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Sammanfattning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att redogöra för relationen mellan brister i exekutiva 
funktioner och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn i förskoleåldern. Resultatet 
indikerar en stark relation främst mellan inhibering och ADHD, men även att barn med ADHD 
överlag har större svårigheter med exekutiva funktioner än andra barn. Resultatet indikerar även att 
tidiga insatser kan vara gynnsamma för att minska ADHD-symptom. Skattningar och test har i några 
studier visat olika resultat, och därför rekommenderar studierna mixed method för att få en så rik bild 
som möjligt. Resultatet är analyserat genom relational developmental system theory. Olika länder och 
olika forskningsfält har inte skilt sig åt utan samtliga har kommit fram till likvärdiga resultat. Jag 
menar att det är viktigt att denna kunskap lyfts fram då förskolan enligt skollagen (SFS 2012:109) ska 
utforma verksamheten så att barn som behöver särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. För att kunna 
göra det på bästa sätt tror jag att kunskap kring relationen mellan bristande exekutiva funktioner och 
ADHD är väsentlig.  
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Förord 
Jag har under mina tio år som förskollärare haft möjligheten att möta massor med barn i olika åldrar, med 
olika personligheter och egenskaper. Jag har på olika sätt arbetat och kämpat för att utveckla psykiska och 
fysiska miljöer som uppmuntrar till samspel och lärande. På senaste år har jag mött allt fler barn som har haft 
svårt både att finna en roll i gruppen och ett lugn i sig själva. Jag har märkt hur inte bara den enskilda 
individen påverkas utan hur hela barngruppen påverkas både av det enskilda barnet men även av att så 
mycket resurser och tid har gått från personalstyrkan för att få det att fungera för det enskilda barnet. Jag har 
tillsammans med mina kollegor gått kortare utbildningar och läst litteratur men först under min utbildning i 
mastersprogrammet i förskoledidaktik kom jag i kontakt med begreppet exekutiva funktioner. Begreppet har 
stannat hos mig och har väckt mycket funderingar kring hur barns exekutiva funktioner påverkar inte bara 
deras utveckling och lärande, utan hela deras liv. Allra mest har jag funderat över relationen mellan 
exekutiva funktioner och barn med ADHD. Jag ville lära mig mer om denna relation och därför blev det 
grunden i min magisteravhandling. 

 

Cissi, utan dig skulle det aldrig ha blivit någon uppsats! Tack för alla skratt, alla tårar, allt stöd och allt 
bollande. Kan omöjligt beskriva hur viktig du varit under denna process.   

Tack till min handledare Ida för hur du hela tiden trott på mig samtidigt som du uppmuntrat mig att göra 
uppsatsen ännu bättre, även när jag inte riktigt velat höra det.  

Tack till mamma för alla gånger du tagit hand om Lukas för att ge mig tid att skriva och för att du gett mig 
stöd, styrka och kärlek.  

Tobbe, utan dig skulle det heller aldrig ha blivit någon uppsats! Du har varit ovärderlig på så många sätt. Allt 
från att skapa tid för mitt skrivande till att köpa ny dator när min pajade mitt under skrivprocessen. Men 
framförallt för all kärlek och tilltro. Att du aldrig tvivlat på att jag klarar detta. Att du torkat mina tårar och 
hållit om mig. Att du middag efter middag lyssnat på allt om exekutiva funktioner, ADHD, teoretiska 
perspektiv och referenshantering.  

Tack till dig Lukas, min älskade son som lugnat mig när jag blivit stressad och sagt ”äsch, det brukar ju alltid 
gå bra för dig, varför skulle det inte göra det nu?” För all kärlek, för allt du lär mig. För att du är den finaste 
ungen i hela världen! 

Sist men inte minst, tack till Marabou dubbelnougat för allt tröstande och firande! Hade inte varit samma sak 
utan dig.  
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Inledning 
I Sverige ökar diagnostisering av barn i förskoleåldern kontinuerligt och den funktionsvariation som ökar 
mest är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (Karlsson & Lundström, 2015). Omkring 2,5 
procent av alla vuxna har ADHD (Young & Smith, 2017) och omkring 3–7 procent av alla skolbarn 
(Ragnarsdottir, Hannesdottir, Halldorsson & Njardvik, 2018). Det finns mindre statistik över antal 
förskolebarn med ADHD men enligt Child Mind Institute ligger siffrorna på mellan 2–6 procent (Miller, 
2019). 

ADHD beskrivs ofta som beteendeproblem präglade av impulsivitet och överaktivitet som visar sig i flera 
olika kontexter och påverkar individens förmåga att fungera i vardagen (Gopin, Healey, Castelli, Marks & 
Halperin, 2010). Många studier menar att tidiga svårigheter med exekutiva funktioner kan vara tecken på 
framtida ADHD (e.g.  Schoemaker, Bunte, Weibe, Andrews Espy, Deković & Matthys, 2012; Christiansen 
Hirsch, König, Steinmayr & Roehrle 2015; Halperin, Marks, Bedard, Chacko, Churchack, Yoon, & Healey, 
2012). Exekutiva funktioner innebär förmågan att kontrollera sina tankar och handlingar på ett målorienterat 
sätt och syftar oftast till arbetsminne, kognitiv flexibilitet och inhiberings förmåga (Crone & Stenbeis, 2017). 
De exekutiva funktionerna är ytterst viktiga redan i förskolan för att barn ska kunna samspela socialt, 
utvecklas och lära (Featherstone, 2017). Tidiga insatser som tränar exekutiva funktioner hos barn med 
ADHD diagnos eller ADHD symtom indikerar att symptomen minskar med rätt åtgärder (e.g. Christiansen et 
al, 2015; Sjöwall et al., 2017). Jag menar att dessa insatser på sikt skulle kunna gynna hela samhället då 
ADHD i senare åldrar är sammankopplat med bristande akademiska resultat, kriminalitet och missbruk 
(Sjöwall et al., 2017; Halperin et al., 2012; Hay, Hudson & Liang, 2010). 

I Sverige, där omkring 90 procent av alla barn går i förskolan (Albon & Hellman, 2018) får förskolan ett 
stort ansvar för att stötta barn med särskilda behov (Socialstyrelsen, 2014). I enlighet med förskolans 
styrdokument ska varje barn mötas efter deras egna förutsättningar, och barn med extra behov ska ”särskilt 
uppmärksammas” (Skolverket, 2019, s. 6).  
Det bedrivs mycket forskning inom ADHD fältet, och inom utvecklingsvetenskap överlag bedrivs allt mer 
forskning. Det kan därför vara svårt för en enskild lärare eller forskare att få en översikt över kunskapsfältet 
(Forsberg & Lundgren, 2006). Jag kommer därför att genomföra en systematisk litteraturstudie för att 
sammanställa och analysera det senaste decenniets forskning kring relationer mellan bristande exekutiva 
funktioner och ADHD hos barn i förskoleåldern. Jag menar att det är viktigt att denna kunskap lyfts fram för 
diskussion då förskolan enligt skollagen (Skollagen SFS 2012:109) ska utforma verksamheten så att barn 
som behöver särskilt stöd ska få den hjälp de behöver.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att redogöra för relationen mellan brister i exekutiva 

funktioner (EF) och ADHD hos barn i förskoleåldern. 

• Vilken relation mellan EF och ADHD beskriver studierna för barn i förskoleåldern? 

• Hur beskriver studierna eventuella interventioners påverkan på barn i förskoleåldern med ADHD? 
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Bakgrund  

ADHD hos barn 
ADHD karaktäriseras av grava och bestående uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och 
hyperaktivitet som försvårar individens vardag (Socialstyrelsen, 2014). Det kan vara svårt att identifiera 
ADHD, då alla barn (och vuxna) ibland uppvisar samma karaktärsdrag, men utan att det begränsar och 
påverkar deras normala tillvaro (Wender, 2001). Omkring 2,5 procent av alla vuxna har ADHD (Young & 
Smith, 2017) och omkring 3–7 procent av alla skolbarn (Ragnarsdottir et al., 2018). Det finns mindre 
statistik över antal förskolebarn med ADHD men enligt Child Mind Institute har uppskattningsvis 2–6 
procent av denna grupp diagnostiserats (Miller, 2019). Andra menar att frekvensen kan vara så hög som 10 
procent (Cak, Cengel, Kültür, Gökler, Öktem & Taskiran, 2017).  I Sverige ökar diagnostiseringen bland 
både vuxna, skolbarn och förskolebarn (Karlsson & Lundström, 2015). 

Det är inte säkerställt vad som framkallar ADHD, men studier tyder på att vissa avvikelser förekommer i 
hjärnan (Sjöwall et al., 2017). Men även om genetiska influenser är fastställda menar forskning att ADHD 
inte är en genetisk störning i enkel mening då miljöpåverkan kan ha stark effekt på utvecklingen av 
impulsivitet och ouppmärksamhet (Young & Smith, 2017). Epigenetisk forskning har även visat att 
konsekvenserna av det sociala sammanhanget påverkar hjärnans utveckling (Erlandsson & Punzi, 2017). 
ADHD påverkar inte intelligensen hos barn, utan precis som för befolkningen i övrigt skiftar intelligensnivån 
barn emellan (Wender, 2001).  

Uppmärksamhetsproblem innebär att individen har svårt att fokusera och rikta sin uppmärksamhet samt att 
bibehålla uppmärksamhet under en längre tid (Socialstyrelsen, 2014). Det kan även innebär att barnet ofta 
gör slarvfel, inte verkar lyssna på tilltal, inte följer givna instruktioner, har svårt att organisera upp sina 
uppgifter och lätt blir distraherad av yttre stimuli (American Psychiatric Association [APA], 2000).  

Svårigheter med impulsivitet innebär att individen har svårt att kontrollera reaktioner, vänta in sin tur och 
tänka innan man handlar (Socialstyrelsen, 2014). Det kan även handla om att barnet svarar innan frågan är 
avslutad och avbryter eller kastar sig in i andras samtal (APA, 2000). 

Hyperaktivitet innebär att barnet har svårt att hålla kroppen stilla. Det kan till exempel handla om att trumma 
med fingrar eller skaka med benen. Barn i förskoleåldern är ofta i ständig rörelse med hela kroppen och 
klättrar, springer och hoppar utan att se eventuella faror. Allt eftersom barnet blir äldre övergår ofta 
hyperaktiviteten till en inre rastlöshet och svårigheter med att slappna av (Socialstyrelsen, 2014).  

Barn med ADHD beter sig ofta som ett barn några år yngre än den verkliga åldern (Wender, 2001). Det visar 
sig bland annat genom att de har mindre marginaler för påfrestningar än andra barn och det krävs mer energi 
för dem än för andra barn att genomföra uppgifter. Det kan vara svårt att förutse reaktionerna hos dessa barn 
då de har snabba humörskiftningar och ofta reagerar ovanligt starkt (Socialstyrelsen, 2014). Barn med 
ADHD utvecklar ofta trotssyndrom, vilket innebär att de uppvisar ett negativt och fientligt beteende mot 
omgivningen. Det är viktigt att detta bemöts tidigt så att det inte senare utvecklas till en uppförandestörning, 
det vill säga grova asociala eller negativt normbrytande beteenden (Socialstyrelsen, 2014). Både barn och 
vuxna med ADHD har ofta sömnproblem som kan förvärra symtomen och individer med ADHD är 
dessutom mer känsliga för sömnbrist än andra (Socialstyrelsen, 2014). Många barn med ADHD har även 
finmotoriska svårigheter, som svårigheter att rita innanför linjerna, knyta skosnören och klippa med sax 
(Wender, 2001).  
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Trots att könsskillnader finns hos både barn och vuxna med ADHD har dessa försummats av både 
forskningen och i praktiken (Ragnarsdottir et al., 2018). Bland barn är det övervägande pojkar som blir 
diagnostiserade medan fler vuxna kvinnor blir diagnostiserade än män (Socialstyrelsen, 2014).  En orsak till 
att pojkar är överrepresenterade bland diagnostiserade barn kan vara att de visar mer utåtagerande sidor än 
flickor (Young & Smith, 2017).  Det man vet är bland annat att flickor med ADHD oftare har problem med 
ångest än pojkar (Becker, McBurnett, Hinshaw & Pfiffner, 2013) medan pojkar oftare har problem med 
humörstörningar (Bauermesiter et al., 2007).  

Forskning menar att ADHD är ett varaktigt tillstånd som inte ”går över av sig själv” och därför behövs 
stödinsatser för att barnet ska kunna få rätt hjälp för att kunna leva med sin diagnos. De mest värdefulla 
insatserna är de som kan ges i vardagen och där har föräldrar och förskolan/skolan ett stort ansvar 
(Socialstyrelsen, 2014). Insatser som ges måste se personen mer än diagnosen, då det förekommer stora 
individuella skillnader mellan olika personer med ADHD (Young & Smith, 2017).  

Diagnostisering  
Diagnosen ADHD fastslås efter kriterier fastställda av American Psychiatric Association (Socialstyrelsen, 
2014). Kriterierna mäter alla typer av psykiatriska diagnoser och går under namnet DSM som står för 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (APA, 2000). Det är oftast Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) som ställer en diagnos på barn i Sverige men i vissa landsting kan diagnosen även 
ställas av Barn- och ungdomsmedicin (BUM) eller av Habiliteringen (Socialstyrelsen, 2014). Diagnosen kan 
specificeras som ADHD med huvudsakligen ouppmärksam form, ADHD med huvudsakligen hyperaktiv och 
impulsiv form eller ADHD kombinerad form. Diagnosen följs även upp av en 3 skalig svårighetsgrad; 
lindrig, måttlig eller svår (Socialstyrelsen, 2014). Diagnosen fastställs genom intervjuer med barnet och 
personer som känner barnet väl samt observationer av barnet.  Man genomför tester där man kartlägger 
barnets allmänna begåvning och kognitiva förmågor. Det sker även en medicinsk undersökning för att 
utesluta andra bakomliggande problem (Socialstyrelsen, 2014).  

Många barn och vuxna med ADHD har kombinerade problem och flera diagnoser. För barn kan det ofta 
handla om ODD (Oppositional Defiant Disorder), CD (Conduct disorder) eller mer inåtvända symtom såsom 
ångest och svag självbild (Socialstyrelsen, 2014).  

Många forskare menar på att det är viktigt att problem som kan bero på ADHD upptäcks tidigt för att snabbt 
kunna sätta in rätt insatser för att därigenom förebygga senare, allvarligare problem (e.g. Diamond, 2013, 
Beauchaine, Gatzke-Kopp, Neuhaus, Chipman, Reid & Webster-Stratton, 2013; Sjöwall et al., 2017; 
Schoemaker et al., 2012). Andra forskare menar istället att vi lever i ett samhälle där alla med avvikande 
beteende får en diagnos trots att ingen kan veta vad som ligger bakom barnets avvikande beteende (e.g. 
Erlandsson & Punzi, 2017; Tassinari Rogalin & Nencini, 2015). Så här uttrycker sig socialstyrelsen:  

 
Varje verksamhet som möter barn, ungdomar och vuxna behöver uppmärksamma och känna igen 
problem som kan tyda på adhd samt utforma och följa upp tidiga stödinsatser. Om det vid 
utvärdering av stödet och anpassningen i närmiljön visar sig att personen fortfarande har svårt att 
fungera bör personen hänvisas till en diagnostisk utredning. Men en diagnos får inte vara ett 
villkor för att ge stödinsatser (Socialstyrelsen, 2014, s. 21). 

 

Trots detta utlåtande från socialstyrelsen upplever många förskolor att det är svårt att få stöd och 
resursbidrag utan fastställd diagnos (Skolverket, 2008). 
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I skolåldern börjar många barn med ADHD att medicineras för deras problem (Karlsson & Lundström, 
2015). Forskning tyder dock på att tidiga insatser i förskolan kan minska ADHD symptom och därmed 
behovet av medicin (e.g. Capodieci, Gola, Cornolidi & Re, 2017; Halperin et al., 2012; Stievano & Valeri, 
2011; Tamm, Nekonezy & Hughes, 2014). Tidiga insatser anses även vara mer effektiva då symptomen 
oftast inte är lika allvarliga som senare (Wender, 2001).  

Långsiktiga konsekvenser av ADHD 
Forskning visar på att ADHD har en stark koppling till misslyckanden i akademiska resultat, kriminalitet, 
missbruk och annan problematik (Beauchaine et al, 2013; Sjöwall et al., 2017; Halperin et al., 2012; Hay et 
al, 2010). Som nämnt ovan övergår ofta den inre rastlösheten till en inre oro och stress desto äldre barnet 
blir. Långsiktiga konsekvenser av att ha levt med detta under sin uppväxt kan ofta bli sjukskrivningar p.g.a. 
stress och utmattningssyndrom. Det är även vanligt med somatiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2014).  

Få studier har följt samma barn under en lång period för att undersöka dessa kopplingar, men de studier som 
följt barn från förskolan och framåt visar på att problembeteende och svårigheter fortsätter att öka med åren 
för barn med ADHD (e.g. Lee, Lahey, Owens & Hinshaw, 2008; Mick, Byrne, Fried, Monuteaux, Faraon & 
Biederman, 2011).  

ADHD:s historia 
1902 uppkom termen ‘Behaviourally Disturbed Children’ (beteende störda barn) av den engelska 
barnläkaren Sir George Fredrick Still. Han beskrev dessa barn på liknade sätt som vi idag beskriver barn med 
ADHD. Hyperaktivitet, brist på hämmande kontroll, oförmåga att sitta still, vredesutbrott osv. (Mayes & 
Rafalovich, 2007). Still menade att dessa barn var för smarta för att kallas för idioter och för unga för att 
kallas för kriminella, därför menade han, var detta tillstånd en helt ny upptäckt.  

På 1920-talet menade Alfred Tredgold att dessa barn hade mildare former av hjärnskador och till och med att 
de hade vissa fysiskt abnormala drag såsom avvikande huvudstorlek. Han var dock en av de första att lägga 
ansvar på skolan och menade att beteendestörda barn var en konsekvens av bristande pedagogik (Mayes & 
Rafalovich, 2007).  

I slutet av 40-talet talet kom benämningen ’Brain-Damaged Children’ (hjärnskadade barn) och 
karaktäriserades av samma drag som ADHD och fortsatte användas genom 50- och 60-talet. Man menade då 
att hjärnskador skapade dessa symptom, detta trots att inga som helst neurologiska bevis fanns att tillgå. En 
orsak till att förklaringen accepterades trots brist på bevis, kan vara att förklaringen helt tog bort skulden från 
föräldrarna, som välkomnande det varmt då psykiatrin under denna period lade mycket skuld på föräldrarna 
(Eisenberg, 2007). 

Den första versionen av DSM, som gavs ut 1952, inkluderade inte hyperaktiva syndrom. Under World 
Health Organization Seminar on Diagnosis, 1967 argumenterade Mike Rutter och Leon Eisenberg för att 
inkludera hyperaktivitet. Deras vädjan fick gehör och i DSM II som gavs ut 1968, lyftes hyperaktivitet som 
en kategori (Eisenberg, 2007). I DSM III från 1980, uppkom termen ADD (Attention Deficit Disorder) och 
1987, tillkom termen ADHD (Mayes & Rafalovich, 2007).  

ADHD var den enda diagnosen inom barnpsykiatrin där man hävdade att medicinering var det bästa 
alternativet (Eisenberg, 2007), men redan långt innan dess medicinerades barn som visade hyperaktiva 
symptom. Det började redan 1937, långt innan några studier hade genomförts om dess effektivitet. 
Medicinering av olika slag har ända sen dess varit den mest använda metoden för lindring av symptomen 
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(Mayes & Rafalovich, 2007). Än idag är medicinering den vanligaste formen av behandling (Young & 
Smith, 2017). Men allt fler studier visar nu på att det finns andra sätt att minska symptom, som till exempel 
att arbeta med att stärka de exekutiva funktionerna (Rabinovitz, O’Neill, Rajendran & Halperin, 2016; 
Schoemaker, Bunte, Andres Epsy, Dekpvi´c & Matthys, 2014; Stievano & Valeri, 2011).  

Exekutiva funktioner  
En rad studier har visat på ett samband mellan bristande exekutiva funktioner (EF) och ADHD (e.g. Brocki, 
Eninger, Thorell & Bohlin, 2009; Cak et al., 2007; Ezpeleta & Granero, 2015). I motsats till dessa studier har 
Di Trani et. al. (2011) genomfört en studie som överlag inte visade på några märkbara skillnader i EF för 
barn med ADHD. I deras studie var enbart bibehållen uppmärksamhet under medel jämfört med 
kontrollgruppen.  

Exekutiva funktioner (EF) är ett samlingsnamn för kognitiva förmågor (Downes, Bathelt & De Hann, 2016) 
och syftar till förmågan att styra sina tankar och handlingar på ett målorienterat sätt (Crone & Steinbeis, 
2017). EF kategoriseras upp i delkategorier såsom uppmärksamhet, inhibering, arbetsminne, planering och 
kognitiv flexibilitet (Downes et al., 2016). Ibland räknas även självreglering in som en kategori av EF och 
ibland räknas tvärtom EF in som en underkategori av självreglering. Jag har valt att utgå ifrån Slot, Mulder, 
Verhagen & Lesemans (2016) beskrivning, där självreglering består av en rad exekutiva funktioner som 
används för att reglera sitt handlande och sina tankeprocesser. Ibland används även begreppet kognitiv 
kontroll eller exekutiv kontroll (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2014) för att hänvisa till liknande förmågor som 
exekutiva funktioner (Goldstein, Naglieri, Princiotta & Otero, 2014). Jag väljer i denna uppsats att använda 
begreppen parallellt med varandra i enighet med Diamond (2013).  

Under de senaste 150 åren har många framsteg gjorts i människans förståelse av hur hjärnor reglerar, 
hanterar och organiserar organismer. Vi vet därför nu att hjärnan behöver ett väl fungerade EF-system för att 
fungera effektivt (Goldstein et al., 2014). Forskare vet inte säkert när de exekutiva funktionerna uppstår, men 
nyare forskning har visat, att till exempel selektiv uppmärksamhet, en del av de exekutiva funktionera, 
uppkommer redan vid 3 års åldern och inte framåt 5–6 års åldern som man tidigare trott (Sanders, Stevens, 
Coch & Neville, 2005). Inhibering tros vara det allra första att utvecklas (Kelly & Hammond, 2011). EF tros 
utvecklas i prefrontala hjärnloben. Prefrontala hjärnloben utvecklas snabbt hos små barn men är en av de 
sista delarna av hjärnan att nå full mognad och fortsätter upp i vuxen ålder att förändras i styrka och 
anslutningar med andra hjärnregioner såsom amygdalan, hippocampus och de basala ganglierna (Barbas & 
Zikopoulos, 2007). Detta kan vara en av orsakerna till att forskare har kunnat visa på att EF kan tränas upp 
och utvecklas, speciellt med tidiga insatser (e.g. Christiansen et al, 2015; Sjöwall et al., 2017). Då studier 
indikerar att EF går att träna upp har pedagogiska institutioner möjligheten att använda sig av denna kunskap 
för att förbättra både barns nuvarande EF men även senare akademiska bedrifter. Särskilda möjligheter finns 
inom områden som har höga krav på resonemang, såsom flexibilitet i problemlösning, fonologi och 
passageförståelse vid läsning. En förskola med hög kvalitet bör därför strukturera aktiviteter som hjälper 
barnen att utveckla EF (Blair, 2016).  

De exekutiva funktionerna; arbetsminne, inhibering och kognitiv flexibilitet brukar kallas för lärandets 
grundstenar (Featherstone, 2017). Arbetsminne är en form av korttidsminne som hänvisar till förmågan att 
behålla och hantera information medan man är upptagen med något annat (Gazzaniga et al., 2014). 
Inhibering syftar till att kontrollera impulser både i beteende och tal genom att åsidosätta starka inre 
predispositioner, samt att behålla fokus och koncentration (Diamond, 2013). Kognitiv flexibilitet är 
förmågan att skifta fokus när kontexten kräver det och anpassa sig till olika sammanhang – till exempel 
hemmet och förskolan (Featherstone, 2017). Även om EF delas upp i olika underkategorier är det viktigt att 
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förstå att processerna i hjärnan är mer komplicerade än så, och att för de allra flesta uppgifter interagerar 
olika kognitiva förmågor med varandra (Diamond, 2013). Kognitiv kontroll krävs ständigt av barn i 
förskolan och skolan, och kan handla om att skifta fokus under korta intervaller för att lösa en uppgift, 
Coldren (2013) ger ett tydligt exempel;  

Consider some of the tasks that a child faces in a classroom. In a phonics-based approach to 
reading, for example, teachers often ask children to sort words by word families (e.g., cat, hat, 
mat, sat) and then may ask children to sort words by the beginning letter (e.g., cat, cup, car, can). 
In order to perform successfully, children must shift attention between either the beginning or root 
portions of the word as instructed. Also, in teaching math, children are frequently required to 
switch between addition and subtraction, or between multiplication and division, operations in a 
series of problems. When such problems are presented in a mixed format, children must pay 
attention to the operator to shift responding as needed. In either of these cases, failure to change 
leads to perseveration and ultimately task failure (Coldren, 2013, p. 41).  

Men den här förklaringen förstår vi att barns förmåga att skifta beteende som svar på förändrad kontext i 
både stort och smått, är avgörande för framgångsrik kognitiv kontroll och för att lyckas med diverse 
uppgifter (Coldren, 2013). Barn med ADHD, eller andra funktionsvariationer, har ofta svårt att ändra 
beteende efter kontexten (Gazzaniga et al., 2014). 

EF delas ofta upp i kalla (cool) och varma (hot) exekutiva funktioner. Kalla exekutiva funktioner kräver 
inhiberings kontroll, arbetsminne och förmåga att undertrycka snabba, ogenomtänkta reaktioner. Varma 
exekutiva funktioner sker när det samtidigt krävs emotionell kontroll (Willougby, Kupersmidt, Voegler-Lee 
& Bryant, 2011). 

EF och barns förmåga att självreglera som svar på yttre förändringar är av yttersta vikt för att kunna 
interagera socialt med andra och anses vara en av de viktigaste faktorerna för skolberedskap och akademiska 
prestationer långt fram i tiden. Långtidsstudier har även visat effekt på hälsan (e.g. Coldren 2013; Blair, 
2016) 

Exekutiva funktioner, lek, samspel och ADHD 
Att lära sig kontrollera sina känslor är av yttersta vikt för att kunna lära, rikta uppmärksamhet och bygga 
meningsfulla relationer (OECD, 2007). Under förskoleåren sker en snabb tillväxt av barns exekutiva 
funktioner och självreglering vilket anses vara relaterat till kognitiv, social och emotionell utveckling (Slot et 
al., 2016). Barns förståelse för sina egna och andras känslor har alltmer börjat identifieras som en viktig 
förutsägelse för deras förmåga att navigera i sociala och akademiska kontexter. Barn som inte har förmågan 
att förstå andras känslor har stora nackdelar både vad gäller lärande, socialt samspel och acceptans från lärare 
(Ayers Denham, Hamada Bassett, Way, Mincic, Zibsser & Graling, 2012) 

Lek anses i förskolan vara en fundamental grund för utveckling, lärande och välmående och har därför en 
stor och viktig roll i verksamhetsplaneringen (Skolverket, 2019). Men för barn med ADHD är den fria leken 
ofta överväldigande och saknar tydliga regler och strukturer som barnet kan förhålla sig till (Socialstyrelsen, 
2014). Rollek innebär att barnen symboliserar osynliga objekt och skapar roller för sig själva och objekten, 
vilket kräver att barn skapar en gemensam grund för att samordna respektive roller och besluta gemensamt 
om lekplan och händelser (Pierce-Jordan & Lifter, 2005; Coldwell & Lindsey, 2005). Rolleken är en av de 
viktigaste lektyperna relaterande till barns sociala utveckling (Coldwell & Lindsey, 2005). En fungerande 
rollek är starkt associerat med väl utvecklade exekutiva funktioner då detta kräver förmågan att uttrycka 
tankar, planera och lyssna in andra (Slot et al., 2016). Inhibering och förmåga till rollek har ett nära samband 
(Kelly & Hammond, 2011). Inhiberade kontroll innebär tre sammanlänkade processer som alla är viktiga för 
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socialt samspel; att undertrycka en stark vilja/önskan, att stoppa ett pågående svar och att motstå 
distraherande stimuli (Pauli-Pott, Scholab, Heinzel-Gutenbrunner & Becker, 2017). Allt detta är ofta svårt 
för barn med ADHD (Socialstyrelsen, 2014). 

Studier visar att barn redan i 3-års åldern är kapabla till kognitiv och emotionell självreglering under rollek, 
att de kan lösa konflikter själva, samt att de kan anpassa sig till kontexten runt omkring (Slot et al., 2016). 
Desto mer avancerad leken är, desto svårare blir det för både barn med och utan och funktionsvariation att 
samspela socialt, och var gränsen går för ”svår” skiljer sig mycket från barn till barn (Pierce-Jordan & Lifter, 
2005). Barn med ADHD har större problem att samspela socialt än andra barn (Ragnarsdottir et al., 2018). 
Brist på uppmärksamhet gör att barnen missar sociala koder (Becker et al., 2013) och hyperreaktivitet och 
impulsivt beteende kan ofta upplevas som påträngande för andra barn (Hoza, 2007).  

Tidigare litteraturstudier 
Jag har i bakgrunden berättat om ADHD och EF och kommer senare att analysera de vetenskapliga artiklar 
jag har baserat denna litteraturstudie på. Men jag vill nu ge en kort översikt av tidigare litteraturstudier som 
har gjorts kring ADHD. Sökningar i diverse databaser på ”ADHD review” ger tusentals träffar på både 
artiklar, vetenskapliga artiklar, magisteruppsatser och några doktorsavhandlingar. En majoritet av dessa 
tycks vara riktade mot barn i skolåldern. Men det finns även reviews som riktar in sig mot förskolan och då 
främst kring möjligheter att hitta korrekta mätverktyg för att ställa tidiga diagnoser (e.g. Childress & Stark, 
2018; Kaplan & Adesman, 2011; Murray, Lawrence & LaForett, 2018). Kaplan och Adesman (2011) menar 
att tidiga diagnoser kan ställas och att det går att särskilja mellan rastlöshet som är vanligt för små barn och 
rastlöshet och impulsivitet kopplat till ADHD. Childress och Stark (2018) menar vidare att det är viktigt med 
tidig identifiering av ADHD. Även Murray et al., (2018) menar att tidig identifiering och tidiga insatser är 
viktiga och deras studie visar på att träningsprogram för föräldrar ger positiva resultat för barnens beteenden.  

De flesta litteraturstudier har ett medicinskt syfte och resonerar kring för- och nackdelar med medicinering 
och olika typer av behandlingar (e.g. Manos, Giuliano & Geyer, 2017; Van der Oord, Prins, Oosterlaan & 
Emmelkamp, 2008; Winders Davis & Williams, 2011). Van der Oord et al. (2008) menar att både 
medicinering och beteendeterapi hjälper till att minska ADHD symptom men att medicin har större 
påverkan. Vidare menar Manos et al. (2017) att kombinerad medicinering och beteendeterapi är mest 
effektivt. De skriver även att trots en oro i USA och stora delar av övriga världen kring överdiagnostisering 
och övermedicinering så är det många barn och ungdomar som idag inte får någon behandling eller hjälp 
alls.  

Andra litteraturstudier har sammanställt olika kriterier för att ställa en diagnos och resonerat kring för och 
nackdelar med dessa (e.g. Gleason & Humphreys, 2016; Bell, 2010; Caye et al., 2011) samt diagnostisering 
genom tiderna (Gaidamowicz et al, 2018). Thaper, Cooper, Eyre och Langley (2013) frågar sig i deras studie 
vad vi vet om orsakerna till ADHD. Resultatet visar att inga enskilda riskfaktorer kan förklara ADHD utan 
både ärvda och icke ärvda faktorer bidrar och samverkar i deras påverkan. Ärftlighet, låg födelsevikt och 
tidig utsatthet är de riskfaktorer som är mest dokumenterade. Molekylära genetiska undersökningar visar 
även ett nära släktskap mellan ADHD och andra neuropsykologiska funktionsnedsättningar såsom autism. 

Kingdon, Cardos & McGrath (2016) har genomfört en meta-analys där de sammanställt litteratur kring barn i 
åldrarna 5–18 år där de jämfört EF hos barn med FASD (Fetal Alcohol Spectrum Syndrome) med EF hos 
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barn med ADHD samt med en kontrollgrupp. Resultatet visade att barnen med FASD hade signifikant mer 
brister i EF än kontrollgruppen och mer, om än inte lika tydligt, brister i EF jämfört med barn med ADHD. 
Skribenterna menar att resultatet antyder att FASD skiljer sig från ADHD vad gäller kognitiva förmågor, 
detta trots att mycket forskning antytt annat menar de.  

En kritisk meta-analytisk litteraturstudie från 2013 av Rapport, Orban, Kofler & Fiedman har undersökt om 
interventioner som tränar EF kan vara till nytta för barn och tonåringar med ADHD. De har granskat 25 
artiklar publicerade 1999–2012. Deras resultat visar på att interventioner som enbart tränar arbetsminne ger 
måttlig förbättring medan interventioner som enbart tränar uppmärksamhet inte ger någon signifikant 
förändring. Inte heller visade deras studie någon signifikant förbättring av EF överlag efter interventioner 
som tränar flera olika exekutiva funktioner. 

Teoretiskt perspektiv 
Denna litteraturstudie kommer att utgå ifrån det teoretiska paradigmet Relational-Developmental-Systems 
(RDS). Jag har valt detta paradigm då det betonar förkroppsligade relationer (interrelationen mellan person – 
kropp och kultur; embodied relations) och bipolära system till skillnad från att betona dikotomier (Overton, 
2013). Detta går hand i hand med det som beskrevs i bakgrunden kring epigenetiska orsaker till ADHD 
(Young & Smith, 2017, Erlandsson & Punzi, 2017). Människa – kropp – kultur blir genom RDS en helhet 
och inte motstridande system (Overton & Molenaar, 2015).  

Det vetenskapliga paradigmet kartesisk-splitt-mekanism har fram tills nyligen varit det rådande ramverket 
för utvecklingsvetenskap. Detta paradigm betonar dikotomier och motsatser. Men detta 
utvecklingsvetenskapliga fält har mött allt mer kritik och ifrågasättande de senaste 20 åren och RDS har 
klivit in som ett alternativt paradigm bestående av meta-teorier (Overton, 2013).  Overton och Molenaar 
(2015) beskriver det filosofiska och teoretiska paradigmskiftets förändring på följande sätt;  
 

In regard to the philosophical and theoretical bases of this paradigm shift, it is clear that, whether 
studying infancy, childhood, adolescence, or the adult and late-adult phases of the lifespan, 
contemporary scholarship in developmental science aims to articulate and understand the coacting 
relational processes that operate between individuals and their contexts (i.e., reciprocally 
bidirectional, synergistic, or fused relational processes) that serve as the ground for individual 
action and development. Contemporary developmental scientists focus on systematic and 
successive alterations in the course of these relations, and focus on the integration of multiple 
processes of individual functioning (e.g., cognitive, emotional, motivational) and multiple levels 
of the ecology of human development, ranging from the biological through the sociocultural and 
historical levels, including designed and natural environments (Overton & Molenaar, 2015, pp. 1-
2). 

 
Detta nya paradigm; RDS är sprunget ur relationismen, där man önskar upplösa dikotomier och motsatser 
såsom subjekt – objekt, arv – miljö, sinne – kropp, och kultur – individ, och istället öppna upp för 
inkluderande koncept som står i relation till varandra (Overton, 2013).  Relationismens epistemologi är först 
och främst en inkluderande epistemologi bestående av komplementära processer (Overton, 2013). En 
grundpelare inom de ontologiska och epistemologiska ståndpunkterna är förändring och blivande (change 
and becoming), att kunskap skapas och förändras till skillnad från att vara något konstant. Relationismen 
förkastar det kartesiska – splitt systemet och ersätter det istället med holism, där relationer växlar mellan 
helhet till delar och mellan delar till helhet (Overton, 2015).  
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Härlett från RDS epistemologiska och ontologiska utgångspunkter karakteriseras levande organismer som 
aktiva, självreglerande, självskapade, föränderliga och komplexa system (Overton, 2015). RDS betonar 
därmed orsaks-samband med flera ömsesidiga riktningar eller cirkulära loopar. Alla individens kontexter 
finns i ömsesidigt inflytelserika relationer (Molenaar, 2008). En människa anpassar sitt beteende efter den 
kontext den beter sig i och efter de människor den omger sig av, dvs efter relationerna till miljön och 
människorna (Mascolo & Fisher, 2015). Gränsen mellan person och miljö är oskiljaktig. Därav anses den 
vara holistisk, dvs delarna är en del av helheten och helheten är en del av delarna. Inget finns utan det andra 
(Mascolo & Fisher, 2015).  

Ett kärnkoncept inom RDS är hjärnas plasticitet, som innebär att hjärnan fortsätter utvecklas livet ut och att 
människan därmed har en ständig möjlighet att förändras och utvecklas (McClelland et al., 2015). Plasticitet 
sker som nämnt livet ut men under människans utveckling sker den i olika grad och är högst kontextberoende 
(Lerner, 2006).  

 
The relative plasticity of self-regulation is affected by biological, behavioral, and contextual 
factors, such as when temperamental predispositions and aspects of the context influence a 
child’s ability to regulate his or her thoughts, feelings, and behavior. These self-regulated 
actions can alternatively increase or constrain the child’s potential for change over the life 
span, depending on the degree to which his or her self-regulated actions align with the 
strengths and resources found in his or her context (Lerner, 2006). For example, a child who 
has a difficult temperament but who has sensitive parents who modify their parenting to fit 
with her temperamental style may exhibit greater plasticity in the development of her self-
regulation compared to a child whose difficult temperament fit poorly with her parents’ 
parenting style  (McClelland et al., 2015, p.525) 

 

Det innebär att RDS utmanar idén att kognitiva processer enbart skulle ske i hjärnan utan menar att kognitiva 
processer sträcker sig vidare ut genom kroppen och till sociala och kulturella kontexter (Overton, 2015).  

RDS vill, som beskrivits ovan, sammanfläta system istället för att särskilja, och därför kommer min 
litteraturstudie bestå av artiklar från flera olika fält. Inga fält har blivit exkluderade utan alla fält som levt upp 
till kriterierna (läs mer om dessa under metod) har tagits med i min studie. De artiklar som har kommit fram 
genom min systematiska litteratursökning är inom fälten medicin (5 stycken), psykologi (8 stycken) och 
neuropsykologi (8 stycken). Inga artiklar inom det pedagogiska fältet har alltså hittats, detta är intressant och 
ett resonemang kring det finns under diskussionen. Horton-Salway och Davies (2018) menar att medicinska 
fakta ofta kan framstå som solida och självständigt existerande men många fenomen som vi känner till som 
hälsoförhållanden kan bara förstås genom sociala sammanhang.  Då skolverket (2019) fastslår att varje barn 
ska mötas efter deras egna förutsättningar och att barn med särskilda behov ska ”särskilt uppmärksammas” 
menar jag att det pedagogiska fältet behöver kunskap om ADHD från andra fält. Jag anser därför att denna 
litteraturstudie är av yttersta vikt för förskolefältet för att de ska kunna arbeta med barn med ADHD. Valet 
att använda mig av flera olika fält stöds av mitt teorival där delarna bildar helheten och helheten bildar 
delarna.  



 

 11 

Metod 
En majoritet av de litteraturstudier som redogjorts för ovan har genomfört så kallade allmänna 
litteraturstudier, där de inte redovisat för hur de valt ut artiklar. Två av dem har använt sig av meta-analyser 
(Van der Oord et al., 2008; Kingdon et al., 2016). De har beskrivit inklusionskriterier och analysmetoder. En 
av artiklarna (Thaper et al., 2013) har gjort en narrativ litteraturstudie, där de uppgett mellan vilka årtal de 
har sökt från, vilken databas och vilka sökord, men inte systematiskt visat hur de gått tillväga. Murray et al., 
(2018) har gjort en systematisk litteraturstudie där de beskriver databaser, sökkriterier, antal sökträffar och 
analysmetoder. Jag tilltalas av det transparenta i meta-analyserna och den systematiska litteraturstudien. Att 
visa på hur de valt ut och valt bort artiklar gör det lättare för mig som läsare att förstå sammanhanget, ökar 
trovärdigheten och skapar mer möjligheter att forska vidare på ämnet.  

Val av metod 
Det bedrivs allt mer forskning inom utvecklingsvetenskap och det kan därför vara mycket svårt för en 
enskild lärare eller forskare att överblicka givet kunskapsfält. Det finns därför ett stort behov av 
litteraturstudier som sammanställer flera olika vetenskapliga artiklar (Forsberg & Lundgren, 2006). Som 
nämnt tidigare är ADHD den snabbast växande diagnosen bland både barn och vuxna (Karlsson & 
Lundström, 2015). Jag menar därför att det är viktigt att sammanställa den kunskap som framkommit det 
senaste decenniet för att förskolan och forskare ska kunna ta del av det. Jag har valt att fokusera min 
sammanställning om ADHD på brister i Exekutiva Funktioner då de är av yttersta vikt för att kunna samspela 
och leka med andra barn på förskolan. Att utforma verksamheten efter aktuell forskning kallas för 
evidensbaserad pedagogik (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) och enligt skollagen (SFS 
2012:109) ska utbildning baseras på både beprövad erfarenhet och vetenskap. Denna litteraturstudie är ett 
sätt att bidra till förskollärares möjligheter att arbeta evidensbaserat. Systematiska litteraturstudier kan hjälpa 
lärare och rektorer att arbeta evidensbaserat genom att identifiera och kritiskt värdera och sammanställa 
kunskap. Systematiska litteraturstudier kan även hjälpa till att belysa behov av framtida forskningsområden 
(Eriksson Barajas et al., 2013).  

De två vanligaste typerna av litteraturstudier är; allmänna litteraturstudier och systematiska litteraturstudier 
(Eriksson Barajas et al., 2013). Syftet med en allmän litteraturstudie är att sammanställa en bakgrund som 
motiverar en empirisk studie eller för att beskriva kunskapsläget inom ett visst forskningsfält. En allmän 
litteraturstudie beskriver och analyserar studier men inte på ett systematiskt och transparent tillvägagångssätt. 
Allmänna litteraturstudier har mottagit kritik just för att de inte visar efter vilka kriterier de har valt ut sina 
studier (Eriksson Barajas et al., 2013). En systematisk litteraturstudie är mer transparent och strävar efter att 
hitta all tillgänglig evidens som är relevant inom valt fält (Petticrew & Roberts, 2006). För att stärka 
validiteten i min studie har jag därför valt ett göra en systematisk litteraturstudie.  

Urval och avgränsningar 
Litteraturstudiens data består av vetenskapliga artiklar som svarar mot studiens syfte. De vetenskapliga 
artiklarna är hämtade från 5 olika databaser; EBESCO, ERIC, Google Scholar, PubMed och SveMed, varav 
3 i sin tur är anslutna till flera olika databaser (EBESCO, ERIC och Google Scholar). Alla studier har 
inkluderats oavsett studiedesign då varken kvalitativa eller kvantitativa artiklar bör väljas bort i en 
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systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas et al., 2013). Sökningens kriterier visade dock att endast 
kvantitativa studier hade utförts som svarade upp mot syftet.  

Innan sökningen påbörjades fastställdes specifika kriterier för att avgränsa fältet till studier som riktar sig 
mot mitt syfte – att undersöka brister i exekutiva funktioner hos barn i förskoleåldern med ADHD. 
Inklusionskriterierna kan ses i Tabell 1. 

Genomförande 
Datainsamlingen skedde mellan 2019.03.27 till och med 2019.04.08. Artikelgranskningen gick igenom de 
kriterier som visas i tabell 1. Sammanlagt hittades 21 artiklar som uppfyllde alla kriterier.  

 

Tabell 1 Artikelsökning  

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Träffar Kvar efter  
Kriteriet 1  

Samtliga sökord ska 
finnas i titel eller 

kewords  
 

Alternativt Attention 
Deficit Hyperactivity 
Disorder istället för 

ADHD eller EF 
istället för Executive 

Functions 

Kvar efter  
Kriteriet 2 

Abstract rensas bort 
om studien genomförts 

innan födseln, om 
studien enbart rör hem 
och inte förskola (till 
exempel sömn eller 

diet) eller om artikeln 
är en litteraturstudie, 

om studien enbart 
gäller barn över sex år.  

Kvar efter   
Kriteriet 3 

De artiklar som 
redan granskats 
enligt kriteriet 1 
och 2 i tidigare 

sökningar plockas 
bort.  

Utvalda 
artiklar 

EBESCO 
2019.03.27 

ADHD 
Preschool 
Executive 
Functions 

2009–2019 
Peer Review 

483  29 7 7 7 

EBESCO 
2019.03.27 

ADHD  
children 
Executive 
Functions 

2009–2019 
Peer Review 

7381 276 0 0 0 

EBESCO 
2019.03.27 

ADHD 
Early 
Education  
Executive 
Functions 

2009–2019 
Peer Review 

44 0 0 0 0 

ERIC 
2019.03.28 

ADHD 
Preschool 
Executive 
Function 

2009–2019 
Peer Review 

193 3 3 3 3 

Google 
Scholar 
2019.03.28 

ADHD 
Preschool 
Executive 
Functions 

2009–2019 
Peer Review 

17 300 6 4 1 1 

PubMed 
2019.03.30 

ADHD 
Preschol 
Executive 
Functions 

2009–2019 
Peer Review 

173 50 26 11 11 
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EBESCO  
2019.04.08 

ADHD 
Förskola 
Exekutiva 
Funktioner 

2009–2019 
Peer Review 

0 0 0 0 0 

SveMed+ 
2019.04.08 

ADHD 
Förskola 
Exekutiva 
Funktioner 

2009–2019 
Peer Review 

0 0 0 0 0 

 

Databearbetning och analysmetod 
Den insamlade datan har bearbetats och analyserats genom en artikelmatris, kvalitetsvärderingar och 
innehållsanalys. Underlaget till kvalitetsvärderingarna är hämtade från Eriksson Barajas et al., (2013) 
checklista för kvantitativa RCT (randomiserade kontrollerade studier) artiklar, se Bilaga 1. 
Kvalitetsvärderingarna till denna studie är modifierade för att även kunna inkludera andra typer av 
interventioner, kvasi-experiment samt för att väva in etik. Frågorna är även omgjorda till ja och nej frågor för 
att kunna göra en kvalitetssäkring med poängberäkning som grund. För att frågorna ska kunna besvaras med 
”ja” eller ”nej” har de formulerats om. Frågan ”Vilka är inklusionskriterierna?” har till exempel ändrats till 
”Beskrivs inklusionskriterierna tydligt?”. Den nya checklistan kan ses i Bilaga 2. Varje ”ja” har gett ett 
poäng och antalet ”ja” har sedan räknats ihop och används som underlag för gradering av artikelns kvalité. 
Kvalitén har mätts i en tregradig skala, låg (0–6 poäng), medel (7–12 poäng) och hög (13–18 poäng).  

Mallen för artikelmatrisen är hämtad från Eriksson Barajas et al. (2013). Artikelmatrisen finns i sin helhet i 
Bilaga 4 och nedan följer ett utdrag.  

 

Tabell 2. Utdrag ur artikelmatris. Artikelmatrisen kan ses i sin helhet i Bilaga 3. I artiklarna benämns barn 
utan diagnos eller diagnossymptom som typically developed (TD), jag har därför valt att använda begreppet 
normalutvecklade i denna matris för tydlighetens skull, men utan att lägga värdering i ordet.  

Författare, 
År, Land 

Studie-design Metod Population 
och bortfall 

Resultat Studie-
kvalité 

Breaux, 
Griffith & 
Harvey 
2016 
USA 

Kvantitativ ansats 
Longitudinell 
studie 

Barnen fick göra olika 
tester vid åldrarna 3, 4 
och 6 år för att undersöka 
samband och orsak 
mellan små barn i 
riskzonen för ADHD och 
senare diagnos.  

Mätinstrument och tester;  
Snack Delay task, Present 
task (Battery of task), 
NEPSY, K-CPT, 
Numeriskt minnestest, K-
ABC, BASC-PRS 

168 barn (91 
pojkar, 77 
flickor) 3–6 
år 
 
B = 31 

Testen visade på signifikanta 
skillnader mellan barn i 
riskzonen som senare fick 
ADHD diagnos och barn i 
riskzonen som inte fick ADHD 
diagnos, men 1/3 stämde inte, 
därför visade resultatet på att 
flera olika mätverktyg behövs.  
Neuropsykologiska åtgärder 
var förknippade med senare 
hyperaktivitet / impulsivitet. 
Flera ”kalla” 
neuropsykologiska åtgärder var 
prediktiva för senare 
ouppmärksamhetskontroll för 
hyperaktivitet, men inte vice 
versa. 

3 
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Capodieci, 
Gola, 
Cornolidi 
& Re 
2017 
Italien 

Kvantitativ ansats  
Jämförande 
interventionsstudie 
 
Blindstudie (de 
som utvärderade 
barnen viste inte 
vilka barn som 
genomfört 
interventionen) 

Intervention som tränar 
arbetsminne för barn med 
ADHD symptom 
Träningen skedde vid 16 
tillfällen under 8 veckor, i 
små grupper på förskolan, 
där även 
normalutvecklade barn 
var med.  

Mätinstrument och tester;  
Pan Forward Span 
Backward, Selective 
WM, Walk–No Walk 
(GoNoGO), MF-14 , 
IPDAI 

34 st 5 åringar 
med ADHD 
symptom 
 
14 pojkar och 
4 flickor var 
med i en 
experiment-
grupp.  
 
Resterande 16 
var i en 
kontrollgrupp.  
 
B = oklart  

Gruppen som blev tränade i 
arbetsminne visade en 
signifikant skillnad i 
arbetsminne efter 
interventionen, medan ingen 
signifikant skillnad märktes för 
kontrollgruppen.  

3 

Stievano & 
Valeri 
2011 
Italien 

Kvantitativ ansats 
Singelstudie 
intervention 
 
Följdes upp efter 5 
månader 

Tränade ett enskilt barn i 
45 m, 3 dagar i veckan i 
en månad.  
 
Mätinstrument och tester;  
SDQ, spin the pots, fist 
and finger hand game, 
magnets patterns-making 
task, flexible item 
selection task, tower task. 

1 pojke, 3,6 år 
med ADHD 
symptom.  
 
B = 0 

Resultatet visade på ökade EF 
färdigheter och lärare och 
föräldrar menade att det gett 
positiva ekologiska effekter.   

2 

 

Jag har valt att analysera artiklarna i två steg; först genom en innehållsanalys och sedan genom mitt 
teoretiska perspektiv RDS. En innehållsanalys är en beprövad analysmetod vid systematiska litteraturstudier. 
Denna analysmetod innebär att man identifierar och klassificerar data till kategorier för att beskriva specifika 
fenomen, så kallad kodning (Eriksson Barajas et al., 2013). Kodningen omvandlar texten till konceptuella 
kategorier att pröva frågeställningar och hypoteser mot (Finfgeld-Conett, 2014). Cohen et al. (2018) menar 
att texttolkning alltid är en subjektiv handling. En av svårigheterna med innehållsanalys är därför att läsaren 
kan tolka texten annorlunda än hur författaren hade tänkt (Robson, 1993). Det är viktigt att försöka förstå den 
partiskhet läsaren bär med sig i tolkningen av texten (Erlingsson & Brysiewicz, 2017). De förklarar det 
vidare;  

 
Staying aware of one pre-understandings is exactly as difficult as it sounds. But, it is possible and 
it is requisite. Focus on putting yourself and your pre-understandings in a holding pattern while 
you approach your data with an openness and expectation of finding new perspectives. That is the 
key: expect the new and be prepared to be surprised. If something in your data feels unusual, is 
different from what you know, atypical, or even odd – don’t bypass it as ‘‘wrong”. Your reactions 
and intuitive responses are letting you know that here is something to pay extra attention to, 
besides the more comfortable condensing and coding of more easily recognisable meaning units 
(Erlingson & Brysiewicz, 2017, p. 91) 
 

Min egen partiskhet kan dels komma från barn jag arbetat med under min verksamma tid som förskollärare 
samt genom mina hämtade kunskaper i tidigare kurser där jag fokuserat på ADHD. Jag har försökt undvika att 
eventuell bias ska färga min forskning genom att använda mig av uppställda kriterier som varken begränsar 
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möjligheten att hitta studier som lutar åt att det finns en relation eller studier som lutar åt att det inte finns en 
relation.  

Med utgångspunkt från min innehållsanalys har jag sedan analyserar artiklarna genom mitt teoretiska 
perspektiv; RDS. Jag har genom RDS försökt att illustrera relationen mellan bristande EF och ADHD via ett 
holistiskt perspektiv, genom att identifiera helheter och delar och kartlägga hur de står i relation till varandra. 
Se Bild 3, under rubriken ’analys’. I och med detta är min utgångspunkt att all mänsklig utveckling sker 
genom interaktioner mellan individer och deras miljö (Overton & Molenaar, 2015).  

 

Tabell 3. Utdrag ur innehållsanalysen. Innehållsanalysen finns i sin helhet i Bilaga 4.  

Artikel Utsagor Kondensering Kod  Kategori 

Capodieci, 
Gola, 
Cornolidi & 
Re, 2017 

Our training had the advantages 
of being easy to implement as 
part of the preschoolers’ usual 
school activities, it was well 
received by children, teachers, 
and parents, and it produced 
specific effects on the children’s 
WM. 

Träningsprogrammet kan lätt 
implementeras i 
förskolevardagen. 

Tillämpning i 
förskolan  

Tidiga insatser 

Ezpeleta & 
Granero, 
2014 

Behavioural descriptions 
provided by the teachers 
differentiated more markedly 
between the groups than the 
performance measure. 

Skattningarna från lärare 
visade på större skillnader 
mellan grupperna än testen.  

Olika resultat Skillnader och 
påverkan av 
resultat 

Halperin, 
Marks, 
Bedard, 
Chacko, 
Curchack, 
Yoon & 
Healey, 2012 

Parent and teacher ratings of 
ADHD symptoms and 
impairment showed a significant 
decline following treatment, and 
clinical improvement was 
evident 3 months following the 
termination of active treatment. 

Skattningar visade på 
signifikanta minskningar av 
bristande EF efter 
interventionen.  

Förbättrade 
resultat  

Interventions 
resultat 

Miranda, 
Colomer, 
Mercader, 
Fernández & 
Presentación, 
2015 

These results show the existing 
relationship between the ADHD 
symptomatology and the 
performance on performance-
based executive functioning tests 
from early developmental 
periods 

Samband mellan ADHD och 
EF test.  

Samband 
mellan ADHD 
och EF 

Exekutiva 
funktioner 

Jacobson, 
Schneider & 
Mahone, 
2018 

The parent report Inhibit 
scale significantly predicted 
group membership and correctly 
classified 90.2% of typically 
developing children and 94.4% 
of children with ADHD. 

Föräldraskattningen om 
inhibering predikterar 
ADHD. 

Prediktera 
ADHD 

Prediktera 
ADHD 
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Etik, validitet och reliabilitet 
Då jag inte själv genomför någon empirisk datainsamling är det viktigt att mina utvalda vetenskapliga 
artiklar har blivit granskade (peer reviewed). Det är även viktigt att min studie inte vinklas på något sätt 
genom att bara välja ut artiklar som visar ett eventuellt önskvärt resultat. Detta förhindras genom att söka 
efter på förhand valda kriterier (Eriksson Barajas et al., 2013). Det är viktigt att de studier jag valt ut har 
tänkt igenom forskningsetiska frågor såsom informerat samtycke, anonymitet och vem som får tillgång till 
data och bias (Cohen, Manion & Morrison, 2018).  

Vilket ämne och vilka forskningsfrågor jag väljer behöver även tas i etisk åtanke då de, omedvetet eller inte, 
kan mynna ut i politiska handlingar (Cohen et al., 2018). I mitt fall skulle de politiska handlingarna 
exempelvis kunna vara utformandet av styrdokument för förskola kring barn i behov av särskilt stöd. 
Samtidigt, menar jag, är det viktigt att just forskning ligger till grund för politiska handlingar, såsom 
utformandet av styrdokument, givet att forskningen är transparent och opartisk.  

Etiska val är sällan svart-vita utan socialt, politiskt och kulturellt komplicerade och invecklade. En 
grundregel inom forskning brukar därför vara att fundera på om studien gör mer nytta än eventuell skada, 
den så kallade ”cost/benefits” frågan (Cohen et al., 2018).  

 

Många forskningsetiska problem kan därför beskrivas som vägningar mellan dessa krav. 
Vi ska utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de 
individer som deltar i forskningen. Hur detta avvägs och genomförs i forskningen blir 
avhängigt av vad slags forskning (frågeställningar, metoder, deltagargrupper osv.) det är 
fråga om (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). 

 
Den mest betydelsefulla etiska kodexen (en samling etiska regler) är Helsingforsdeklarationen som skrevs 
för första gången 1964 och sedan dess har uppdaterats i flera omgångar. Den senaste uppdateringen skedde 
2013 (Vetenskapsrådet, 2017). Utöver detta finns även lagstiftning som sätter bortre gränser för 
forskningsetiska val, till exempel etikprövningslagen och djurskyddslagen (Vetenskapsrådet, 2017).  

I resultat- och analysdelen av en studie behöver etiska dilemman noga övervägas. Forskare har en skyldighet 
att rapportera resultatet rättvist, ärligt och korrekt, att undvika plagiat, att inte över- eller underskatta 
materialet och att undvika bias (Cohen et al., 2018). En systematisk litteraturstudie minskar bias och ökar 
validitet genom att söka efter noggrant uppsatta kriterier (Cohen et al., 2018). I kodningen av data riskerar 
texter att förlora mening och djup och därmed minska reliabiliteten. Studiernas texter kan även vara svårlästa 
eller tvetydiga vilket kan påverka de slutsatser som dras av forskningen (Cohen et al., 2018). För att öka 
reliabiliteten och validitet i min studie, har jag valt en systematisk litteraturstudie som är mer transparent och 
öppen än en allmän litteraturstudie (Eriksson Brajas et al., 2013). Men med detta sagt är jag fullt medveten 
om att transparens i sig alltid är en subjektiv handling (Cohen et al., 2018). Reliabiliteten i min studie skulle 
ha stärkts av att ha 1 medskribent så att det var 2 som granskade och tolkade alla artiklar. Cohen et al. (2018) 
rekommenderar att minst 2 personer skriver litteraturstudier för att försäkra trovärdighet och minska 
subjektiva tolkningar. En annan svaghet hos systematiska litteraturstudier kan vara att artiklar missas när 
man bara utgår efter på förhand fastställda kriterier (Grant & Booth, 2009).  
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Resultat 
Innehållsanalysen bröt ner de 21 artiklarna till 5 kategorier; 1. Prediktera ADHD, 2. Exekutiva Funktioner / 
Brister i EF, 3. Tidiga insatser, 4. Interventions resultat, 5. Skillnader och Påverkan av resultat.  

Resultatdelen kommer därför att delas upp i ovanstående underkategorier. Innehållsanalysen kan ses i sin 
helhet i Bilaga 4. I diskussionen kommer dessa resultat att diskuteras i förhållande till frågeställningarna.  I 
Artikelmatrisen, i Bilaga 3 ges en god översikt över samtliga studier, där design, metod, population, resultat 
och kvalité uppges.  

De 21 artiklarna representerar forskning från sammanlagt 10 olika länder och 3 olika vetenskapsfält. Se 
Tabell 4. Bild 1 illustrerar de olika länderna. Tillsammans är de alla en del av helheten; världen, liksom 
världen är bestående av delarna; länderna. Varje land är även en del för sig, inbunden i dess egen kultur och 
kontext. Vi kan genom denna studie ta del av 10 olika länders resultat samt få en världsövergripande bild 
utav det nuvarande forskningsfältet. Varje artikel definieras därmed av de samlade artiklarna som helhet, 
men de samlade artiklarna definieras samtidigt av de enskilda artiklarna.  

Bild 2 visar på de forskningsvetenskapliga fälten som är inkluderade i studien. Fälten kan var för sig ge en 
bild av relationen mellan ADHD och bristande EF i förskoleåldern men kan även tillsammans ge en bild av 
ett större fält. Men en tydlig lucka finns i det vetenskapliga materialet – att det saknas artiklar från det 
pedagogiska och förskoledidaktiska fältet. Förhoppningsvis kan denna lucka täckas upp av framtida 
forskning, för att tillföra ytterligare en del till helheten. Mer om detta lyfts i analysen och diskussionen.  

 

 

 

 

 

Tabell 4. Översikt över länder och fält.  

Land Antal Fält 

Italien 3 Neuropsykologi, Psykologi 
Kina 1 Medicin 

Nederländerna 2 Neuropsykologi, Psykologi  

Norge 1 Psykologi 
Spanien 3 Neuropsykologi, Psykologi 

Bild 2 Bild 1 
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Sverige 2 Psykologi 

Taiwan 1 Medicin 

Turkiet 1 Neuropsykologi 
Tyskland 2 Neuropsykologi, Medicin 

USA 5 Neuropsykologi, Psykologi, 
Medicin  

Prediktera ADHD 
Inom fältet för psykologi och neuropsykologi lyfter ett flertal artiklar möjligheten att prediktera ADHD 
genom olika tester och skattningar. Resultaten indikerar att det går att prediktera ADHD redan i 
förskoleåldern (e.g. Breaux, Griffith & Harvey; 2016, Brocki et al, 2009; Jacobson, Schnider & Mahone, 
2018; Rabinovitz et al, 2016). Dessa artiklar representerar forskning från USA och Sverige. 

I en amerikansk longitudinell studie av Breaux et al. (2016) visade det sig att flertalet av deras tester var 
signifikanta prediktioner för ADHD. Barn i riskzonen för ADHD fick göra tester för att mäta EF vid 3, 4 och 
6 års ålder. Studien visade att förskolebarn med underskott i arbetsminne, uppehållande uppmärksamhet och 
inhibering var mer benägna att uppfylla kriterier för ADHD-diagnoser i framtiden. Breaux och kollegorna 
(2016) menar att deras studie går emot en litteraturstudie av Van Lieshout et al. (2013) som visar att 
forskning kring barn i skolåldern inte har kunnat se ett signifikant samband mellan neuropsykologiska tester 
och ADHD. Breaux et al. (2016, s. 15) resonerar kring detta enligt följande; ”It may be that 
neuropsychological measures can predict which preschoolers will develop ADHD, but not whether children 
with ADHD will outgrow their diagnoses.” I motsättning till de andra artiklarna är denna artikel därmed den 
enda som uttrycker att ADHD-diagnostisering kan ”växa bort” med tiden, medan andra menar att ADHD-
symptom kan minska genom förbättrad EF förmåga (Capodieci et al., 2017, Halperin et al., 2012, Re et al., 
2105; Tamm et al., 2014; Stievano & Valeri, 2011). Breaux et al. (2016) skiljer sig därmed även från 
Socialstyrelsen (2014) som menar att ADHD är ett varaktigt tillstånd.  

En annan amerikansk longitudinell studie av Rabinovitz et al. (2016) visade att barn som vid 3–4 års ålder 
hade problem med ilska och frustration kunde prediktera EF brister i 6 års ålder samt svårighetsgraden av 
ADHD symptom vid 7 års ålder. Deras studie byggde på att lärare och föräldrar skattade 96 barn med ADHD 
symptom och 65 barn utan diagnos eller diagnossymptom. Barnen fick även göra olika former av EF tester. 
Jacobson et al. (2018) har i sin studie (utförd i USA), jämfört EF hos 54 barn med ADHD och 51 barn utan 
diagnos eller diagnossymptom. Resultatet indikerade att EF test tycks prediktera senare ADHD. Statue-

testen hade de mest signifikanta resultaten i deras studie. Statue-testet undersöker barnens inhiberings 
förmåga samt testar deras motoriska uthållighet. Barnet uppmanas att bibehålla en viss kroppsställning med 
ögonen stängda i 75 s. medan de ska hämma sin impuls att reagera på distraherande ljud. Deras studie visar 
även på signifikanta samband mellan föräldraskattningar och ADHD; ”The parent report Inhibit scale 
significantly predicted group membership (OR = 1.287) and correctly classified 90.2% of typically 
developing children and 94.4% of children with ADHD” (Jacobson et al., 2018, s. 110). Även en svensk 
studie av Brocki et al. (2009) visar på att inhibering är relaterat till ouppmärksamt och hyperaktivitet och att 
selektiv uppmärksamhet är relaterat till ouppmärksamhet. Deras resultat indikerar att det är lättare att 
prediktera ouppmärksamhet än hyperaktivitet. I den longitudinella studien har Brocki et al. (2009) följt 72 
barn i åldrarna 5–7 år. Resultaten visade att enkel inhibering och selektiv uppmärksamhet vid 5 års ålder 
hade samband med komplexa inhiberingssvårigheter och arbetsminne vid 6 års ålder. Enkel inhibering syftar 
till inhibering som endast kräver motorisk respons (till exempel att trycka på knappen i go-no-go testet som 
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beskrivs under ’Skillnader och Påverkan’) medan komplex inhibering även kräver arbetsminne. Deras studie 
indikerade även att EF främst förutspådde symptom på ouppmärksamhet, snarare än hyperaktivitet.   

Tidiga insatser  
7 av artiklarna har valt att lyfta sina tankar om tidiga insatser. Samtliga har, oberoende av fält, varit positivt 
inställda till tidig identifiering och tidiga insatser (Ezpeleta & Granero, 2014; Schoemaker et al., 2014; 
Halperin et al., 2012; Lee, Wu, Tsai & Yang, 2016; Tamm et al., 2014; Arujo Jimenz, Jané-Ballabriga, 
Bonillo Martin & Brophy, 2013; Re et al., 2015). Dessa artiklar representerar forskning från Spanien, 
Nederländerna, USA, Taiwan, USA och Italien. Den svenska studien av Sjöwall et al. (2014) tar ingen tydlig 
ställning för eller emot tidiga insatser men eftersöker å andra sidan mer forskning för att avgöra vilka 
neuropsykologiska tester som kan prediktera ADHD. Inte heller den andra svenska studien, av Brocki et al. 
(2009) tar något tydligt ställningstagande. Men även de eftersöker vidare forskning om ADHD inom 
förskolan, framförallt som fokuserar på relationen mellan inhibering och arbetsminne. 

Ezpeleta & Granero (2014) har genomfört en longitudinell studie i Spanien där de jämfört EF hos 3-åringar i 
4 olika grupper; barn med ADHD, barn med ODD, barn med kombinerad ADHD och ODD och barn utan 
diagnos eller diagnossymptom. De trycker i sin artikel på vikten av att identifiera barn med EF svårigheter 
tidigt, särskilt barn med ADHD för att kunna stimulera och utveckla bristerna, framförallt inhibering. Lee et 
al. (2016) är av samma uppfattning och menar att desto mer kunskap vi har om barnen, desto bättre 
förutsättningar får vi för att hjälpa och stötta dem. Arujo Jimenz et al. (2013) är inne på samma spår och 
skriver;  

  
Assessing executive functioning in preschool can help fostering the proper development of these 
executive skills in children. Also important is the early detection of psychiatric symptoms, it is 
known that the late diagnosis can trigger greater school difficulties, social and family in the future. 
With this, prevention and treatment of behavioural problems from an early age are necessary to a 
better prognosis (Arujo Jimenz et al, 2013, p. 1275). 

 

En italiensk interventionsstudie av Re et al. (2015) där de jämfört resultatet av gruppträning på förskolan för 
att stärka EF hos 5-åringar med och utan ADHD symptom kommer fram till samma slutsatser. Resultaten 
visade att barnen med ADHD symptom utvecklade EF signifikant samt att även barnen utan ADHD 
utvecklades, om än inte signifikant, men att ingen skillnad observerades för kontrollgruppen. Därför, menar 
Re et al. (2015) bör insatser sättas in tidigt. De menar vidare att även om det kan vara svårt att sätta en 
ADHD diagnos under förskoleåren så kan tidig identifiering och tidiga interventioner vara fördelaktiga för 
dessa barns framtid. En studie av Schoemaker et al. (2014) visade till och med att de lite yngre barnen (4-
åringarna) utvecklades snabbare än de lite äldre barnen (5-åringarna). Även Tamm et al. (2014) och 
Rabinovitz et al. (2016) menar att tidiga insatser kan minska ADHD-symptom. 

 
Developing executive control mediates the relation between early Anger/Frustration and later 
ADHD symptom severity, suggesting that Anger/Frustration influences ADHD symptom severity 
through its impact on developing executive control. Early interventions targeting the harmful 
influences of negative emotionality or enhancing executive functioning may diminish later ADHD 
severity (Rabinovitz et al., 2016, p. 1).  
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Exekutiva Funktioner  
Samtliga studier, från samtliga länder och fält, har på olika sätt mätt exekutiva funktioner hos barn med 
ADHD eller ADHD symptom.  Mätningarna har skett genom föräldraskattningar, lärarskattningar, 
skattningar från oberoende observatörer, labbtest och test på förskolan eller i hemmet. Flertalet studier visar 
på inhiberingsbrister hos barnen (e.g. Cak et al., 2017; Brocki et al., 2009; Schoemaker et al., 2012; Ezpeleta 
& Granero, 2014; Pauli-Pott et al., 2014; Holth Skogan et al., 2015; Sinzig, Vinzelberg, Evers & Lehmkuhl, 
2014). I en tysk studie av Pauli-Pott et al. (2014) har de undersökt om grupper med komborida problem som 
riskerar ADHD-utveckling kan identifieras i förskolan genom att testa barnens inhibering samt förmåga till 
uppskjuten belöning. 141 barn i åldrarna 3–6 år delades in i 4 olika grupper; barn med enbart ADHD, barn 
med ADHD och komborida symptom, barn med mindre sensomotoriska problem och barn utan sagda 
svårigheter. Resultatet visade att barn med komborida symtom hade störst inhiberingsbrister medan barn 
med ADHD hade högst fördröjningsavvikelse. Ezpeleta och Granero (2017) skriver i deras studie, där även 
dem har studerat barn med komborida problem;  

 
According to this questionnaire, inhibition is significantly more impaired when ADHD is present 
(ADHD and ADHD+ODD groups) than when it is absent (ODD and control). The groups with 
the ADHD diagnosis showed greater behavioral difficulties that imply inhibition problems 
(Ezpeleta & Granero, 2017, p. 266)  

 

Studien av Ezpeleta och Granero (2014) visade även att barn med ADHD hade generellt större brister i EF 
inom alla områden än de övriga grupperna. De skriver att brister i EF tycks vara specifikt associerade med 
ADHD hos förskolebarn. En annan studie som har undersökt komborida svårigheter är Schoemaker et al. 
(2012). I deras studie har lärare och föräldrar fyllt i skattningsformulär för 202 barn i åldrarna 3–5 år. 
Samtliga barn har även fått göra en rad olika tester för att undersöka deras EF förmågor. Ett av testen var till 
exempel the shape school – inhibit condition. I testet ber man barnen att namnge olika färger på olika 
tecknade figurer på en datorskärm med glada ansikten medan de ombeds att ignorera alla med ledsna och 
frustrerade ansikten (Andrews Espy, 1997). I en nederländsk studie av Schoemaker et al. (2012) var barnen 
indelade i 4 grupper. En grupp med barn som hade ADHD, en grupp med barn som hade DBD (Disruptive 
Behavior Disorder), en grupp med barn som hade ADHD + DBD och en kontrollgrupp. Test och 
skattningsformulär indikerade att barnen med diagnoser hade signifikant större svårigheter med EF överlag 
än kontrollgruppen. Den främsta signifikanta skillnaden mellan grupperna och kontrollgruppen var just 
inhibering. De 4 testerna som undersökte inhibering indikerade att barnen med enbart ADHD hade allra 
störst brister. Även Cak et al. (2017) menar att deras studie indikerar att barn med ADHD har svårigheter 
med inhibering, de skriver: ”Among preschoolers with ADHD, inhibition deficits are more pronounced and 
seem to predict later EF problems associated with ADHD” (Cak et al., 2017, s. 256).  

Zhang et al. (2018) är i en kinesisk studie inne på samma spår och menar på att inhiberingskontroll och 
generella svårigheter med EF tycks vara karakteriserande för ADHD. Sinzig et al. (2014) menar på att deras 
tyska studie indikerar på att barn med autism har störst svårigheter vad gäller inhibering men att barnen med 
ADHD hade större brister än kontrollgruppen.  

Studien av Brocki et al. (2009) visade att barnen med ADHD arbetade snabbare på samtliga test än de andra 
grupperna. Brocki et al. (2014) resonerar kring det antingen kan bero på bättre prestation eller svårigheter 
med impulsivitet. På testet, som undersöker barns förmåga till kognitiv flexibilitet, hade barnen med ADHD 
fler fel än kontrollgruppen men även fler träffar. Även i en studie från Taiwan av Lee et al. (2016) reagerade 
barnen med ADHD snabbare än barnen i kontrollgruppen, de gjorde även mer slarvfel och fick i slutändan 
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sämre resultat än kontrollgruppen. I denna studie var det i stop-signal testet som barnen reagerade snabbare. 
På Stop-Signal testet ska barnen klicka på två olika alternativ beroende på var pilen i mitten pekar. Men när 
en ljud ton (en stoppsignal) låter ska barnet sluta att svara. Studien undersökte inhiberings-kontroll genom en 
rad tester på 28 förskolebarn med ADHD och jämfört med en kontrollgrupp på 31 barn (Lee et al., 2016). 

I en spansk tvärsnittsstudie av Arujo Jimenz et al. (2013) fick lärare och föräldrar skatta EF hos 444 barn 
mellan 3–6 år. Barnen var uppdelade i fyra grupper, en grupp barn med ADHD symptom, en grupp barn med 
ODD symptom, en grupp barn med CD symptom och en kontrollgrupp. Resultatet visade en tydlig relation 
mellan ADHD (och de andra funktionsvariationerna) och bristande EF. ADHD visade sig, till skillnad från 
de andra funktionsvariationerna, vara förknippade med brister inom alla områden av EF. Framförallt hade 
barn med ADHD-I (främst svårigheter med ouppmärksamhet) svårare med EF än samtliga andra barn. Arujo 
Jimenz et al. (2013, s. 1273) skriver om dessa barn; ”They are unable to direct their behaviours to achieve a 
specific purpose. They have no initiative to plan, organize, and develop strategies to solve a problem.” 
Studien visar även att barnen med ADHD – både ADHD-I och ADHD-H (främst hyperaktiva svårigheter) – 
har svårt att kontrollera sina känslor och anpassa beteende efter kontext (Arujo Jimenz et al., 2013). Vidare 
menar Rabinovitz et al. (2016) att temperament är associerat med utvecklandet av arbetsminne och 
inhibering och Sinzig et al. (2014) menar att bristande EF är sammankopplat med sociala svårigheter och 
aggressivt beteende för barn med ADHD. I en svensk studie av Sjöwall et al. (2014) har 104 förskolebarn, 
varav 1/3 var diagnostiserade med ADHD, fått göra olika tester i ett avskilt rum på olika förskolor. Även 
deras studie indikerade att emotionsreglering var kopplat till ouppmärksamhet och hyperaktivitet förutom när 
det gällde ledsamhet. Deras studie visar även på att kopplingen mellan ADHD och känsloreglering inte 
enbart är kopplade till negativa känslor;  

 
”Our findings could be taken as an indication that ADHD symptoms in preschool are not only 
related to pronounced and often occurring negative emotions, but also specifically to the regulation 
of both negative and positive emotions” (Sjöwall et al., 2014, p. 276).  

 

Vidare indikerar studien av Sjöwall et al. (2014) att brister i inhibering, arbetsminne, reaktionstid, bibehållen 
uppmärksamhet och fördröjningsaversion är signifikant associerade med ouppmärksamhet, medan bara 
arbetsminne och inhibering är associerat med hyperaktivitet (Sjöwall et al., 2014). I en turkisk studie av Cak 
et al. (2017) har de undersökt prestationsbaserade åtgärder och beteendemässiga värderingar av EF som 
komponenter för förskolebarn med ADHD. Data samlades in via föräldraskattningar av 73 barn mellan 4–6 
år, varav 21 av barnen hade ADHD symptom. Förutom mer allmänna svårigheter med EF visade studien att 
barnen med ADHD hade större brister vad gäller ouppmärksamhet och impulsivitet än hyperaktivitet. Den 
amerikanska studien av Breaux et al. (2016) som beskrevs tidigare, indikerar att det finns relationer mellan 
både varma och kalla EF och ADHD symptom. Deras studie indikerade även att varma och kalla EF inte 
verkade spela olika roll i dess påverkan av ADHD symptom.  

Schoemaker et al. (2014) har genomfört en kvantitativ longitudinell studie i Nederländerna, där de undersökt 
stabiliteten i sambandet mellan EF och beteendeproblem (ADHD och DBD). De mätte inhibering och 
arbetsminne vid 3 olika tillfällen under en 18 månader lång period. I studien deltog 200 barn mellan åldrarna 
4–5 år. 59 av barnen hade ADHD, 33 av barnen hade DBD, 50 hade kombinerad ADHD + DBD och 58 
tillhörde en kontrollgrupp. Studien visade att barnen med ADHD och DBD hade sämre inhiberings-
svårigheter än de andra grupperna och att barnen med ADHD och barnen med komborida svårigheter hade 
sämre arbetsminne än de andra grupper. För varje testperiod förbättrades resultaten för samtliga grupper, 
men mer signifikant för de kliniska grupperna. Utvecklingen skedde snabbare för de kliniska grupperna vad 
gäller inhibering men skedde i samma takt vad gäller arbetsminne. Schoemkaer et al. (2014) menar att detta 
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kan leda till att barnen med diagnos fortsätter att hamna efter då barnen utan diagnos redan har mindre brister 
och båda grupperna ökar i samma takt. Barnen med diagnos har därmed svårt att komma ikapp. Samtliga 
barn utvecklades snabbare mellan första och andra testtillfället än mellan andra och tredje. Detta, menar 
författarna, kan tyda på att EF utvecklas snabbast i 4-årsåldern (Schoemaker et al., 2014).  

Interventionsresultat  
Av de 21 studierna har 5 stycken gjort en interventionsstudie av något slag. 2 inom det medicinska fältet 
(Halperin et al, 2012; Tamm et al., 2014), 2 inom det neuropsykologiska fältet (Capodieci et al., 2017; 
Stievano & Valeri, 2011) och 1 inom det psykologiska fältet (Re et al. 2015). Dessa artiklar representerar 
forskning från USA och Italien och samtliga interventioner har visat på förbättrad EF hos barnen. Studietyp 
och mätverktyg kan ses i artikelmatrisen i Bilaga 3.  

I en italiensk studie av Capodieci et al. (2017) genomfördes en intervention som jämförde 
interventionspåverkan på barn med ADHD som deltog i en intervention och barn med ADHD som inte 
deltog. 18 av 34 barn deltog i interventionen och resten var i kontrollgruppen. 2 gånger i veckan, under 8 
veckor, tränade de arbetsminne med barnen. Interventionen skedde i små grupper på förskolan tillsammans 
med barn utan diagnos eller diagnossymptom. Det var förskollärare som genomförde träningen och en 
psykolog iakttog. Studien var en blindstudie där de som senare utvärderade barnen inte visste vilka barn som 
deltagit i interventionen. Träningen delades upp i 4 block, där varje pass varade i 1 timma och varje 
blockträning genomfördes 2–6 gånger. Det första blocket upprepades 2 gånger och tränade 
beteendestrategier för att bibehålla information (träna arbetsminne). Det andra och tredje blocket upprepades 
6 gånger vardera och tränade selektivt arbetsminne på olika sätt. Träningen bestod till exempel av att komma 
ihåg selektiv relevant information och sortera bort irrelevant information. Det fjärde och sista blocket 
upprepades 2 gånger och tränade barnen på att uppdatera informationen i arbetsminnet. De barn som deltog i 
interventionen utvecklade arbetsminnet signifikant medan ingen större utveckling kunde mätas hos 
interventionsgruppen (Capodieci et al., 2017).  

Halperin et al. (2012) genomförde i USA, några år tidigare än Capodieci et al. (2017) en annan 8 veckor lång 
interventionsstudie för 29 barn i åldrarna 4–5 år med ADHD symptom. Föräldrarna fick i uppgift att varje 
dag leka specifika lekar med deras barn i 30–45 m. Lekarna var utvalda för att förstärka arbetsminne, 
motoriska färdigheter, inhibering och uppmärksamhet. Lekarna var bland annat variationer av Simon Säger, 
Frys - Dans, kom-ihåg shoppinglistan och hitta den gömda skatten under kopparna. Resultatet visade en 
signifikant minskning av bristande EF efter interventionen och den positiva skillnaden kvarstod på 
uppföljningen, 3 månader senare.   

En annan interventionsstudie, av Re et al. (2015) som skedde på 2 olika förskolor, visade ökade EF förmågor 
efter interventionen hos främst barn med ADHD, där ökningen var signifikant, men resultatet visade även en 
ökning av EF hos övriga barn som deltagit. Kontrollgruppen utvecklades däremot inte. Barnen ”tränades” två 
gånger i veckan under 9 veckor. Varje session varade i 1 timma. Interventionen bestod av blocksessioner 
precis som i studien två år senare av Capodieci et al. (2017) men i denna studie tränades hela barngruppen 
samtidigt och även inhibering tränades. Re och Capodieci har varit involverade i båda dessa studier, 
tillsammans med andra forskare och i olika barngrupper. De tester som visade på signifikanta förbättringar 
var walk-no-walk och MF14. I walk-no-walk testar man barnens förmåga till uppmärksamhet samt 
inhibering;  
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The test includes two A4 sheets of paper in which 20 stairs (one for each trial) are drawn with a 
little frog on the first step.  The child is asked to cancel a step each time he or she hears the GO 
signal, while she/he has to stop every time she/he hears the STOP signal. The STOP signal is very 
similar to the GO signal but is different in its ending. Obviously, for every trial, there are many 
GO signals and only one STOP signal. The difficulty of this task is that the STOP signal is made 
in two parts, and the first part has the same sound as the GO signal. Therefore, the child must wait 
to hear the entire sound before providing the response in order to understand if it is a GO or STOP 
signal (Re et al., 2015, p. 1161). 

 

I MF14 testet undersöks barnens impulsivitetskontroll och deras förmåga att bibehålla uppmärksamhet. 
Testet består kortfattat av att barnen ska identifiera bilder som ser exakt likadana ut som 14 objekt. Varje 
objekt har 6 st bilder som barnen kan välja bland (Re et al., 2015).   

Även i en italiensk interventionsstudie av Stievano och Valeri (2011), där de följde 1 pojke på 3,6 år med 
grava ADHD symptom i 1 månad, indikerar resultaten en positiv effekt. Pojken fick 3 gånger i veckan, i 45 
m, göra olika övningar för att stärka EF. Övningarna bestod bland annat av att återskapa färgmönster efter en 
modell, att upprepa och omvandla rörelser samt att träna flexibilitet och visuellt selektiv uppmärksamhet 
genom att lyssna på den vuxnes muntliga instruktioner. Föräldrarna och lärarna menade även att 
interventionen gav positiva spridningar på pojkens sociala samspel och kognitiva förmågor överlag. Även 
Jacobson et al. (2018), Capodieci et al. (2017) och Miranda et al. (2015) resonerar kring att barn som tränar 
upp deras kognitiva förmågor kan gynnas av det på olika sätt i vardagen, inte bara i de specifika situationer 
som tränats. Capodieci et al. (2017) menar även att mätningar i labbmiljöer är indikativa prediktioner för EF 
förmågor och beteenden i vardagen. 

I en amerikansk studie av Tamm et al. (2014) tränades 24 st barn mellan 3–7 år på EF under minst 1 timma i 
8 veckor, under tiden fick föräldrarna psykologstöd. Barnen kom 1 gång i veckan in till ett labb där de fick 
arbeta i små grupper (4–6 barn) tillsammans med två interventionshandledare i varje grupp. De deltog i en 
rad aktiviteter designade att träna upp så många olika aspekter av exekutiva funktioner som möjligt.  

 
Including attention, inhibition, memory, hand–eye coordination, balance, sensory awareness, 
listening skills, visual focusing, and others, and included some commercially available games. For 
example, Jenga© provided practice with behavioral inhibition, and Highlights Search© provided 
practice with attending to details (Tamm et al., 2014, p. 553).  

 

Barnen utvecklade genom interventionen deras visuella och auditiva uppmärksamhet, deras arbetsminne och 
kognitiva flexibilitet samt visade minskade problem med ouppmärksamhet (Tamm et al., 2014).  

Jag vill poängtera att ingen av ovanstående studier menar att dessa resultat är absoluta men att de kan vara 
indikatorer att interventioner kan ge positiva resultat i form av förbättrade EF förmågor.   

Skillnader och påverkansfaktorer 
De artiklar som lyfts under denna rubrik representerar forskning från samtliga 10 länder och från alla 
vetenskapliga fält. Många studier visar på att resultaten skiljer sig beroende på test typ och/eller vem som 
fyller i skattningsformulär. Miranda et al. (2015) har gjort en studie där syftet var just att undersöka om olika 
mätmetoder ger olika resultat. Lärare och föräldrar fick fylla i BRIEF skattningsformulär (Behavioral 
Regulation Index, Metacognition Index and Working Memory and Inhibition subscales) som sedan 
jämfördes med olika testresultat. Resultatet visade att både skattningar och tester var signifikanta 
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prediktioner för ADHD men att lärarnas skattningar låg betydligt närmare testresultaten än föräldrarnas. 
Miranda et al. (2015) menar att en möjlig orsak kan vara att lärare har mer vana och utbildning för att 
identifiera ”normal utveckling”. De menar även att det är möjligt att skattningar och tester mäter olika saker. 
Att BRIEF skattningarna mäter beteendekomponenter av EF medan testerna är mer fokuserade på att 
utvärdera de kognitiva komponenterna av EF. Även i studien av Tamm et al. (2014) visade skattningarna 
olika resultat beroende på vem som skattade. Oberoende observatörer och föräldraskattningar visade 
signifikanta förbättringar av ouppmärksamhet medan lärarskattningarna visade en förbättring men inte 
signifikant. I studien av Capodieci et al. (2017) visade testen signifikant förbättrade resultat för barnen i 
träningsgruppen inom alla EF områden medan lärarskattningarna visade på förbättrade resultat inom allt 
förutom uppmärksamhet. I motsats till dessa studier, där lärarna skattat förbättringen mindre än föräldrar och 
test så skattade lärarna i studien av Ezpeleta och Granero (2014) barnens EF förmågor högre än vad testen 
indikerade. Då test och skattningar gav olika resultat så uppmuntrar Ezpeleta och Granero (2014) att studier 
ska använda en kombination av olika tekniker och mätinstrument när man värderar barns EF förmågor. Även 
Cak et al. (2017) och Jacobson et al. (2018) uppmuntrar till att använda multi-method i mätningar av EF.  

En kinesisk studie av Zhang et al. (2018) skiljer sig från de anda 20 studierna genom att resultaten på 5 av 
deras 11 test inte skiljer sig signifikant mellan ADHD grupperna och kontrollgruppen. På övriga 6 test och 
på skattningarna var dock skillnaderna markanta. Syftet med studien var att undersöka neuropsykologiska 
funktioner hos olika subtyper av ADHD för att se om EF är bristande redan i förskolan och om det skiljer sig 
mellan undergrupperna. Undergrupperna var ADHD-I (främst svårigheter med uppmärksamhet), ADHD-HI 
(främst svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet) samt ADHD-C (kombinerade symptom). De testade 
och skattade 225 barn i åldrarna 4–5 år varav 163 nådde upp till ADHD kriterier enligt DSM-IV (se 
bakgrund). De fem testen som inte visade någon skillnad mellan grupperna var NM testet, AR testet, TM 

testet, Candy Delay testet och BC testet. NM testet undersöker barnens förmåga att återberätta en saga. AR 

testet används för att utvärdera förmågan att förstå ett fysiskt uttryck som tjänar som en indikator på känslor, 
t ex avgöra om bilder på människor är glada, neutrala och ledsna och para ihop bilder efter liknande uttryck.  
TM testet undersöker barnets förmåga att förstå mentala funktioner och andra människors synvinklar. Barnen 
får till exempel till uppgift att tolka andras tankar, idéer och känslor. Candy delay testet undersöker barnens 
inhiberingsförmåga genom att barnen blir tillsagda att de inte får äta godis innan en klocka ringer. På 
föräldraskattningen låg barnen däremot högre (sämre) på alla EF skalor.  

En nederländsk studie av Schoemaker et al. (2012) visade ingen signifikant skillnad vad gäller arbetsminne 
mellan de olika grupperna. De skriver att reliabiliteten på dessa tester är lägre än de för inhibering men att 
både deras studie och andra studier kan tyda på att försämrat arbetsminne visar sig tydligare hos äldre barn. 
En norsk studie av Holth Skogan et al. (2015) där föräldrar skattat 1195 barn i åldrarna 3–4 år, visar istället 
starka skillnader i både inhibering och arbetsminne. De skriver vidare; 

 
The present study is one of two based on parents’ behavioral ratings of WM in preschoolers with 
elevated levels of ADHD symptoms: both reported evidence for a link between BRIEF- ratings of 
WM and early symptoms of ADHD. Although noteworthy, this finding does not constitute a 
sufficient basis for conclusions with regard to a definitive role of WM in early forms of ADHD, and 
further research is warranted on the role of WM in the development of ADHD symptoms and 
impairments (Holth Skogan et al., 2015, pp. 7-8). 

 

Deras studie visade även att barnen med ADHD hade signifikant större skillnader i EF på alla deras 5 EF 
kategorier; inhibering, fokus-skifte, emotionell kontroll, arbetsminne och förmågan att planera och 
organisera.  
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Ingen signifikant påverkan syntes på någon av studierna när IQ räknades in (e.g. Brocki et al., 2016; Sjöwall 
et al., 2014; Schoemaker et al., 2012; Schoemaker et al, 2014; Jacobson et al., 2018; Zhang et al., 2018). 
Sinzig et al. (2014), som i sin studie undersökte EF hos barn mellan 4–9 år med Autism eller ADHD såg 
däremot en stor påverkan av ålder vad gäller EF förmågor, främst för barn med ADHD, och då främst 
inhibering. Studien undersökte EF hos 85 barn, varav 30 med ADHD, 26 med Autism och 29 barn i en 
kontrollgrupp. Ett av testen de använde var ”go-no-go” testet. Ett test som använts av många av de 21 
studierna (e.g. Brocki et al., 2009; Capodieci et al., 2017; Lee et al., 2016; Pauli-Pott et al., 2014, Re et al., 
2015; Schoemaker et al, 2014; Sjöwall et al., 2014). Testet finns i olika varianter och olika studier har 
genomfört det med viss skillnad, men grunden i testet går ut på att barnet blir instruerat att fånga så många 
fiskar som möjligt genom att trycka på en knapp när en fisk dyker upp på en datorskärm. När en haj dyker 
upp är de instruerade att inte trycka utan låta den simma vidare genom att hålla ner knappen en längre stund 
(Wiebe, 2011). 

Samtliga studier redogjorde för antalet pojkar och flickor i undersökningarna (ingen redogjorde för ett 
eventuellt tredje kön) men endast 5 studier gjorde en analys av resultatet. Flertalet av de studierna kunde inte 
se någon signifikant skillnad mellan könen (Halperin et al., 2012; Ezpeleta & Granero, 2014; Pauli-Pott et 
al., 2014; Holth Skogan et al., 2015). Cak et al. (2017) såg i sin studie att hyperaktivitet var mer markant hos 
pojkarna än hos flickorna. Ingen av studierna diskuterade könsskillnader.  

Analys 
I denna analysdel ska jag med hjälp av RDS försöka illustrera hur delarna och helheten av resultatet hänger 
ihop. Bild 3 (på nästa sida) redogör för de olika delarna som lyfts via innehållsanalysen och hur de påverkar 
barnet. Huvudkategorierna är svartmarkerade följt av underkategoriserade bubblor. Även inhibering är dock 
svartmarkerat då resultatet visade att de flesta studierna har fokuserat mest på det. Pilarna visar hur barnet 
påverkas av ADHD, EF, miljö och genetik men även hur de påverkar varandra sinsemellan. Bubblorna sitter 
ihop då de är delar av en helhet. Inhibering är till exempel nära sammankopplat med kognitiv flexibilitet och 
arbetsminne är nära sammankopplat med inhibering (McClelland et al., 2015). Jag anser även att det är 
viktigt att förstå att påverkansfaktorerna inte är något fast utan att de påverkar olika mycket vid olika 
tidpunkter och kontexter. Barnet med ADHD kan till exempel hypotetiskt ha lättare med inhibering vid en 
lugn hemmamiljö än en stökig förskolemiljö eller ha bättre arbetsminne i förskolan än hemma. Som lyftes i 
bakgrunden av Young och Smith (2017), är varje barn med ADHD unikt och fungerar och reagerar olika. 
Resultatet visar på att barnets kognitiva förmåga och känslomässiga reglage har en stark påverkan på barnet 
som helhet. Genom RDS skulle detta kunna tolkas som att kropp, känslor och kultur blir en helhet, istället för 
motstridande system (Overton & Molenaar, 2015). I sammanhang där barnet förväntas bete sig efter 
speciella kontexter skapade av en specifik kultur (till exempel en förskole kultur) tar känslorna ett kroppsligt 
uttryck om barnets EF svårigheter begränsar deras sociala förmågor. De olika koncepten står i relation till 
varandra (Overton, 2013) och RDS utmanar därmed idén om att kognitiva processer enbart skulle ske i 
hjärnan utan menar att kognitiva processer sträcker sig vidare ut genom kroppen och till sociala och 
kulturella kontexter (Overton, 2015). Denna ståndpunkt innebär att det inte går att dra en gräns mellan 
bristande EF, barnet med ADHD och samhället, de påverkar varandra i en ständig loop. Därför menar jag, 
visar resultatet att det borde vara lika viktigt för förskolan att arbeta med barns utveckling av exekutiva 
funktioner som det idag är att arbeta med till exempel motoriska och språkliga färdigheter. För även 
motoriska och språkliga färdigheter är samberoende av EF för att kunna utvecklas. Alla olika delar av 
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utvecklingen skapar tillsammans en helhet uppbyggd av de separata delarna. Overton (2015) skriver att 
människans kognition inte är skild från människans kropp utan är istället inkluderande koncept där den ena 
inte kan förstås utan den andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten av de olika studierna är väldigt likvärdiga oavsett land och vetenskapsfält. Samtliga studier 
indikerar att bristande EF är sammankopplat till ADHD och att barn med ADHD eller ADHD symptom 
presterar sämre än andra barn på EF-tester samt skattas högre (sämre) på föräldra- och lärarskattningar. Då 
gränserna mellan dessa fält är väldigt flytande är jag inte förvånad över att resultaten är likvärdiga inom 
fälten.  För var går egentligen gränsen för dessa fält? Man skulle kunna argumentera att medicin och 
neuropsykologi är underkategorier till psykologi. Eller kanske att psykologi och medicin är underkategorier 
till neuropsykologi. De bildar en helhet tillsammans och samtliga studier försöker, förenklat uttryckt, besvara 
frågan om barn med ADHD har sämre EF än barn utan ADHD och om interventioner påverkar. Jag är mer 
förvånad över att resultaten är så likvärdiga i de olika länderna, då jag menar att barnsynen kan skilja sig 
kraftigt åt i dessa länder. Politiskt menar jag till exempel att Kina, Taiwan och Turkiet har ett betydligt mer 
auktoritärt statsskick än de europeiska länderna samt är mer konservativa i sociala frågor och att USA har 
mer politiskt och socialt fokus på individ än kollektiv än de europeiska länderna.  Jag menar att politik och 
människosyn/barnsyn har ett nära samband och att det därmed är delar av den helhet som påverkar barnet 
med ADHD.  Kanske beror förklaringen till att det är en sån liten skillnad mellan studierna på att tester av 
EF inte påverkas av barnsyn eller kultur då de mäter barnens förmågor på ett mer eller mindre kliniskt sätt. I 
skattningarna däremot, menar jag att kontext och barnsynen har stor inverkan, vilket resultatet till viss del 
visar genom att lärare och föräldrar har skattat olika. Jag menar att vad olika personer / förskolor / samhällen 
till exempel räknar som brist i inhibering kan skilja sig kraftigt åt. En grundprincip inom RDS är just att 
objekt och händelser är inbäddade i relationella kontexter (Overton, 2013). McClelland et al. (2015) lyfter 
detta och menar att olika kulturer tolkar begreppet självreglering på olika sätt och att barnen därför lär sig 
bete sig på olika sätt efter vad som förväntas av deras sociala omgivning. Flera av artiklarna (Stievano & 
Valeri, 2011; Re et al., 2015; Holth Skogan et al., 2015; Tamm et al., 2014; Breaux et al., 2016; Ezpeleta & 
Granero, 2014; Rabinovitz et al., 2016) lyfter socioekonomisk status hos barnens föräldrar. De lyfter det för 
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att anmärka att det inte påverkat studien, att det inte varit skillnad i grupperna eller att barnen som byttes ut 
kom från liknande familjeförhållanden. Holth Holth Skogan et al. (2015) och Tamm et al. (2014) lyfter 
socioekonomisk status som en påverkansfaktor på deras studie då de menar att de haft för dålig 
representation och därav inte kan generalisera resultatet. Men ingen lyfter relationen mellan socioekonomisk 
status och bristande EF hos förskolebarn med ADHD. Jag tänker att socioekonomisk status är ett tacksamt 
mätinstrument då den lätt kan kvantifieras medan relationerna mellan barnet och föräldrarna är svåra att 
mäta, detsamma gäller även relationen mellan lärare och barn. Stievano och Valeri (2011), som i deras studie 
bara följer 1 barn har haft möjlighet att även ”mäta” relationerna föräldrarna och barnet emellan. De drar 
slutsatsen att föräldrarna kommer ifrån ett socioekonomiskt utsatt område, men är kompetenta och bra 
föräldrar. Var denna uppfattning (att de är kompetenta föräldrar) kommer ifrån, framkommer inte. I de 
interventioner som ägt rum i förskolor (Re et al., 2015; Capodieci et al., 2017) har varken utbildningsnivå 
eller kompetens hos lärarna specifierats. Inte heller har det framkommit hur relationen mellan barnen och 
läraren sett ut, vilket jag menar är viktigt (se Bild 4). Efter 10 år som förskollärare vet jag att relationen ser 
olika ut mellan varje barn och varje lärare. Barnet formas i dess kontext (Mascolo & Fisher, 2015) och beter 
sig därmed olika beroende på vilken lärare de möter. Relationen mellan förskola – lärare – barn – psykiatri – 
forskare skulle vara väldigt intressant att veta mer om i dessa studier.  

Samtliga studier har, som nämnt ovan, redovisat för antal pojkar och flickor (kön) och 5 av studierna 
(Halperin et al., 2012; Ezpeleta & Granero, 2014; Pauli-Pott et al., 2014; Holth Skogan et al., 2015, Cak et 
al., 2017) har gjort en kortare analys där inga skillnader återfunnits annat än att studien av Cak et al. (2017) 
visade på mer hyperaktivitet hos pojkarna. Ingen studie har lyft genus. Jag särskiljer på de två begreppen då 
artiklarna som lyft kön har undersökt om det finns skillnader i EF kopplade till kön. I enlighet med RDS 
menar jag dock att detta är en betydligt mer komplex och relationell fråga än om skillnader finns. Jag menar 
att det måste undersökas hur det sociala könet skapas och hur det påverkar relationen mellan barnets EF 
förmågor och ADHD symptom. Genus är därmed det sociala formandet av ett kön, även om begreppen är 
betydligt mer komplexa än så (Lenz Taguchi, 2006).  

Att studierna visar skillnader skattningar emellan samt skattningar och test emellan, är ett uttryck för det som 
RDS kallar Change and Becoming. Med det menas att kunskap skapas och förändras, till skillnad från att 
vara något konstant (Overton, 2013). Tolkat i detta sammanhang är kunskapen om ADHD och om EF inte 
konstanta fakta utan kunskapen och synen har förändrats genom tiderna (som bakgrunden visade) och 
kommer fortsätta att förändras – i relation till omvärlden. Det blir därmed genom studierna väldigt tydligt att 
det finns ett starkt rådande paradigm världen över just nu, kring synen på ADHD och bristande EF. Framtida 
forskning kan kanske visa på fler motsättningar för att ge en bredare förståelse och inkludera även pedagogik 
och förskoledidaktik. Resultatet av interventionsstudierna visar tydligt på hjärnans plasticitet då de pekat på 
att barnens exekutiva funktioner har utvecklats signifikant under interventionerna. Här blir det tydligt, menar 
jag, hur viktiga relationerna blir för barnets utveckling. Utan förskolan/föräldrarna/forskaren som genomfört 
interventionen hade de inte haft samma möjlighet för utveckling. Som Lerner (2006) skriver är plasticitet 
kontextberoende. Därför blir det viktigt, menar jag, att förskollärare har kunskap om denna relation mellan 
bristande EF och ADHD. Detta då förskollärarna utgör en stor och viktig del av den kontextuella basen 
barnen möter varje dag. De olika artiklarna lyfter inte den relationella påverkan av EF hos barnen, vilket jag, 
med stöd av McClelland et al. (2015) menar har en stor påverkan på EF-förmågor. Å andra sidan är dessa 
artiklar inte ute efter att förstå varför EF skiljer sig åt utan att undersöka om och på vilka sätt det skiljer sig 
åt. Men om jag utgår ifrån resultatet, där interventioner har lett till ökade EF förmågor, väcks frågan om 
vilka relationella delar som skulle påverka liknande interventioner på en svensk förskola. På Bild 4 har jag 
ritat upp en förenklad modell av de delar som jag tänker att barnet med ADHD och förskolan påverkas av/ är 
en del av. 
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Jag har försökt illustrera vilka delar som påverkar relationen mellan barnet och förskolan. De blå cirklarna 
representerar barnet själv och dess närmsta påverkansdel; bemötandet från barnets föräldrar. Föräldrarnas 
bemötande är i sig grundat i deras egen kompetens och kunskap, på eventuella egna diagnoser, samt på stress 
eller på andra yttre faktorer (här skulle cirklarna kunna fortsätta i ett stort antal möjliga faktorer). De blå 
delarna ”tar barnet med sig” när hen kommer till förskolan. De gröna cirklarna representerar förskolan och 
delarna som styr hur pass väl förskolan kan bemöta barnet med ADHD och skapa förutsättningar för barnets 
utveckling, och därmed skapa förutsättningar för plasticitet och förbättrad EF. Förskolan påverkas närmast 
av styrdokumenten och lärarnas kompetens och kunskap, vilket i sig påverkas av lärarutbildningen och 
andra, personliga orsaker. Lärarutbildningen i sig styrs politiskt på olika nivåer. För barnet med ADHD blir 
en av de mest avgörande delarna för en gynnsam miljö lärarnas bemötande. Lärarnas bemötande härstammar 
till stor del från kompetens, men även andra påverkansfaktorer så som stress, personaltäthet och andra yttre 
faktorer. Mellan lärarnas bemötande och föräldrarnas bemötande finns en pil då deras relation till stor del 
påverkar bemötandet både dem sinsemellan men även gentemot barnet. De orangea cirklarna representerar 
andra relationella påverkansfaktorer för barnet på förskolan, varav den närmaste påverkansdelen blir andra 
barns bemötande. Deras bemötande är i sig till stor del påverkat av bemötandet från deras föräldrar – vilket 
även påverkar barnet med ADHD direkt, i till exempel hallen. Beteendet hos övriga föräldrar, är i sig till 
största delen kopplat till deras egen kompetens och kunskap, men även till stress och andra yttre faktorer som 
återigen kan ebba ut till hundratals, precis som att andra barns bemötande beror på fler faktorer än deras 
föräldrars åsikter. De två gula cirklarna representerar stora helheter som påverkar på många olika sätt och på 
många olika plan. Politik och samhälle. Politiken påverkar som nämnt lärarutbildningarna, men det påverkar 
även samhället (och samhället påverkar politiken). Samhällen i sig har en stor påverkan på vilket 
förhållningssätt barnet möts av från både andra barns föräldrar, från människor överlag och från psykiatrin 
osv. Det här är, som sagt, en förenklad modell för att visa de stora delarna som påverkar relationen mellan 
förskolan och möjligheten för barnet med ADHD att utveckla sina EF förmågor. Jag baserar detta på hur 
RDS menar att kunskap byggs upp i kontextuella och relationella kontexter (Overton, 2013). 

Bild 4 



 

 29 

Diskussion  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att redogöra för relationen mellan bristande EF och 
ADHD hos barn i förskoleåldern. 

• Vilken relation mellan bristande EF och ADHD beskriver studierna för barn i förskoleåldern? 

• Hur beskriver studierna eventuella interventioners påverkan på barn i förskoleåldern med ADHD? 

Diskussionen kring respektive frågeställning kommer ske under varsin rubrik, följt av studiens betydelse för 
professionen.   

Relationen mellan exekutiva funktioner och ADHD 
Samtliga 21 studier som är en del av denna litteratur studie (se artikelmatris bilaga 3) visar genom tester 
och/eller skattningar att det finns en signifikant relation mellan ADHD och bristande EF. Många studier 
indikerar en allmän brist inom EF (Brocki et al., 2009; Cak et al., 2017; Capodieci et al., 2017; Halperin et 
al., 2012, Arujo Jimenz et al., 2013; Miranda et al., 2015; Re et al., 2015; Schoemaker et al., 2012; 
Schoemaker et al., 2014; Sjöwall et al., 2014; Holth Skogan et al., 2015; Stievano et al., 2011). Detta resultat 
stämmer överens med litteraturstudien av Kingdon et al. (2016).  

Andra, av de studier jag har granskat, indikerar främst svårigheter med inhibering (Tamm et al., 2014; Sinzig 
et al., 2014; Breaux et al., 2016; Ezpeleta & Granero, 2014; Jacobson et al., 2018; Pauli-Pott et al., 2014; 
Zhang et al., 2018). Endast en studie kunde inte visa på någon skillnad i inhibering mellan kontrollgruppen 
och gruppen bestående av barn med ADHD (Lee et al., 2016). Författarna själva var förvånade över 
resultatet och resonerade kring att det kan bero på att inhiberingsförmågan inte är fullt utvecklad än, utan 
väldigt instabil och därav svårundersökt. Då denna studie undersöker 6-åringar och samtliga andra 20 
studier, som kunnat visa på skillnader, undersöker yngre barn känns detta resonemang dock inte troligt. 
Kanske beror det på att studien endast har 59 deltagare. Med undantag från Tamm et al. (2014) som har 24 
barn i deras studie, har de andra studierna 85–622 barn. Det skulle även kunna vara mätinstrumenten i sig 
som ger olika utslag, då de inte använt lika många mätinstrument som de andra, samt använt några som 
ingen av de andra studierna har använt.  

Studien av Breaux et al. (2016) kunde istället inte se några skillnader i arbetsminne. Överlag upplever jag att 
studierna har lagt mycket vikt vid inhibering och att arbetsminne och kognitiv flexibilitet hamnar i 
bakgrunden. En orsak, tänker jag, kan vara att det finns fler tester anpassade för yngre barn som mäter 
inhiberingsförmågor än andra exekutiva förmågor.  

Flera studier har även, förutom bristande EF, visat på ett samband mellan bristande emotionsreglering och 
ADHD (e.g. Sjöwall et al., 2014; Rabinovitz et al., 2016; Arujo Jimenz et al., 2013). Detta stämmer överens 
med litteraturstudien av Thaper et al. (2013) som menar att inga enskilda faktorer förklarar ADHD utan att 
det är en komplex samverkan mellan arv och miljö. 

Interventioner för att stärka exekutiva funktioner  
Resultatet visade att 5 av studierna, från samtliga fält, hade genomfört interventioner av olika slag och att 
alla hade lett till förbättrade EF förmågor hos barn med ADHD (Stievano & Valeri, 2011; Halperin et al., 
2012; Tamm et al., 2014; Re et al., 2015; Capodieci et al., 2017). I de 2 fall där även barn utan ADHD deltog 



 

 30 

i interventionen utvecklades även deras EF, om än inte lika signifikant som för barnen med ADHD (Re et al., 
2015; Capodieci et al., 2017). Även flertalet studier som inte genomfört interventioner var positiva till tidiga 
insatser då deras tester antyder att barnens EF utvecklas som mest under förskoleåren (Rabinovitz et al., 
2016; Ezpeleta & Granero, 2014; Schoemaker et al., 2014; Lee et al., 2016; Arujo Jimenz e al., 2013). Denna 
systematiska litteraturstudie skiljer sig därmed från meta-analysen av Rapport et al. (2013). Deras resultat 
visade på att interventioner som enbart tränar arbetsminne ger måttlig förbättring medan interventioner som 
enbart tränar uppmärksamhet inte ger någon signifikant förändring alls. Inte heller visade deras studie någon 
signifikant förbättring av EF överlag efter interventioner som tränar flera olika exekutiva funktioner. Jag 
tänker att en orsak till skillnaden kan vara att min studie har grundats på senare artiklar och därmed nyare 
mätningar. Det är fullt möjligt att nya mätinstrument är bättre på att bedöma EF hos yngre barn. Resultatet av 
min studie går nämligen hand i hand med två andra – nyare - litteraturstudier; Childress och Starvy (2018) 
och Murray et al., (2018).  

De positiva interventionsresultaten som denna studie belyser, visar vikten av att sätta in tidiga insatser för att 
ge barn med ADHD bästa möjliga förutsättningar. I enighet med att skollagen (SFS 2012:109) säger att 
förskolan ska utforma verksamheten så att barn som behöver särskilt stöd ska få den hjälp de behöver, menar 
jag att även förskolan har ett ansvar för att implementera dylika interventioner. Interventionerna i sig bygger 
oftast på lekar av något slag, vilket lämpar sig utmärkt för förskolan. Denna slutsats stämmer överens med 
Blair (2016) som menar att pedagogiska institutioner har möjligheten att använda sig av kunskap kring EF 
för att förbättra både barns nuvarande EF och även senare akademiska bedrifter.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Capodieci et al. (2017) har genomfört en interventionsstudie i 8 veckor där 34 st 5-åringar med ADHD 
symptom har fått träna upp sitt arbetsminne tillsammansmed barn utan ADHD symptom. De beskriver en av 
fördelarna med sin studie; ”Our study had the advantages of being easy to implement as part of the 
preschoolers’ usual school activities, it was well received by children, teachers, and parents, and it produced 
specific effects on the children’s WM” Capodieci et al. (2017, s. 25). Jag menar, att insatser i svenska 
förskolan för att minska ADHD symtom / stärka EF skulle ha möjlighet att ge stöd till nästan alla barn som 
behöver det, då 90 procent av alla barn går i förskolan i Sverige (Albon & Hellman, 2018). 

Flertalet artiklar menar att deras studier indikerar att det går att prediktera ADHD genom tester och/eller 
observationer och skattningar (e.g. Breaux et al., 2016; Brocki et al., 2009; Jacobson et al., 2018; Rabinovitz 
et al., 2016). Även om förskolan inte har, eller bör ha, något ansvar i att ställa diagnoser menar jag att ökad 
kunskap om tidiga prediktioner skulle vara till stor hjälp för att kunna identifiera barn i riskzonen, för att 
sedan kunna söka hjälp inom psykiatrin/habiliteringen.  

Som nämnt tidigare har jag inte hittat någon forskning inom det pedagogiska vetenskapliga fältet som levt 
upp till mina sökkriterier och därmed handlat om både EF och ADHD. Däremot ger en sökning på bara 
”executive functions preschool” omkring 5500 peer reviewed träffar på EBESCO. Varav ca 60 är från 
pedagogiska tidskrifter. När jag tittar igenom titlarna så verkar de allra flesta handla om hur EF kan 
prediktera akademiska bedrifter och andra framtidsutsikter, som det står om i bakgrunden, om EF:s roll i 
läsinlärning, språkutveckling och matematik samt om hur EF påverkas av socioekonomisk status.  

Jag kan själv inte minnas att begreppet exekutiva funktioner förekom under min utbildning till förskollärare, 
å andra sidan var det över 14 år sedan som jag började min utbildning och mycket kan såklart vara glömt. 
Men jag har även pratat med mina nyexaminerade kollegor och de har inte heller hört begreppet eller stött på 
det i någon litteratur. Inte heller har jag under min arbetsverksamma tid använt mig av begreppet varken i 
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förhållande till barn med ADHD och autismspektrum tillstånd eller till barn utan diagnos eller 
diagnossymptom. Trots detta har jag mött flertalet barn med, vad jag idag skulle benämna som, bristande EF, 
samt gått kortare utbildningar inom habiliteringen. Kanske är inte begreppet i sig viktigt utan den kunskap 
förskolan har men min uppfattning är att det saknas tillräckligt med vetskap kring detta ämne, trots att 
forskning visar att kognitiva förmågor påverkar mycket av en individs tillvaro och att forskning indikerar att 
ADHD är relaterat till bristande exekutiva funktioner. Jag tror att det finns ett avstånd mellan pedagogik och 
neuro- och utvecklingspsykologi som bygger på en föråldrad bild av att fälten inte hör ihop. Denna bild tror 
jag är skapad av en gammal rädsla om att man genom utvecklingspsykologin ser barnet som något ”fast och 
förutspått”. Jag tror att det har fått det pedagogiska fältet att ta avstånd från det psykologiska fältet.  Men jag 
tror att med ett modernare sätt att se på neuro- och utvecklingspedagogik, som med RDS, så kommer denna 
bild att luckras upp allt mer och det kommer bli mer naturligt att se på individen som en helhet där även den 
kognitiva delen får spela en stor roll i utformandet av pedagogiken.  

Då bakgrunden konstaterade att inhibering och förmåga till rollek har ett nära samband (Kelly & Hammond, 
2011) tyder resultatet av denna studie på att barn med ADHD kan ha svårt att delta i leken. Då rolleken är en 
av de viktigaste lektyperna relaterande till barns sociala utveckling (Coldwell & Lindsey, 2005) vill jag 
återigen trycka på vikten av att förskolan behöver kunskap om exekutiva funktioner kopplat till barn med 
ADHD. Denna kunskap är inte bara viktig, utan som bakgrunden konstaterade, har förskola enligt 
socialstyrelsen (2014) ett ansvar att känna igen problem som tyder på ADHD samt utforma och följa upp 
tidiga stödinsatser. Så avslutningsvis vill jag sluta med ett citat från Lee et al. (2016, s. 164).” If we know a 
lot more about cognitive abilities of preschool children with ADHD, it will help develop useful strategies for 
educating them.”  

Slutsatser 
Jag har genomfört en systematisk litteraturstudie för att undersöka relationen mellan bristande exekutiva 
funktioner och ADHD hos barn i förskoleåldern. Resultatet indikerar en stark relation allra främst mellan 
inhibering och ADHD, men även att barn med ADHD överlag har större svårigheter med EF. Resultatet 
indikerar även att tidiga insatser kan vara gynnsamma för att minska ADHD-symptom samt uppkomsten av 
ADHD.  

Skattningar av lärare och föräldrar samt test har ibland skiljt sig åt, och därför rekommenderar studierna 
mixed method för att få en så rik bild som möjligt. Olika länder och olika forskningsfält har inte skilt sig åt 
utan samtliga har kommit fram till likvärdiga resultat.  

Jag menar att det är viktigt att kunskap lyfts fram kring relationen mellan exekutiva funktioner och barn i 
förskoleåldern med ADHD, då förskolan enligt skollagen (SFS 2012:109) ska utforma verksamheten så att 
barn som behöver särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Jag hoppas att denna systematiska litteraturstudie 
har kommit en bit på vägen genom att visa på detta starka samband och därmed väcka funderingar kring 
vidare forskning.  

Slutligen menar jag även att denna studie visar att förskollärare behöver lära sig mer om exekutiva 
funktioner över lag, oberoende av koppling till ADHD. Kunskap om exekutiva funktioner skulle därför 
gynna både det enskilda barnet med ADHD och samtliga andra barn.  
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Vidare forskning 
Med utgångspunkt i resultatet av denna studie, där det visat sig att mest forskning kring relationen mellan EF 
och ADHD har fokuserat på inhibering, behövs vidare forskning om relationen mellan ADHD och 
arbetsminne samt relationen mellan ADHD och kognitiv flexibilitet. Jag eftersöker även fler longitudinella 
studier då endast 5 av de 21 artiklarna var longitudinella. Jag tror att longitudinella studier bättre kan visa på 
kontextens inverkan på barnet.  

Studien har visat på att det finns tydliga luckor inom fältet, dels vad gäller den pedagogiska kopplingen men 
även vad gäller motsättningar i empiri. Då denna studie indikerar att tidiga insatser ger goda förutsättningar 
skulle det vara intressant att se interventionsstudier i den svenska förskolan (inom det pedagogiska 
forskningsfältet) för att se om samma goda resultat uppnås där. Pedagoger skulle, med stöd av forskare och 
tidigare forskning, kunna genomföra interventioner i den dagliga verksamheten. De skulle i små grupper, 
några dagar i veckan, förslagsvis kunna spendera 30–45 m på att leka lekar med barnen i små grupper som 
stärker barnens exekutiva funktioner. Grupperna skulle rimligtvis bestå av både barn med och utan ADHD, 
dels för att kunna jämföra interventionens påverkan grupperna emellan men även för att göra det praktiskt 
möjligt, så att en förskollärare kan ha möjlighet att gå undan med en handfull barn. I studierna av Capodieci 
et al., (2017) och Re et al., (2015) finns data på vilka lekar de använt för att stärka EF (se resultatet). Men 
även de lekar som Halperin et al. (2012) har genomfört i barnens hem (se resultatet) skulle kunna användas i 
förskolan, med ett – hypotetiskt – lika gott resultat.  

Då studien visar på väldigt liknande resultat internationellt vore det spännande att analysera detta vidare 
genom att till exempel studera styrdokumenten för förskolan i de olika länderna samt på andra sätt studera de 
olika ländernas syn på ADHD.  

Till min kännedom, finns det idag otillräcklig kunskap om förskollärares inställningar till relationen mellan 
ADHD och bristande EF, troligtvis till stor del på grund av bristande kunskap. Då slutsatsen av denna 
uppsats är att det finns en stark relation dem emellan borde vidare forskning undersöka förskollärares 
inställningar till och kunskap om ADHD kopplat till exekutiva funktioner.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Checklista för kvantitativa artiklar  
Det här är originalchecklistan från Eriksson Barjas et al. (2013). Den har inte användts i denna studie men 
legat till grund för min version av kvalitetsvärderingen.  

 

A. Syftet med studien? 
.................................................................. 
.................................................................. 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
Ja  Nej  
Är designen lämplig utifrån syftet? 
Ja  Nej  
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? 
.................................................................. 
Vilka är exklusionskriterierna? 
.................................................................. 
Är undersökningsgruppen representativ? 
Ja  Nej  
 
Var genomfördes undersökningen? 
.................................................................. 
När genomfördes undersökningen? 
.................................................................. 
Är powerberäkning gjord? 
Ja  Nej  
 
Vilket antal krävdes i varje grupp? 
.................................................................. 
Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 
EG = 
KG = 
Var gruppstorleken adekvat? 
Ja  Nej  
 
C. Interventionen 
Mål med interventionen? 
.................................................................. 
.................................................................. 
Vad innehöll interventionen? 
.................................................................. 
Vem genomförde interventionen? 
.................................................................. 
Hur ofta genomfördes interventionen? 
.................................................................. 
Hur behandlades kontrollgruppen? 
.................................................................. 
D. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? 
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.................................................................. 

.................................................................. 
Var reliabiliteten beräknad? 
Ja Nej  
Var validiteten diskuterad? 
Ja  Nej  
E. Analys 
Var demografiska data liknande i EG och KG? 
Ja  Nej  
Om nej, vilka skillnader fanns? 
.................................................................. 
Hur stort var bortfallet? 
.................................................................. 
Kan bortfallet accepteras? 
.................................................................. 
Bilagor 
181Var den statistiska analysen lämplig? 
Ja  Nej  
Om nej, varför inte? 
.................................................................. 
Vilka var huvudresultaten? 
.................................................................. 
.................................................................. 
Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 
Ja  Nej  
Om ja, vilka variabler? 
.................................................................. 
Vilka slutsatser drar författaren? 
.................................................................. 
.................................................................. 
Instämmer du? 
Ja  Nej  
F. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population? 
Ja  Nej  
Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? 
Ja  Nej  
Överväger nyttan av interventionen ev. negativa resultat? 
Ja  Nej  
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja  Nej  
Motivera varför eller varför inte! 
...............................................................… 
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Bilaga 2:  Min anpassade kvalitetsvärdering   
 

Studiens syfte: 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   Ja  Nej 
Är syftet tydligt beskrivet?    Ja  Nej 
 
Undersökningsgrupp:  
Är inklusionskriterierna tydligt beskrivna?   Ja  Nej 
Är exklusionskriterierna tydligt beskrivna?   Ja  Nej 
Är urvalet representativt?    Ja  Nej 
Är gruppstorleken adekvat?    Ja  Nej 
 
Mätmetoder:  
Redogörs det för vilka mätmetoder som har använts?  Ja  Nej 
Är reliabiliteten beräknad/diskuterad?   Ja  Nej 
Är validiteten diskuterad?    Ja  Nej 
 
Analys:  
Är demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  Ja  Nej 
Är bortfallet beskrivet?    Ja  Nej 
Kan resultatet ha betydelse för pedagogisk verksamhet?  Ja  Nej 
 
Resultat 
Är resultatet trovärdiga?    Ja  Nej 
Kan resultatet ha betydelse för pedagogisk verksamhet?  Ja  Nej 
Kan resultatet generaliseras?    Ja  Nej 
 
Etik:  
Fördes ett etiskt resonemang?   Ja  Nej 
Hade studien etiskt godkännande?   Ja  Nej 
Överväger nyttan av studien ev. negativa resultat? Ja  Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  Ja  Nej 
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Bilaga 3: Artikelmatris  
I artiklarna benämns barn utan diagnos eller diagnossymptom som typically developed (TD), jag har därför valt att använda begreppet normalutvecklade i 
denna matris för tydlighetens skull, men utan att lägga värdering i ordet.  

 

Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

Arjuo Jiménz, Jané-
Ballabriga, Bonillo 
Martin & Brophy 
2013 
SPANIEN 

En beskrivande 
tvärsnittsstudie 

Lärare och föräldrar fyllde i 
skattningsformulär om exekutiva 
funktioner hos barn med ADHD, 
barn med ODD, barn med CD och 
normalutvecklade barn.  
 

Mätinstrument: 
BRIEF-P, ECI-4 

444 barn mellan 3-6 år 
 
5 förskolor ville inte vara 
med, men de ersattes av 
andra förskolor.  
 
B = 0 

Visade på en relation mellan ADHD 
(och andra funktionshinder) och 
exekutiva funktioner. 
ADHD visade sig, tillskilland från de 
andra funktionshindren, vara förknippat 
med brister inom alla områden av 
exekutiva funktioner. 

3 

Breaux, Griffith & 
Harvey 
2016 
USA 

Kvantitativ ansats 
Longitudinell studie Barnen fick göra olika tester vid 

åldrarna 3, 4 och 6 år för att 
undersöka samband och orsak mellan 
små barn i risk för ADHD och senare 
diagnos.  

Mätinstrument och tester;  
Snack Delay task, Present task 
(Battery of task), NEPSY, K-CPT, 
Numeric memory test, K-ABC, 
BASC-PRS 

168 barn (91 pojkar, 77 
flickor) 3–6 år 
 
B = 31 

Testen visade på signifikanta skillnader 
mellan barn i riskzonen som senare fick 
ADHD diagnos och barn i riskzonen 
som inte fick ADHD diagnos, men 1/3 
stämde inte, därför visade resultatet på 
att flera olika mätverktyg behövs.  
Neuropsykologiska åtgärder var 
förknippade med senare hyperaktivitet / 
impulsivitet. Flera ”kalla” 
neuropsykologiska åtgärder var 
prediktiva för senare 
ouppmärksamhetskontroll för 
hyperaktivitet, men inte vice versa.  

3 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

Brocki, Eninger, Thorell 
& Bohlin 
2009 
Sverige 

Kvantitativ ansats  
Longitudinell studie  

Barnen fick göra olika teser vid ålder 
5, 6 och 7.  
 
Mätinstrument och tester; GoNoGo, 
NEPSY, Stroop-like task, children 
size-ordering task, WISC-III, DSM-
IV 
 
 
 

72 barn (60 pojkar och 12 
flickor) 5–7 år 
 
B = 7 
 

Resultaten visade att enkel inhibering 
och selektiv uppmärksamhet vid 5 års 
ålder hade samband med komplexa 
inhiberingssvårigheter och arbetsminne 
vid 6 års ålder. 
EF förutspådde främst symptom på 
ouppmärksamhet, snarare än 
hyperaktivitet.    

3 

Cak, Cengel Kültür, 
Gökler, Öktem & 
Taskiran 
2017 
Turkiet  

Kvantitativ ansats  
Jämförande studie 

Studien undersökte 
prestationsbaserade åtgärder och 
beteendemässiga värderingar av EF 
som en komponent för förskolebarn 
med ADHD via föräldraskattningar  
 
Mätinstrument och tester; 
BRIEF-P, CPRS-R/S, K-CPTV5, k-
SADS-PL, DSM-IV, SBU 

73 barn, 4–6 år 
 
21 barn med ADHD 
52 normalutvecklade  
 
B = 7 

Alla mätningar visade på högre (sämre) 
värden av bristande EF i gruppen med 
ADHD barn 

3 

Capodieci, Gola, 
Cornolidi & Re 
2017 
Italien 

Kvantitativ ansats  
Jämförande 
interventionsstudie 
 
Blindstudie (de som 
utvärderade barnen 
viste inte vilka barn 
som genomfört 
interventionen) 

Intervention som tränar arbetsminne 
för barn med ADHD symptom 
Träningen skedde vid 16 tillfällen 
under 8 veckor, i små grupper på 
förskolan, där även 
normalutvecklade barn var med.  

Mätinstrument och tester;  
Pan Forward Span Backward, 
Selective WM, Walk–No Walk 
(GoNoGO), MF-14 , IPDAI 

34 st 5 åringar med ADHD 
symptom 
 
14 pojkar och 4 flickor var 
med i en experimentgrupp.  
 
Resterande 16 var i en 
kontrollgrupp.  
 
B = oklart  

Gruppen som blev tränade i arbetsminne 
visade en signifikant skillnad i 
arbetsminne efter interventionen, medan 
ingen signifikant skillnad märktes för 
kontrollgruppen.  

3 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

 

Ezpeleta & Granero 
2014 
Spanien 

 

 

 

 

 

Kvantitativ ansats  
Jämförande studie  
 
Longitudinell studie  
 
Följdes upp efter ett 
år  

EF undersöktes hos 3 åringar med 
ADHD, med ODD, med kombinerad 
ADHD & ODD och 
normalutvecklade barn.  
 
Lärare och föräldrar fyllde i 
skattningsformerna 
 
Mätinstrument och tester;  
DICA-PPYC, BRIEF-P och Kiddie-
Connors’ Continuous Performance 
Test, GEC, EMI, K-Bit, SDQ, The 
vocabulary subtest 
 
 

622 barn – 3 år 
 
538 i kontrollgruppen, 51 
med ODD, 23 med ADHD 
och 10 med ODD+ADHD 
 
B = oklart  

Barnen med ADHD hade störst 
svårigheter med EF och följdes nära upp 
av barn med kombinerad diagnos.  

3 

Halperin, Marks, Bedard, 
Chacko, Curchack, Yoon 
& Healey 
2012 
USA 

Kvantitativ ansats  
Interventionsstudie  
 
Preliminär 
studiedesign 
 
Följdes upp 1 månad 
efter och 3 månader 
efter.   

Lekbaserad intervention i hemmet 
för att förstärka arbetsminne, 
motoriska färdigheter, inhibering och 
uppmärksamhet.  
Lekte lekarna 30–45 min/dag i 5–8 
veckor.  
 
Lärar- och föräldraskattningar samt 
test.  
 
Mätinstrument och tester;  
BASC-2, ADHD-RS-IV, CPC, PSQ, 
SB5 ABIQ, Go/No/Go & CARS 

29 barn i åldrarna 4–5 år med 
ADHD symtom  
 
B = 1 

Resultatet visade signifikant minskade 
EF brister efter interventionen.  
Det positiva resultatet kvarstod efter 3 
månader.  

3 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

Holth Skogan, Zeiner, 
Egeland, Urnes, 
Richborn-Kjennerud & 
Aase 
2015 
Norge 

Kvantitativ ansats 
Jämförande studie 

Undersöka relationen mellan ADHD 
och EF i en vardaglig kontext genom 
föräldraskattningar 
 
Mätinstrument och tester; 
BRIEF-P, PAPA, CBC, DSM-IV, 
SBQ 

1195 st 3–4 åringar  
 
B = 61 
 
590 pojkar och 544 flickor 
 
4 grupper, en med barn med 
ADHD, en med barn med 
ODD, en med barn med 
ANX och en grupp med 
normalutvecklade barn.  
 
 

Resultatet visade att inhibering och 
arbetsminne var närmast kopplat till 
ADHD symptom. Barnen med ADHD 
hade även överlag svårare med EF 
uppgifter än de andra grupperna.  

3 

Jacobson, Schneider & 
Mahone  
2018 
USA 

Kvantitativ ansats  
Jämförande studie  
 

Barnen skattades av lärare och 
föräldrar.  
 
Barnen gjorde olika EF tester.  
 
Mätinstrument och tester;  
DSMIV, YC-DISC, CPRng Scale, S-
R, YC-DISK, DICA-IV,Wechsler 
Preschool and Primary Scale of 
Intelligence-Third Edition, Clinical 
Evaluation of Language Functions-
Preschool-2, One way Anova, 
WPPSI-III VIQ, 
WPPSI-III PIQ, and CELF-P 
Connors Parents RatiBRIEF-P, 
NEPSY-II, ACPT-P, Conflicting 
motor response, CELF-P, DSM-IV,  

105 barn i åldrarna 4–5 år 
51 normalutvecklade barn  
54 barn med ADHD diagnos  
 
B = 0 

Lärare och föräldrars bedömningar visar 
att prestationsmätningar av inhiberande 
kontroll kan vara adekvata predikanter 
för ADHD och för unga barns klassrums 
inhibering. Statue-testet hade tydligast 
indikator av testen.  
 
 

3 

Lee, Wu, Tsai & Yang Kvantitativ ansats  
Jämförande studie  

Undersöka förskolebarn med 
ADHD:s inhiberings kontroll.  

59 barn på 6 år 
 

Resultatet visade att förskolebarn med 
ADHD presterade sämre på stopp-signal 

3 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

2016 
Taiwan 

 
Mätinstrument och tester;  
Stop-signal task, DSM-IV-TR, GDS, 
ADHDT, FISQ, WPPSI-R,  

28 barn med ADHD (19 
pojkar och 9 flickor) 
31 normalutvecklade barn i 
kontrollgrupp (16 pojkar och 
15 flickor). 
 
B = Oklart 

testet än kontrollgruppen vilket tyder på 
uppmärksamhetsunderskott men de var 
däremot snabbare på reaktionstiderna i 
förhållande till kontrollgruppen.  

Miranda, Colomer, 
Mercader, Fernández & 
Presentación 
2015 
Spanien 

Kvantitativ ansats  
Test och skattnings 
studie  

Undersöka om olika mätmetoder ger 
samma resultat.  
Lärare och föräldrar fyllde i 
skattningsformulär om inhibering 
och arbetsminne. Barnen fick göra 
olika tester.  
 
Mätinstrument och tester;  
BRIEF, Sun-Moon Stroop task, 
Tapping task, Digit Span, counting 
task, Odd-On-Out, mazes memory 
test 

209 barn, 5 år.   
 
52% pojkar, 48% flickor 
 
B = Oklart  

Måttliga korrelationsvärden hittades 
mellan olika EF-tester och skattningarna 
även om resultaten varierade beroende 
på de olika domänerna. Både 
skattningarna och testerna var 
signifikanta predikanter för ADHD. 
 

3 

Pauli-Pott, Dalir, 
Mingelbach, Roller & 
Becker 
2014 
Tyskland 

Kvantitativ ansats 
Test och 
skattningsstudie  
 
Blind studie (de som 
utförde experimentet 
visste inte vilka barn 
som hade ADHD 
symptom).  

Undersöka om grupper med 
comborida problem som riskerar 
ADHD-utveckling kan identifieras i 
förskolan genom att testa barnens 
inhibering och fördröjningsförmåga. 
 
Mätinstrument och tester;  
Stranger-with-Toys, gift-wrap task, 
Cookie – delay, Puppet Says 
(GoNoGo), Day – Night task 
(Stroop-like task), Tower task, SDQ, 
PACS, IC, DA 

141 barn i åldrarna 3–6 år 
68 pojkar, 73 flickor  
41 barn i risk för ADHD 
 
Delades in i 4 kluster; Barn 
med enbart ADHD, barn med 
ADHD och comorbida 
symptom, barn med mindre 
sensmotoriska problem och 
normalutvecklade barn 
 
B = oklart  

Barnen med komborida symptom visade 
den störst svårigheter med inhibering 
och barn med ADHD visade den högsta 
fördröjningsavvikelsen. 

3 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

Rabinovitz, O’Neill, 
Rajendran & Halperin  
2016 
USA 

Kvantitativ ansats 
 
Multi-informant / 
multi-metod 
longitudinella data 
 

Undersöka om reaktivt temperament, 
speciellt ilska och frustration är 
sammankopplat med senare ADHD.  
 
Lärare och föräldrar skattade barnen 
vid 3 tillfällen, vid 3–4 års ålder, vid 
6 års ålder och vid 7 års ålder. 
Barnen fick även vid dessa tillfällen 
göra olika tester.  
 
Mätinstrument och tester; 
CBQ, TABC-R, FSIQ, WISC-IV, 
NEPSY, Kiddie-SADS, 
Bootstrapping, Anger/Frustration 
composite  

161 barn 3–4 år  
114 pojkar och 47 flickor 
 
96 av barnen klassificerades 
med ADHD symptom  
 
B = oklart 

 Förskolebarns nivå av ilska/frustration 
var signifikant associerat med senare 
ADHD symptom. Resultatet tyder på att 
utvecklande av EF bidrar med en 
mediering i relationen mellan tidig ilska 
/ frustration och senare ADHD 
symptom.  

3 

Re, Capodieci & 
Cornolidi 
2015 
Italien 

Kvantitativ ansats 
Jämförande 
interventionsstudie  
 
 

Undersöka effekten av gruppträning 
för att stärka uppmärksamhet, 
arbetsminne och impulsivitet.  
 
Lärare och föräldrar skattade barnen. 
Barnen tränades i EF på förskolan 
tillsammans med normalutvecklade 
barn.  
17 sessioner på 1 h, två gånger i 
veckan.  
 
13 barn i varje grupp randomiserades 
att vara med i interventionen, de 
andra fortsatte med ”vanlig 
verksamhet”.  
 

52 st 5 åringar  
26 barn med ADHD symtom  
26 normalutvecklade barn 
 
På 2 förskolor 
 
I ADHD 
interventionsgruppen var det 
8 pojkar och 5 flickor.  
 
B = 0 

Barn med ADHD utvecklades 
signifikant av interventionen. Även 
barnen utan ADHD som deltog i 
interventionen utvecklades men inte 
signifikant. Kontrollgruppen 
utvecklades inte.  

3 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

Mätinstrument och tester; IPPADAI, 
4 point Likert Scale, Walk-no-Walk 
(Go-Stop test), DRST, MF-14,  

Schoemaker, Bunte, 
Andrews Espy, Dekpvi´c 
& Matthys 
2012 
Nederländerna 

Kvantitativ ansats 
Jämförande studie 

Undersöka EF hos kliniskt 
diagnostiserade barn med ADHD, 
DBD & ADHD + DBD 
 
Lärare och föräldrar fyllde i 
skattningar och barnen gjorde fem 
olika EF tester.  

Mätinsturment och tester;  
CBCL, DSM-IV-TR, C-TRF, 
Disruptive Behavior Diagnostic 
Observation Schedule, GoNoGo, 
Snack Delay, Shape School – Inhibit 
Condition, Nine Boxes, Delayed 
Alternation  

202 barn i åldrarna 3–5 år. 
61 med ADHD 
33 med DBD 
52 med ADHD + DBD 
56 normalutvecklade barn 
 
B= Oklart  

Förskolebarn med ADHD visade 
kraftiga inhiberings brister. 
Motiveringskrav (konkreta belöningar) 
påverkade inte ADHD gruppens 
inhiberings kontroll märkbart, 
tillskillnad från DBD gruppen.  

3 

Schoemaker, Bunte, 
Andrews Espy, Dekpvi´c 
& Matthys 
2014 
Nederländerna 

Kvantitativ ansats 
longitudinell studie 

Undersökte stabiliteten i sambandet 
mellan EF och ADHD i ett kliniskt 
diagnostiserat förskole prov. 
Inhibering och arbetsminne 
utvärderades tre gånger på 18 
månader.  

 
Mätinstrument och tester;  

DSM-IV-TR, CBCL, C-TRF, Kiddie, 
Child Global Assessment Schedule, 
Disruptive Behavior Diagnostic 

200 barn 4–5 år 
154 pojkar och 46 flickor.  
59 barn med ADHD  
33 med DBD 
50 med ADHD + DBD 58 
normalutvecklade barn.  
 
B = 9 barn 

Barnen med ADHD och DBD hade 
sämre inhiberings prestationer än de 
andra grupperna. Barnen med ADHD 
hade sämre arbetsminne än de andra 
grupperna.  
Inhiberings kontroll och arbetsminne 
utvecklades under de 18 månaderna. Det 
utvecklades mer signifikant hos barnen 
med ADHD och DBD än de 
normalutvecklade barnen. 

3 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

Observation Schedule, Peabody Picture 
Vocabulary Test-III, Raven Coloured 
Progressive Matrices, GoNoGo, Snack 
Delay, NEPSY, Shape-School Inhibit, 
Delayed alternation, Nine boxes 

Sinzig, Vinzelberg, Evers 
& Lehmkuhl 
2014 
Tyskland 

Kvantitativ ansats 
Jämförande studie  
 

Undersöka hur EF påverkar barn 
med ADHD och autism i förskolan.  

Mätinstrument och tester; 
KIDDIE-SADS, CBCL & DSM-IV, 
ANT, ADI-R, ADOS, DCL-HKS, 
ICD-10, GoNoGo, SSV, SAO 

85 barn mellan 4–9 år 
 
30 barn med ADHD  
26 barn med ASD 
29 normalutvecklade barn 
 
B = oklart 

Studien visade tydliga inhiberings 
brister hos barn med ADHD och ASD. 
Studien visade även korrelationer 
mellan sociala problem och aggressivt 
beteende i ADHD gruppen.   

3 

Sjöwall, Backman, 
Thorell.  
2014 
Sverige 
 

Kvantitativ ansats 
Jämförande studie  

Barnen gjorde olika tester i ett 
avskilt rum på förskolan med 
närvarande administratör.  
 
Mätinstrument och tester;  
SDQ, WISC-III, Find the phone task, 
The Children’s Size- Ordering Task, 
Digit span subtest, GoNoGo och ett 
Nevon test, Cookie Delay Task, 
ADHD-rating scale IV.  

104 förskolebarn  
Mellan 4-6 år.  
65 % pojkar,  
35 % flickor.  
1/3 var diagnostiserade med 
ADHD, resten var 
normalutvecklade.  
 
B = 7 

Resultaten visade att brister i 
regleringsprocesser var signifikant 
relaterade till ADHD-symtom och att de 
flesta av dessa relationer kvarstod efter 
att ha kontrollerat för comorbida 
uppförandeproblem.  

 

3 

Stievano & Valeri 
2011 
Italien 

Kvantitativ ansats 
Singelstudie 
intervention 
 
Följdes upp efter 5 
månader 

Tränade ett enskilt barn i 45 m, 3 
dagar i veckan i en månad  
 
Mätinstrument och tester;  
SDQ, spin the pots, fist and finger 
hand game, magnets patterns-making 

1 pojke, 3,6 år med ADHD 
symptom.  
 
B = 0 

Resultatet visade på ökade EF 
färdigheter och lärare och föräldrar 
menade att det gett positiva ekologiska 
effekter.   

2 
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Författare, År, Land,  Studiedesign Metod Population (Bortfall)  Resultat Studie kvalitet 
Kommentar 

task, flexible item selection task, 
tower task. 

Tamm, Nekonezy & 
Hughes 
2014 
USA 

Kvantitativ ansats 
 
Interventionsstudie  

Barnen tränades under i minst 1 h 
under 8 veckor på EF.  
Föräldrar fick psykologstöd.  
 
Föräldrar, lärare och oberoende 
observatörer skattade barnen.  
Mätinstrument och test; K-SADS-
PL, Wechsler IQ Screen, NEPSY, 
CELF-IV, Shape-School, Weschsler 
Digit Span, Matrix Reasoning, 
BRIEF, SNAP-IV, SKAMP.  

24 barn med ADHD,  
3–7 år.  
 
B = 1 

Resultatet visade förbättringar av EF 
(visuell / auditiv uppmärksamhet, 
arbetsminne och kognitiv flexibilitet) 
samt rapporterades reducerade 
ouppmärksamhets problem.  
 

2 

Zhang, Shuai, Zhang, 
Wang, Lu, Tan, Pan & 
Shen 
2018 
Kina 

Kvantitativ ansats 
 
Jämförande studie  
Test och skattning 
 

Undersöka neuropsykologiska 
funktioner hos olika subtyper av 
ADHD och se om EF är bristande 
redan i förskolan och i vilka 
subgrupper.  
 
Mätinstrument och tester; 
BRIEF-P, DIPA, FSIQ, DSM-IV, 
DSM-V, WPPSI, NEPSY-2, DAS-2, 
MD task, Statue task, AR task, TM 
task, WG task, NM task. CI task, BC 
task, Metrics, Candy delay task, toy 
delay task, VP task,  

225 barn, 4–5 år.  
 
163 barn med ADHD 
63 normalutvecklade  

 

Förskolebarnen med ADHD, låg oavsett 
subgrupp, högre (sämre) på alla skalor i 
BRIEF-P, jämfört med kontrollgruppen. 
 
6 av 11 test visade på EF skillnader 
mellan de kliniska grupperna och 
kontrollgruppen. 5 av testerna visade 
inga signifikanta skillnader.  

3 
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Bilaga 4: Innehållsanalys 
 

Artikel  Utsagor Kondensering Kod Kategori  

Arujo Jimenz, 
Jane-
Ballabriga, 
Bonillo 
Martin, 
Capdevilla I 
Brophy, 2013 

Children with symptoms of 
ADHD-I have more EF 
impairments than other children 
with other symptoms. 
 
They are unable to direct their 
behaviours to achieve a specific 
purpose. They have no initiative to 
plan, organize, and develop 
strategies to solve a problem. 
 
Children with ADHD symptoms, 
in its two types, show impairments 
in controlling their emotions.  
 
Have difficulty inhibiting their 
behaviour at the right time. It leads 
to difficulties of second order like 
inhibitory self-control, which is 
derived from the executive 
difficulties for impulse 
control and emotional control. 
 
Both parents and teachers say that 
children with disruptive behaviour 
disorders symptoms generally 
show impairments in EF. 
 
Assessing executive functioning in 
preschool can help fostering the 
proper development of these 
executive skills in children. 
 
Late diagnosis can trigger greater 
school difficulties, social and 
family in the future […] prevention 
and treatment of behavioral 
problems from an early age are 
necessary to a better prognosis. 

Barn med ADHD-I har 
svårare med EF än barn 
med andra 
funktionshinder.  
 
Kan ej rikta 
uppmärksamhet eller 
planera och organisera. 
 
 
 
Svårt att kontrollera 
känslor.  
 
 
Svårt att anpassa beteende 
efter kontext. 
 
 
 
 
 
 
Föräldrar och lärare menar 
att barnen har svårt med 
EF överlag 
 
 
Utvärderande av EF i 
förskolan kan hjälpa att 
utveckla dessa på rätt sätt 
 
 
Sen diagnos skapar större 
svårigheter i livet senare.  

Allmänna 
svårigheter med 
EF 
 
 
Specifika 
svårigheter med 
EF 
 
 
 
Bristande 
känslokontroll  
 
 
Specifika 
svårigheter med 
EF 
 
 
 
 
 
Allmänna 
svårigheter med 
EF 
 
 
Tidiga insatser 
 
 
 
 
Tidig 
identifiering  

Bristande EF 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
Tidiga insatser 
 
 
 
 
Tidiga insatser 

Breaux, 
Griffith & 
Harvey, 2016 

The NEPSY Statue subtest, the 
Present task, and the K-CPT 
Omission Errors and ADHD 
Confidence Index4 significantly 
predicted whether at-risk children 
later met criteria for ADHD. 
 

Alla test var signifikant 
predikat för barn som 
senare fick ADHD. 
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ADHD 
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Neuropsychological measures 
were 
associated with both later 
hyperactivity/impulsivity and 
inattention symptoms, but there 
was only modest support for the 
notion that “hot” and “cool” 
measures are differentially 
predictive of symptoms.  
 
 
The present study found that 
preschool children with deficits in 
delay aversion, sustained attention, 
and inhibition were more likely to 
meet criteria for ADHD diagnoses 
in the future. 
 
 
 
 
It may be that neuropsychological 
measures can predict which 
preschoolers will develop ADHD, 
but not whether children with 
ADHD will outgrow their 
diagnoses. 
 
Found inhibition, working 
memory, and sustained attention to 
be predictive of later ADHD 
symptoms, after controlling for 
earlier ADHD symptoms. 
 
There were significant bivariate 
relations between both“hot” and 
“cool” executive functions and 
inattentive symptoms and 
hyperactive/impulsive symptoms 
 
 
The present study found modest 
support for the notion that “hot” 
and “cool” executive functions 
may play different roles in the 
phenotypic expression of ADHD. 

Neuropsykologiska 
mätinstrument kunde 
prediktera senare 
hyperaktivitet / 
impulsivitet men det var 
bristande bevis att varma 
och kalla EF förmågor var 
predikterande för senare 
ADHD.  
 
 
Förskolebarn med 
underskott i 
fördröjningaversion, 
uppehållande 
uppmärksamhet och 
inhibition var mer benägna 
att uppfylla kriterier för 
ADHD-diagnoser i 
framtiden. 
 
Neuropsykolgiska 
mätningar kan eventuellt 
mäta vilka barn som får 
ADHD men inte vilka som 
kommer växa ifrån det. 
 
 
Inhibering, arbetsminne 
och uppehållande 
uppmärksamhet  
prediktioner för senare 
ADHD-symtom. 
 
Relationer mellan varma 
och kalla exekutiva 
funktioner och 
ouppmärksamma symptom 
och hyperaktiva / 
impulsiva symtom. 
 
Varma och kalla exekutiva 
funktioner verkar inte 
spela olika roll i ADHD:s 
fenotypiska aspekter. 
 

Prediktera 
ADHD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prediktera 
ADHD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prediktera 
ADHD på lång 
sikt 
 
 
 
 
Prediktera 
ADHD 
 
 
 
 
Varma och kalla 
EF 
 
 
 
 
 
Varma och kalla 
EF 
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Prediktera 
ADHD-
diagnoser 
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Prediktera 
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EF 
 
 
 
 
 
 
EF 

Brocki, 
Eninger, 
Thorell & 
Bohlin, 2009 

Simple inhibition and selective 
attention at Time 1 were related to 
complex inhibition and WM at 
Time 2. 
 
Simple inhibition was related to 
both symptoms of inattention and 

Mätningar vid tillfälle 1 
relaterade till mätningar 
vid tillfälle 2.  
 
 
Enkel inhibering relaterat 
till både ouppmärksamt 
och hyperaktivitet. 

Prediktera 
inhibering och 
arbetsminne 
 
 
Prediktera 
ADHD 
 

EF 
 
 
 
 
Prediktera 
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hyperactivity/impulsivity, whereas 
selective attention was only related 
to symptoms of inattention. 
 
 
All conclusions concerning these 
effects remained when controlling 
for ODD and IQ respectively. 
 
With regard to the relations 
between EFs at Time 2 and ADHD 
symptoms at Time 3, complex 
inhibition was related both to 
symptoms of inattention and 
hyperactivity/impulsivity, whereas 
WM was related only to symptoms 
of inattention.  
 
The results also indicated that even 
in young children, EF components 
primarily predict symptoms of 
inattention rather than 
hyperactivity/impulsivity. 

Selektiv uppmärksamhet 
enbart relaterat till 
ouppmärksamhet. 
 
 
IQ påverkade inte 
resultaten. 
 
 
Komplex inhibering 
relaterat till 
ouppmärksamhet och 
hyperaktivitet, arbetsminne 
enbart relaterat till 
ouppmärksamhet.  
 
 
 
Även bland unga barn kan 
färdigheter i EF prediktera 
senare ouppmärksamhet 
men inte hyperaktivitet. 

 
 
 
 
 
IQ ingen 
indikator 
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Skillnader och 
påverkan av 
resultat 
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Cak, Cengel, 
Kültür, Gökler, 
Öktem & 
Taskrin, 2017 

All BRIEF-P and CPRS-R/S 
scores, the K-CPT measures of 
inattention and impulsivity were 
higher in the ADHD group. 
 
Among preschoolers with ADHD, 
inhibition deficits are more 
pronounced and seem to predict 
later EF problems associated with 
ADHD.  
 
The present study reports evidence 
for a link between parents’ 
behavioral ratings of WM deficits 
and increased levels of ADHD 
symptoms. 
 
We suggest the use of a  
combination of methods for a 
complete evaluation of 
preschoolers with inattentive and 
hyperactive/impulsive behavior. 

Mer brister hos barnen 
med ADHD vad gäller 
ouppmärksamhet och 
impulsivitet. 
 
Bristande inhibering för 
barnen med ADHD, 
predikterar senare EF 
brister.  
 
 
Relation mellan brister i 
arbetsminne och ökade 
nivåer av ADHD 
symptom. 
 
 
Bör använda en multi 
model approach vid 
mätningar 

Brister i EF 
 
 
 
 
Brister i EF 
 
 
 
 
 
Relation mellan 
bristande 
arbetsminne och 
ADHD 
 
 
Multi model 
approach  

Bristande EF 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
 
Skillnader och 
påverkan av 
resultat  
 

Capodieci, 
Gola, 
Cornolidi & 
Re, 2017 

 In particular, the training that 
focused on active WM […] had a 
positive effect on the trained 
children and also concerned their 
passive WM, although to a lesser 
extent. 
 

Den grupp av barn med 
ADHD som tränades 
visade framförallt en 
förbättring vad gäller 
arbetsminne.  
 
 
 

Förbättrad EF 
 
 
 
 
 
 

Interventions 
resultat  
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Training young children to control 
information stored in their WM 
may help them to improve their 
ability to control their cognitive 
activity in other tasks as well. 
 
The training improved children’s 
performance compared with the 
non-trained children in all 
parameters, except for inattention 
of the IPPDAG rating scale. 
 
 
 
 
Our training had the advantages of 
being easy to implement as part of 
the preschoolers’ usual school 
activities, it was well received by 
children, teachers, and parents, and 
it produced specific effects on the 
children’s WM. 
 
Our trained group showed a 
significant improvement in EFs 
that had not been specifically 
trained—attentional control and 
impulsive response control. 

Förbättrade resultat i 
arbetsminne kan hjälpa 
barn att kontrollera 
kognitiva förmågor i andra 
situationer. 
 
Testen visade på att 
träningen förbättrades 
inom alla EF områden, 
lärarskattningen visade 
samma förutom vad gäller 
ouppmärksamhet där de 
inte upplevde en 
signifikant skillnad.  
 
Träningsprogrammet kan 
lätt implementeras i 
förskolevardagen.  
 
 
 
 
 
Barnen presterade bättre 
även på EF förmågor som 
inte hade tränats specifikt.  

Förbättrad EF på 
sikt  
 
 
 
 
Olika resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillämpning i 
förskolan  
 
 
 
 
 
 
Förbättrad EF 

Interventions 
resultat 
 
 
 
 
Skillnader och 
påverkan av 
resultat 
 
 
 
 
 
 
Tidiga insatser 
 
 
 
 
 
 
 
EF  
 

Ezpeleta & 
Granero, 2014 

The poorest results in EF scores 
were obtained by children 
diagnosed with ADHD. 
 
Deficits in executive functioning 
appear to be specifically 
associated with ADHD in 
preschoolers from the general 
population. 
 
Inhibition is significantly more 
impaired when ADHD is present 
(ADHD and ADHD+ODD groups) 
than when it is absent (ODD and 
control). The groups 
with the ADHD diagnosis showed 
greater behavioural difficulties that 
imply inhibition 
problems. 
Behavioural descriptions provided 
by the teachers differentiated more 
markedly between the groups than 
the performance measure. 
 
 A combination of techniques is 
useful during the diagnostic 

Barn med ADHD hade 
flest brister i EF. 
 
 
Svårigheter med EF i 
förskolan kopplat till 
ADHD generellt. 
 
 
 
Mest inhiberings brister 
hos barn med ADHD-
diagnoser. 
 
 
 
 
 
 
Skattningarna från lärare 
visade på större skillnader 
mellan grupperna än 
testen.  
 
 

Brister i EF 
 
 
 
Relation mellan 
brister i EF och 
ADHD 
 
 
 
Brister i EF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olika resultat  
 
 
 
 
Multi model 
approach 
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resultat 
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assessment process for obtaining 
better knowledge about the 
executive functioning of each 
group. 
 
Our findings suggest that EF 
difficulties at age 3 are specific to 
children with ADHD. 
 
 
Need for early identification of EF 
difficulties in preschoolers. 

Bör använda en multi 
model approach vid 
mätningar 
 
 
Brister i EF hos 3-åringar 
relaterade till ADHD. 
 
 
 
Viktigt med tidiga insatser. 

 
 
 
 
 
Relation mellan 
ADHD och 
bristande EF 
 
 
Tidiga insatser  
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resultat  
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Halperin, 
Marks, 
Bedard, 
Chacko, 
Curchack, 
Yoon & 
Healey, 2012 

For both parent [...] and teacher 
[...] post hoc analyses indicated 
that the pre-treatment total score 
was significantly higher than the 
other three time points. 
 
No significant main effects of 
Gender or Gender × Time 
interactions emerged. 
 
Parent and teacher ratings of 
ADHD symptoms and impairment 
showed a significant decline 
following treatment, and clinical 
improvement was evident 3 
months following the termination 
of active treatment. 
 
 Effect sizes were similar for 
inattentive and 
hyperactive/impulsive symptoms. 
 
The fact that effects were 
maintained 3 months post-
treatment is quite encouraging. 
 
If, as hypothesized, TEAMS has 
enduring effects because of its 
impact on neural growth and 
development, it may be better 
conceptualized as an early 
secondary prevention intervention 
rather than as an acute treatment. 

Skattningarna indikerar att 
EF bristerna var som störst 
innan interventionen.   
 
 
 
Ingen skillnad mellan 
könen. 
 
 
Skattningar visade på 
signifikanta minskning av 
bristande EF efter 
interventionen.  
 
 
 
Interventionen hade 
liknande påverkan på 
ouppmärksamhet och 
hyperaktivitet.  
 
Förbättringarna kvarstod 
efter tre månader. 
 
 
Interventionen kan vara 
bättre som förebyggande 
metod än akut åtgärd.  

Förbättrade 
resultat 
 
 
 
 
Könsskillnad  
 
 
 
Förbättrade 
resultat  
 
 
 
 
 
Liknande resultat 
 
 
 
 
Långvariga 
förbättrade 
resultat 
 
Förebyggande 
metod  

Positiva 
resultat  
 
 
 
 
Skillnader och 
påverkan av 
resultat 
 
Positiva 
resultat  
 
 
 
 
 
EF 
 
 
 
 
Interventions 
resultat  
 
 
Tidiga insatser 

Holth Skogan, 
Zeiner, 
Egeland, 
Urnes, 
Richborn-
Kjennerud & 
Aase, 2015 

ADHD symptoms were strongly 
correlated with the Inhibit (r = .62) 
and Working Memory scales (r = 
.56). 
 
Post hoc comparisons conducted 
with a conservative probability 
level (p < .01) indicated that 

ADHD symptom 
korrelerade med 
inhiberings och svårigheter 
med arbetsminne. 
 
Barnen I ADHD gruppen 
fick signifikant högre 
(sämre) resultat än 

Specifika EF 
brister  
 
 
 
Allmänna EF 
brister  
 

Bristande EF 
 
 
 
 
Bristande EF 
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children in the ADHD group 
scored significantly higher than 
typically developing controls (TD) 
in all five EF domains. 
 
Symptoms of ADHD were found 
to be associated with parent-
reported difficulties within core 
self-regulatory scores. 
 
Reported evidence for a link 
between BRIEF-P ratings of WM 
and early symptoms of ADHD. 

normalutvecklade barn 
inom alla EF områden.  
 
 
 
ADHD relaterat till 
självreglering 
 
 
 
Relation mellan ADHD 
och arbetsminne 
 

 
 
 
 
 
Specifika EF 
brister 
 
 
 
Specifika EF 
brister 

 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
Bristande EF 

Jacobson, 
Schneider & 
Mahone, 2018 

Analyses indicated that all three 
performance measures of 
inhibitory control significantly 
predicted ADHD group status. 
 
Statue was most predictive of 
ADHD status. 
 
IQ and language measures offered 
no significant unique additional 
predictive value in classifying 
children with ADHD symptoms 
versus typically developing 
children. 
 
The parent report Inhibit 
scale significantly predicted group 
membership and correctly 
classified 90.2% of typically 
developing children and 94.4% of 
children with ADHD. 
 
Suggesting that these measures 
do help to predict day-to-day affect 
in other settings outside the lab. 
 
Early identification of children [...] 
should take advantage of a multi-
modal approach. 
 
Performance measures of 
inhibitory control – in isolation – 
are predictive of both current 
ADHD diagnostic status and 
functional real-life outcomes such 
as classroom inhibition. 

Go/no-go, conflicting 
motor respons & Statue 
predikterar senare ADHD. 
 
 
Staty-testet hade bäst 
prediktion. 
 
IQ och språkkunskap 
skiljer sig inte mellan 
grupperna.  
 
 
 
 
Föräldraskattningen om 
inhibering predikterar 
ADHD. 
 
 
 
 
Tester i labb kan prediktera 
beteende i vardagen. 
 
 
Identifiering bör använda 
en multi model approach. 
 
 
Test av inhibering i labb 
predikterar inhiberings 
förmåga i vardagen.  

Prediktera 
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IQ/språkkunskap 
ingen indikator  
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approach 
 
 
Labbtest 
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resultat  

Lee, Wu, Tsai 
& Yang, 2016 

 If we know a lot more about 
cognitive abilities of preschool 
children with ADHD, it will help 

Desto mer kunskap vi har 
om kognitiva förmågor 
desto bättre verktyg för att 

Verktyg för 
ADHD 
 
 

Tidiga insatser 
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develop useful strategies for 
educating them 
 
Preschoolers with ADHD 
performed more omission errors 
than those of control groups in the 
stop-signal task, which indicated 
inattention in preschoolers with 
ADHD 
 
At the same time, preschoolers 
with ADHD also demonstrated 
shorter reaction time in both stop-
signal trials and go trials  
 
We suggest that the ability for 
controlled response inhibition of 
preschool children is not yet 
mature; therefore, no significant 
differences in inhibition of 
ongoing responses between the 
preschool children with ADHD 
and control children were 
observed. The development of 
controlled response inhibition 
could be unstable in preschool 
years and not easily detected. 

lära barn med ADHD får 
vi.  
 
ADHD gruppen gjorde fler 
slarvfel än kontrollgruppen 
på stop-signal testet. Kan 
tyda på ouppmärksamhet.  
 
 
 
ADHD gruppen hade 
snabbare reaktionstid än 
kontrollgruppen  
 
 
Ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna vad 
gäller inhibering. Kan bero 
på att utvecklingen av 
inhibering är ostabil under 
förskoleåren.   

 
 
 
Ouppmärksamhet 
 
 
 
 
 
 
Snabb 
reaktionstid  
 
 
 
Inhiberings 
mognad  
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påverkan av 
resultat  

Miranda, 
Colomer, 
Mercader, 
Fernández & 
Presentación, 
2015 

The Mazes Visuospatial Working 
Memory test had statistically 
significant relationships with all 
the teachers’ EF ratings. 
It is plausible to suppose that […] 
the two types of measures assess 
different aspects of the same 
construct,so that the BRIEF seems 
to measure essentially the 
behavioral component of the EF, 
while the performance-based tests 
are more focused on evaluating the 
cognitive component. 
 
This panorama as a whole shows 
that the observation of everyday 
activities that require the 
application of memory skills has 
an appreciable connection with the 
performance on tests in a 
structured context. 
 
It is surprising that the correlations 
between the parents’ ratings of 
Inhibition and Behavioral 
Regulation Index and the 
performance-based tests did not 

Arbetsminne testen visade 
samma resultat som 
lärarnas skattningar.  
 
Det är möjligt att test och 
skattningar mäter olika 
saker. Skattningar mäter 
beteende och test kognitiv 
förmåga. 
 
 
 
 
 
Vardagssituationer som 
kräver arbetsminne 
förmågor har en koppling 
till testresultat.  
 
 
 
Föräldrarna skattade 
signifikant annorlunda på 
deras barn än vad testen 
visade. Lärarna däremot 
skattade mer lika.  

Likvärdiga 
resultat  
 
 
Mätningar mäter 
olika 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relationer 
mellan test och 
vardagen 
 
 
 
 
Olika resultat  
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reach statistical significance […] 
in the case of the teachers, 
coherently, the associations 
between the aforementioned 
variables are clear. […]  It is also 
possible that teachers 
are more competent evaluators 
because they have more experience 
with developmental normative 
references than parents do, or that 
parents and teachers have different 
expectations about development. 
 
These results show the existing 
relationship between the ADHD 
symptomatology and the 
performance on performance-
based executive functioning tests 
from early developmental periods. 

Kan eventuellt bero på att 
lärarna har mer erfarenhet 
att bedöma utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samband mellan ADHD 
och EF test.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samband mellan 
ADHD och EF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande EF 

Pauli-Pott, 
Dalir, 
Mingelbach, 
Roller & 
Becker, 2014 

 The ADHD/MC cluster 
significantly differed from the 
other clusters in IC (inhibitory 
control). Children of this group 
showed significantly poorer IC 
performance than the other groups. 
 
The ADHD cluster significantly 
differed from the other three 
clusters in DA (delay aversion) 
indicating the highest DA in these 
children. 
 
IC was highest in children who 
showed multiple problems (i.e., 
shared variance between IC and 
multiple predictors) while DA was 
highest in children who showed 
pure ADHD symptoms. 

Barnen med ADHD avvek 
signifikant från de andra 
grupperna i deras 
inhiberings brister.  
 
 
 
Barnen med ADHD avvek 
signifikant från de andra 
grupperna i deras brist på 
fördröjningsaversion.  
 
 
Inhiberings svårigheter var 
som allra störst hos de barn 
som hade komborida 
svårigheter medan barn 
med enbart ADHD hade 
svårast med fördröjnings 
aversion.  

Inhiberings 
svårigheter  
 
 
 
 
 
Brist på 
Fördröjnings-
aversion 
 
 
 
Specifika EF 
svårigheter  
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Bristande EF  
 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 

Rabinovitz, 
O’Neil, 
Rajendran & 
Halperin, 2016 

Bootstrapping analysis revealed 
that after controlling for 
preschoolers’ executive 
functioning, parent-rated 
Anger/Frustration at 3–4 years 
significantly predicted both age 6 
WMI and age 7 ADHD severity. 
 
Teacher-rated Negative 
Emotionality at 3–4 years 
significantly predicted both Age 
6 WMI and age 7 ADHD 
symptoms. 
 

Skosnörnings analysen 
predikterade arbetsminne 
vid 6 års ålder och ADHD 
symptom vid 7 års ålder.  
 
 
 
 
Lärarskattningar av barns 
ilska och frustration vid 3-
4 års ålders predikat för EF 
vid 6 års ålder och ADHD 
symptom vid 7 års ålder.  
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Our findings indicated that 
Anger/Frustration at ages 3–4 
years, as well as executive control 
at age 6, predicted ADHD 
symptom severity at age 7, after 
controlling 
for early executive functioning.  
 
These findings are consistent with 
data indicating that temperamental 
reactivity is inversely associated 
with subsequent control 
mechanisms and may impact 
development of executive 
functions, such as working 
memory and inhibitory control. 
 
Developing executive control 
mediates the relation between early 
Anger/Frustration and later ADHD 
symptom severity, suggesting that 
Anger/Frustration influences 
ADHD symptom severity through 
its impact 
on developing executive control. 
 
Early interventions targeting the 
harmful influences of negative 
emotionality or enhancing 
executive functioning may 
diminish later ADHD severity. 

Temperament associerat 
med utvecklandet av 
arbetsminne och 
inhibering.  
 
 
 
 
Temperament associerat 
med utvecklandet av 
arbetsminne och 
inhibering. 
 
 
 
 
 
 Förbättrad EF mildrar 
ilska och frustration och 
senare grad av ADHD 
symptom. Graden av 
ADHD besvär kan därför 
ses ha en relation till EF 
förmågor.  
 
 
Tidiga interventioner som 
riktar in sig på negativa 
känslor eller att stärka EF 
kan minska ADHD 
symptom. 

Prediktea EF 
 
 
 
 
 
 
 
Prediktera EF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exekutiva 
funktion och 
ilska 
 
 
 
 
 
 
Tidiga 
interventioner 
kan hjälpa 

Bristande EF 
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funktionera 
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Re, Capodieci 
& Cornolidi, 
2015 

Post hoc comparisons showed that 
the training group significantly 
improved (p < 0.001), whereas the 
slight increase in performance of 
the non-training group was far 
from significance (p = 0.40). 
 
Based on the clinical significance 
criteria, the training clearly 
improved students’ performance 
compared with the non-trained 
children in all parameters, except 
for hyperactivity of the IPPDAI 
rating scale. 
 
Results suggest that a training of 
executive functions may be 
effective although its effect was  
more evident in some measures (a 
significant interaction between 
training and phases was observed 
only for Walk–No Walk Test 
[Ranette] and the errors in MF- 

ADHD 
interventionsgruppen 
utvecklades signifikant, en 
måttlig utveckling för 
ADHD kontrollgruppen.  
 
 
Interventionsgruppen 
utvecklades signifikant på 
alla områden förutom 
hyperaktivitet enligt 
IPPDAI skattningen av 
lärarnas. 
 
 
Träning är ett effektivt 
verktyg mer mer effektivt 
inom vissa områden som 
walk-no-walk och MF14. 
 
 
 
 

Förbättrade 
resultat 
 
 
 
 
 
Olika resultat 
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interventioner  
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resultat  
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14), than in others.  
 
We saw that the training group 
improved the performance of 
children with ADHD symptoms by 
comparison with the corresponding 
children of the non-training 
condition, further supporting the 
hypothesis that an intervention for 
controlled attention, control of 
impulsive behavior and working 
memory is possible at an early age. 
 
Even if a diagnosis of ADHD is 
difficult in the preschool years, 
early identification and 
intervention could be very 
beneficial for the future of these 
children. 

 
 
Resultaten tyder på att 
interventioner är möjliga 
redan i tidig ålder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidig identifiering och 
tidiga interventioner kan 
vara fördelaktigt. 

 
 
Tidiga 
interventioner 
gynsamma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidig  
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Schoemaker, 
Bunte, 
Andrews Espy, 
Dekpvić & 
Matthys, 2012 

Results of the repeated measure 
MANCO-VAs show that there was 
a significant main effect [...] of 
ADHD [….] , DBD [...] and the 
respective interaction […] 
indicating that children with 
ADHD, DBD and ADHD + DBD 
diagnoses performed more poorly 
at the overall EF level. 
 
Each clinical group differed 
significantly from the TD group (p 
< .05) on the inhibition tasks.  
 
 
Regarding working memory, no 
differences among the groups were 
found on the working memory 
factor. 
 
 The analyses revealed a 
significant main effect of ADHD, a 
main effect for DBD and an 
interaction effect between ADHD 
and DBD for the inhibition factor, 
but not for the working memory 
factor.  
 
Adding IQ to the model as a 
covariate resulted in the same 
pattern of results. 

Barn med ADHD, DBD 
och ADHD+DBD presterar 
sämre på EF test än barn 
utan diagnos.   
 
 
 
 
 
 
Signifikant skillnad mellan 
barnen med diagnos och 
kontrollgruppen på 
inhibering.  
 
Ingen skillnad mellan 
grupperna hittades 
gällande arbetsminne.  
 
 
Stor skillnad mellan 
grupperna vad gäller 
inhibering men inte vad 
gäller arbetsminne.  
 
 
 
IQ påverkade inte 
resultatet. 

Allmänna EF 
brister.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande 
inhibering 
 
 
 
Ingen skillnad 
arbetsminne 
 
 
 
Skillnader mellan 
inhibering 
 
 
 
 
 
IQ ingen 
påverkan  

Bristande EF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
EF 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
 
 
Skillnader och 
påverkan av 
resultat 

Schoemaker, 
Bunte, 
Andrews Espy, 

Post-hoc analyses showed that 
children performed significantly 
better at each subsequent 

Barnen presterade bättre 
för varje testomgång.  
 

Förbättrade 
resultat  
 

Skillnader och 
påverkan 
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Dekvić & 
Mattys, 2014 

assessment. 
 
Although performance of all four 
groups increased over assessments 
this increase was more pronounced 
for the three clinical groups 
compared to the TD group. 
 
When IQ was added as a covariate, 
all main effects remained 
significant and the post-hoc results 
remained the same. 
 
The clinical groups performed 
worse than the TD group across 
the three assessments. 
 
 
 Interestingly, the younger children 
showed a faster 
improvement compared to the 
older preschool children. 
 
The improvement of inhibition 
performance in children with a 
clinical diagnosis was even more 
pronounced than the improvement 
of TD children […]  In contrast, 
there were no differences between 
groups regarding the rate of 
development of working memory 
performance. 

 
 
Alla grupper utvecklades 
genom testerna men de 
kliniska grupperna 
utvecklades mest. 
 
 
IQ påverkade inte resultat  
 
 
 
 
De kliniska grupperna 
presterade sämre än 
kontrollgruppen på 
samtliga test. 
 
De yngre barnen 
utvecklades snabbare än de 
äldre. 
 
 
De kliniska grupperna 
utvecklade inhibering 
snabbare än 
kontrollgruppen, men 
arbetsminne utvecklades i 
samma takt.  
 

 
 
Förbättrade 
resultat 
 
 
 
 
IQ ingen 
påverkan  
 
 
 
Svårigheter med 
EF 
 
 
 
Snabbare 
utveckling hos 
yngre barn 
 
 
Förbättrade 
resultat  
 
 
 
 
 

 
 
Interventions 
resultat 
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påverkan av 
resultat  
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Tidiga insatser  
 
 
 
 
Interventions 
resultat 

Sinzig, 
Vinzelberg, 
Evers & 
Lehmkuhl, 
2014 

Results on the inhibition task show 
that the ASD group appeared more 
impaired than the ADHD and the 
TD group […] However, the 
ADHD group performed less well 
than the TD group.  
 
Social dysfunctioning and 
aggressive behaviour were 
associated with EF deficits in 
ADHD patients. 
 
 
Correlations of age and task 
performance revealed that 
especially in ADHD children 
performance in inhibition seems to 
be influenced by age. 
 
The expectation that the ADHD 
children would be more impaired 
in inhibitory control than typically 

Barn med autism hade 
störst svårigheter med 
inhibering. ADHD hade 
dock mer svårigheter än 
barn utan diagnos.  
 
 
Bristande EF 
sammankopplat med 
sociala svårigheter och 
aggressivt beteende för 
barn med ADHD. 
 
ADHD barnens inhiberings 
förmåga påverkades 
mycket av ålder.  
 
 
 
Go/no go testet visade att 
barnen med ADHD hade 
försämrad inhiberings 

Inhiberings 
brister  
 
 
 
 
 
EF kopplat 
sociala 
svårigheter  
 
 
 
Ålders påverkan  
 
 
 
 
Inhiberings 
brister  
 
 

Bristande EF 
 
 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
 
Skillnader och 
påverkan av 
resultat 
 
 
 
Bristande EF 
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developed children, especially with 
regard to errors of omission and 
commission, was confirmed for the 
Go/NoGo-task for all variables, 
except for the variable ‘hits mean 
reaction time’. 
 
Flexibility […] ADHD children 
made more errors, but also more 
hits than typically developing 
children. 
 
Additionally, participants with 
ADHD worked faster in all three 
tasks. This can be interpreted as 
better performance but also as a 
problem of impulsivity. 

kontroll jämfört med barn 
utan diagnos.  
 
 
 
 
 
Barnen med ADHD hade 
både mer fel och mer 
träffar i flexibilitets testet 
än barn utan diagnos.  
 
Barnen med ADHD 
arbetade snabbare på 
samtliga test än de andra 
grupperna. Kan bero på 
bättre prestation eller 
svårigheter med 
impulsivitet.  

 
 
 
 
 
 
 
Impulsivitet  
 
 
 
 
Impulsivitet  

 
 
 
 
 
 
 
Bristande EF 
 
 
 
 
Bristande EF 

Sjöwall, 
Backman, 
Thorell, 2014 

Inhibition, working memory, 
reaction time variability, 
sustained attention, as well as 
delay aversion were all 
significantly related to symptoms 
of inattention.  
 
 
Only inhibition and working 
memory were significantly related 
to hyperactivity/impulsivity. 
 
 
All measures of emotion regulation 
except for regulation of sadness 
were associated with both 
inattention and 
hyperactivity/impulsivity.  
 
All significant effects remained 
when controlling for IQ. 
 
Both cognitive and motivation-
based regulation were shown to 
have independent effects in 
relation to symptoms of 
inattention. 
 
We found no significant 
interaction effects of executive 
functioning and delay aversion in 
relation to ADHD 
symptoms. These results imply that 
these two forms of regulation do 
not combine synergistically and 

Brister i inhibering, 
arbetsminne, reaktionstid, 
bibehållen uppmärksamhet 
och fördröjningsaversion 
signifikant associerade 
med ouppmärksamhet.  
 
Bara arbetsminne och 
inhibering associerat till 
hyperaktivitet.  
 
Emotions reglering kopplat 
till ouppmärksamhet och 
hyperaktivitet förutom 
ledsamhet.  
 
 
IQ ingen påverkan.  
 
 
 
Både kognitiv och 
motivations reglering 
associerade med 
ouppmärksamt. 
 
Ingen association mellan 
EF och 
fördröjningsaversion i 
förhållande till ADHD 
symptom. De kan enskilt 
ha en effekt.  
 
 

Allmänna brister 
i EF 
 
 
 
 
 
Specifika brister i 
EF 
 
 
Emotions-
reglering kopplat 
till ADHD 
 
 
IQ ingen 
påverkan  
 
 
 
Kognitiv och 
motivations 
reglering  
 
 
Fördröjnings-
aversion 
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that they can act alone in 
producing an effect. 
Our findings could be taken as an 
indication that ADHD symptoms 
in preschool are not only related to 
pronounced and often occurring 
negative emotions, but also 
specifically to the regulation 
of both negative and positive 
emotions. 

ADHD symptom i 
förskolan är relaterat till 
både positiv och negativ 
känsloreglering.  

Positiv och 
negativ känslo-
reglering  
 
 
 

EF 

Stievano & 
Valeri, 2011 

Positive ecological impact of the 
training was confirmed by parents, 
teachers and SDQ questionnaire.  
 
This treatment could provide, the 
child who has executive functions 
disorder, with sufficient skills to 
enable to enable generaliziation 
beyond the specifik clinic settings 
in which the skills are taught.  
 
At the beginning, perseverative 
error were frequent […] during 
training the perseverative ad 
random erroros were gradually 
less.  
 
The child was tested before 
trainging, after training and in a 
five- months fallow up. Results 
show improvements in executive 
function task.   

Föräldrar och lärare 
menade att interventionen 
gett en ekologisk inverkan. 
 
Interventionen kan öka EF 
inom fler situationen är det 
som tränas specifikt. 
 
 
 
 
Allt eftersom fick barnet 
mer ork och gjorde mindre 
slarvfel. 
 
 
 
Resultatet visade förbättrad 
EF. 
 

Positiv påverkan 
av intervention  
 
 
Öka EF även i 
vardagen 
 
 
 
 
 
Positiv påverkan 
av intervention  
 
 
 
 
Förbättrad EF 
 
 

Interventions 
resultat  
 
 
EF 
 
 
 
 
 
 
Interventions 
resultat  
 
 
 
 
EF 

Tamm, 
Nekonezy & 
Hughes, 2014 

The results of our exploratory 
linear mixed model analyses of 
repeated measures revealed a 
significant positive impact on child 
executive functioning 
performance. 
 
We observed significant 
improvements in parent and 
clinician ratings of ADHD 
inattention symptoms. 
Although not significant, we also 
observed reductions in teacher 
ratings of ADHD inattention 
symptoms. 
 
This open trial showed that 
executive function training with 
a metacognitive focus is a 
promising intervention for young 
children with ADHD. 

Resultaten visade 
förbättrade EF förmågor. 
 
 
 
 
Test och 
föräldraskattningar visade 
signifikanta förbättringar. 
Lärarskattningar visade 
förbättring men inte 
signifikant. 
 
 
 
 
Denna typ av EF träning är 
en lovande intervention för 
unga barn med ADHD. 
 
 

Förbättrad EF 
 
 
 
 
 
Olika resultat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovande 
intervention för 
unga barn 
 
 

Interventions 
resultat 
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Significant executive functioning 
improvements were seen for 
auditory and visual attention and 
related ability to follow directions, 
working memory, and the task-
switching efficiency. 

Signifikanta EF 
förbättringar  för ljud och 
visuell uppmärksamhet, 
förmåga att följa 
instruktioner, arbetsminne 
och kognitiv flexibilitet.  

Specifika EF 
förbättringar  
 
 
 
 

Interventions 
resultat 
 

Zhang, Shuai, 
Zhang, Wang, 
Lu, Tan, Pan 
& Shen, 2018 

Compared to the NC group, the 
ADHD group had significantly 
higher scores in all dimensions of 
the BRIEF‐P. 
 
ADHD group had significantly 
lower scores on the Statue, WG, 
CI, VP, Toy Delay Task, and 
Matrices Tasks than NC children 
[…]  implying poorer performance. 
 
No significant differences were 
found on NM tasks, AR tasks, TM 
tasks, Candy Delay Tasks, and 
Block Structure tasks between 
ADHD and NC groups. 
 
In addition, the findings on VP 
indicated that, while ADHD‐HI 
subtype was susceptible to 
impulsive, ADHD‐C subtype 
showed more difficulty to finish 
tasks. 
 
 
 
Significant group differences were 
found that all ADHD subtypes 
differed from one another on the 
inhibition domain, regardless of 
rating scale and 
neuropsychological measures, 
suggesting that ADHD symptoms 
are characterized by 
weakness in inhibitory controls 
and that general poor EF may 
stem from poor performance on 
inhibition. 
 
Tasks remained significant after 
controlling for IQ and age, 
suggesting that the significant 
correlation between ADHD 
and EF was not impacted by 
general intelligent and age. 

ADHD grupperna hade 
högre (sämre) poäng på 
föräldraskattningarna. 
 
 
ADHD grupperna hade 
lägre testresultat på 6 test.  
 
 
 
 
ADHD grupperna skilde 
sig inte från 
kontrollgruppen på 5 test.  
 
 
 
ADHD gruppen med 
främst ouppmärksamhet 
hade störst svårigheter med 
impulsivitet. ADHD 
gruppen med kombinerade 
svårigheter hade 
svårigheter att avsluta 
uppgifter.  
 
Alla ADHD grupper skilde 
sig från varandra på 
inhiberings test vilket tyder 
på att inhiberings kontroll 
och generella svårigheter 
med EF är 
karakteriserande för 
ADHD.  
 
 
 
 
 
IQ påverkade inte studien 
resultat. 
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Likvärdiga 
resultat  
 
 
 
 
Skillnader mellan 
undergrupper  
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