. Montgomery, A. 
Williamson, J.Y. Paton & S. Grant ”Fundamental Movement Skills and Habitual Physical Activity in Young 
Children” Medicine and  Science in Sports Exercise: April 2005 Vol 37 s. 684-688 ; O. Mazzardo, ”The 
Relationship of Fundamental Movement Skills and Level of Physical Activity in Second Grade Children” 
University of Pittsburg 2008 s. 53-54 
8 Ibid., 
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1.2 Definition av centrala begrepp 

Följande begrepp förekommer i studien utifrån nedanstående definitioner. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning.9 

 

ADHD 

ADHD är en engelsk förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder som är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och brukar översättas som uppmärksamhetsstörning 

med hyperaktivitet.10  

 

Enligt DSM-IV finns det tre olika undergrupper av ADHD:11 

• ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning (ADHD-PI) 

• ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet (ADHD-HI) 

• ADHD med både uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet, det vill säga 

ADHD av kombinerad typ (ADHD-C). 

 

Kriterier för diagnosen ADHD enligt DSM-IV: 

 

ADHD med uppmärksamhetsstörning (ADHD-PI) 

För diagnosen ADHD med uppmärksamhetsstörning krävs enligt DSM-IV 

minst sex av följande symtom: 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra 

aktiviteter 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte 

förstår instruktionerna) 
                                                
9 US department of  Health and Human Services, Physical Activity and Health: A Report of  the Surgeon 
General 1996 Superintendent of Documents: Atlanta s. 21 
10 Socialstyrelsen 2004 s.10 
11 American Psychiatric Assosiation. Diagnostic and statical manual of mental disorders. (4th ed.). Washington: 
American Psychiatric Association; 1994. 
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e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet12 

 

ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet (ADHD-HI) 

För diagnosen ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet krävs enligt DSM-IV 

att minst sex av följande kriterier är uppfyllda13: 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta 

still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 

förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses 

lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en 

subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket 

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

h) har ofta svårt att vänta på sin tur 

i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal 

eller lekar)14 

 

ADHD av kombinerad typ (ADHD-C) 

För diagnosen ADHD av kombinerad typ krävs att sex av varje kriterier för både 

bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet enligt ovan skall 

vara uppfyllda.15 

                                                
12 American Psychiatric Assosiation, 1994. 
13 Ibid., 
14 Ibid., 
15 Socialstyrelsen, 2004, s. 19. 
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 DCD 

DSM-IV definierar DCD som16: 

• Kriterium A: ”en markerad försämring i utveckling av motorisk koordination” 

• Kriterium B: ”diagnosen görs bara ifall försämringen hindrar akademiska prestationer 

eller aktiviteter i det dagliga livet” 

• Kriterium C: ”diagnosen görs ifall koordinationssvårigheterna inte beror på något 

allmänt medicinskt tillstånd (till exempel Cerebral pares, förlamning, eller muskulär 

dystrofi) och man uppfyller inga kriterium för Pervasive Developmental Disorder” 

• Kriterium D:”vid mental utvecklingsstörning ifall de motoriska svårigheterna 

överskrider de som normalt associeras med den mentala störningen” 

 

För att diagnostiseras med DCD skall samtliga ovanstående kriterier vara uppfyllda.17 

 

Movement ABC 

Movement ABC är ett internationellt etablerat bedömningsinstrument konstruerat för att mäta 

och identifiera motoriska svårigheter hos barn i åldern 4-12 år.18  

 

Accelerometri 

Accelerometer är ett instrument som mäter och registrerar den mängd och intensitet av 

acceleration den utsätts för relaterat till gravitationen.19  

 

1.3 Forskningsläge 

Nedan presenteras forskning som är relaterad till vårt problemområde. Studierna har delats in  

i underrubriker utifrån de specifika områden de berör. 

                                                
16 American Psychiatric Assosiation,  1994. 
17 Ibid., 
18 S.E. Henderson & D.A. Sugden, ”Movement ABC Movement Assessment Battery for Children: Manual, 
Rörelsetest för barn Stockholm:Psykologiförlaget 1996 
19 ActiGraph 
<http://theactigraph.com/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=202&tmpl=component&format
=raw&Itemid=64>  (Acc. 2009-10-21). 
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1.3.1 Samband mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsnivå 

Wrotniak et al. hade i sin studie ”The Relationship Between Motor Proficiency and Physical 

Activity in Children” som syfte att undersöka om det finns något samband mellan motorisk 

färdighet och fysisk aktivitet hos barn i 8-10 – årsåldern.20 Totalt 65 barn (34 flickor och 31 

pojkar) ingick i undersökningen, där barnens fysiska aktivitetsgrad mättes med accelerometer 

och deras motoriska färdighet fastställdes med ”Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency”. Accelerometrarna fick barnen bära i sju dagar och under minst 10 timmar/dag, 

därefter laddades resultatet ner för vidare analyser. Motoriktestet var en reducerad version av 

”Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency”, men har blivit validitetstestat mot den fulla 

versionen. Testet innehåller 14 övningar fördelade på åtta områden som bedömer barnens 

grovmotoriska förmåga, inkluderat barnens löphastighet, balansförmåga, styrka med mera. En 

slutsats som studien drog är att det finns ett positivt samband mellan motorisk förmåga och 

aktivitetsmängd.21 Fisher et al. gjorde en liknande studie som Wrotniak, men använde 

Movement Assessment for Children (Movement ABC) istället för Bruininks-Oseretsky Test 

of Motor Proficiency.22 Studien gjordes på totalt 394 barn i 3-5 års ålder. Resultatet visade ett 

signifikant positivt samband mellan fysisk aktivitet och motorisk förmåga.  

 

Mazzardo undersökte i sin avhandling sambandet mellan fysisk aktivitet och motorisk 

färdighet.23 I studien ingick barn i 7-8 års ålder. Den fysiska aktiviteten mättes med 

stegräknare och frågeformulär. Ett motoriktest (TGMD-2) genomfördes under en 

idrottslektion då också BMI hos testpersonerna mättes. Resultatet visade på ett samband 

mellan daglig fysisk aktivitet och motorisk förmåga hos pojkar, däremot inte hos flickor. Vad 

gäller organiserad fysisk aktivitet och motorisk förmåga fanns ett samband hos båda könen. 

 

En annan studie i ämnet gjord av Graf et al. hade till syfte att titta på sambandet mellan 

grovmotorik och BMI hos barn i 6-7 års ålder.24 Studien kom fram till att övervikt och fetma 

har ett samband med svag grovmotorik, ett liknande positivt samband fanns mellan grov 

motorik och en aktiv livsstil. 

                                                
20 Wrotniak, 2006. 
21 Wrotniak, 2006. 
22 Fischer, 2005. 
23 Mazzardo, 2008. 
24 Graf, 2004. 
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1.3.2 ADHD, fysisk aktivitet och hälsa 

Holtkamp et al. undersökte BMI hos pojkar med ADHD som jämfördes med BMI data från 

17 andra studier gjorda på normalpopulationen.25 ADHD-gruppen hade signifikant högre 

BMI-värde än normalpopulationen. I studiens diskussion menar författarna att barn med 

ADHD kan vara en population som både är mer fysiskt aktiva och har högre prevalens av 

övervikt än normalpopulationen. Denna studie hade dock inte undersökt hur aktiva barn med 

ADHD egentligen är, utan utgått från att hyperaktivitet innebär mycket aktivitet.26 Att det 

finns högre prevalens av övervikt i populationen barn med ADHD bekräftas av Waring et al.27 

De upptäckte också att det är vanligare med undervikt hos barn med ADHD ifall de 

medicineras för sin diagnos, vilket förklaras att minskad aptit är en känd biverkning av 

medicineringen. 

 

Den fysiska hälsan har i en studie av Klassen et al. visat sig i gruppen barn med ADHD vara 

likställd med den i normalpopulationen.28 Dock fanns det fler psykosociala problem bland 

barnen i ADHD-gruppen. Desto fler av ADHD-symtomen som barnen visade, än värre visade 

sig deras psykosociala hälsa vara. En del av dessa problem, främst ångest och depression, 

visade Kiluk et al. i sin studie förekom i mycket mindre utsträckning bland ADHD-barn som 

deltog i tre eller fler idrotter på fritiden jämfört med ADHD-barn som inte gjorde det.29 

 

1.3.3 ADHD och motorisk förmåga 

Det har visat sig i en studie av Tseng et al. att det är vanligt att barn med ADHD har mindre 

utvecklad motorik.30 Däremot finns det belägg för att hög fysisk aktivitetsnivå påverkar 

grovmotoriska utvecklingen positivt. Högaktiva ADHD-barn hade bättre grovmotorik än 

lågaktiva ADHD-barn. Den skillnaden fanns inte när finmotoriken undersöktes. Denna studie 

använde Bruinks-Oseretsky test of motor performance för att testa den motoriska färdigheten 

                                                
25 Holtkamp K., K. Konrad, B. Müller, N. Heussen, S. Herpertz, B. Herpertz-Dahlmann & J. Hebebrand” 
Overweight and obesity in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder”, International Journal of 
Obesity (2004) 28, 685-689 
26 Holtkamp 2004 
27 Waring M.E. & K.L. Lapane “Owerweight in Children and Adolescents in Relation to Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder: Results From National Sample” Pediatrics 2008; 122;e1-e6 
28 Klassen A.F., A.Miller & S. Fine ”Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents Who Have a 
Diagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder”  Pediatrics 2004; 114;e541-e547 
29 Kiluk B.D., S. Weden, V.P. Culotta “Sports Participation and Anxiety in Children with ADHD” Journal of 
Attention Disorders 2009; 12 (6) 499-506 
30 Tseng M.H., A. Henderson, S.M.K. Chow & G.Yao ”Relationship between motoprofiency, attention, impulse, 
and activity in children with ADHD” Developmental Medicine & Child Neurology 2004, 46: 381-388 
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och standardiserade kvantitativa formulär för lärare och föräldrar för att mäta den fysiska 

aktiviteten.31 Däremot har Brewis visat att kvantitativa observationer av detta slag 

undervärderar hur aktiva barnen egentligen är.32 

 

En annan studie gjord av Pedersen et al. jämförde pojkar med ADHD och med en 

kontrollgrupp och fokuserade på reaktionstid i nedre extremiteter.33 16 pojkar med diagnosen 

ADHD med medelåldern runt 9 år ingick i en testgrupp och matchades med en kontrollgrupp 

med 19 pojkar i ungefär samma ålder, som inte var diagnostiserade med någon 

neuropsykiatrisk diagnos eller medicinsk sjukdom. Resultaten visade att ADHD-barn hade 

långsammare reaktionstid och långsammare rörelser än kontrollgruppen, men under försöken 

var ADHD-barnen inte under sin vanliga medicinering. Resultatet visade även att alla barn 

visade hämningar i rörelser som krävde att korsa kroppens mittlinje.34 

 

Motorisk förmåga hos pojkar med ADHD undersöktes av Pitcher et al.35 Både grov- och 

finmotorisk färdighet testades och jämfördes med en kontrollgrupp bestående av pojkar i 

samma ålder utan diagnos. Medelåldern var runt 10 år i samtliga grupper. I testgruppen fanns 

barn med samtliga tre undergrupper av ADHD representerade. Barnens IQ-värde 

uppskattades med två verbala tester ur Wecshler Intelligence Scale of Children och den 

motoriska förmågan testades utifrån testbatteriet Movement ABC. Testgruppen delades in i 

grupperna ADHD/DCD, ADHD och kontrollgrupp. Resultatet visade att barn med ADHD har 

signifikant sämre rörelsekompetens än barn i kontrollgruppen. En hög procentandel av dessa 

barn visade svårigheter i rörelsemönster som överensstämde med DCD. Studien visade även 

att typ och grad av motoriska svårigheter skilde sig mellan undergrupperna av diagnosen 

ADHD. Den totala testpoängen hämtad från Movement ABC var mindre tydlig för ADHD-HI 

undergruppen jämfört med de två andra ADHD undergrupperna, men mer tydlig än för 

kontrollgrupperna. Det fanns signifikant skillnad att pojkar med ADHD-PI och ADHD-C 

hade signifikant (p<0.01) sämre finmotorik jämfört med pojkar i kontrollgruppen. Däremot 

fanns ingen signifikant skillnad mellan ADHD-HI gruppen och de andra grupperna. I gruppen 
                                                
31 Tseng, 2004. 
32 A. Brewis “Social and Biological Measures of Hyperactivity and Inattention: Are They Describing Similar 
Underlying Constructs of Child Behavior?”  Department of Anthropology, University of Georgia 2002 Vol. 49, 
No. 1-2 p. 109 
33 Pedersen S.J., M. Heath & P.R. Surburg “Lower extremity response time Performance in Boys with ADHD” 
Journal of Attention Disorders 2007, 10 343-349 
34 Ibid., 
35 Pitcher T.M., J.P. Piek & D.A. Hay “Fine and Gross Motor Skills in Males with ADHD” Developmental 
Medicine & Child Neurology 2003, 45: 525–535 
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med barn som endast har diagnosen ADHD och barn i kontrollgruppen, visades ingen 

signifikant skillnad i finmotorisk färdighet, men barnen med ADHD hade signifikant bättre 

resultat än barn diagnostiserade med både ADHD/DCD. Studiens slutsats är att sämre 

finmotorisk förmåga hos barn med ADHD inte kan förklaras av brister i uppmärksamhet och 

koncentration, utan snarare till faktorer relaterat till deras motoriska förmåga.36 

 

Piek et al. har funnit att förutom att pojkar med ADHD har sämre motorik än kontrollgruppen, 

så fanns skillnader i motoriken om man jämförde de olika typerna av ADHD.37 Pojkar med 

ADHD-PI hade sämre finmotorik, medan pojkar med ADHD-C hade större problem med 

grovmotoriken.38 Handskrivningsprestation, som kan ses som en dimension av finmotorik 

undersöktes av Brossard Racine et al. De fann att barn med ADHD har nedsatt 

handskrivningsprestation, jämfört med barn utan ADHD.39 

 

1.3.4 ADHD och DCD 

Kadesjö et al. menade i sin studie att comorbiditeten mellan ADHD och DCD är en faktor 

som måste beaktas, prevalensen av båda diagnoserna är ca 7 %.40 Men många forskare har 

inte tagit hänsyn till hur den nedsatta uppmärksamhetsförmågan kan inverka på den motoriska 

utvecklingen så barn med ADHD kan diagnostiseras med DCD men symptomen kan bero på 

annat. Dock finns det forskning gjord av Slaats-Willemse et al. som visade att just de 

finmotoriska brister som kan finnas hos barn med ADHD oftast också finns hos deras syskon 

som inte har ADHD, men den studien svarar inte på frågan om det beror på arv eller miljö.41 

Det verkar dock som om arvet är av betydelse då det visat sig att många genetiska 

komponenter är gemensamma för barn med ADHD eller DCD, vilket har visats i en 

tvillingstudie av Martin et al.42 Ouppmärksamhet hade ett nära genetiskt samband med 

rörelsekontroll. Även finmotorik i form av handskrivning hade ett nära genetiskt samband 
                                                
36 Pitcher, 2003. 
37 Piek J.P., T.M. Pitcher & D.A. Hay “Motor coordination and kinaesthesis in boys with attention deficit-
hyperactivity disorder” Developmental Medicine & Child Neurology 1999, 41: 159–165 
38 Ibid., 
39 Brossard Racine M., A. Majnemer, M. Shevell & L. Snider “Handwriting Performance in Children With 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)” Journal of Child Neurology 2008; 23; 399-406 
40 Kadesjö B. & C. Gillberg, “Develomental Coordination Disorder in Swedish 7-year-old Children” Journal of 
Amercian Academy of Child & Adolescent Psychiatry 1999, 38: 820-828 
41 Slaats-Willemse D., L. de Sonneville, H. Swaab-Barnewald & J. Buitelaar ”Motor flexibility problems as a 
marker for genetic susceptibility to attention decfit hyperactivity disorder” Biological Psyciatry 2005, 58: 233-
238 
42 Martin N.C., J.P. Piek & D. Hay ”DCD and ADHD: A Genetic study of their shared aetiology” Human 
movement Science 2006, 25: 110-124 
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med ouppmärksamhet43. Det positiva sambandet mellan ouppmärksamhet och nedsatt motorik 

har visats i tidigare men inte i genetiska studier.44 

 

En longitudinell studie av Hands som sträckte sig över fem år, undersökte motorisk förmåga 

och fysisk status mellan barn med hög- respektive låg motorisk kompetens.45 År 2000 

fullföljde totalt 186 barn i 5-7 årsåldern hela motoriska screeningtestet. I denna grupp 

klassades 19 barn, (åtta flickor och 11 pojkar) ha låg motorisk kompetens, (LMC- low motor 

competence). Prevalensen av LMC, ibland hänvisad till DCD är uppskattad mellan 6-22 % 

beroende på benämning. En kontrollgrupp med 19 barn med hög motorisk kompetens, (HMC- 

high motor competence) matchades med hänsyn till kön och ålder. I studien testades barnen i 

båda grupperna i sex fysiska och motoriska tester, en gång per år i sammanlagt fem år. De sex 

testerna var: BMI, (kroppssammansättning) kardiovaskulär uthållighet, snabbhet, stående 

längdhopp, överhandskast och balans. Studiens resultat visar på att barnen i LMC-gruppen 

presterade sämre i alla tester varje år jämfört med barnen i HMC-gruppen. Det fanns en 

signifikant skillnad över tid mellan grupperna i kardiovaskulär uthållighet, snabbhet (50 

meter) och balans, däremot fanns ingen skillnad i kroppssammansättning överhandskast och 

stående längdhopp. Mellan grupperna fanns en signifikant skillnad i alla tester, utom i 

kroppssammansättning. Resultaten bekräftar en negativ inverkan av LMC på fysisk status och 

teknikfärdigheter över tid.46  

1.3.5 Effekter av medicinering 

ADHD kan vid behov medicineras med centralstimulerande substanser, Metylfenidat eller 

Amfetamin.47 De centralstimulerande läkemedlen ökar mängden signalämnen i hjärnan vilket 

förbättrar koncentrationsförmågan. ADHD kan även medicineras med Atomoxetin som ökar 

mängden noradrenalin i hjärnan. Medicineringen ger önskad effekt på 70-80 % av behandlade 

barn och ungdomar.48 

 

                                                
43 Martin, 2006. 
44 M Brossard Racine, 2008. 
45 B. Hands,  ”Changes in motor skill and fitness measures among children with high and low motor 
competence: A five-year longitudinal study” Journal of Science and Medicine in Sport Volume 11, Issue 2, April 
2008 s. 155-162 
46 Ibid., 
47 Riksförbundet Attention ”Medicinsk behandling vid ADHD” December 2008 <http://www.attention-
riks.se/images/stories/dokument/2-4%20Attention_MedicinerADHD_dec2008_HR_WEB.pdf> ACC: 2009-10-
09 
48 Ibid., 
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 Barkley et al. har visat att bieffekter av medicineringen förekommer i liten utsträckning och i 

de fall de ändå förekommer är de oftast milda.49 Vad gäller just medicinering av barn med 

ADHD så verkar detta ha en viss inverkan på motoriken, Aranha fann en signifikant skillnad i 

balansförmåga när pojkar med ADHD jämfördes mellan medicinerat och ickemedicinerat 

tillstånd.50 Balansen var betydligt bättre under medicinering.  Jämförs grovmotorik och 

hållningskontroll hos pojkar med ADHD mot normalt utvecklande pojkar var prestationen 

liknande. Allmänt har äldre pojkar bättre balans än yngre, både bland pojkar med ADHD och 

normalt utvecklande pojkar. Detta tyder också på att utvecklingskurvorna för pojkar med 

ADHD och normalutvecklande pojkar är liknande. För normal utvecklande pojkar finns ett 

positivt samband mellan balans och förflyttningsrelaterade motoriska egenskaper, detta 

samband finns däremot inte bland pojkar med ADHD.51 

 

En interventionsstudie gjord av Mahon et al. undersökte 18 pojkar med ADHD i 9-12 

årsålder, där samtliga barn medicinerades med metylfenidat eller amfetamin.52 Syftet med 

studien var att ta reda på om medicinering påverkade olika faktorer vid submaximalt 

ergometercykeltest. Testpersonerna fick genomföra ergometercykeltestet vid tre tillfällen, 

första tillfället sågs som en provomgång, där barnet skulle bekanta sig med testproceduren 

och eliminera inlärningseffekten. Under andra respektive tredje tillfället testades pojkarna 

antingen då de tagit medicin före testet, eller inte tagit medicin alls under den aktuella dagens 

morgon. Studien visade att medicinering påverkar pulsen vid olika submaximala belastningar. 

Vid alla testade belastningar var pulsen betydligt högre vid medicinerat tillstånd jämfört med 

vid icke medicinerat tillstånd. Däremot var syreupptagningen, respiratoriska kvoten och den 

upplevda ansträngningen densamma oavsett medicinering eller inte.53 

 

                                                
49 Barkley, R.A., M.B. McMurray, C.S. Edelbrock & K Robbins “Side Effects of Metylphenidate in children 
with Attention Decifit Hyperactivity Disorder: A Systematic, Placebo-Controlled Evaluation” Pediatrics Vol 86 
Nr 2 Augusti 1990 s. 184-192 
50 Aranha K.M., ”A Comparision of Postural Control: Typically Developing Children vs. Children with ADHD” 
Texas Tech University: 2006 s.57-58 
51 Ibid., 
52Mahon A.D., B.R. Stephens & A.S. Cole, “Exercise Responses in Boys With Attention Defict (Hyperactivity 
Disorder Effects of Stimulant Medication” Journal of Attention Disorders Vol 12 Nr 2 September 2008 s. 170-
176 
53 Ibid., 
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Butte et al. fann att fysisk aktivitet och energiutgift sänks vid medicinering med 

centralstimulerande medel hos barn med ADHD.54 Testpersonerna jämfördes i medicinerat 

och ickemedicinerat tillstånd och energiutgiften mättes med indirekt kaliometri. Fysisk 

aktivitet mättes med mikrovågsrörelsedetektorer.55 

 

Kiluk et al. menade i sin studie att fysisk aktivitet kan användas istället för eller som 

komplement på de barn med ADHD där medicineringen inte ger tillfredställande 

beteendeförändringar.56 Studien poängterade också att fysisk aktivitet hade många andra 

positiva effekter för barn i allmänhet och därför är en metod som har många fördelar.57 

1.3.6 Sammanfattning av forskningsläge 

Sammanfattningsvis kan man se att flera studier funnit ett samband mellan fysisk aktivitet och 

motorisk förmåga hos barn, främst hos pojkar. Ett antal studier har undersökt motorisk 

förmåga hos barn med ADHD och hittat ett signifikant samband där barn med ADHD 

generellt har en sämre utvecklad motorik, än barn utan diagnos i kontrollgrupperna. Däremot 

kan den fysiska hälsan hos barn med ADHD likställas med den hos normalbefolkningen, men 

det finns resultat som visar på en högre prevalens av övervikt hos barn med ADHD. Vidare är 

det viktigt att beakta comorbiditeten av ADHD med andra diagnoser, främst DCD, eftersom 

detta kan ha inverkan på barnens motoriska förmåga och prestation i motoriska test. 

Medicinering mot ADHD kan även ha inverkan på motoriken och pulsen vid olika 

submaximala belastningar, vilket även bör tas hänsyn till vid tester. I den existerande 

forskning finns en kunskapslucka kring hur aktiva barn med ADHD verkligen är och 

aktivitetens förhållande till deras motoriska förmåga. 

  

                                                
54 Butte N.F., M.S. Treuth, R.G. Voigt, A.M.  Llorente &  W.C. Heird, “Stimulant Medications decrease energy 
expenditure and physical activity in children with attention-deficit/hyperactivity disorder” The Journal of 
Pediatrics Vol 135 Nr 2 August 1999 s. 203-207 
55 Ibid., 
56 Kiluk, 2009. 
57 Ibid., 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan motorisk färdighet och 

mängd fysisk aktivitet av olika intensiteter hos barn med diagnosen ADHD. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka motoriska nedsättningar kan finnas i testgruppen med barn med ADHD utifrån 

Movement ABC? 

2. Hur förhåller sig testgruppen med barn med ADHD till de Nordiska 

rekommendationerna58 för fysisk aktivitet? 

3. Hur ser sambandet mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsnivå ut hos barn med 

ADHD? 

  

                                                
58 Folkhälsoinstitutet <http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/Rekommendationer/>  Acc: 2009-09-
17  
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2 Metod 
I studien mättes den fysiska aktivitetsgraden med handledsburna accelerometrar av modellen 

ActiGraph GT3X som testpersonerna bar under sju efterföljande dagar. Den motoriska 

förmågan hos testpersonerna mättes med hjälp av den kvantitativa testdelen i Movement 

ABC. 

 

2.1Metodval 

Movement ABC är ett internationellt väletablerat forskningsinstrument speciellt framtagen för 

att identifiera och mäta motoriska svårigheter hos barn 4-12 år.59  Testbatteriet kombinerar 

kvantitativa och kvalitativa bedömningar, samtidigt som det bibehåller fördelarna hos ett 

standardiserat test. 

 

Accelerometrarna mäter fysisk aktivitet med god validitet och reliabilitet.60 Brewis kom fram 

till i sin studie att det är svårt att få ett tillförlitligt resultat på aktivitetsgrad när man använder 

observation som metod.61  Ett mer tillförlitligt resultat får man om man använder 

accelerometrar. 

 

2.2 Movement ABC 

Movement ABC bygger på Stotts Test Of Motor Impairment (TOMI), vilket publicerades 

1972. Materialet har utvecklats under en period av nästan 30 år av olika oberoende grupper.  

Testet beskriver motorik på ett strukturerat, standardiserat och åldersrelaterat sätt. 

Bedömningsinstrumentet är tänkt att användas som redskap för det kliniska och pedagogiska 

arbetet och för att inarbeta nya idéer för att öka förståelsen för barns motoriska svårigheter. 

För att använda sig av Movement ABC krävs grundläggande kunskaper om barn med 

särskilda behov, deras utveckling och villkor. För att minska risken för feltolkningar, krävs 

även att användaren är väl insatt i hur materialet skall användas. För att upptäcka, behandla 

                                                
59 Van Waelvelde H., W. Peersman, M. Lenoir & B.C.M. Smits Englesman, ”The reliability of the Movement 
Assessment Battery for Children for preschool children with mild to oderate motor impairment” Clinical 
Rehabilitation 2007 Vol 21: 465-470 
60 Brewis 2002; Eisenmann J.C., S.J. Strath, D. Shadrick, P. Rigsby, N.Hirsch & L. Jacobson. “Validity of 
uniaxial accelerometry during activities saliy living in children” European Journal of Applied Physiology (2004) 
91: 259-263 
61 Brewis, 2002. 
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och få förståelse för brister i barns motorik har Movement ABC en viktig uppgift att fylla. 

Bedömningsinstrumentet består av två delar: en testdel och en checklista. Testdelen används 

individuellt där barnet genomför en serie uppgifter som testar deras motoriska förmåga på ett 

standardiserat sätt. Checklistan är utarbetad för att fyllas i av en vuxen person som väl känner 

till barnets motoriska funktionsnivå. Den kan användas som ett screening-instrument och 

testdelen kan användas som ett mera detaljerat diagnostiskt instrument. Testdelen består av tre 

kategorier: handfunktion (tre tester), bollfärdigheter (två tester) och statisk- och dynamisk 

balans (tre tester). Till exempel går handfunktionstesterna ut på att rita och klippa ut olika 

förutbestämda figurer så exakt som möjligt. Bollfärdighetstesterna består bland annat av att 

kasta och fånga en tennisboll med en respektive två händer, beroende på ålder. Ett annat test 

är att pricka en måltavla på väggen med en tennisboll. Balanstesterna går till exempel ut på att 

hoppa över ett snöre i testpersonens knähöjd, balansera på en balansprofil eller att gå 

baklänges på en rak linje. Dessa ger en objektiv och kvantitativ information om barnets 

prestation i de nämnda testgrenarna. Testets totala poäng visar barnens motoriska förmåga 

gentemot sina jämnåriga. Summan av poängen vid respektive uppgift resulterar således i 

testets totalpoäng, som vägdes enligt samma metod för alla åldrar. Poäng mellan 0-10 räknas 

som tillfredsställande resultat, poäng mellan 11-15 visar att barnet är i riskzonen för att ha 

motoriska problem. Är poängen 16 eller mer ligger barnet efter i den motoriska utvecklingen. 

Totalpoängen ges i ett intervall mellan 0-40 poäng, där 0 alltså är bästa möjliga resultat.62 

Riktlinjerna för åldrarna 4-12 år är baserade på ett representativt urval av 1200 barn. Vid 

sidan av den standardiserade bedömningen fyller testledaren i en observationsdel. Denna är 

utformad för att fungera som underlag i bedömningen av hur barnet utför de olika uppgifterna 

i testdelen, samt för att noga ange de känslomässiga- och/eller svårigheter med motivationen 

som barnen kan ha gentemot de olika motoriska uppgifterna.63 

 

2.3 Accelerometri 

ActiGraph GT3X64 mäter och registrerar accelerationer mellan 0,5 och 5,5 G. 

Accelerometrarna var under studien inställda att mäta den genomsnittliga accelerationen 

                                                
62 Henderson, 1996. s. 238-241 
63 Henderson, 1996. s. 238-241 
64 ActiGraph, GT3X Specifications 
<http://theactigraph.com/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=238&tmpl=component&format
=raw&Itemid=86>  (Acc. 2009-11-17) 
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under 60-sekundersintervall. Resultatet från accelerometrarna mäts i enheten counts per 

minute (cpm). Rådatan från accelerometrarna analyserades med ett matrisprogram för Excel.65  

2.4 Urval 

I studien ingick fem pojkar i åldern 9-12 år med diagnosen ADHD. Studien har inte tagit 

hänsyn till eventuella dubbeldiagnoser. Populationen barn med ADHD är relativt liten och att 

delta i ett forskningsprojekt kan uppfattas som känsligt för dessa individer. Därför har inte fler 

testpersoner kunnat rekryteras. 

 

Fyra pojkar var 11 år gamla och en pojke var nio år. Försökspersonerna rekryterades från 

grundskolor i Stockholmsområdet med särskoleverksamhet, specialklasser eller elever i 

inkluderad undervisning. Kontakt togs med rektor, biträdande rektor eller annan ansvarig på 

respektive skola. En beskrivning av studiens syfte66 lämnades till ansvarig och även formulär 

som skickades till föräldrarna där de fyllde i om de godkände att deras barn deltog i studien67. 

När godkännanden inkommit kontaktades ansvarig på skolan och en tid för motoriktester 

avtalades. 

 

2.5 Datainsamling  

Innan motoriktesterna genomfördes på barnen, studerades och prövades testet noggrant. För 

att kontrollera validiteten i testet utfördes inter-/intra bedömningstest. Avsikten med det var 

att få en uppfattning om testledarnas bedömning var samstämmig. 

 

Motoriktesterna genomfördes i en lokal på barnens skolor. Båda testledarna var med vid 

samtliga tester, och testförloppet skedde utifrån testmanualen i Movement ABC. 

Accelerometrarna och ett bifogat instruktionsblad68 delades ut till barnen i samband med 

motoriktesterna. Instruktionsbladet innehöll anvisningar, som var viktiga att delge 

testpersonerna och deras föräldrar inför undersökningen. Detta var även ett sätt att 

standardisera undersökningen.  Accelerometrarna hämtades en vecka efter testtillfället. 

                                                
65AW_matris_60_s_epoch_kl_8-21_vakentid, testdata i författarnas ägo 
66 Bilaga 2 
67 Bilaga 3 
68 Bilaga 4 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

Nedan redovisas hur validitet och reliabilitet är kontrollerat för studiens metod. 

2.6.1 Movement ABC 

Testdelen och checklistan i Movement ABC har utvecklats enskilt. Merparten av arbetet med 

att standardisera testdelen har utförts i USA, samtidigt som arbetet med checklistan har 

genomförts i Storbritannien. Tidigare testbatteri, Test of Motor Impairment (TOMI) har 

genomgått noggranna validitets- och reliabilitetstest och utifrån den har de flesta av 

Movement ABC ´s test tagits.69 Reliabiliteten har testats både med test-retest, och resultat från 

olika testledare har testats genom interbedömarreliabilitetstest. Den största undersökningen 

omfattade 360 slumpvis utvalda barn som testades två gånger var av erfarna testledare. På 

återtestet fick hälften av barnen göra återtestet med samma testledare som innan, andra hälften 

fick testas med en annan testledare. Resultatet visade god reliabilitet för totalpoängen, vilket 

var som lägst 0.75 på test-retest och 0.70 på interbedömarreliabilitet.70 Ytterligare en styrka 

med testet är att det även är reliabilitetstestat för barn med små till måttliga motoriska 

nedsättningar.71 

 

Movement ABC72 är uppdelad i fyra åldersintervall, 1= 4-6 år, 2= 7-8 år, 3= 9-10 år, 4= 11-12 

år. De olika åldersintervallen har olika utformade test och olika poängbedömningskrav för 

respektive testuppgift. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan flickor och pojkar 

i testet, därför är inte separata normer för könen aktuella. Testet har genomgått noggrann 

standardisering av testdelen, där hänsyn har tagits till två viktiga aspekter. Nämligen att 

garantera att förhållandena under testsituationen och administreringen är likvärdig för alla 

som testas, samt att lämna normer som testresultatet kan jämföras med. Testuppgifterna har 

analyserats noga med ändamål att göra dem tydliga och fullständiga, vid behov lades 

förtydligande instruktioner till. Antal försök för respektive test reglerades med hänsyn till att 

en relativt oerfaren testledare inte negativt skulle komma att påverka testresultaten, på grund 

av ett misstag i administreringen av testet. 

 

                                                
69 Henderson S.E. & D. Hall, “Concomitants of clumsiness in young schoolchildren” Developmental  Medicine 
and  Child Neurology 1982 Aug;24(4):448-60 
70 Henderson, 1996. s. 226 
71 Van Waelvelde, 2007.  
72 Henderson, 1996. s. 235-240 
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När man tolkar resultaten i Movement ABC bör man vara medveten om att testet inte mäter 

barnens övergripande motoriska förmåga eller prestation utan bara i relation till de specifika 

tester som ingår i Movement ABC.73 Validiteten gäller alltså för de specifika testerna. 

2.6.2 Accelerometri 

Eisenmann et al. undersökte hur bra accelerometri överensstämde indirekt kalorimetri, vilket 

anses som golden standard metod för att mäta energiåtgång vid fysisk aktivitet.74  

Undersökningen gjordes på tolv barn och visade på en stark korreleration i energiåtgång vid 

jämförelse mellan accelerometri och indirekt kalorimetri när försökspersonerna gjorde dagliga 

aktiviteter. Artikelns slutsats är att accelerometrar har potential att göra relativt noggranna 

mätningar av fysisk aktivitet på stora populationer.75 

 

Handledsburna accelerometrar kan med god säkerhet mäta energiåtgång för olika typer av 

aktiviteter med olika intensitet, vilket Kong et. al har visat i sin studie.76 Reliabiliteten mellan 

handledsburna accelerometrar och höftledsburna accelerometrar är likvärdig.77 

 

De Vries et al. gjorde en reviewstudie på 32 studier där de undersökte validitet och 

reproducerbarhet hos olika rörelsedetektorer när de användes på barn.78 Resultatet visar att 

Actigraph har betydande bevis för måttlig till god reproducerbarhet och validitet för nästan 

alla åldersgrupper.79 

  

                                                
73 Van Waelvelde, 2007. 
74 Eisenmann, 2004. 
75 Ibid., 
76 Chen K., S.A. Acra, K. Majchrzak, C.L. Donahue, L. Baker, L. Clemens, M. Sun & M.S. Buchowski 
“Predicting Energy Expenditure of Physical Activity Using Hip- and Wrist-Worn Accelerometers” Diabetes 
Technology & Therpeutics December 2003, 5(6): 1023-1033 
77 Ibid., 
78 De Vries S.I., H.W.J.E.M. Van Hirtum, I. Bakker, M. Hopman-Rock, R.A. Hirasing RA & W. Van Mechelen 
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3 Resultat 
Nedan pressenteras resultaten utifrån våra frågeställningar. Eftersom antalet testdeltagare är 

så få redovisas resultaten med tabeller och diagram med fokus på figurförklaringarna. 

Tabeller och diagram är gjorda i Microsoft Excel©. 

 

3.1 Movement ABC 

Nedan presenteras resultaten från Movement ABC, där de är uppdelade i totalpoäng och 

testkategorier. Ju lägre poäng i resultatet desto bättre var prestationen. Inom parenteserna står 

det möjliga maxpoängen för respektive kategori. Utifrån Movement ABC finns följande 

gränsvärden: <10 poäng tillfredsställande motorisk förmåga, 11-15 poäng visar att 

testpersonen befinner sig i  riskzonen för motoriska nedsättningar, >16 poäng står för 

motoriska nedsättningar. 

 

Tabell 1 

Testperson Totalpoäng (40) Handfunktion(15)       Bollfärdighet(10) Statisk och dynamisk balans(15)  
Pojke1 21,5 12,5 4,0 5,0 
Pojke2 16,0 5,5 1,5 9,0 
Pojke3 16,0 9,0 1,0 6,0 
Pojke4 7,0 5,0 2,0 0,0 
Pojke5 11,5 10,0 0,0 1,5 
Tabellen visar testpersonernas poäng i motoriktesterna i Movement ABC. 

 

Endast en testperson hade totalpoäng som var <10 vilket utifrån Movement ABC80 visar att 

personen har tillfredsställande motorisk förmåga. En testperson befann sig i riskzonen för att 

ha motoriska nedsättningar och tre testpersoner hade motoriska nedsättningar. Resultaten 

visar också att de motoriska bristerna främst finns inom handfunktionsdelen. 

 

3.2 Accelerometermätningen 

Resultaten är uppdelade i medelvärde över hela dagarna uttryckt i counts per minute – CPM. 

Sedan redovisas MVPA som står för moderate to vigorouse physical activity och visar 

medelvärdet av tiden i minuter per uppmätt dag, i måttlig till hög fysisk aktivitet.  Antalet 

                                                
80 Henderson, 1996. s. 238-241 
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mätdagar som blev godkända redovisas samt den fysiska aktivitet, vilka testpersonerna angav 

att de utövade utan accelerometern på sig. (Se tabell 2). 

 

Tabell 2 

Testperson Medelvärde CPM Minuter i MVPA       Antal mätdagar Icke uppmätt fysisk aktivitet 
Pojke1 1068 108 4  
Pojke2 324 3 3 2*60 min 
Pojke3 2000 239 5 2*60 min + 90 min 
Pojke4 2293 276 7  
Pojke5 2810 304 2  
Tabellen visar testpersonernas genomsnittliga fysiska aktivitetsmäng och fysiska 

aktivitetsgrad under mätperioden. 

 

Fyra av de fem testpersonerna uppnådde de Nordiska rekommendationerna81 på minst 60 

minuters fysisk aktivitet per dag, inkluderad både måttlig och hård fysisk aktivitet, vilket kan 

ses i kolumnen minuter i MVPA. 

 

Antalet mätdagar skiljer sig åt mellan testpersonerna vilket beror på att accelerometern måste 

bäras under en viss tid varje testdygn för att få ett reliabelt resultat. Mätdagar har försvunnit 

då testpersonen tagit av sig accelerometern i för långa perioder under dygnet.  

  

                                                
81 Folkhälsoinstitutet, 2009. 
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3.3 Samband mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsmängd 
och tid i MVPA 

 
Diagram 1 

Diagrammet visar hur testpersonernas medelvärde från accelerometermätningen förhåller sig 

till deras totalpoäng i Movement ABC. 

 

Förhållandet mellan medelvärdet från accelerometermätningen och totalpoängen från 

Movement ABC är slumpartat men med en tendens mot ett negativt samband. En större 

slumpmässig spridning framkommer när man ställer medelvärdet från 

accelerometermätningen mot resultatet i handfunktionstesterna eller mot 

bollfunktionstesterna. När medelvärdet från accelerometermätningen ställs mot resultaten i 

statisk och dynamisk balans är den slumpmässiga spridningen mindre och det finns en större 

tendens till ett negativt samband. 
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Diagram 2 

Diagrammet visar hur testpersonernas antal minuter i MVPA förhåller sig till deras totalpoäng 

i Movement ABC. 

 
Förhållandet mellan antal minuter i MVPA och totalpoängen från Movement ABC är 

slumpartat men med en tendens mot ett negativt samband. En ännu större slumpmässig 

spridning framkommer när man ställer antal minuter i MVPA mot resultatet i 

handfunktionstesterna eller mot bollfunktionstesterna, särskilt i handfunktionstesterna. När 

antal minuter i MVPA ställs mot resultaten i statisk och dynamisk balans är den 

slumpmässiga spridningen återigen mindre och det finns en tydlig tendens till ett negativt 

samband. 
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4 Diskussion 
I diskussion kopplas resultaten till tidigare forskning och diskuteras utifrån frågeställningarna. 

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan motorisk färdighet och 

mängd fysisk aktivitet av olika intensiteter hos barn med diagnosen ADHD. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka motoriska nedsättningar kan finnas i testgruppen med barn med ADHD utifrån 

Movement ABC? 

2. Hur förhåller sig testgruppen med barn med ADHD till de Nordiska 

rekommendationerna82 för fysisk aktivitet? 

3. Hur ser sambandet mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsnivå ut hos barn med 

ADHD? 

 

4.1 Movement ABC 

Av resultaten från motoriktesterna, Movement ABC framgår att endast en testperson hade en 

totalpoäng på motoriktesterna som klassas som tillfredsställande motorisk förmåga. En 

testperson befinner sig i riskzonen för att ha motoriska nedsättningar och tre testpersoner 

ligger efter i den motoriska utvecklingen. Detta resultat styrker tidigare forskning om att det 

är vanligt att barn med ADHD har motoriska nedsättningar.83 

 

Av resultatet framgår även att finmotorik, i form av handfunktion var den testkategori som 

överlag hade sämst resultat bland nuvarande studiens testpersoner. Tidigare studier visade att 

barn med ADHD hade brister i just finmotoriken jämfört med en kontrollgrupp.84 I Movement 

ABC ingick ett test där testpersonerna skulle använda penna på papper, vilket överlag visade 

stora brister, vilket överrensstämmer med tidigare studie av Brossard Racine.85 

 

Studien tog inte hänsyn till de olika underdiagnoserna av ADHD. Tidigare studier har visat 

stora skillnader i motorisk förmåga mellan de olika underdiagnoserna.86 Skillnaderna visade 

                                                
82 Folkhälsoinstitutet <http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/Rekommendationer/>  Acc: 2009-09-
17  
83 Tseng, 2004. ; Picher, 2003. ; Piek, 1999. 
84 Pitcher, 2003.; Brossard Racine, 2008. 
85 Brossard Racine, 2008. 
86 Tseng, 2004.; Pitscher, 2003. 
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sig såväl i grovmotorik och finmotorik. Resultaten av denna studie fann att det var stora 

skillnader i motorisk förmåga mellan testpersonerna, vilket kan förklaras av att de har olika 

underdiagnoser. Detta visar att man inte bör se alla barn med ADHD som en homogen grupp i 

motoriska avseenden. 

 

Som ovan nämnt bör comorbiditeten mellan ADHD och DCD beaktas. Prevalensen av båda 

diagnoserna är 7%.87  Några av studiens testpersoner kan ha eller bör diagnostiseras med 

DCD. Samtidigt är det intressant att diskutera om de motoriska nedsättningarna beror på DCD 

eller på grund av att ADHD-problematiken inverkar på motoriktesterna. Det går att tro att 

ADHD symptomen påverkar testsituationen så att det verkar som att barnet har de motoriska 

nedsättningar som karaktäriserar DCD. Men det finns en studiesom menar att det finns många 

genetiska komponenter som är gemensamma för barn med ADHD eller DCD så de motoriska 

svårigheterna kan bero direkt på DCD och inte testets omständigheter.88  Eftersom det visat 

sig att det förekommer skillnader i motorisk förmåga i de olika underdiagnoserna av ADHD, 

kan man fråga sig om det finns genetiska skillnader som påverkar detta. Hur mycket arv och 

miljö påverkar hur ADHD yttrar sig och vilken underdiagnos som ges? 

 

4.2 Fysisk aktivitet 

En testperson tränade taekwondo 2 gånger per vecka 60 min per pass. Eftersom 

accelerometern inte bars vid vattenaktiviteter och eller kontaktidrotter där testpersonen 

riskerade att få slag emot accelerometern, så har den fysiska aktiviteten under denna tid inte 

registrerats. Denna aktivitet har troligtvis en relativt hög intensitetsgrad och bör då räknas 

som MVPA. En annan testperson var aktiv i en simklubb och tränade simning 2 gånger 60 

minuter i veckan. Samma testperson spelade även basket 90 minuter en gång i veckan. Totalt 

har alltså 210 minuters fysisk aktivitet inte registrerats av accelerometern hos denna 

testperson. Även denna fysiska aktivitet är troligtvis MVPA. Vi vet däremot inte om denna 

aktivitet kan räknas in under de uppmätta mätdagarna, eller om de hör till de mätdagar som 

räknats bort. 

 

                                                
87 Kadesjö, 1999. 
88 Martin, 2006. 
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Fyra av studiens fem testpersoner uppnådde de Nordiska rekommendationerna om minst 60 

minuters fysisk aktivitet per dag, inkluderad både måttlig till hård aktivitet.89 Eftersom ADHD 

bland annat står för hyperaktivitet är det lätt att tänka sig att dessa barn även är mycket aktiva, 

vilket också denna studies resultat visar. Däremot inte säkert att så alltid är fallet, barn med 

ADHD kan ha ett annat rörelsemönster än barn i normalpopulationen, vilket inte 

nödvändigtvis behöver leda till en högre sammanlagd fysisk aktivitet. Den fysiska aktivitet 

som dessa barn utövar kanske inte är sammanhängande utan sker i små korta perioder 

fördelade över hela dagen. 

 

Om den fysiska aktivitet, som studien uppmätt, inte hänger ihop i längre tidsperioder och 

istället kommer sporadiskt kan man fråga sig vad det får för konsekvenser. Kan det påverka 

den motoriska utvecklingen? Har det konsekvenser för cirkulationssystemet? Det kan vara en 

möjlig förklaring till att tidigare forskning funnit högre prevalens av övervikt hos barn med 

ADHD.90 

 

En studie kommer fram till att barn som medicineras med centralstimulerande läkemedel mot 

ADHD hade en lägre grad av fysisk aktivitet och lägre energiutgift vid medicinerat tillstånd 

jämfört med ickemedicinerat.91 Nuvarande studie har inte tagit hänsyn till eventuell 

medicinering mot ADHD hos testpersonerna, vilket bör beaktas då detta kan inverka på den 

fysiska aktivitetsgraden. 

 

4.3 Samband mellan motorik och fysisk aktivitet 

Det är intressant att diskutera olika infallsvinklar på hur man kan tolka sambandet mellan låg 

motorisk förmåga och grad av fysisk aktivitet. Tidigare studier i ämnet har inte kunnat ge svar 

på om låg motorisk förmåga bidrar till att barn är aktiva i en lägre grad, eller om det är den 

låga aktivitetsgraden som bidrar till att barn har en sämre utvecklad motorik.92 

 

I tidigare studier finns ett samband mellan fysisk aktivitetsgrad och motorisk förmåga hos 

barn i normalpopulationen.93 Forskning visade även att barn som har låg motorisk färdighet 

                                                
89 Folkhälsoinstitutet, 2009. 
90 Holtkamp, 2004. 
91 Butte, 1999. 
92 Wrotniak, 2006.; Graf, 2004.; Fischer, 2005.; Mazzardo, 2008. 
93 Wrotniak, 2006.; Fischer, 2005. 
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också hade låg fysisk aktivitetsnivå, men dessa studier undersökte barn i hela populationen.94 

Sambandet mellan motorisk färdighet och aktivitetsnivå hos barn med ADHD verkar enligt 

denna studie inte existera utan är mer slumpmässig. Om antalet testpersoner i studien hade 

varit fler, hade möjligtvis ett samband mellan motorisk förmåga och fysisk aktivitet kunnat 

ses, men inte nödvändigtvis. Intressant att notera var att det finns en tydligare tendens till 

samband mellan motorisk förmåga och fysisk aktivitet om man bara såg till testpersonernas 

statiska och dynamiska balans. Tidigare studier har visat att barn med ADHD har mindre bra 

motorisk förmåga,95 specifikt nedsatt finmotorik.96 Det kan vara så att det bara är de 

finmotoriska testerna som drar ner ADHD-barnens resultat i motoriktester medan deras 

motorik i balanstester är jämförbar med normalpopulationens. 

 

Som tidigare studier visat hade även nuvarande studies testpersoner generellt sämre motorisk 

förmåga än normalpopulationen.97 Då ADHD i många fall innebär att barnen är hyperaktiva 

kan det innebära att testpersonerna ändå varit fysiskt aktiva i stor utsträckning, därför visas 

inte sambandet. Eftersom det finns skillnader inom gruppen ADHD som till exempel att 

ADHD-PI och ADHD-C har sämre motorisk förmåga än normalpopulationen, fast ADHD-HI 

har likvärdig motorisk förmåga som normalpopulationen.98 Det finns alltså stora skillnader i 

motorisk förmåga inom gruppen ADHD, vilket även visat sig i studiens resultat. Vilket kan 

förklaras av att underdiagnoserna till ADHD ger upphov till olika slags beteenden. Det är 

möjligt att det finns ett signifikant samband om man skulle studera någon av 

underdiagnoserna specifikt. 

 

4.4 Metoddiskussion 

ADHD innebär att personen har uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet, vilket kan 

inverka på testresultatet. Standardisering vid testtillfällena har eliminerat flera felkällor. En 

lämplig lokal för genomförandet av testerna bokades där testerna kunnat genomföras ostört. 

Instruktioner har getts utifrån manualen i Movement ABC till samtliga testpersoner. Dock vet 

vi inte om testpersonerna har uppfattat alla instruktioner korrekt. Det visade sig även att flera 

testpersoner lätt stördes av visuella och auditiva intryck som inte gick att eliminera från 

                                                
94 Wrotniak, 2006.; Fischer, 2005. 
95 Pedersen, 2007. ; Tseng, 2004. 
96 Brossard Racine, 2008. ; Piek, 1999. 
97 Tseng, 2004.; Pitcher, 2003. 
98 Pitcher, 2003. 
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testsituationen. Vidare är själva hyperaktiviteten en faktor som påverkat resultatet, då 

testperson-/er uppenbart var överentusiastisk vid genomförandet av olika test. Testledarna var 

också oerfarna vad gäller användningen av Movement ABC, vilket kan ha haft inverkan på 

resultatet. 

 

För att få ett tillförlitligt resultat från accelerometermätningen krävdes fyra godkända 

testdagar. I studien varierar antalet godkända testdagar mellan två och sju dagar. Samtliga 

resultat har dock tagits med i denna studie, då studien i sin helhet bygger på få testpersoner 

och fler bortfall inte gett något resultat av värde överhuvudtaget. 

 

Studien har inte tagit hänsyn till eventuella dubbeldiagnoser hos testpersonerna, vilket kan ha 

inverkan på resultatet. I tidigare studier framkommer att DCD är vanligt hos barn med 

ADHD.99 Eftersom DCD står för just en markerad försämring i utveckling av motorisk 

koordination så kan detta har haft en negativ inverkan på deras prestation i motoriktesterna. 

Vidare har studien heller inte tagit hänsyn till om testpersonerna medicinerats mot ADHD 

eller inte. Medicineringen av barn med ADHD verkar ha en viss inverkan på motoriken100 och 

även på fysisk prestation101. Balansförmågan var ett moment som i tidigare forskning visade 

sig vara betydligt bättre vid medicinerat tillstånd jämfört med icke medicinerat.102  

 

Eftersom resultatet i studien endast bygger på resultat från fem testpersoner får de tolkas med 

försiktighet. Att rekrytera testpersoner till att medverka i studien har varit svårt. Dels har det 

varit svårt att hitta och komma i kontakt med potentiella testpersoner och dels har några 

skolor tackat nej till att bidra till studien. 

 

Vidare kan anledningen diskuteras till att några inte valt att delta i studien, och vilka som har 

gjort det. Fysisk aktivitet och motorik kan vara ett känsligt ämne. De föräldrar som vet att 

deras barn kanske inte rör på sig tillräckligt kanske inte heller vill att det ska sättas under 

lupp. Det kan också vara tvärtom att föräldrarna tror barnen rör sig tillräckligt eftersom de är 

diagnostiserade som ”hyperaktiva” och de observerar ett sådant beteende, Brewis103 visade 

                                                
99 Kadesjö,1999. 
100 Aranha, 2006. 
101 Mahon, 2008. 
102 Aranha, 2006. s.57-58 
103 Brewis, 2002. 
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dock i sin studie att just observationer inte ger en tillförlitlig bild av hur mycket barnen 

egentligen rör sig.104 

 

4.5 Slutsats 

Studien kunde inte finna något samband mellan motorisk färdighet och mängd fysisk aktivitet 

av olika intensiteter hos barn med diagnosen ADHD. 

 

Fyra av fem testpersoner uppnådde de Nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet, 

enligt accelerometermätningen rör testpersonerna på sig tillräckligt.  

 

Endast en testperson hade enligt Movement ABC tillfredsställande motorisk färdighet, men 

det bör beaktas att testpersonerna kan ha störts av deras koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsstörning, vilket kan ha inverkat på resultatet. 

  

Eftersom ADHD har flera underdiagnoser vilka ger uttryck i olika slags beteenden hos de 

diagnostiserade, är det viktigt att lärare i Idrott & hälsa och andra pedagoger i skolan arbetar 

med att möta upp varje enskild elev på den motoriska och fysiska nivå där just denne befinner 

sig. Arbetet består i att forma undervisningen så att alla, oavsett förutsättningar skall kunna 

delta, erhålla upplevelser och utvecklas på sina egna villkor.  

 

4.6 Förslag på vidare forskning 

Eftersom testgruppen i nuvarande studie var liten, bör man kunna göra studien igen på en 

större testgrupp där även flickor inkluderas. Hänsyn kan även tas mot underdiagnoserna av 

ADHD och där jämförelser görs mellan grupperna. 

 

Vidare vore det intressant att undersöka och beakta på vilket sätt underdiagnoserna till ADHD 

påverkar sambandet mellan motorisk förmåga och grad av fysisk aktivitet. Det kan finnas ett 

samband mellan fysisk aktivitet och motorisk förmåga hos barn med ADHD-HI men inte hos 

barn med ADHD-PI till exempel. Vidare kan man undersöka om comorbiteten mellan ADHD 

                                                
104 Brewis, 2002. 
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och DCD är lika påtaglig bland de olika underdiagnoserna och även hur mycket generna 

spelar in där. 

 

Hur ser aktivitetsgraden och aktivitetsmängden ut när man jämför barn med ADHD med barn 

utan diagnos? Finns det överlag någon skillnad i rörelsemönstret mellan barn med ADHD och 

normalpopulationen? 

 

Nuvarande, liksom tidigare studier har funnit motoriska nedsättningar hos barn med ADHD, 

vidare vore det intressant att undersöka om renodlad motorisk träning förbättrar barnens 

motoriska förmåga. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 
1. Hur många barn med ADHD har motoriska nedsättningar utifrån Movement ABC? 

2. Hur många barn med ADHD når upp till de Nordiska rekommendationerna105 för 

fysisk aktivitet? 

3. Hur ser sambandet mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsnivå ut hos barn med 

ADHD? 

 
Vilka sökord har du använt? 
ADHD, physical activity, motor proficiency, medication,  children, Movement ABC, 
accelerometer, validity, reliability, DCD, comorbidity  

 
Var har du sökt? 
PubMed, CSA, Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed : physical activity and motor proficiency and ADHD and children 3 träffar (1) 
                 physical activity and ADHD and children and medication 38 träffar (1) 
                 children and actigraph and validity 18 träffar (1) 
CSA:        physical activity and ADHD 17 träffar (2) 
                 ADHD and DCD and comorbidity 32 träffar (1) 
 

 
Kommentarer 
Majoriteten av de artiklar vi använt oss av har hittats genom referenser på andra artiklar. 

 

 

 

 

                                                
105 Folkhälsoinstitutet, 2009. 
 



 

 

Bilaga 2 

 
PM för D-uppsats ht-2009 
 
1. Allmän information:  
 
Anna-Maria Furu  xxxxx@xxxxxxxxx xxx-xxxxxxx 
Paul Lepisk  xxxxx@xxxxxxxxx xxx-xxxxxxx 
 
2. Beskrivning av problemområdet:  
 
I och med vår kommande lärargärning kommer vi med största sannolikhet att stöta på barn 
som är i behov av särskilt stöd. Det kan handla om fysiska funktionshinder som är relativt 
lätta att komma underfund med vilka anpassningar som behövs, men vissa funktionshinder är 
inte lika lätta att lägga märke till. Exempel på ett sådant funktionshinder kan vara ADHD, 
utan kunskap om detta funktionshinder är det svårt att veta på vilket sätt man skall anpassa 
undervisningen för att bemöta dessa elever på bästa möjliga sätt. Vi har valt att i vår uppsats 
undersöka just barn med ADHD. 
 
I och med att samhällsutvecklingen ställer krav på läskunnighet, förmågan till självständigt 
arbete, tidsmedvetenhet med mera ställer det även till med stora svårigheter för personer som 
har svårt med detta. ADHD karakteriseras av bland annat koncentrationssvårigheter, 
uppmärksamhetsstörning och impulsivitet.  
 
I dagens skola är många barn med diagnosen ADHD integrerade i den vanliga 
undervisningen, även på idrotten. För idrottsläraren innebär det att det behöver tas särskild 
hänsyn till dessa elever, men vilken hänsyn ska tas och hur? Att bemötande och instruktioner 
ska ta hänsyn till elevens diagnos är viktigt, men vad gäller elevens fysiska förutsättningar är 
inte lika klart. 
 
 
3. Existerande forskning  
 
Tidigare forskning visar att problem med impulskontroll, bristande uppmärksamhet och 
hyperaktivitet kan vara faktorer som korrelerar, eller till och med orsakar minskad motorisk 
färdighet. Å andra sidan har barn med ADHD lika bra motoriska färdigheter som 
kontrollgruppen när uppmärksamhet och impulskontroll inte är en faktor i det aktuella 
testet.106 
 
Finmotoriska färdigheter är mer koncentrationskrävande vilket går ut över barn med ADHD, 
de lyckas inte lika bra på sådana tester. Däremot finns ingen signifikant skillnad i 
grovmotoriken jämfört med barn utan diagnos.107 
 

                                                
106 Tseng MH, et alt.”Relationship between motor profiency, attention, impulse and activity in children with 
ADHD”. Developmental Medicine & Child Neurology 2004, 46:381-388 s. 386 
107 Doyle S et alt. ”Motor skills in Australian children with attention deficit hyperactivity disorder”,  Occupation 
Therapy International 2 1995 229-240 s. 229 
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En annan studie visar att pojkar med ADHD sällan tar initiativ till att vara aktiva tillsammans 
med andra barn, de föredrar andra individuella idrotter eller fritidsaktiviteter.108  
 
Det har också visat att medicinering mot ADHD höjer pulsen vid submaximal träning på en 
given belastning (25W, 50 W. 75 W) hos barn med ADHD uppmätt vid medicinering jämfört 
med utan medicinering. Om detta beror på att själva medicinen påverkar cirkulationssystemet 
eller att barnet tar i mer vet man inte. 109  
 
En studie undersöker sambandet mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitet hos barn utan 
diagnoser. Resultatet visar att barn med god motorisk färdighet också är fysiskt aktiva i en 
högre grad, jämfört med barn med låg motorisk färdighet som istället är fysiskt aktiva i låg 
grad. Det framgår dock inte om det är god motorisk färdighet som ger hög fysisk aktivitet 
eller hög fysisk aktivitet som ger god motorisk färdighet.110 Om det här sambandet finns även 
hos barn med ADHD är fortfarande outforskat. 
 
Spridningen inom gruppen barn med ADHD är dock stor och vår undersökning kan visa om 
det sambandet mellan motorisk förmåga och fysisk aktivitet finns hos barn med ADHD. 
 
 
4. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan motorisk färdighet 
och grad av fysisk aktivitet hos barn med diagnosen ADHD. Vi skall också undersöka hur 
stora andelarna hög- och lågaktiva det finns bland barn med ADHD och även andelarna med 
hög eller låg motorisk färdighet. 
 
Frågeställningar: 

1. Hur fördelar sig barn med ADHD om man jämför hög- och lågaktiva? 
2. Hur fördelar sig barn med ADHD om man jämför hög motorisk färdighet och låg 

motorisk färdighet? 
3. Hur ser sambandet mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsnivå ut hos barn med 

ADHD? 
 

 
5. Metodik 
 
Vi vänder oss till barn 9-12 år med diagnosen ADHD. Via barnens vårdnadshavare inbjuds 
barnen att medverka i undersökningen. Vi testledare genomför grovmotorisk undersökning 
utifrån testbatteriet Movement ABC på samtliga barn som medverkar i studien. Movement 
ABC består av tre sektioner tester: handfunktion, bollfärdigheter, samt statisk och dynamisk 
balans. Det kommer också ske en mätning av mängd och intensitet av den fysiska aktiviteten 
samt fysisk inaktivitet hos barnen. Detta mäts med hjälp av handledsburna accelerometrar 
som skall sitta på barnet under 7 dygn. Efter avslutad datainsamling kommer en statistisk 
analys av resultatet att göras. 
 
                                                
108 Harvey, et alt.”Physical Activity Experiences of Boys With and Without ADHD” Adapted Physical Activity 
Quarterly, 2009, 26, 131-150 s. 145 
109 Mahon AD, ”Exercise responses in boys with attention deficit/hyperactivity disorder: effects of stimulant 
medication”. Journal Attention Disorders 2008 Sep; 12(2):170-6  s. 173 
110 Wrotniak et al, ”The relationship between motor proficiency and physical activity in children” Pediatrics 
Official Journal of American academy of pediatrics 2006 Dec;118(6):e1758-65.  



 

Bilaga 3 

 
 
Information om forskningsstudie 
 
Hej, vi är två studenter från Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm som just nu skriver 
vår D-uppsats. Det vi vill undersöka är den motoriska färdigheten och mängden av fysisk 
aktivitet hos barn med diagnosen ADHD. I resultaten vill vi se ifall det finns något samband 
mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitet. 
 
Att delta i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av deltagaren. Alla som 
deltar i studien kommer att vara anonyma och testresultaten kommer att kodas för att skydda 
deltagarnas integritet. 
 
De motoriska testerna kommer ske utifrån testbatteriet Movement ABC111. Mängden fysisk 
aktivitet undersöks med handledburna accelerometrar (ser ut som en klocka) som barnen får 
bära under 7 dagar. 
 
Vi tänkte komma ut till ert barns skola i oktober för att göra motoriktester och förse och 
instruera ert barn med accelerometer. En vecka senare kommer vi och hämtar in 
accelerometrarna. Ni föräldrar får gärna vara med på både motorikundersökningen och då vi 
delar ut accelerometrar. 
 
Vill ni och ert barn delta i studien? Ta då med talongen tillbaka till klassföreståndaren. Om ni 
har några frågor om studien så kontakta oss gärna. Vill ni sedan läsa uppsatsen när den är 
färdig i december maila oss. 
  
Kontaktuppgifter: 
Anna-Maria Furu  xxxxx@xxxxxxxxx xxx-xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xx 
xxxxx xxxxxxx 
 
Paul Lepisk  xxxxx@xxxxxxxxx xxx-xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xx 
xxxxx xxxxxxx 

" 
Jag intygar härmed att _____________________________får delta i denna studie.
    barnets namn 
Förälders/Vårdnadshavares underskrift:______________________________ 

 

                                                
111 http://www.pearsonassessment.se/se/Produkter/Klinisk-psykologi/Motorik/Movement-ABC/ 
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Bilaga 4 

 
Instruktioner till dig som skall bära accelerometer 

 

Accelerometern bärs under dygnets alla timmar under en vecka. (Ha alltså accelerometern på 

dig även när du sover) 

Accelerometern bärs på den icke dominanta handen och spänns fast lagom hårt så att den inte 

rör på sig på handleden. 

 

Viktigt: 

Accelerometern tål inte vatten. Ta därför av dig den när du duschar och badar. 

Om du utövar någon kontaktsport där accelerometern riskerar att få slag direkt emot sig, bör 

du ta av den under träningen. 

 

Om du av någon anledning inte bär accelerometern under någon dag, vill vi att du skriver ner 

detta. 

 

Vi kommer att kontakta Er någon gång under veckan för att stämma av att allting går bra. Vi 

samlar in accelerometern 8 dagar efter att du fått den. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Lycka till! 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Anna-Maria Furu xxx-xxxxxxx 

Paul Lepisk  xxx-xxxxxxx 

 

 


