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SAMBANDET MELLAN BRISTER I EXEKUTIVA FUNKTIONER 

OCH SYMTOM PÅ ADHD HOS FÖRSKOLEBARN 

 

Linda Ramstrand och Vincent Rey 

 

 

Brister i exekutiva funktioner (EF) har i tidigare forskning visat sig ha ett 

samband till symtom på Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan brister i EF och 

lärarskattade ADHD-symtom hos förskolebarn i en icke-klinisk urvalsgrupp 

med en heterogen socioekonomisk bakgrund. Studien undersökte också 

könsskillnader i ADHD-symtom. Test av inhibition, arbetsminne och kognitiv 

flexibilitet analyserades för att undersöka i vilken utsträckning dessa kunde 

förklara ADHD-symtom. Resultaten visade att det fanns ett tydlig samband 

mellan brister i EF och ADHD-symtom. Brister i inhibition var av störst 

betydelse för att förklara variation i ADHD-symtom i denna ålder. Sambandet 

mellan EF och ADHD-symtom var tydligare vad gäller symtom på 

ouppmärksamhet jämfört med symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. Vidare 

uppvisade pojkarna i högre grad ADHD-symtom jämfört med flickorna. 

Sammantaget bidrar dessa resultat med en ökad kunskap om vilka specifika 

brister i EF som kan kopplas till ADHD-symtom i tidig ålder. Merparten av 

resultaten är i linje med tidigare forskning medan det faktum att brister i EF i 

högre grad förklarade symtom på ouppmärksamhet skiljer sig från denna. 

Resultaten från denna studie talar även för att kognitiv flexibilitet som tidigare 

inte undersökts särskilt mycket bör inkluderas i liknande studier framöver. 

 

Inledning 

 

Olika typer av uppmärksamhetsstörningar, med eller utan hyperaktivitet och brister i 

impulskontroll, samlas under diagnosen Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

ADHD-symtom har i tidigare forskning visat sig ha en tydlig koppling till brister i exekutiva 

funktioner (EF), såväl i kliniska som i icke-kliniska populationer (se exempelvis Castellanos, 

Sonuga-Barke, Milham & Tannock, 2006; Brocki & Bohlin, 2006; Willcutt, Doyle, Nigg, 

Faraone & Pennington, 2005). Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn på flera olika 

funktioner som är involverade i målinriktat beteende och fungerar som hjärnans samordnare. 

EF används exempelvis när vi behöver anpassa oss för att lösa ett problem, stå emot en impuls 

eller bibehålla vårt fokus även när det är svårt eller tråkigt. Att brister i EF har ett samband med 

ADHD-symtom ligger i linje med Barkleys teori (1997) om ADHD-utveckling. Teorin 

argumenterar för att en grundstomme i utvecklingen av ADHD är olika former av nedsättningar 

i inhibitionsförmåga. Dessa nedsättningar menar Barkley i sin tur försvårar utvecklingen av 

enligt honom mer avancerade EF, exempelvis arbetsminne och självreglering av affekt. 

Exekutiva funktioners roll vid ADHD är mindre beforskat vad gäller förskolebarn, samtidigt 

som en betydande del i utvecklingen av EF sker i just den åldern (Diamond, 2013; Brocki, 

2007; Nelson, James & Espy, 2016). Eftersom att unga barns hjärnor är under ständig 

utveckling är det inte självklart att det är samma delar av samlingsbegreppet exekutiva 

funktioner som predicerar symtom på ADHD hos 4–5 åringar, som hos 6–7 åringar eller 12-13 

åringar. Få studier har undersökt vilka specifika EF som är viktiga komponenter i förståelsen 

av ADHD i olika åldrar, och har oftast utgått från kliniska populationer med exempelvis barn 
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som redan diagnostiserats med ADHD eller barn som av kliniker/skolpersonal identifierats vara 

i riskzonen för utveckling av ADHD (Berlin & Bohlin, 2002; Brocki, Eninger, Thorell & 

Bohlin, 2010). Det finns därmed ett behov av studier som undersöker den åldersspecifika 

relationen mellan EF och ADHD-symtom hos unga barn (4–5 års ålder) som tillhör 

normalpopulationen och som har en mer heterogen bakgrund än dessa kliniska populationer. 

 

Att öka kunskapen om ADHD och EF hos unga barn är också av vikt då ADHD är ett 

högaktuellt ämne i dagens samhällsdebatt. Antalet ADHD-diagnoser har ökat i Sverige de 

senaste åren även om många experter är överens om att en faktiskt ökad prevalens av ADHD 

troligtvis inte har skett (Socialstyrelsen, 2016). Det diskuteras flitigt om det ökade antalet 

diagnoser beror på att kliniker överdiagnostiserar ADHD, och att svårigheterna snarare beror 

på att barnen inte är färdigutvecklade och att man därmed diagnostiserar omognad. Detta 

påstående stöds bland annat av en stor svensk studie som visade att signifikant fler barn födda 

i november/december jämfört med januari/februari har en ADHD-diagnos och medicineras för 

sina symtom (Halldner et al., 2014). Socialstyrelsen (2016) skriver däremot att det ökade antalet 

diagnoser troligtvis beror på att kliniker fått en större kunskap om problematiken och därmed 

blivit bättre på att upptäcka svårigheter som tidigare hade missats. De lyfter dock fram att det 

faktum att ADHD diagnostiseras på basis av uppvisade symtom i sig alltid innebär en ökad risk 

för överdiagnostisering då andra sjukdomstillstånd eller svåra livsomständigheter kan generera 

snarlika symtom, en svårighet som även Nigg (2005) diskuterar i sin översiktsartikel om 

ADHD. Bilden kompliceras ytterligare av att diagnosen kan ge tillgång till hjälpmedel, medicin 

och även signalera att barnet behöver extra resurser i skolan, något som kan tänkas vara svårare 

att få utan diagnos. Dessa faktorer kan tänkas ge incitament att hellre diagnostisera tveksamma 

fall än att avstå. Sonuga-Barke och Halperin (2010) menar att det är viktigt att upptäcka ADHD 

medan hjärnan är som mest plastisk, innan beteendemönster och vanor har cementerats, i syfte 

att kunna få så god effekt på sina interventioner som möjligt. Det är samtidigt mycket viktigt 

att undvika att diagnostisera omognad, normalvariation, reaktioner på problematiska 

familjeförhållanden eller svårigheter att vänja sig vid en ny kontext, så att diagnosen inte 

urholkas. Detta är därför ett viktigt område där ökad kunskap om hur EF och ADHD tar sig i 

uttryck i dessa åldrar behöver belysas ytterligare. 

 

Exekutiva funktioner 

I vardagen uppkommer det ständigt nya situationer som kräver uppmärksamhet och 

viljemässigt agerande. Ofta behöver vi då kunna hålla flera saker i minnet samtidigt, hejda våra 

impulser och anpassa vårt handlande så att vi kan uppnå det vi vill. Det kan vara när vi avstår 

från att skicka iväg ett argt SMS till någon vi blivit irriterade på, när vi ska finna en ny lösning 

på en uppgift som vi fastnat med eller när vi ska planera och prioritera bland våra åtaganden. 

EF kan sägas användas när vi inte låter oss själva gå på autopilot utan snarare medvetet 

anstränger oss på exempelvis ovan nämnda sätt (Diamond, 2013). EF är ett paraplybegrepp som 

innefattar de kognitiva funktioner som styrs av prefrontala delar av hjärnbarken och som 

används för att medvetet reglera tankar, känslor och beteenden (Best & Miller, 2010). EF ses 

därmed som en intentionell uppifrån styrd process som möjliggör målinriktat beteende i vilket 

det ofta krävs att individen kan bibehålla uppmärksamheten, bortse från irrelevanta stimuli och 

hantera oväntade förändringar i sin omgivning (Brocki, 2007; Diamond, 2013). Utvecklingen 

av våra EF sker till stor del under förskoleåren och för barn mellan 3 till 6 år ses en tydlig 

åldersrelaterad förbättring på olika test av EF (Carlson, 2005). EF har visat sig vara en central 

komponent för en positiv utveckling i flera aspekter i livet, bland annat fysisk- och psykisk 

hälsa, akademiska prestationer, jobbprestation och som skyddsfaktor för sociala problem såsom 

exempelvis kriminalitet, drogproblem och vårdslöst beteende (Moffitt et al., 2011).  
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EF har studerats i hög utsträckning, men då det är ett stort och brett begrepp har det inom 

forskningsfältet ibland använts flera olika definitioner på de delkomponenter som utgör EF. 

Både Diamond (2013) samt Miyake och Friedman (2012), som är ledande inom fältet, ser dock 

inhibition, arbetsminne och kognitiv flexibilitet som de centrala komponenterna i EF. 

Framförallt har konfirmatoriska faktorsanalyser av flera välanvända EF-test använts, och 

utmynnat i tre kluster som teoretiskt kunnat härledas till just dessa tre delkomponenter (Miyake 

& Friedman, 2012). Detta är i linje med Bagetta och Alexander (2016) som gjorde en 

systematisk översikt där de försökte bringa ordning och minska begreppsförvirringen kring EF 

och dess beståndsdelar. De fann att en klar majoritet av forskarna såg EF som bestående av 

flera urskiljningsbara delar. Deras genomgång visade vidare att de komponenter som mest 

frekvent använts när EF studerats var inhibition, arbetsminne och kognitiv flexibilitet. Vissa 

teoretiker använder dock updating synonymt med arbetsminne och shifting synonymt med 

kognitiv flexibilitet (Bagetta & Alexander, 2016). 

 

Inhibition 

Inhibition, eller inhibitorisk kontroll som ibland används synonymt, innebär förmågan att 

kontrollera sina beteenden, känslor, tankar och uppmärksamhet. Detta möjliggör att man kan 

blockera eller hejda sig från att agera på egna impulser eller externa stimuli, och istället göra 

det som krävs eller är lämpligt i den givna situationen (Bagetta & Alexander, 2016; Best & 

Miller, 2010). Diamond (2013) menar att inhibition består av två komponenter: 

interferenskontroll och responsinhibering. Interferenskontroll innebär att selektivt rikta sin 

uppmärksamhet dit man önskar och effektivt kunna blockera eller trycka undan störande stimuli 

som exempelvis ljud, egna minnen eller tankar och istället ägna sig åt det man tänkt. 

Responsinhibering innebär att kontrollera sitt beteende i syfte att hejda en impuls, exempelvis 

att avstå från att äta en sötsak eller kvickt ge igen på någon som retat en. Dessa delkomponenter 

av inhibition tycks emellertid vara starkt korrelerade och kan i faktoranalyser förklaras av 

endast en faktor (Friedman & Miyake 2004; Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & 

Wage, 2000).   

 

Inhibition anses vara en grundläggande del av EF (Miyake et al., 2000) och tycks vara den 

delkomponent av EF som utvecklas först (Best & Miller, 2010). Även Barkley (1997) ser 

inhibition som den mest centrala komponenten i sin hierarkiska modell över EF. Han menar att 

olika aspekter av inhibitionsförmåga möjliggör övriga EF. I enlighet med modellen leder 

således en central nedsättning i inhibition även till svårigheter med andra EF och kan innebära 

problem med att agera fokuserat och målinriktat. Det är exempelvis centralt att kunna bortse 

från yttre eller inre störningsmoment och inte agera impulsivt för att ha möjlighet att använda 

arbetsminnet eller kunna skifta mellan olika instruktioner (kognitiv flexibilitet). I 

förskoleåldern förbättras barns prestation på inhibitionstest som mest mellan 3 och 4 års ålder, 

i synnerhet på sådana test som kräver att barnen ska inhibera en respons och istället utföra en 

alternativ respons (Best & Miller, 2010). Enklare former av inhibition, så som att enbart vänta 

med att äta en sötsak, brukar kunna behärskas i ännu tidigare åldrar (Garon, Bryson & Smith, 

2008).  

 

Arbetsminne 

Arbetsminnet kan beskrivas som förmågan att hålla information i huvudet och manipulera 

denna utan att använda några yttre hjälpmedel (Diamond, 2013; Miyake et al., 2000). Denna 

information kan sedermera vara både icke-verbal (visuospatial) och verbal. Arbetsminnet är 

centralt för att begripa skrivet eller talat språk då det krävs att du håller tidigare information i 

huvudet och relaterar det till nyinkommen information. Ett typexempel när arbetsminnet 

används är när vi läser en bok eller när vi räknar matematik i huvudet (Diamond, 2013). 
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Ett nära relaterat begrepp är korttidsminnet, som kan beskrivas som lagringsfunktionen i 

arbetsminnet (Baddeley, 2010). Korttidsminnet används då man under kort tid enbart håller 

information i huvudet, exempelvis om man ska komma ihåg en portkod. Om man dessutom ska 

manipulera informationen man håller i huvudet, exempelvis sortera siffrorna i koden i 

storleksordning, då använder man snarare arbetsminnet eftersom det krävs något mer än att 

enbart lagra informationen. Även om dessa kognitiva förmågor är avhängiga varandra så har 

faktoranalyser visat att det finns en tydlig skillnad mellan arbetsminne och korttidsminne, även 

så tidigt som i förskoleåldern (Alloway, Gathercole, Willis & Adams, 2004). Förmågorna 

utvecklas också i olika takt, där korttidsminnet både utvecklas tidigare och har en snabbare 

utvecklingskurva än arbetsminnet (Diamond, 2013). 

 

Kognitiv flexibilitet 

Den tredje komponenten av EF är förmågan att kunna skifta mellan synsätt, regler eller 

uppgifter på ett flexibelt sätt (Best & Miller, 2010). Det handlar om att kunna se saker från olika 

perspektiv, både spatialt och mellanmänskligt, det vill säga både hur en figur skulle se ut från 

en annan vinkel men också förmågan att kunna frångå sitt eget perspektiv och försöka förstå en 

annan individs synsätt (Diamond, 2013). Kognitiv flexibilitet handlar också om förmågan att 

kunna anpassa sig till nya situationer eller förändrade krav, exempelvis att kunna byta strategi 

om ditt sätt att lösa ett problem inte tycks fungera. Kognitiv flexibilitet kan ses som motsatsen 

till rigiditet. 

 

Kognitiv flexibilitet ses som en något mer komplex EF än de övriga delkomponenterna 

(Barkley, 1997; Diamond, 2013). Vidare menar Diamond (2013) att kognitiv flexibilitet bygger 

på och kräver både inhibition och arbetsminne. För att exempelvis kunna se något från en annan 

persons perspektiv behöver du dels inhibera ditt egna mycket framträdande perspektiv, 

samtidigt som arbetsminnet aktiveras när du ska ha den andra personens åsikter och tankar i 

huvudet för att slutligen se saken ur dennes perspektiv. Samma sak gäller vid typiska test på 

kognitiv flexibilitet i vilka individen ofta ombeds skifta mellan olika regler, exempelvis först 

säga formen på en figur och sedan plötslig börja säga färgen på figuren istället. Vid sådana test 

behöver individen dels inhibera sina impulser att fortsätta svara enligt den första regeln, och 

samtidigt hålla den nya regeln i arbetsminnet och istället agera efter denna. 

 

Eftersom att kognitiv flexibilitet är avhängigt både inhibition och arbetsminne anses det vara 

den del av de tre EF som utvecklas sist (Best & Miller, 2010; Diamond, 2013). Redan i 

förskoleåldern kan barn dock börja klara av denna typ av uppgifter, men prestationen är 

beroende av svårighetsgraden på testen av kognitiv flexibilitet (att det exempelvis endast är två 

olika typer av regler, att man påminner om reglerna innan uppgiften börjar och så vidare). (Best 

& Miller 2010; Carlson, 2005; Diamond, 2013). 

 

Relationen mellan delkomponenterna av exekutiva funktioner 

Trots att inhibition, arbetsminne och kognitiv flexibilitet ofta beskrivs som tydligt separata delar 

av EF som mäts på olika sätt så menar Miyake et al. (2000) och Miyake och Friedman (2012), 

med stöd av konfirmatoriska faktoranalyser av ungdomar och vuxna, att komponenterna delar 

gemensam varians även om de olika komponenterna är möjliga att särskilja från varandra. 

Denna faktorslösning över EF kallar de unity-diversity-modellen då de finns gemensam 

variation (unity), men att komponenterna ändå går att skilja på (diversity). De menar att ett 

annat bevis för att det handlar om urskiljningsbara komponenter är att de förhåller sig på olika 

sätt gentemot andra neuropsykologiska förmågor, exempelvis begåvning. De föreslår att den 

gemensamma EF-faktorn handlar om förmågan att aktivt kunna hålla en given uppgifts mål i 
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huvudet, för att sedan använda denna information i syfte att influera mer automatiserade 

kognitiva processer. Miyake och Friedman (2012) konstaterar också att denna gemensamma 

EF-faktor i princip korrelerar perfekt med responsinhibering, och att denna faktor knappt 

lämnar någon inhibitionsspecifik varians kvar i faktorsanalyserna. Detta fynd är i linje med 

Munakata et al. (2011) som har föreslagit att just inhibition av beteende är en nödvändig 

förmåga för alla tre EF. Det stödjer även Barkleys (1997) betoning på inhibitionsförmågans 

centrala roll i EF.  Vidare delar Diamond (2006; 2013) till stora delar Miyake och Friedmans 

uppfattning om att det rör sig om tre urskiljningsbara komponenter. Diamonds uppfattning 

skiljer sig dock något då hon istället för att diskutera ett underliggande gemensamt konstrukt 

menar att inhibition, arbetsminne och kognitiv flexibilitet snarare samspelar när individen 

ägnar sig åt högre EF (eng. higher-level executive functions) så som problemlösning, logiskt 

tänkande och planering. 

 

Att de olika komponenterna av EF samspelar och är beroende av varandra är inte så konstigt. 

Du behöver kunna stänga ute störande ljud eller egna tankar som dyker upp (inhibition) för att 

kunna hålla information i huvudet och manipulera denna (arbetsminne). Det omvända gäller 

också, du behöver hålla en uppgifts mål eller regler aktivt i huvudet, för att veta vad för typ av 

respons du behöver inhibera. Som tidigare nämnts tänker sig även Diamond (2013) att kognitiv 

flexibilitet kräver både arbetsminne och inhibitionsförmåga. 

 

Det tycks vara så att de olika komponenterna av EF inte är lika urskiljningsbara hos yngre barn 

jämfört med äldre personer. Förskoleåldern är den tid där utvecklingen av EF börjar ta form, 

och de olika komponenterna i EF tycks även utvecklas i olika takt (Brocki, 2007; Diamond, 

2006; 2013). Miyakes et al. (2000) samt Miyakes och Friedmans forskning (2012) som tidigare 

nämnts är gjord på ungdomar och vuxna. När liknande konfirmatoriska faktoranalyser gjorts på 

förskolebarn mellan 2:3 - 6 år kunde en ensam faktor förklara majoriteten av variansen på olika 

test av exekutiv funktion (Wiebe, Espy & Charak, 2008), något som talar för att komponenterna 

i EF ännu inte är lika differentierade hos förskolebarn jämfört med vuxna. 

 

ADHD 

ADHD är en diagnos som beskriver ett ihållande mönster av nedsättningar och svårigheter inom 

ouppmärksamhet samt hyperaktivitet/impulsivitet (American Psychiatric Association [APA], 

2013). Svårigheter med inhibition av beteende är centralt vilket kan göra det svårt att hejda sina 

impulser (Barkley, 1997). Det kan även leda till att ett pågående beteende avbryts då 

uppmärksamheten dras till något annat stimuli och gör det svårt att fokusera. Detta ger till följd 

att en person med ADHD ofta har svårt att till exempel organisera, planera, sätta igång och 

fullfölja aktiviteter.  För många med bristande impulskontroll kan sådant som att agera eller 

prata utan att först tänka efter ibland leda till att man försätter sig i olyckliga situationer. Många 

har också svårt att hantera förändringar i rutiner och situationer och upplever ofta stor trötthet 

av att behöva anstränga sig för att få vardagen att fungera (Gillberg, 2010; Wicks-Nelson & 

Israel, 2014; Socialstyrelsen, 2004). Utgångspunkten i diagnostiseringen av ADHD baseras på 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, DSM-V, där det bedöms i 

vilken utsträckning individen uppfyller kriterier inom ouppmärksamhet respektive 

hyperaktivitet/impulsivitet och till vilken grad dessa inverkar på funktionsnivå eller 

utvecklingsnivå. Symtomen ska ha förekommit innan 12 års ålder. För att ett kriterium ska vara 

uppfyllt ska det tydligt avvika från vad som kan anses utvecklingsmässigt åldersadekvat. Vid 

diagnostisering ska också specificeras om det rör sig om kombinerad form, eller om 

symtombilden huvudsakligen är av hyperaktiv/impulsiv eller ouppmärksam form (APA, 2013). 
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En uppskattning av prevalensen av ADHD i Sverige är att cirka 3–6 % av barn i skolåldern har 

ADHD, där prevalensen är ungefär 2–3 gånger högre för pojkar än för flickor (Socialstyrelsen 

2014; Socialstyrelsen, 2005). Majoriteten av yngre barn som diagnostiserats med ADHD har 

kvar symtomen som tonåringar och vuxna (Barkley, 2016; Lahey et al., 2016), även om 

symtombilden tenderar att förändras främst vad gäller en sjunkande grad av hyperaktivitet och 

impulsivitet (Wicks-Nelson & Israel, 2014). Utvecklingskurvan för ADHD är dock mycket 

heterogen gällande vilka specifika symtom som förändras och påverkar individens funktion 

(Matthews et al., 2014). Det som verkar predicera fortsatta svårigheter mest är högre grad av 

symtom i tidig ålder (Barkley, 2016; Wicks-Nelson & Israel, 2014). Hos personer med ADHD 

finns även en hög grad av psykiatrisk samsjuklighet, vilket kan påverka hur ADHD-symtomen 

yttrar sig och vad det får för konsekvenser för individen (Ollendick, Jerrett, Grills-Taquechel, 

Hovey & Wolff, 2008). I flera studier har ADHD visat sig innebära en risk för nedsättningar i 

viktiga områden i livet så som skolprestation, sociala färdigheter och en ökad förekomst av 

beteendeproblem (se exempelvis Barkley et al., 2006; DuPaul, McGoey, Eckert & VanBrakle, 

2001). 

 

Etiologi 

Den symtombaserade diagnostik som används vid utredning av ADHD ämnar inte fastställa 

dess orsak. Forskare har däremot försökt förklara vad ADHD kan bero på och har närmare 

undersökt både biologiska och sociala faktorer. Idag är det allmänt vedertaget att etiologin 

bakom ADHD är heterogen, även om ett stort bidrag tycks bero på genetik (Biederman, 2004; 

Nigg, 2005). Detta styrks av det faktum att ADHD i flera studier visat sig vara mycket ärftligt. 

Biedermans översikt (2004) redovisar ett medelvärde på på .77 för heritabilitet utifrån flertalet 

studier och Faraone et al. (2005) uppskattar ärftligheten till .76. De genetiska och neurologiska 

bidragen är bland annat dysfunktioner i hjärnans frontala delar och dysreglering av 

dopaminsystemet (Biederman, 2004; Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson & Tannock, 2005; 

Sonuga-Barke & Halperin, 2010). Signalsubstanserna dopamin och noradrenalin, som reglerar 

belöningssystemet respektive graden av vakenhet, tycks ha en central roll (Biederman, 2004; 

Spencer, Biederman, Wilens & Faraone, 2002). De neurologiska fynd som rapporterats hos 

individer med ADHD berör främst minskad storlek och aktivitet hos de nervbanor i hjärnans 

prefrontala delar som styr sådant som impulskontroll, aktivitetsgrad och uppmärksamhet (Craig 

et al., 2016; Spencer et al., 2002). De neurobiologiska fynden ökar förståelsen för den ärftliga 

komponenten, samtidigt som det inte innebär att man automatiskt ärver en ADHD-diagnos. 

Miljön fyller också en viktig funktion och påverkar hur individens genetiska sårbarhet yttrar 

sig och hur funktionshindrade denna sårbarhet blir. Detta kan innefatta faktorer som exempelvis 

socioekonomisk status, stress, konflikter i familjen eller förlossningskomplikationer 

(Biederman, 2004; Wicks-Nelson & Israel, 2014). En individ med en genetisk sårbarhet för 

ADHD kan exempelvis befinna sig i en resursstark miljö med hög struktur, god skolmiljö och 

stabila familjeförhållanden, vilket medför att sårbarheten inte “slår igenom” och gör att 

individen inte uppfyller kriterierna för ADHD. En individ med samma genetiska sårbarhet i en 

rörig miljö utan lika mycket stöd kan däremot tänkas bli mer negativt påverkad av sin genetiska 

sårbarhet.  

 

ADHD i förskoleåldern 

ADHD beskrivs som en diagnos som debuterar och yttrar sig i tidig ålder. Egger, Kondo och 

Angold (2006) beskriver i sin översiktsstudie att diagnostiserad ADHD hos förskolebarn är 

vanligast i den kombinerade formen eller i hyperaktiv/impulsiv form, snarare än i ouppmärksam 

form. I en longitudinell studie av Curchak-Lichtin, Chacko och Halperin (2014) visades att 

den hyperaktiva/impulsiva formen minskade över tid medan den ouppmärksamma formen 

ökade i takt med stigande ålder. Denna åldersrelaterade förändring av ADHD-symtom har 
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också visats av Lahey et al. (2005). Vidare fann Egger et al. (2006) stöd för att ADHD i DSM-

IV-R är en reliabel och valid diagnos för barn så små som 2–5 år då den väl predicerar ADHD 

även högre upp i åldrarna vad gäller symtombild och funktionsnedsättning. McGoey, DuPaul, 

Haley och Shelton (2007) framhåller dock att ADHD-diagnostisering är mycket svårt avseende 

barn mellan 3–6 år. Detta framförallt då många beteenden som kan associeras med ADHD-

problematik innefattar vad som kan förväntas vara åldersadekvat hos barn i förskoleåldern, 

exempelvis att agera innan man tänker, sprallighet och mycket energi. Detta måste således tas 

i beaktande vid diagnostisering. 

 

Curchak-Lichtin et al. (2014) undersökte även användbarheten av de olika kriterierna i DSM-

IV för diagnostisering av ADHD hos yngre barn. De fann att vissa kriterier verkar beskriva 

ADHD oavsett ålder, men att kriterier på ouppmärksamhet var mindre användbara för att skilja 

ut ADHD från icke-ADHD hos barn i åldrarna 4–5 år. Hos denna åldersgrupp tycks symtom på 

hyperaktivitet/impulsivitet vara mer framträdande och dessa kriterier är därför mer användbara 

för att identifiera ADHD. I åldersgruppen 6–7 år kan däremot kriterier på ouppmärksamhet 

fungera för att skilja barn med ADHD från barn utan ADHD. Möjliga anledningar till att 

kriterierna på ouppmärksamhet inte är särskilt användbara för att särskilja barn med och utan 

ADHD-problematik kring 4–5 års ålder tycks vara att det inom normalspannet redan finns en 

stor variation då dessa förmågor inte är helt utvecklade ännu. Dessutom befinner sig barnen i 

en kontext där det inte ställs så höga krav på deras uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. 

I dessa åldrar skulle man något förenklat kunna säga att vuxna individer i princip fungerar som 

ställföreträdande EF, då de ofta planerar barnens matsäckar, håller koll på deras leksaker och 

så vidare. I takt med att högre krav ställs på uppmärksamhet och koncentration blir emellertid 

dessa kriterier mer användbara i diagnostiken av ADHD. 

 

Exekutiva funktioner och ADHD 

Brister i EF är en av de neuropsykologiska komponenter som idag ses som mest relevanta för 

förståelsen av hur ADHD uppkommer och yttrar sig (se exempelvis Castellanos et al., 2006; 

Willcutt et al., 2005). Teorier kring relationen mellan EF och ADHD baseras på 

neuropsykologiska fynd så som att de nedsättningar man funnit i framförallt hjärnans frontala 

delar hos ADHD-patienter också är sådana hjärnområden som påverkar våra EF (Barkley, 1997; 

Craig et al., 2016; Matthews et al., 2006; Willcutt et al., 2005). I sin metaanalys av 83 studier 

gjorda på både barn och tonåringar fann Willcutt et al. (2005) att grupper med ADHD presterade 

signifikant sämre på test av EF än grupper utan ADHD. I snitt presterade grupperna med ADHD 

måttligt sämre än kontrollgrupperna på en rad vedertagna test för bedömning av EF (d = .43 - 

.69 i de olika studierna, korrigerat för bland annat IQ, utbildningsnivå och komorbida symtom). 

Sonuga-Barke, Dalen och Remington (2003) drog också slutsatsen att EF tycks vara en av de 

viktigaste neuropsykologiska komponenterna i symtom på ADHD hos förskolebarn, även när 

man kontrollerat för andra faktorer såsom IQ och ålder. Flertalet andra studier har också visat 

på signifikanta samband mellan brister i EF och ADHD, både i icke-kliniska (se exempelvis 

Brocki & Bohlin, 2006; Thorell & Wåhlstedt, 2006; Wåhlstedt et al., 2008) och kliniska 

urvalsgrupper (se exempelvis Schoemaker et al., 2012; Schoemaker et al., 2013). 

 

Även om brister i EF har ett tydligt samband med ADHD så råder det inte enighet om exakt 

hur stor roll EF har i relation till ADHD, och hur denna roll ser ut. En av de mest framträdande 

teorierna är Barkleys som menar att ADHD innebär en primär nedsättning i EF, främst i 

inhibition (Barkley, 1997). Resultat från en mängd studier som bekräftar framförallt 

inhibitionssvårigheter hos grupper med ADHD ger stöd åt denna teori (se exempelvis 

Schoemaker et al., 2012; Sonuga-Barke, Dalen, Daley, Remington, 2002; Thorell & Wåhlstedt, 

2006). Barkleys resonemang borde då innebära att alla individer med ADHD har brister i EF. 
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Så är dock inte fallet. Metaanalysen av Willcutt et al. (2005) och Niggs översikt på området 

(2005) visade att även om individer med ADHD på gruppnivå uppvisade signifikanta brister i 

EF så var effektstorlekarna inte tillräckligt stora och resultaten på test av EF mycket heterogena, 

vilket de menar är en indikator på att brister i EF varken är tillräckligt eller nödvändigt för att 

förstå ADHD. Denna heterogenitet i testresultat i samspel med brister i metodologin för hur 

man mäter EF, menar även Castellanos et al. (2006) gör att det inte går att fastställa inhibition 

eller andra EF som en primär nedsättning för alla individer med ADHD. 

 

Flertalet andra neuropsykologiska dysfunktioner har upptäckts hos barn med ADHD så som 

exempelvis svårigheter med tidsuppfattning, motivation, självreglering och känslighet för 

belöningar (Wicks-Nelson & Israel, 2014), samt reglering av vakenhetsgrad och aktivitetsnivå 

(Sergeant, 2000). Sonuga-Barke et al. (2003) och Sonuga-Barke, Sergeant, Nigg och Willcutt 

(2008) framhåller exempelvis EF som en viktig, distinkt neuropsykologisk komponent i ADHD 

tillsammans med ovilja att vänta (eng. delay aversion). Det faktum att det finns flera andra 

neuropsykologiska nedsättningar som kopplats till ADHD utöver EF, samt att det finns en stor 

variation i nedsättningar inom och mellan individer med diagnosen innebär att det sannolikt 

finns flera olika vägar som kan leda till ADHD snarare än en enda förklaringsmodell (Matthews 

et al., 2014; Nigg & Casey, 2005; Wicks-Nelson & Israel., 2014). Sammantaget så talar detta 

för att sambandet mellan EF och ADHD är komplext, och att andra faktorer utöver EF behövs 

för att få en mer heltäckande förståelse av variationen i ADHD-symtom (Nigg, 2005; Willcutt 

et al., 2005). 

 

Tidigare forskning: exekutiva funktioners samband med ADHD i förskoleåldern 

Det är ett faktum att EF är en viktig komponent i förståelsen av ADHD, och en del studier har 

belyst sambandet mellan EF och ADHD i just förskoleåldern. Många forskare har liksom i 

föreliggande studie valt att dela upp EF i flertalet komponenter för att närmare undersöka de 

enskilda delkomponenternas bidrag till ADHD-symtom. Resultaten pekar på att det för 

förskolebarn främst är nedsättningar i inhibition som tycks bidra till symtom på ADHD (Brocki 

et al., 2010; Schoemaker et al., 2012; Sonuga-Barke et al., 2002; Thorell & Wåhlstedt, 2006). 

Berlin och Bohlin (2002) visade att nedsättningar i inhibition av beteende främst var kopplat 

till symtom på hyperaktivitet hos en icke-klinisk barngrupp i förskoleålder. Nelson et al. (2016) 

fann också att generell nedsatt exekutiv funktion i förskoleåldern framförallt hade ett samband 

med symtom på hyperaktivitet i ADHD, mer specifikt motorisk impulskontroll. 

 

Vad gäller arbetsminnets koppling till ADHD i förskoleåldern är resultaten inte lika 

samstämmiga som för inhibition. Sonuga-Barke et al. (2002) och Brocki (2007) fann inte några 

signifikanta samband mellan nedsättningar i arbetsminne och ADHD, medan andra har funnit 

en sådan koppling för förskolebarn (Mariani & Barkley, 1997; Thorell & Wåhlstedt, 2006). 

Tillman, Eninger, Forssman och Bohlin (2011) fann även de en koppling mellan arbetsminne 

och ADHD hos barn 6–16 år, och då i synnerhet till symtom på ouppmärksamhet snarare än 

symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. Arbetsminnets koppling till symtom på ADHD tycks 

däremot bli mer tydligt ju äldre barnen blir (Brocki & Bohlin, 2006). I en m0etaanalys av 

Martinussen et al. (2005) där barn mellan 4–18 år inkluderades påvisade författarna att det fanns 

måttligt till starka kopplingar mellan nedsatt arbetsminne och ADHD-symtom. Även 

metaanalysen av Willcutt et al. (2005) visade att barn och tonåringar med ADHD hade 

nedsättningar i arbetsminne. 

 

Vad gäller kognitiv flexibilitets koppling till ADHD-symtom i förskoleåldern, har den 

delkomponenten av EF inte studerats i samma utsträckning som inhibition och arbetsminne. I 

Thorell och Wåhlstedts studie (2006) användes dock testet Verbal Fluency som enligt Diamond 
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(2013) är ett vanligt förekommande mått på kognitiv flexibilitet. I den studien fann man ett 

svagt signifikant samband mellan verbal fluency och ADHD-symtom. I metaanalysen av 

Schoemaker et al. (2013) av förskolebarn med externaliserade beteendeproblem (bland annat 

symtom på ADHD eller diagnostiserad ADHD) fann även de endast ett svagt samband mellan 

beteendeproblem och kognitiv flexibilitet. 

 

Sammanfattningsvis tyder den tidigare forskningen på att det framförallt är inhibitionsförmågan 

som tycks vara den delkomponent av EF som har tydligast koppling till ADHD-symtom i 

förskoleåldern. Vidare finns det indikationer på att inhibition har något starkare koppling till 

symtom på hyperaktivitet/impulsivitet jämfört med symtom på ouppmärksamhet, något som är 

i linje med Curchak-Lichtin et al. (2014) som menade att det främst är kriterier som ämnar mäta 

hyperaktivitet och impulsivitet som är mest användbart vid diagnostisering av ADHD i yngre 

åldrar. Det stämmer också överens med det faktum att fler barn i yngre åldrar diagnostiseras 

med ADHD kombinerad form eller ADHD med hyperaktiv/impulsiv form (Egger et al., 2006). 

Vad gäller de något mer komplexa EF, arbetsminne och kognitiv flexibilitet, så är 

forskningsresultaten mer blygsamma: vissa studier visade på svaga samband medan andra inte 

visade några samband mellan dessa EF och ADHD-symtom i förskoleåldern. Det verkar 

emellertid vara så att dessa komponenter, i synnerhet arbetsminnet, får tydligare samband med 

ADHD-symtom ju äldre individerna blir. 

 

Tidigare forskning: könsskillnader i ADHD 

Tidigare forskning har även visat att pojkar uppvisar mer ADHD-symtom än flickor. Hartung 

et al. (2002) fann i deras studie på barn mellan 3–7 år att pojkarna uppvisade mer symtom på 

ADHD, i synnerhet i skolåldern. De framhäver dock i hög grad likheterna snarare än 

skillnaderna mellan könen i sin studie. Martel (2013) fann däremot inga könsskillnader i 

ADHD-symtom i sin studie av barn 3–6 år. Könsskillnader har även påvisats i något högre 

åldrar. Hos barn, 6–18 år, visade Hasson och Fines metaanalys (2012) av studier med The 

Continuous Performance Test, CPT (ett mycket välanvänt test av ADHD) att pojkarna 

uppvisade mer impulsivitet än flickorna. Däremot fanns inga skillnader vad gäller symtom på 

ouppmärksamhet. Som tidigare nämnts är även prevalensen för ADHD högre hos pojkar än hos 

flickor (Socialstyrelsen, 2004; 2015). Trenden tycks dock vara att allt fler flickor diagnostiseras 

och en möjlig förklaring till detta är att många flickors svårigheter förbisetts då de inte yttrat 

sig så som ADHD-symtom beskrivits tidigare (ADHD-center, 2013). I ADHD-centers översikt 

Flickor med ADHD (2013) beskrivs hur flickors problematik yttrar sig annorlunda främst vad 

gäller symtom på hyperaktivitet och impulsivitet, där flickor istället kanske biter på naglarna, 

tvinnar med håret eller beskrivs som emotionellt hyperaktiva. Det senare syftar till impulsivitet 

och intensitet i tal och i känslouttryck till skillnad från pojkar som uppvisar mer fysisk sådan. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan brister i EF och ADHD-symtom 

hos förskolebarn. Detta kommer att göras genom att analysera resultaten på kognitiva test som 

avser mäta inhibition, arbetsminne och kognitiv flexibilitet, samt undersöka i vilken 

utsträckning dessa EF förklarar skillnader i ADHD-symtom hos förskolebarnen. 

 

Frågeställningar 

 

1. Finns det samband mellan brister i exekutiva funktioner och graden av ADHD-

symtom hos förskolebarn? Om så är fallet, hur stor del av ADHD-symtomen kan 

förklaras av brister i exekutiva funktioner?  
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Vår hypotes är att det kommer finnas samband mellan EF och ADHD. Hur stor del av 

variationen i ADHD-symtom som kan förklaras av dessa nedsättningar har en explorativ ansats. 

Flera faktorer tycks bidra till ADHD-symtom, där EF är en utav dem. Detta bör innebära att EF 

kan förklara en del av variationen i ADHD-symtom, men långt ifrån all variation.  

 

2. Finns det specifika exekutiva funktioner som i högre utsträckning förklarar ADHD-

symtom i förskoleåldern? 

 

Vår hypotes är att de test som ämnar mäta inhibition kommer vara bättre på att förklara variation 

i ADHD-symtom, speciellt vad gäller symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. 

 

3. Eftersom att tidigare forskning och demografiska data funnit könsskillnader i ADHD 

ämnar vi i föreliggande studie även undersöka om det finns några skillnader mellan 

pojkarna och flickorna vad gäller ADHD-symtom, då detta potentiellt kan påverka 

analyserna.  

 

Vår hypotes är att pojkar kommer att uppvisa mer ADHD-symtom jämfört med flickor, i 

synnerhet symtom på hyperaktivitet/impulsivitet.   

 

 

Metod 

 

I föreliggande tvärsnittsstudie användes data från de förmätningar som samlats in i samband 

med ett forskningsprojekt baserat på PsPATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies, 

Preschool version). PsPATHS är ett lärarlett interventionsprogram som är till för att stärka 

förskolebarns sociala och känslomässiga kompetenser och minska problembeteenden 

(Domitrovich, Cortes & Greenberg, 2007). Programmet har inte tidigare använts eller 

utvärderats i Sverige. Ett forskningsprojekt med syfte att kulturellt anpassa 

interventionsprogrammet och utvärdera utfallet hos svenska förskolebarn har pågått mellan 

2013–2016 vid Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. Inom ramen för projektet 

har flertalet av barnens kognitiva, sociala och emotionella kompetenser kartlagts genom 

psykologiska tester samt lärarskattningar. Denna studie avgränsades till att undersöka de tester 

som syftade till att mäta och bedöma barnens exekutiva funktion, samt lärarskattningar av 

barnens symtom på ADHD. 

 

Etiska överväganden 

Vårdnadshavare till samtliga deltagare har lämnat sitt samtycke till att delta i studien. 

PsPATHS-projektets etikansökan blev godkänd 2012-11-08; diarienummer 2012/1741-31/5. I 

föreliggande studie kommer inte individuella undersökningsdeltagare att kunna identifieras på 

basis av det material eller resultat som framkommer. 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna var 120 barn från 14 olika privata och kommunala förskolor i kommunerna 

Botkyrka, Järfälla och Danderyd. Då en av förskollärarna bytte arbetsplats under 

forskningsprojektets gång inkluderades även data från en förskola i Täby. Deltagarnas ålder vid 

testtillfället varierade från 48 (4:0 år) månader till 67 (5:7 år) månader (M = 57.5; SD = 5.2 

månader). Urvalsgruppen bestod av 57 pojkar och 63 flickor. Förskolor riktade till barn med 

särskilda behov samt öppna förskolor exkluderades. För att inkluderas skulle deltagarna vara 

mellan 4 och 5 år gamla. 
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Rekrytering 

Rekrytering av förskolor gjordes av forskarna inom PsPATHS-projektet där information gavs 

både skriftligt och muntligt till förskolornas personal. Efter att förskolan accepterat deltagande 

rekryterades barn från förskolan. Förskollärarna tillhandahöll skriftlig och muntlig information 

till vårdnadshavarna. För att barnen skulle inkluderas i studien krävdes att vårdnadshavarna gett 

sitt informerade samtycke i skriftlig form. På några av förskolorna delgavs vårdnadshavarna 

information av projektansvariga under föräldramöte. Blanketten om informerat samtycke 

tillhandahölls på svenska, arabiska, ryska, polska, somaliska, persiska, spanska och turkiska.  

 

Mätmetoder för bedömning av exekutiv funktion 

 

Test av inhibition: Knack & Klapp 

Knack & Klapp är ett deltest från the Developmental Neuropsychological Assessment Battery, 

NEPSY, (Korkman, Kirk & Kemp, 1998) som avser mäta inhibitionsförmåga, mer specifikt 

interferenskontroll av motoriska responser. Knack & Klapp har använts i flera tidigare studier 

för att mäta inhibition hos barn (se exempelvis Brocki, Nyberg, Thorell & Bohlin, 2007; 

Klenberg, Korkman & Lahti-Nuuttila, 2001). I testet ska barnen titta på handrörelser som 

testledaren (TL) utför och sedan utföra en annan handrörelse istället för att härma testledaren. 

Testet består av två olika betingelser. I den första betingelsen ska barnen knacka i bordet med 

knogarna när TL klappar mot bordet med handflatan, och vice versa. I den andra, svårare 

betingelsen, ska barnen placera sidan av sin knutna hand mot bordet när TL knackar i bordet 

med knogarna, och vice versa. Dessutom ska barnen i denna betingelse inte göra någonting alls 

om TL klappar mot bordet med handflatan. Testet har sammanlagt 30 uppgifter där 1 poäng ges 

för varje rätt svar och 0,5 poäng ges om barnen gör en felaktig ansats men korrigerar rörelsen 

innan de lägger handen på bordet. Maxpoäng är således 30. Inhibitionsförmågan sätts på prov 

då barnen behöver stå emot impulsen att härma den rörelse som testledaren utför. I manualen 

baserat på en amerikansk normgrupp uppges en reliabilitet (split half) på .88 (Korkman et al. 

1998). 

 

Test av inhibition: variant av Strooptestet 

Strooptestet utvecklades i original av Stroop (1935) för att mäta verbal inhibition, mer specifikt 

interferenskontroll. Originalversionen kräver att försökspersonerna har en utvecklad 

läsförmåga, men eftersom deltagarna i denna studie var förskolebarn användes istället en 

anpassad version av strooptestet (Berlin & Bohlin, 2002), som inspirerats av Day-Night Stroop-

task (Gerstad, Hong & Diamond, 1994). I bedömning av inhibition har varianter av strooptestet 

används flitigt inom forskning kring EF hos barn, likväl som i flertalet studier av relationen 

mellan EF och ADHD-symtom, vilket talar för dess validitet i sammanhanget (se exempelvis 

Berlin & Bohlin, 2002; Brocki et al., 2009; Sjöwall, Bohlin, Rydell & Thorell, 2017; Wåhlstedt 

et al., 2008). Testet utfördes på iPad där barnen visades bilder av två olika motsatspar: upp/ned 

och stor/liten. Barnen instruerades att säga motsatsparet till den bild som visades på skärmen. 

Totalt genomfördes 48 presentationer i två omgångar. I den första omgången visades antingen 

upp eller ned tolv gånger, och sedan visades antingen stor eller liten tolv gånger. I den andra 

omgången presenterades de fyra bilderna i blandad ordning. Bilderna kom med 4000–4500 ms 

intervaller där presentationstiderna för bilderna var 1500 ms i den första omgången och 1000 

ms i den andra omgången. 1 poäng gavs för varje korrekt svar, maxpoäng var 48. Då det finner 

sig mest naturligt att benämna det som dyker upp på skärmen sätts barnens inhibitionsförmåga 

på prov när de måste hejda sin automatiserade svarsimpuls till förmån för att säga motsatsen. 

Testet ställer även vissa krav på arbetsminnet då barnen måste hålla motsatsparen i minnet 

under uppgiftens gång (Diamond, 2013). Denna version av strooptestet, som utfördes på dator, 
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erhöll en test-retest reliabilitet på r = .84; p <.001 i en studie av Thorell och Wåhlstedt (2006) 

med 22 svenska barn i åldrarna 4–5 år som testades med två veckors mellanrum. 

 

Test av inhibition: Go/No-go 

Go/No-go är ett test som ämnar mäta förmågan till inhibition av ett nyligen inlärt och 

inflytelserikt beteende (Berlin & Bohlin, 2002). Testet är ett av de mest använda måtten på 

inhibition, och används ofta i forskning om EF och dess relation till ADHD-symtom (se 

exempelvis Berlin & Bohlin, 2002; Berlin et al., 2003; Schoemaker et al, 2012; Sjöwall et al. 

2017; Thorell, 2007). Testet utfördes på iPad där barnen fick se fyrkanter och trekanter som 

antingen kunde vara blå eller röda. I den första av två betingelser instruerades barnen att trycka 

på iPaden (go) varje gång en blå figur visades, men avstå (no-go) när röda figurer visades. I den 

andra betingelsen ändrades reglerna och barnen skulle istället trycka varje gång de såg en 

fyrkant, men avstå när en trekant visades. Testet har en inverterad poängsättning där 

avsaknaden av fel innebär god förmåga till inhibition. Testet är konstruerat så att barnen ska 

trycka majoriteten av de 60 gångerna symbolerna visas och har en go-rate på 68,3 % vilket får 

till följd att barnen får en vana att trycka. Varje stimuli presenteras i 800 ms följt av en 

responstid på 1700 ms och sedan 1700 ms väntetid innan nästa stimuli. Inhibitionsförmågan 

sätts på prov när barnen sedan behöver hejda sig från att trycka när de inte ska. Antal gånger 

som barnen tryckte när de inte skulle (eng. commission errors) används i denna studie som mått 

på inhibitionsförmåga där högre poäng, det vill säga feltryckningar, innebär sämre 

inhibitionsförmåga. Thorell (2007) använde ett snarlikt test som administrerades på dator 

istället för på iPad, och erhöll då en test-retest reliabilitet på r = .62 för en grupp svenska 

förskolebarn (n = 145) med en medelålder på 6 år. 

 

Test av inhibition: Staty 

Staty är ett deltest från testbatteriet NEPSY (Korkman, Kirk & Kemp, 1998) som avser mäta 

förmågan till motorisk inhibition i närvaro av distraktionsmoment. Testet är inte lika välanvänt 

som exempelvis Go/No-go och Stroop men har ändå använts som mått på inhibition i studier 

av barn (Se exempelvis Brocki et al., 2007; Klenberg et al., 2001) samt i fem av de 22 studier 

som inkluderats i Schoemakers et al. (2013) metaanalys av EF hos förskolebarn. Barnen blev 

instruerade att stå helt stilla och blunda i 75 sekunder utan att låta sig distraheras av ljud i 

omgivningen. Under testet utförde testledaren distraktioner så som att tappa en penna eller 

harkla sig ljudligt. Två poäng erhölls för varje 5-sekundersintervall som barnen inte lät eller 

rörde sig. Maximal poäng på testet var 30. Resultat under sex poäng exkluderades då dessa inte 

bedömdes mäta inhibition utan snarare påverkades av exempelvis störande moment i 

testsituationen eller att barnet inte ville genomföra uppgiften. Inhibitionsförmågan sätts i detta 

test på prov när barnen måste kontrollera sitt beteende och hämma impulsiva responser för att 

kunna fullfölja uppgiften korrekt. Testets mycket enkla instruktioner är utformade för att 

minimera samtidig belastning på arbetsminnet. I en översikt av NEPSY refererar författarna till 

den test-retest reliabilitet som anges i testmanualen, vilken visar på r = .50 för barn 3–4 år och 

r = .75 för barn 5–6 år (Korkman et al, 1998, citerad i Ahmad & Warriner, 2010). Manualen är 

baserad på en normgrupp av amerikanska barn. 

 

Test av arbetsminne: Ordserier 

För att mäta arbetsminne administrerades ett ordserietest som är en variant av sifferrepetition 

från WISC III (Wechsler, 1992/1994). Ordserier valdes till förmån för siffror på grund av 

barnens unga ålder. Detta test har använts som mått på arbetsminne hos barn i flertalet studier 

av yngre barn (se exempelvis Brocki & Bohlin, 2006; Thorell & Wåhlstedt, 2007). TL läste 

muntligt upp ett ord per sekund. Barnen fick sedan i uppgift att memorera orden och återge dem 

i samma ordning direkt efter att TL presenterat dem. Exempel på ord var katt, träd, hatt och 
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öga. Försöken började med två ord och gick maximalt upp till sex ord som skulle repeteras. Ett 

poäng gavs för varje länk mellan två ord som återgavs i rätt ordning, exempelvis gavs ett poäng 

om barnen kom ihåg två ord, två poäng om barnen kom ihåg tre ord i rätt ordning och så vidare. 

10 uppgifter administrerades, totalpoängen var summan av alla omgångar, maximalt 30 poäng. 

Ordserier utan någon form av manipulation ställer framförallt prov på barnens verbala 

korttidsminne, snarare än arbetsminne. Carlson (2005) menar dock att manipulation av 

information som test på arbetsminne kan vara för svårt för förskolebarn och hävdar att test där 

siffror återges i samma ordning som testledaren kan vara ett mer lämpligt mått på arbetsminne 

för förskolebarn. Kane och Engle (2002) menar att för yngre barn kan test av korttidsminnet 

även belasta arbetsminnet. Ett liknande test användes av Thorell et al. (2006), men de bad 

barnen återge orden i bakvänd ordning och använde en annan poängsättning. Med 24 barn i 

åldrarna 4–5 år som testades med två veckors mellanrum erhöll de en test-retest reliabilitet på 

r = .67, p <.001. I denna studie beräknades Cronbachs alfa till .63. 

 

Test av kognitiv flexibilitet: Äpplen & Päron 

För att bedöma barnens kognitiva flexibilitet användes uppgiften Äpplen & Päron som fungerar 

på samma sätt som Dots test (senare kallat Hearts & Flowers) som använts i flertalet studier av 

barn (Blair & Raver, 2014; Davidson, Amso, Anderson & Diamond, 2006; Diamond et al., 

2007; Schonert-Reichl et al., 2015; Zaitchik et al., 2014). Uppgiften utfördes på iPad i tre 

omgångar med ökad svårighetsgrad. I den första omgången instruerades barnen att trycka på 

samma sida som frukten om det visades ett Äpple på skärmen (kongruent omgång). I den andra 

omgången instruerades barnen att istället trycka på motsatt sida skärmen om det visades ett 

Päron (inkongruent omgång). I den tredje och sista omgången instruerades barnen att växla 

mellan de två olika reglerna då både Äpplen och Päron visades på skärmen (mixad omgång). 

För att minska belastning på arbetsminnet gavs barnen en verbal påminnelse om reglerna inför 

varje ny omgång. Svaren poängsattes som korrekta om barnen hade tryckt på rätt sida inom en 

bestämd responstid (>200 ms). Maxpoäng på varje omgång var 20. Förmågan till kognitiv 

flexibilitet prövas när barnen behövde förhålla sig till, och växla mellan, de två olika reglerna. 

I denna studie användes enbart den mixade omgången som mått på kognitiv flexibilitet. Denna 

omgång anses vara ett renare mått på kognitiv flexibilitet än summan av alla tre omgångar, då 

omgång ett är förhållandevis enkel och omgång två ställer en hel del krav på 

inhibitionsförmågan när barnet ska sluta trycka på samma sida som symbolen (Diamond et al., 

2007; Zaitchik et al., 2014). Tidigare studier har inte rapporterat några mått på reliabilitet för 

detta test. 

 

Material för bedömning av ADHD-symtom 

ADHD Rating Scale IV är en skattningsskala som används för att bedöma ouppmärksamhet 

och hyperaktivitet/impulsivitet (DuPaul, Power, Anastopoulos & Reid, 1998). Skalan är väl 

validerad i sammanhanget och används frekvent inom forskning kring ADHD (se till exempel 

Barkley, Edwards, Laneri, Fletcher & Metevia, 2001; Berlin, Bohlin & Rydell, 2003; Curchack-

Lichtin et al., 2014; Sjöwall et al., 2017). Påståendena i skalan utgår från kriterierna för 

diagnosen ADHD i DSM-IV (APA, 2000). I denna studie användes ADHD Rating Scale IV - 

Preschool Version som enligt McGoey et al. (2007) med fördel kan användas för bedömning 

av ADHD-symtom hos förskolebarn. Skattningsskalan finns för både lärare och föräldrar. I 

denna studie användes dock endast lärarskattningar. Skalan innehåller 18 påståenden som 

skattas på en likertskala med fyra skalsteg (0 = aldrig/sällan, 1 = ibland, 2 = ofta, 3 = mycket 

ofta). Några exempel på påståenden är “Undviker eller tycker inte om uppgifter som kräver 

mental uthållighet” eller “Har svårt att vänta på sin tur”. Av de 18 påståenden som ingår i skalan 

exkluderades i denna studie två stycken, då dessa enligt de pilotstudier som utfördes inom 

ramen för PsPATHS-projektet försämrade skalans interna konsistens. I denna studie användes 
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därför endast 16 påståenden: nio för hyperaktivitet/impulsivitet och sju för ouppmärksamhet 

(se bilaga 1). Som mått beräknades medelpoäng för ADHD samt för de två skalorna separat. 

 

En stor amerikansk studie med 977 barn mellan 3:0 och 5:11 år (M = 3.84; SD = .64) visade att 

ADHD Rating Scale IV - Preschool version hade hög intern konsistens. Följande alfavärden 

erhölls: .95 på hela skalan, .93 på delskalan ouppmärksamhet samt .93 på delskalan för 

hyperaktivitet/impulsivitet. Även test-retest reliabiliteten med fyra veckors mellanrum mellan 

mättillfällena var hög: .94 för hela skalan, .93 för delskalan ouppmärksamhet samt .96 för 

delskalan hyperaktivitet/impulsivitet (McGoey et al., 2007). Vidare påvisade Brocki et al. 

(2010) en hög korrelation mellan lärar- och föräldrarskattningar: r = .80; p <.0001 för delskalan 

hyperaktivitet/impulsivitet, samt r = .76; p <.0001 för delskalan ouppmärksamhet. I 

föreliggande studie beräknades Cronbachs alfa till .95 för hela skalan, .95 för delskalan 

hyperaktivitet/impulsivitet och .91 för delskalan ouppmärksamhet. 

 

Procedur 

Datainsamlingen ägde rum mellan april och oktober 2014 i samband med förmätningen för 

interventionsprogrammet PsPATHS. Ett testbatteri med 12 uppgifter administrerades till både 

kontroll- och interventionsgruppen. Uppgifterna var organiserade i en på förhand bestämd 

ordning där testens karaktär (motoriska, verbala eller iPadbaserade) blandades i syfte att 

upprätthålla barnens intresse. I denna studie har emellertid endast testresultat från sex av dessa 

uppgifter använts då resterande test inte bedömdes vara relevanta för frågeställningen. 

Testbatteriet för barnen kompletterades med att lärarna fick fylla i en ADHD-skattningsskala 

för varje barn som sedan lämnades till forskarna. Ersättning utgick i form av en biobiljett till 

lärarna respektive 500 kronor i presentkort på bokhandel till förskolan för dess deltagande. 

 

Varje barn testades individuellt i ett separat rum på förskolan. Testningen utfördes av 

psykologstudenter, psykologistudenter som skrev sin masteruppsats eller C-uppsats, samt av 

forskningsassistenter som läst psykologi på universitetsnivå. Totalt användes åtta stycken 

testledare. Testledarna fick en heldags träning tillsammans med forskningsgruppen för att gå 

igenom de olika testerna, kodningsregler samt att träna på testningsproceduren. Under 

testtillfällena med barnen deltog två personer, där den ena agerade testledare och den andre 

förde protokoll. Innan varje ny uppgift förklarades proceduren, ibland med bilder, för att 

säkerställa att barnet förstod instruktionerna. Testen utfördes vid två tillfällen om cirka 30 

minuter, under två olika dagar. Pauser förekom under testningen om det bedömdes vara 

lämpligt. Test avbröts när testledaren bedömde att uppgiften var för svår för barnet, alternativt 

om barnet uttryckligen inte ville delta. 

 

Bortfall och datareduktion 

Initialt var 124 individer inkluderade i studien. Fyra av dessa exkluderades dock då det inte 

fanns tillgängliga eller tillräckliga data för dessa. En hade varit borta från förskolan, en hade 

inte velat testas och två bedömdes av TL vara för unga för att klara testen. Totalt inkluderades 

således 120 individer.   

 

Av de 120 inkluderade individerna förekom bortfall på både de separata testen och på 

lärarskattningarna av symtom på ADHD. Dessa bortfall berodde enligt protokollen bland annat 

på att barnet inte förstod hur testet gick till, att barnet var borta vid delar av testningen, att TL 

hade missat att protokollföra samt att iPaden som två av deltesten administrerades på inte 

fungerade som den skulle. En del bortfall berodde även på att barnet avbröt testningen, något 

som oftast skedde på de uppgifter som administrerades senare i testordningen (Knack & Klapp, 
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Strooptestet och Staty). Bortfall på ADHD-skalan berodde främst på att lärare inte hade fyllt i 

enkäten. 

 

Utöver bortfall exkluderades ett fåtal individers testresultat som antingen hade orimligt låga 

värden eller som hade ologiska svarsmönster. Låga värden som exkluderades var när individen 

fått 0 poäng på relativt enkla test eller omgångar, exempelvis första omgången på Knack & 

Klapp. På testet Staty exkluderades värden som var 6 poäng eller lägre då de inte bedömdes 

vara valida (n = 7). Ologiska svarsmönster som exkluderades var exempelvis enstaka individer 

som på en enklare betingelse fått 0 poäng för att sedan på en väsentligt svårare betingelse fått 

mer än en standardavvikelse över genomsnittet. Svarstyper som dessa bedömdes inte vara ett 

valitt mått på förmågan som ämnades mätas, utan snarare handla om till exempel motivation 

eller brist på förståelse av testets regler. 

 

I tabell 1 redovisas det slutgiltiga antalet bortfall för respektive variabel. Bortfallet var mycket 

stort på Strooptestets totalpoäng jämfört med Stroop omgång 1. Då dessa två variabler 

uppvisade en mycket likartad fördelning samt hade en signifikant korrelation på r = .89, 

valdes Stroop omgång 1 som slutgiltig variabel istället för hela testet (summan av Stroop 

omgång 1 och omgång 2). Hädanefter refereras Stroop omgång 1 till endast Stroop. 

 

 

Tabell 1. Bortfall för samtliga variabler i antal och procent.  

Mått Bortfall Procentuell andel bortfall 

ADHD Ouppmärksamhet 27 22.5 % 

ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet 27 22.5 % 

ADHD Helskala 28 23.3 % 

Go/No-Go 8 6.7 % 

Staty 31 25.8 % 

Knack & Klapp 25 20.8 % 

Stroop Omgång 1 23 19.2 % 

Stroop Summa 40 33.3 % 

Ordserier 5 4.2 % 

Äpplen & Päron 20 16.7 % 

 

 

Databearbetning 

Samtliga dataanalyser beräknades med Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 23 (IBM). En alfanivå på p <.05 fastställdes. Alfanivåer på p <.10 betraktades som 

tendenser till signifikans. I ett inledande skede kontrollerades om villkor uppfylldes för de 

statistiska analyser som genomfördes. 

 

För de två första frågeställningarna gällande sambanden mellan EF och ADHD-symtom 

undersöktes först testens interkorrelationer samt korrelationer mellan enskilda test och ADHD-
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symtom. Sedan undersöktes testens bidrag till ADHD-symtom via hierarkiska 

regressionsanalyser. Testen av EF användes som oberoende variabler och symtom på ADHD 

som beroende variabel. Två hierarkiska regressionsanalyser med tre steg vardera utfördes. Steg 

1 var likadant i båda analyserna och användes för att kontrollera för variablerna ålder och kön. 

I den första regressionsanalysen användes inhibitionstesten i steg 2 och testen av arbetsminne 

och kognitiv flexibilitet i steg 3. Detta gjordes dels för att undersöka i vilken utsträckning 

ADHD-symtom kunde förklaras av resultaten på inhibitionstesten, kontrollerat för kön och 

ålder, och dels för att undersöka andelen förklarad varians i ADHD-symtom som testen av 

arbetsminne och kognitiv flexibilitet bidrog till utöver det som inhibitionstesten, ålder och kön 

förklarade.  I den andra analysen användes istället testen av arbetsminne och kognitiv 

flexibilitet i steg 2, och inhibitionstesten i steg 3 i syfte att kunna jämföra analyserna och dra 

slutsatser om vilka EF som predicerar ADHD-symtom mest. Anledningen till att 

inhibitionstesten lades i ett steg och testen av arbetsminne och kognitiv flexibilitet lades 

tillsammans i ett annat steg var en teoridriven uppdelning med grund i att inhibition anses vara 

en mer basal EF som också utvecklas tidigare än de andra komponenterna (Barkley, 1997; Best 

& Miller, 2010). Samtliga regressionsanalyser utfördes för ouppmärksamhet respektive 

hyperaktivitet/impulsivitet var för sig samt för ADHD-helskalan. 

 

Tre oberoende t-test användes för att undersöka den tredje frågeställningen gällande 

könsskillnader i symtom på ADHD. Oberoende t-test utfördes på ADHD-helskala samt för 

symtom på ouppmärksamhet respektive hyperaktivitet/impulsivitet var för sig. 

 

Värt att notera är att ADHD-helskala helt och hållet består av de två delskalorna, varför 

analyser av helskalan inte är oberoende av analyserna av delskalorna. 

 

Resultat 

 

Preliminära analyser 

För att kontrollera om data fallit bort systematiskt eller slumpmässigt gjordes en Missing Values 

Analysis. Resultat från Little’s MCAR Test (Missing Completely at Random) visade på ett 

icke-signifikant resultat (p =.705) vilket indikerar att data ej fallit bort systematiskt. 

 

Kontroll för avvikande värden gjordes via boxplots och genom att manuellt identifiera 

extremvärden som skiljde sig mer än tre standardavvikelser från medelvärdet för respektive 

variabel, i enlighet med Raykov och Marcoulides (2008, refererad i Sundell 2012). Se Tabell 2 

för antal avvikande värden och extremvärden för respektive variabel. För att undersöka hur 

avvikande värden påverkade respektive variabels medelvärde beräknades även ett 5% trimmat 

medelvärde (där 5% av de lägsta respektive högsta värdena inte tas med i beräkningen av 

medelvärdet). Inga nämnvärda skillnader uppvisades vid jämförelse av trimmade och icke-

trimmade medelvärden. Skillnaderna mellan respektive variabels trimmade och icke-trimmade 

medelvärden varierade mellan .01 - .11 standardavvikelser, vilket indikerade att avvikande 

värdens påverkan på variablernas medelvärden var minimal. De tre extremvärden (>3 SD från 

medelvärdet) som identifierades har i föreliggande studie exkluderats. Övriga avvikande värden 

inkluderades. 

 

Vid besiktning av hur variablerna fördelade sig visade tre av testen tendenser till takeffekter, 

där många individer fått höga poäng. Dessa var Knack & Klapp, Staty och Stroop. På testet 

Go/No-Go fanns en viss golveffekt där många individer gjorde mycket få antal fel. För samtliga 

inkluderade mått, med undantag för Go/No-Go (toppighet 2.1), var skevhet och toppighet dock 

mindre än +/- 2.  
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Tabell 2. Avvikande värden för samtliga variabler i antal och procent.  

Mått 
Antal avvikande värden 

(varav 3 SD från M) 

Procentuell andel  

avvikande värden 

ADHD Ouppmärksamhet 0 0 % 

ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet 6 6.5 % 

ADHD Helskala 2 (1) 1.1 % 

Go/No-Go 9 (2) 9.8 % 

Staty 3 3.3 % 

Knack & Klapp 2 2.2 % 

Stroop 1 1.0 % 

Ordserier 0 0 % 

Äpplen & Päron 0 0 % 

 

 

Statistiska analyser 

I tabell 3 nedan redovisas medelvärde, standardavvikelse samt lägsta och högsta resultat för 

samtliga variabler inkluderade i studien.  

 

Tabell 3. Deskriptiva data för samtliga variabler.  

Mått (n)                                                                  Medel (SD) Min – Max  

ADHD Ouppmärksamhet (93) 0.76 (0.70) 0 - 2.86 

ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet (93) 0.63 (0.76) 0 - 2.89 

ADHD Helskala (92) 0.67 (0.63) 0 - 2.31 

       Inhibition 
  

Go/No-Go (112) 2.96 (2.78) 0 - 12 

Staty (89) 24.43 (5.36) 10 - 30 

Knack & Klapp (95) 25.57 (4.33) 12 - 30 

Stroop (97) 16.89 (6.25) 1 - 24 

       Arbetsminne 
  

Ordserier (115)  10.93 (4.16) 2 - 21 

       Kognitiv Flexibilitet 
  

Äpplen & Päron (100) 8.58 (4.68) 0 - 20 
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Korrelationer mellan de olika testen, likväl som mellan testen och symtom på ADHD, 

undersöktes i en korrelationsanalys. I Tabell 4 redovisas korrelationer för samtliga variabler. 

Resultaten visar att samtliga test med undantag för Knack & Klapp visade signifikanta samband 

med ADHD-helskala (r = .22 - .33). Vad gäller delskalan ADHD Ouppmärksamhet uppvisade 

testen Staty, Stroop, Ordserier och Äpplen & Päron signifikanta samband till delskalan (r = .25 

- .36). För delskalan ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet uppvisade testen Go/No-Go, Staty och 

Äpplen & Päron signifikanta samband till delskalan (r = .23 - .26). 

 

Tabell 4. Korrelationer mellan samtliga test av EF och symtom på ADHD. 

Sambanden mellan ADHD-symtom och variablerna ålder och kön undersöktes också genom 

korrelationsanalyser. Dessa visade att ålder var signifikant korrelerat till Ordserier (r = .26) 

samt Äpplen & Päron (r = .37). Ju äldre barnen var desto bättre presterade de på dessa test. 

Ålder visade även en tendens till signifikant samband med ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet 

(r = -.18). Kön var signifikant korrelerat till ADHD-helskala (r = .21) och till ADHD 

Ouppmärksamhet (r = .25), samt uppvisade en tendens till signifikant samband med ADHD 

Hyperaktivitet/Impulsivitet (r = .18). Kön korrelerade även signifikant till Go/No-go (r = .19). 

Pojkarna hade mer ADHD-symtom och gjorde fler fel på Go/No-go. 

 

Då det fanns korrelationer mellan kön och ADHD-symtom valdes att närmare undersöka 

könsskillnaderna i symtomen. Detta gjordes genom tre oberoende t-test. För ADHD 

Ouppmärksamhet framkom det en signifikant skillnad i symtom mellan flickor (M=.59, 

Sd=.54) och pojkar (M=.94, Sd=.81; t (91) = -2,49, p <.05, tvåsidig prövning). Skillnaden i 

medelvärde var .35 (95 % CI: .07 - .64) med en medelstark effektstorlek (eta squared = .06) 

 

För ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet återfanns ingen signifikant skillnad i symtom mellan 

flickor (M=.50, Sd=.71) och pojkar (M=.77, Sd=.79; t (91) = -1,74, p = .08, ns, tvåsidig 

prövning). P-värdet indikerar en tendens till en signifikant skillnad. 

 

Mått på EF                                     1.            2.         3.         4.          5.         6. 

1. Go/No-Go                                    

2. Staty                                          -.20 

3. Knack & Klapp                         -.32**     .13       

4. Stroop                                        -.02        .35**   .19 

5. Ordserier                                    -.07        .16       .21*     .25* 

6. Äpplen & Päron                         -.23*      .28*     .28*     .24*     .22* 

ADHD-Symtom  

7. ADHD Ouppmärksamhet           .13        -.36**  -.06    -.30*     -.25*    -.30* 

8. ADHD Hyperaktiv/impulsiv      .23*      -.25*    -.04     -.21      -.17      -.26*   

9. ADHD Helskala                         .24*      -.33*    -.06     -.28*    -.22*    -.28*     

* p<.05; **p<.01. 
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För ADHD-helskala fanns en signifikant skillnad i ADHD-symtom mellan flickor (M=.54, 

Sd=.59) och pojkar (M=.80, SD=.65; t (90) = -2,06, p <.05, tvåsidig prövning). Skillnaden i 

medelvärde var .27 (95 %, CI: .01 - .52) med en liten effektstorlek (eta squared = .04). 

 

Regressionsanalyser 

Baserat på korrelationsanalysen inkluderades inte testet Knack & Klapp i regressionsanalyserna 

då det inte korrelerade med symtom på ADHD. Villkor för antal individer, normalitet, linjäritet, 

homoscedasticitet och multikollinearitet kontrollerades och visade på att dessa antaganden var 

uppfyllda. Extremvärden som avvek mer än tre standardavvikelser var sedan tidigare 

exkluderade.   

 

I båda regressionanalyserna undersöktes variablerna kön och ålder i steg 1. I den första analysen 

användes sedan inhibitionstesten Staty, Stroop och Go/No-go i steg 2. I steg 3 fördes Ordserier 

och Äpplen & Päron in för att undersöka dess bidrag till variationen i ADHD-symtom utöver 

inhibitionstesten, ålder och kön. I den andra analysen användes Ordserier och Äpplen & Päron 

i steg 2 och Staty, Stroop och Go/No-Go i steg 3. I den andra regressionsanalysen där ordningen 

på steg 2 och 3 bytte plats ändrades inte själva modellernas signifikansnivåer, multipla 

korrelationer eller andel förklarad varians som testen av EF tillsammans kunde förklara. 

Skillnaderna uppstod endast i proportionerna av förklarad varians som inhibitionstesten 

respektive testen av arbetsminne och kognitiv flexibilitet bidrog med. Resultaten för de 

hierarkiska regressionsanalyserna presenteras i Tabell 5, 6 och 7. 

 

Tabell 5. Regressionsanalyser som undersöker oberoende bidrag i standardiserad beta (β) och 

förklarad varians (R2 change) för ADHD Ouppmärksamhet. 

ADHD Ouppmärksamhet 

Analys 1  β     R2 change Analys 2  β   R2 change 

Steg 1  .07† Steg 1  .07† 

    Kön .26*      Kön .26*  

    Ålder -.09      Ålder -.09  

Steg 2  .17** Steg 2  .13** 

    Staty -.28*       Ordserier -.19  

    Stroop -.22†      Äpplen & Päron -.31*  

    Go/No-Go -.02  Steg 3  .09† 

Steg 3  .05     Staty -.22†  

    Ordserier -.12      Stroop -.17  

    Äpplen & Päron -.22†      Go/No-Go -.03  

† p<.10, * p<.05; **p<.01. 

 

För ADHD Ouppmärksamhet var den multipla korrelationen, R = .54, signifikant, F (7, 61) = 

3.61, p < 0.01. Ålder och Kön förklarade 7 % av variansen i symtomen. Testen av inhibition 

bidrog med ytterligare 17 % av den förklarade variansen utöver kön och ålder. Test av 

arbetsminne och kognitiv flexibilitet bidrog med ytterligare 5 % utöver både kön, ålder och 
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samtliga inhibitionstest. Testet Staty uppvisade ett signifikant oberoende bidrag till ADHD 

Ouppmärksamhet. Stroop uppvisade en tendens till oberoende bidrag. I steg 3 uppvisade även 

Äpplen & Päron en tendens till oberoende bidrag. När test av arbetsminne och kognitiv 

flexibilitet istället lades i steg 2 och inhibitionstesten lades i steg 3 så visade det sig att testen 

av arbetsminne och kognitiv flexibilitet förklarade 13 % av variansen i symtom, utöver kön och 

ålder. Test av inhibition bidrog med ytterligare 9 % utöver både kön, ålder, arbetsminne och 

kognitiv flexibilitet. Testet Äpplen & Päron uppvisade ett signifikant oberoende bidrag till 

ADHD Ouppmärksamhet. I steg 3 uppvisade även Staty en tendens till oberoende bidrag. Den 

multipla korrelationen för samtliga test av EF, kontrollerat för ålder och kön var R = .47, vilket 

motsvarar en förklarad varians på 22%. 

 

 

Tabell 6. Regressionsanalyser som undersöker oberoende bidrag i standardiserad beta (β) och 

förklarad varians (R2 change) för ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet. 

ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet 

Analys 1  β     R2 change Analys 2  β   R2 change 

Steg 1  .05 Steg 1  .05 

    Kön .20      Kön .20  

    Ålder -.20      Ålder -.20  

Steg 2  .10† Steg 2  .06 

    Staty -.16       Ordserier -.08  

    Stroop -.16      Äpplen & Päron -.23†  

    Go/No-Go -.16  Steg 3  .06 

Steg 3  .01     Staty -.13  

    Ordserier -.03      Stroop -.13  

    Äpplen & Päron -.13      Go/No-Go -.13  

† p<.10, * p<.05; **p<.01. 

 

För ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet var modellen inte signifikant, men uppvisade en 

tendens till att vara signifikant, F (7, 61) = 2.01, p = 0.07. Den multipla korrelationen var R = 

.42. Ålder och Kön förklarade 5 % av variansen av symtomen. Testen av inhibition bidrog med 

ytterligare 10 % av den förklarade variansen utöver kön och ålder. Test av arbetsminne och 

kognitiv flexibilitet bidrog med ytterligare 1 % utöver både kön, ålder och samtliga 

inhibitionstest. Inga av testen visade oberoende bidrag till ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet. 

I den andra regressionsanalysen där den omvända ordningen användes bidrog testen av 

arbetsminne och kognitiv flexibilitet istället med 6 % av den förklarade variansen utöver kön 

och ålder. Test av inhibition bidrog med ytterligare 6 % utöver både kön, ålder, arbetsminne 

och kognitiv flexibilitet. Testet Äpplen & Päron uppvisade en tendens till oberoende bidrag till 

ADHD Hyperaktivitet/Impulsivitet. Den multipla korrelationen för samtliga test av EF, 

kontrollerat för ålder och kön var R = .34, det vill säga 12% förklarad varians.  
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Tabell 7. Regressionsanalyser som undersöker oberoende bidrag i standardiserad beta (β) och 

förklarad varians (R2 change) för ADHD Helskala. 

ADHD Helskala 

Analys 1  β     R2 change Analys 2  β   R2 change 

Steg 1  .08† Steg 1  .08† 

    Kön .23†      Kön .23†  

    Ålder -.17      Ålder -.17  

Steg 2  .16** Steg 2  .08† 

    Staty -.23†       Ordserier -.14  

    Stroop -.20†      Äpplen & Päron -.25†  

    Go/No-Go -.15  Steg 3  .09† 

Steg 3  .02     Staty -.20  

    Ordserier -.08      Stroop -.17  

    Äpplen & Päron -.13      Go/No-Go -.12  

† p<.10, * p<.05; **p<.01. 

 

För ADHD-helskala var den multipla korrelationen, R = .50, signifikant, F (7, 61) = 2.91, p < 

.05. Ålder och Kön förklarade 8 % av variansen av symtomen. Testen av inhibition bidrog med 

ytterligare 16 % av den förklarade variansen utöver kön och ålder. Test av arbetsminne och 

kognitiv flexibilitet bidrog med ytterligare 2 % utöver både kön, ålder och samtliga 

inhibitionstest. Testen Staty och Stroop uppvisade en tendens till oberoende bidrag till ADHD-

helskala. När den omvända ordningen användes bidrog testen av arbetsminne och kognitiv 

flexibilitet istället med 8 % av den förklarade variansen utöver kön och ålder. Test av inhibition 

bidrog med ytterligare 9 % utöver både kön, ålder, arbetsminne och kognitiv flexibilitet. Testet 

Äpplen & Päron uppvisade en tendens till oberoende bidrag till ADHD-helskala. Den multipla 

korrelationen för samtliga test av EF, kontrollerat för ålder och kön var R = .42, vilket motsvarar 

en förklarad varians på 18%. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan brister i exekutiva funktioner och 

symtom på ADHD hos förskolebarn då detta tidigare inte beforskats i så hög utsträckning. 

Statistiska analyser gjordes för att besvara följande frågeställningar: Finns det samband mellan 

brister i exekutiva funktioner och graden av ADHD-symtom hos förskolebarn? Om så är fallet, 

hur stor del av symtomen på ADHD kan förklaras av brister i exekutiva funktioner? Finns det 

specifika delar av exekutiva funktioner som i högre utsträckning förklarar ADHD-symtom i 

förskoleåldern? Utöver detta undersöktes om det fanns könsskillnader vad gäller grad av 

symtom på ADHD. Resultaten visade att det fanns tydliga samband mellan brister i EF och 

ADHD-symtom, och att inhibitionssvårigheter var av störst betydelse för att förklara variation 

i ADHD-symtom. Kognitiv flexibilitet visade däremot tendenser till att ge oberoende bidrag till 

att förklara symtom på ouppmärksamhet, utöver det som redan förklarats av inhibition. Vidare 
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var sambanden mellan EF och ADHD-symtom tydligare vad gäller symtom på 

ouppmärksamhet jämfört med symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. Slutligen uppvisade 

pojkarna mer symtom på ADHD jämfört med flickorna. Nedan diskuteras erhållna resultat i 

förhållande till tidigare forskning, teorier på området och metodologiska brister. 

 

Exekutiva funktioners samband med ADHD-symtom 

 

                  Sammanfattning av resultat 

Utifrån de test av EF som använts i föreliggande studie uppvisar alla tre delkomponenterna av 

EF samband med ADHD. Samtliga deltest förutom inhibitionstestet Knack & Klapp 

korrelerade med ADHD-helskala. Undersöker man delskalorna var för sig framgår det att alla 

delkomponenter av EF även korrelerar med symtom på ouppmärksamhet. Den enda skillnaden 

jämfört med ADHD-helskala var att ett av inhibitionstesten slutade uppvisa ett signifikant 

samband med ouppmärksamhet. För delskalan hyperaktivitet/impulsivitet uppvisade två av 

testen på inhibition samt testet på kognitiv flexibilitet signifikanta samband med symtomen. 

Testet på arbetsminne uppvisade ingen korrelation till symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. 

När samtliga test av EF slogs ihop och kontrollerades för kön och ålder kunde de tillsammans 

förklara 22% av variationen i ouppmärksamhetssymtom. Andelen varians i symtom på 

hyperaktivitet/impulsivitet som testen av EF kunde förklara var 12%. Denna modell var dock 

inte signifikant, men uppvisade en tendens till signifikans. Slutligen kunde testen av EF förklara 

18% av variansen på ADHD-helskala. 

 

Vid jämförelse av de två olika hierarkiska regressionsanalyserna framkommer att när 

inhibitionstesten läggs i steg 2 så förklarar arbetsminne och kognitiv flexibilitet knappt något 

av variationen i ADHD-symtom utöver det som redan förklaras av inhibitionstesten. När testen 

av de mer komplexa EF arbetsminne och kognitiv flexibilitet istället läggs i steg 2 och 

inhibitionstesten läggs i steg 3 så uppvisar ändå inhibitionstesten tendenser till att förklara en 

del variation i ouppmärksamhetssymtom och ADHD-helskala, utöver det som redan förklaras 

av arbetsminne och kognitiv flexibilitet. Detta indikerar att inhibition tycks vara den komponent 

av EF som är av störst vikt för att förklara variation i ADHD-symtom i denna åldersgrupp. 

Däremot visar betavärdena i regressionsanalyserna att testet av kognitiv flexibilitet ger 

oberoende bidrag till att förklara ADHD-symtom, vilket inte arbetsminnestestet gör. 

 

Resultaten i förhållande till hypoteser och tidigare forskning 

Vår hypotes för den första frågeställningen var att det skulle finnas samband mellan EF och 

ADHD. Resultaten är helt i linje med denna hypotes, då samtliga delkomponenter av EF 

uppvisade samband med ADHD. Vidare tänkte vi oss att EF skulle förklara en del, men långt 

ifrån all, variation i ADHD-symtom. Resultaten från regressionsanalyserna är även i linje med 

denna något löst hållna hypotes, då det tycks finnas andra faktorer som också ligger till grund 

för barnens variation i ADHD-symtom. Detta eftersom att testen av EF alltjämt lämnar kvar 

oförklarad varians i ADHD-symtom. Vi har alltså i likhet med resultat från Thorell och 

Wåhlstedt (2006), Brocki och Bohlin (2006) samt Wåhlstedt et al. (2008) kunnat visa på 

signifikanta samband mellan brister i EF och ADHD-symtom i en icke-klinisk grupp av 

förskolebarn. I enlighet med forskare som exempelvis Willcutt et al. (2005) samt Nigg (2005) 

så visar även våra resultat att EF kan ses som en bidragande del av ADHD, men att 

korrelationerna inte är så pass starka att man kan säga att EF är en tillräcklig förklaringsmodell 

för ADHD. Konverteras föreliggande studies korrelationer mellan EF och ADHD till Cohens d 

uppvisas snarlika effektstorlekar för arbetsminne, kognitiv flexibilitet och inhibition (d = .45 - 

74) som i metaanalysen från 2005 av Willcutt et al. (d = .46 - .64). 
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Vår hypotes för den andra frågeställningen var att testen som ämnar mäta inhibition skulle vara 

något bättre på att förklara variation i ADHD-symtom i förskoleåldern, i synnerhet vad gäller 

symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. Resultaten från regressionsanalyserna ger stöd åt att 

inhibition är bättre på att förklara variation i ADHD-symtom. Detta är i linje med tidigare 

forskning som visat detsamma hos förskolebarn (Brocki et al., 2010; Schoemaker et al., 2012; 

Sonuga-Barke et al., 2002; Thorell & Wåhlstedt, 2006). Däremot, i kontrast till vår hypotes, 

pekar resultaten på att inhibition är bättre på att förklara symtom på ouppmärksamhet än vad 

de är på att förklara symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. Resultaten skiljer sig också från 

Berlin och Bohlins studie (2002) som fann att nedsättningar i inhibition främst var kopplat till 

symtom på hyperaktivitet/impulsivitet i en liknande urvalsgrupp som i denna studie. Värt att 

notera är att även när samtliga test av EF slås ihop är de bättre på att förklara symtom på 

ouppmärksamhet än symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. Dessa resultat är också i motsats 

till Nelson et al. (2016) som visat att generella brister i EF främst har en koppling till symtom 

på hyperaktivitet/impulsivitet hos förskolebarn. Att resultaten skiljer sig från denna tidigare 

forskning är aningen överraskande. Det skulle kunna bero på att det finns vissa skillnader 

mellan olika studier i hur man har valt att mäta EF. En annan möjlig anledning skulle kunna 

vara skillnader i urvalsgrupperna. Denna studies urvalsgrupp uppvisade emellertid liknande 

nivåer av ADHD-symtom som normativa data från en stor mängd amerikanska barn (McGoey 

et al., 2007), något som talar emot att urvalsgruppen skulle påverka resultaten i alltför stor 

utsträckning. 

 

Arbetsminne korrelerar med ADHD-helskala, något som också visats i tidigare studier av 

förskolebarn och skolbarn (Martinussen et al., 2005; Wåhlstedt & Thorell, 2006). Arbetsminne 

korrelerar också till symtom på ouppmärksamhet, vilket även Tillman et al. (2011) påvisade. 

Utifrån regressionsanalyserna visar sig dock arbetsminne har sämre förmåga att predicera 

ADHD-symtom jämfört med inhibition (framförallt testen Stroop och Staty). När arbetsminne 

placeras i steg 2 visar det sig att det inte ger något oberoende bidrag till ADHD-symtom. 

Eftersom att det oberoende bidraget för arbetsminne sjunker när det istället läggs i steg 3 skulle 

det kunna innebära att det delar viss gemensam varians med inhibition. Forskning kring 

arbetsminnets betydelse för ADHD-symtom i förskoleåldern har som tidigare nämnts visat 

motstridiga resultat, vilket kan tänkas bero på att vissa studier använt test som innehåller 

manipulation av information medan andra har använt mer renodlade korttidsminnestest. Våra 

resultat indikerar att korrelationer finns, men att arbetsminne inte ger något oberoende bidrag 

till ADHD-symtom. 

 

Den tidigare forskningen på kognitiv flexibilitets koppling till ADHD har inte varit särskilt 

omfattande. När det undersökts har sambanden varit svaga (Schoemaker et al., 2013; Thorell 

& Wåhlstedt, 2006). Resultaten i denna studie visar att kognitiv flexibilitet är signifikant 

korrelerat till symtom på båda delskalorna och därmed även ADHD-helskala. Sättet vi ämnat 

mäta kognitiv flexibilitet på tycks även ge oberoende bidrag till ADHD-symtom, speciellt vad 

gäller symtom på ouppmärksamhet. Kognitiv flexibilitet skiljer sig även från arbetsminne i att 

det visar en tendens till att ge oberoende bidrag till att förklara symtom på ouppmärksamhet 

utöver inhibition. Det oberoende bidraget för kognitiv flexibilitet sjunker dock när det 

kontrolleras för inhibition, vilket tyder på att kognitiv flexibilitet och inhibition delar viss 

gemensam varians. Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att kognitiv flexibilitet är en 

delkomponent av EF som bidrar till att förklara ADHD-symtom och som fortsättningsvis bör 

undersökas närmare. 
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Resultatens koppling till teori 

Den teori som Barkley lagt fram baseras på att ADHD innebär en primär nedsättning i EF, och 

då främst nedsättningar i inhibitionsförmåga (Barkley, 1997). Vår studie ger stöd åt denna teori 

då inhibition tycks vara den delkomponent av EF som är bäst på att förklara variation i ADHD-

symtom i denna ålder. Även kognitiv flexibilitet tycks ge oberoende bidrag till variation i 

ADHD-symtom. Detta strider dock inte nödvändigtvis mot Barkleys teori då testet av kognitiv 

flexibilitet som tidigare nämnts mäter en del inhibition, något som också styrks av det faktum 

att testet på kognitiv flexibilitet och inhibitionstestet tycks dela en del gemensam varians. 

 

Baserat på mängden förklarad varians i ADHD-symtom som EF bidrar med, ger våra resultat 

stöd åt Nigg och Casey (2005), Willcutt et al. (2005) och Castellanos et al. (2006) resonemang 

om att det enskilda bidraget från EF inte är en tillräcklig förklaringsmodell för förståelsen av 

ADHD, utan att även andra komponenter behövs för att förstå variation i ADHD-symtom. 

Exempel på sådana faktorer skulle som tidigare nämnts kunna vara svårigheter med 

självreglering, känslighet för belöning (Wicks-Nelson, 2014), annorlunda reglering av 

vakenhetsgrad och aktivitetsnivå (Sergeant, 2000), samt ovilja att vänta (Sonuga-Barke et al., 

2003; 2008). 

 

Relationen mellan delkomponenterna i EF 

Vid granskning av testens interkorrelationer framkommer ett något oregelbundet mönster. Test 

på inhibition bör teoretiskt sätt korrelera mer sinsemellan än med test av andra EF, vilket i vår 

studie inte var fallet. Av de initialt fyra testen av inhibition var det bara Staty och Stroop, 

respektive Go/No-Go och Knack & Klapp som uppvisade signifikanta samband till varandra. 

Exempelvis fanns snarlika samband mellan Stroop och Ordserier och mellan Go/No-Go och 

Äpplen & Päron, vilket indikerar att testen korrelerar lika mycket mellan EF-komponenter som 

inom dem. Detta föranledde även att vi inte fann det rimligt att göra något sammanslaget 

inhibitionsmått. Kognitiv flexibilitet, mätt med testet Äpplen & Päron, är unikt i bemärkelsen 

att det korrelerar med samtliga test av EF och både delskalorna och helskalan för ADHD. Det 

faktum att testen i denna studie inte uppvisar samband som tyder på en tydlig uppdelning av 

EF-komponenter ger stöd åt Wiebe et al. (2008) som påvisat att EF hos små barn ännu inte 

utvecklats till tydligt urskiljningsbara delkomponenter. 

 

Testen av arbetsminne och kognitiv flexibilitet uppvisade båda samband med ålder, vilket 

innebär att ju äldre barnen var desto bättre presterade de på dessa test. Testen av inhibition 

korrelerade däremot inte med ålder vilket skulle kunna tolkas som att inhibition är den 

komponent av EF som utvecklas först hos barn, medan arbetsminne och kognitiv flexibilitet 

utvecklas något senare då bättre prestationer följer med ökad ålder. Denna slutsats skulle vara 

i enlighet med vad Best & Miller (2010) och Diamond (2013) presenterat kring utvecklingen 

av EF. Kognitiv flexibilitet uppvisade samband till både arbetsminne och inhibition vilket 

skulle kunna bero på att denna komponent av EF bygger på de andra komponenterna i enlighet 

med Diamonds teori (2013). Testet som använts som mått på kognitiv flexibilitet i denna studie, 

Äpplen & Päron, är också avhängigt både arbetsminne och inhibition (Diamond et al., 2007). 

En alternativ förklaring skulle kunna vara att detta beror på att kognitiv flexibilitet delar en 

övergripande aspekt av EF tillsammans med arbetsminne och inhibition i stil med den Miyake 

et al. och Miyake och Friedman presenterar i sin unity-diversity modell (2000; 2012). Denna 

förklaring bör även vara mer sannolikt då delkomponenterna av EF enligt Weibe et al. (2008) 

dessutom är mer sammanblandade för yngre barn. 
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Könsskillnader i symtom på ADHD 

I denna studie uppvisade pojkarna mer ADHD-symtom än flickorna, vilket var i linje med vår 

hypotes. Detta är också i linje med de demografiska data som återfinns gällande könsskillnader 

i prevalens av diagnosen ADHD (Socialstyrelsen 2004; 2015). För de specifika delskalorna 

uppvisade pojkarna mer symtom på ouppmärksamhet än flickorna medan det för symtom på 

hyperaktivitet/impulsivitet inte fanns någon skillnad mellan könen, något som både var i 

motsats till vår hypotes och tidigare forskning kring könsskillnader i ADHD-symtom (Hartung 

et al., 2002; Hasson & Fine, 2012). Värt att poängtera är att även om ingen signifikant skillnad 

återfanns mellan könen vad gäller hyperaktivitet/impulsivitet så hade pojkarna högre 

medelvärde jämfört med flickorna (medelvärdesskillnad = .27). Denna skillnad var exakt lika 

stor som för ADHD-helskala som däremot uppvisade en statistiskt signifikant skillnad 

(troligtvis eftersom att fler individer jämfördes i hela skalan jämfört med endast delskalan). 

Detta medför att erhållna resultat inte bör ses som starkt kontrasterande till tidigare forskning. 

 

Demografiska data, tidigare forskning och denna studie visar på att pojkar uppvisar mer 

symtom på ADHD jämfört med flickor. Dessa fynd säger däremot ingenting om orsaken till 

könsskillnaden i ADHD: är det en reell skillnad eller handlar det om hur väl skolpersonal, 

föräldrar och kliniker upptäcker dessa symtom? ADHD-center (2013) menar exempelvis att 

diagnoskriterierna (som ADHD-skalan i denna studie består av) i högre utsträckning är 

anpassade för pojkar. En annan möjlig förklaring är att flickor med ADHD-symtom jämförs 

med pojkar som ofta tar mer plats i klassrummet vilket skulle kunna göra att flickornas symtom 

inte uppmärksammas i samma utsträckning. Det kan även tänkas att flickor agerar i enlighet 

med en förväntad könsroll och i högre utsträckning anstränger sig för att inte visa sina 

svårigheter. 

 

Kritisk granskning av studiens resultat 

Denna studie har undersökt samtidiga mått på sambanden mellan brister i EF och ADHD-

symtom, varför orsakssamband inte går att fastställa; orsakar brister i EF ADHD-symtom, eller 

medför ADHD-symtom att individen uppvisar svårigheter med EF? Det är också viktigt att 

poängtera att skattningsskalan som använts endast fångar ADHD-symtom, vilket inte är 

synonymt med den psykiatriska diagnosen ADHD. 

 

När flertalet kognitiva test samt skattningsskalor använts är det viktigt att ta i beaktning att 

sambanden som diskuteras egentligen är sambanden mellan testen och skattningsskalorna, och 

inte sambanden mellan konstrukten ADHD och exekutiva funktioner i sig. Instrumenten som 

använts är vårt sätt att mäta dessa konstrukt för att sedan kunna uttala oss om sambanden mellan 

dem, varför en kritisk diskussion om testen och skattningsskalorna som använts är nödvändig.  

  

Både EF och ADHD bör betraktas som relativt stabila konstrukt som därmed bör uppvisa 

liknande poäng om de mäts med några veckors mellanrum. Några av föreliggande studies test 

har dock en test-retest reliabilitet som i idealfallet gärna kunde varit högre. Go/No-go, Ordserier 

och Staty har alla under r = .70, där Staty ligger lägst på r = .50 för 3–4 åriga barn och r = .75 

för 5–6 åriga barn. Detta innebär att mer än 30 % av poängen för dessa test är felvarians som 

skiljer sig mellan testtillfällena för individerna. 

 

Vad gäller validiteten hos de mått som använts i denna studie så bör detta problematiseras i 

ännu högre utsträckning än när liknande test används för vuxna. Att testen verkligen fångar den 

specifika EF som testet är designat att göra kan inte ses som en självklarhet när det gäller 

testning av unga barn. Faktorer som motivation, uttråkning och inte minst förståelse av testets 

instruktioner har rimligtvis en större inverkan på svaren när barn testas än när vuxna testas. 
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Som ett exempel kan tas att vid monotona uppgifter som avser mäta inhibitionsförmågan 

(exempelvis Go/No-go) är det inte otänkbart att testet även mäter bibehållen uppmärksamhet, 

eller helt enkelt uthållighet för tristess, och att resultaten för vissa individer snarare beror på 

sådana faktorer än på just bristande inhibitionsförmåga. Ett annat exempel på svårigheten med 

validiteten är inhibitionstestet Staty där barnen uppmanas att stå stilla och blunda i 75 sekunder. 

Låga poäng på detta test kan mycket väl innebära nedsättningar i inhibitionsförmågan, men det 

kan också bero på att barnet inte förstår vitsen med att vara helt stilla i 75 sekunder. En annan 

förklaring kan vara att det för barnet upplevs lite läskigt att stå och blunda framför en 

främmande vuxen. Problem som dessa har i granskning av data försökt minimeras genom att 

exempelvis exkludera svar där protokollen explicit angett att barnen inte förstod 

instruktionerna, men detta har troligtvis endast åtgärdat de mest uppenbara validitetsproblemen. 

Något som komplicerar saken ytterligare är att de specifika EF som ämnat mätas i denna studie 

dessutom är nära besläktade konstrukt. 

 

Beroendevariabeln, det vill säga ADHD-skalan, uppvisade mycket god intern konsistens i 

denna studie, skalans frågor mäter alltså samma sak. För att få ett ännu rikare mått på ADHD 

hade det emellertid varit önskvärt att ha ett kompletterande mått på ADHD-symtom, då det 

enbart mättes med hjälp av lärarskattningar.  Här skulle det kanske vara önskvärt att skapa ett 

index där även föräldraskattningar ingår, då föräldrar kan tänkas uppfatta vissa symtom som 

kan gå en förskollärare med en stor barngrupp förbi. Brocki et al. (2010) fann som tidigare 

nämnts en hög korrelation mellan lärar- och föräldraskattningar för just denna skala, vilket 

indikerar att det fungerar att endast använda lärarskattningar, även om ett index givetvis hade 

gett ett ännu mer robust mått på ADHD. 

 

För att summera ovanstående så kan det konstateras att en del av testen som använts i denna 

studie enligt de angivna reliabilitetsmåtten tar in en del felvarians när de används. Eftersom att 

felvarians enligt klassisk testteori är slumpmässig (Furr, 2011) och korrelationer baseras på 

systematisk varians, blir korrelationer svagare desto mer felvarians som testet är behäftat med. 

Utöver detta uppvisade dessutom flera av testen som använts i denna studie takeffekter där 

många barn fick väldigt höga poäng, vilket innebär att poängen på testen inte varierade i så hög 

grad. När korrelationer används är det ett faktum att vi inte får särskilt bra samvariation om vi 

inte har variation i variablerna som ställs mot varandra. Dessa två statistiska fakta innebär att 

testens multipla korrelation på R= .42 (18% förklarad varians) för ADHD-helskala respektive 

R =.47 (22% förklarad varians) för ADHD Ouppmärksamhet troligtvis är underestimeringar av 

de latenta konstruktens egentliga samband. Sammanfattningsvis bör det inte fästas alltför stor 

vikt vid dessa specifika siffror då själva konstrukten EF och ADHD egentliga samband 

troligtvis är starkare. Samtidigt krävs försiktighet i tolkningen av föreliggande studies resultat 

då man inte kan vara helt säker på att det just är de angivna konstrukten som testen i slutändan 

faktiskt mäter. 

 

Metodologiska brister 

Nedan diskuteras studiens metodologiska brister. Bortfall, avsaknad av 

interbedömarreliabilitet, bristande information om barnens bakgrund samt en diskussion om 

vad som hade kunnat göras annorlunda diskuteras. De brister som är relaterade till måttens 

reliabilitet och validitet har sedan tidigare avhandlats. 

 

En begränsning i denna studie var att bortfallet var relativt stort på flera test. Även om data inte 

fallit bort systematiskt fanns en tydlig tendens att många barn valt att avsluta eller inte fullfölja 

uppgifter som administrerades senare i testningen, något som dessutom kan tänkas förekomma 

oftare för barn med mer ADHD-symtom. Detta kan tyda på att testproceduren var aningen lång 
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eller att fler pauser hade behövts. I syfte att inte låta bortfallet påverka resultatet i för hög 

utsträckning valde vi att justera måtten för test på EF i de specifika fall där bortfallen var 

påfallande höga. Exempelvis valde vi att ta bort Strooptestets totalpoäng och istället välja 

Strooptestets första omgång som mått eftersom att många barn inte genomförde den andra 

omgången. Bortfallen medförde även att antalet deltagare som hade fullständiga data från 

samtliga test av EF och ifylld ADHD-skala var färre än önskat (67 av 120), något som 

framförallt gör det svårare att få signifikanta resultat vad gäller hur enskilda test på EF 

predicerar ADHD-symtom. 

 

För att kunna dra säkrare slutsatser baserade på lärarnas skattningar av ADHD-symtom hade 

det varit önskvärt att kunna beräkna en interbedömarreliabilitet för att säkerställa att skillnader 

i poängen på ADHD-skalan inte beror på att lärarna har olika bedömningsgrunder. Det finns 

även en osäkerhet i huruvida det var läraren som känner barnet bäst som fyllt i skattningsskalan 

eller om det bara var den för dagen tillgängliga personalen. Det senare skulle potentiellt kunna 

medföra en sämre reliabilitet och validitet i denna studie. En ytterligare åtgärd för att dra säkrare 

slutsatser skulle kunna vara att utöver kön och ålder även kontrollera för socioekonomisk status, 

exempelvis genom att samla in data om föräldrarnas utbildningsnivå och använda som 

kontrollvariabel. I denna studie valde forskarna att samla data från förskolor från områden med 

olika socioekonomiska förhållanden, något som bör öka representativiteten men som inte kan 

ses som en garanti för att socioekonomisk status inte inverkar på resultaten. 

 

Föreliggande studie är en del av ett större projekt, vilket innebär att de test som använts var 

bestämda sedan innan. Test och skalor är primärt utvalda för att möta frågeställningen om 

PsPATHS effekt för förskolebarns sociala och emotionella kompetens, vilket kan tänkas 

medföra att det hade kunnat finnas andra test eller skalor som i högre utsträckning varit 

anpassade för denna studies frågeställningar. Det hade som tidigare nämnts varit önskvärt att 

använda fler mått för bedömning av ADHD-symtom. Vad gäller testningen av EF hade man 

kunnat ha fler test av arbetsminne och kognitiv flexibilitet för att mäta fler nyanser av 

konstrukten och även kunna välja det test som uppvisar bäst variation i urvalsgruppen. Andra 

studier använder test av både verbalt och visuospatialt arbetsminne (Brocki & Bohlin, 2006; 

Tillman et al., 2011), och Martinussen et al. (2005) fann dessutom en starkare koppling mellan 

ADHD och spatialt arbetsminne jämfört med verbalt arbetsminne. Generellt är det av vikt att 

använda sådana test som skapar en större variation i svaren än vad som uppnåddes för vissa test 

i denna studie. Detta kan dock vara en mycket svår balansgång då yngre barn i urvalsgruppen 

måste förstå och klara av testet samtidigt som de något äldre barnen inte ska uppleva testet som 

för lätt. För en redogörelse av utvecklingssensitiva test av EF se Carlson (2005). För att 

komplettera testning av EF och öka den ekologiska validiteten menar Isquith, Gioia och Espy 

(2004) att man också kan använda en beteendeskala för att mäta EF i förskolebarns vardagliga 

miljö, Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF). 

 

Slutsatser och framtida forskning 

Sammantaget visar denna studie på att alla tre komponenter av EF uppvisar samband med 

ADHD-symtom. När samtliga test av EF läggs ihop kan de förklara en del av variationen i 

ADHD-symtom, men det blir tydligt att EF i sig själv inte är tillräckligt för att förstå eller fullt 

förklara ADHD utan att flera komponenter behövs för att få en heltäckande bild av 

symtomatologin. Av de olika EF som undersökts i denna studie tycks inhibition vara av störst 

betydelse vad gäller att förklara variation i ADHD-symtom. I linje med tidigare forskning 

uppvisade pojkarna mer symtom på ADHD jämfört med flickorna, vilket ger stöd för att detta 

bör användas som kontrollvariabel i framtida forskning. 
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Denna studie bidrar med att ge ytterligare stöd för att det finns samband mellan brister i EF och 

ADHD-symtom så tidigt som i förskoleåldern. Dessutom har studien undersökt de tre mest 

vedertagna delkomponenterna av EF och ger därför en bredare bild än studier som endast 

undersökt en eller två av dessa. En större icke-klinisk urvalsgrupp som kommer från tre olika 

kommuner med olika socioekonomisk status bör också innebära mer generaliserbara resultat. 

Kognitiv flexibilitet har varit den delkomponent av EF som i tidigare forskning undersökts 

minst. Resultaten från denna studie talar för att kognitiv flexibilitet bör inkluderas i liknande 

studier framöver då denna EF-komponent uppvisar tendenser till att ge oberoende bidrag till 

ADHD-symtom även när den kontrolleras för ålder, kön och inhibition.  

 

Studiens bidrag tillsammans med tidigare studiers resultat kan ge en större förståelse för vilka 

specifika brister i EF som kan kopplas till ADHD i tidig ålder. Detta kan förhoppningsvis bidra 

till att fler barn i god tid och när hjärnan är som mest formbar, får stöd med sina svårigheter 

genom anpassade interventioner baserade på var i utvecklingen de befinner sig. I den kliniska 

vardagen fokuserar idag många interventioner på träning av arbetsminnet vid ADHD. Om man 

anlägger ett utvecklingsperspektiv tycks det i förskoleåldern snarare vara inhibitionssvårigheter 

som är av störst betydelse för ADHD-symtom. Utifrån detta kan man fundera på om det i denna 

ålder skulle vara mer lämpligt att använda sig av interventioner inriktade på att förbättra 

inhibitionsförmågan snarare än arbetsminnet. Studiens resultat uppmanar också till att som 

kliniker tolka resultat av enskilda test med försiktighet vid utredning av ADHD då summan av 

fem test i denna studie alltjämt lämnade kvar en hel del oförklarad variation i ADHD-symtom. 

 

Andra aspekter som framtida forskning bör ta hänsyn till är att få tillräckligt många deltagare 

då detta underlättar möjligheten att göra mer omfattande statistiska analyser där även 

interaktionseffekter kan undersökas, exempelvis om könstillhörighet påverkar vilka specifika 

EF som predicerar ADHD-symtom. Det är också önskvärt att använda fler än ett test för varje 

EF och fler än en källa som skattar ADHD-symtom. Det är av stor vikt att de test som används 

har så goda psykometriska egenskaper som möjligt och att testen är designade för den specifika 

åldersgruppen så att det ges variation i svaren. Bortfall bör givetvis försöka minimeras genom 

att i den mån det går vara lyhörd för barnens behov utan att rucka på principen att testsituationen 

ska vara lika för alla individer. Det kan vara en idé att se över hur lång testningen blir så att 

barnen inte hoppar av testningen. Om EF är det enda studien ämnar mäta bör det gå att både 

använda fler test på EF och samtidigt ha en kortare testning än i denna studie. 

 

För att få en mer heltäckande bild av ADHD vore det önskvärt att framtida studier även 

inkluderar andra faktorer än EF som tycks vara viktiga för ADHD-symtom, exempelvis 

samtidigt undersöka reglering av aktivitetsnivå och vakenhetsgrad eller känslighet för 

belöningar. Detta för att få kunskap om de olika faktorernas enskilda bidrag till symtom på 

ADHD. När dessa enskilda bidrag kartlagts vore det ideala att med hjälp av longitudinella 

studier även undersöka om faktorernas relativa bidrag till ADHD-symtom förändras över tid, 

något som skulle kunna få implikationer för hur interventioner kan behöva ändra fokus i takt 

med stigande ålder. 
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