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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie handlar om svårigheter för extremt tidigt födda barn att planera, 
organisera och genomföra individuellt skolarbete. Ambitionen med denna c-uppsats har varit att 
försöka ta reda på om mycket tidigt födda barn p g a sin extrema prematur kan få skador på 
hjärnan som påverkar barnets exekutiva förmågor. Ambitionen har också varit att försöka 
analysera hur skolan kan bemöta detta på ett för barnet utvecklande sätt i integrering med övriga 
barn. 

Vi har ställt våra frågor mot litteraturen inom forskningsområdet om extremt tidigt födda barn 
samt kompletterat med en kvalitativ intervju med en inom ämnet berörd läkare. Vi har följt 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer när vi gjort intervjun. Utifrån materialet har vi 
undersökt om vi kan komma fram till resultat som ger svar på våra frågeställningar. Dessa är: 
Vad uttrycker litteraturen och läkaren om på vilka sätt svårigheterna visar sig med de exekutiva 
förmågorna hos ett extremt prematurt barn när han/ hon ska arbeta individuellt i grupp? Vad 
litteraturen och läkaren uttrycker om på vilket sätt det individuella arbetet kan anpassas och 
utvecklas för barn som har svårigheter med de exekutiva förmågorna orsakade av en extremt 
prematur födelse? 

De resultat vi kommit fram till i litteraturgenomgången är att det föreligger en uppenbar risk för 
de extremt tidigt födda barnen att visa upp en ADD- problematik. Vårt resultat från  litteraturen 
och den kvalitativa intervjun med överläkaren Farooqi visar dock att skadorna oftast inte är så 
stora att de kan leda till en ställd diagnos. Eftersom elever i dagens skola måste ha en diagnos 
för att det ska tillskjutas pengar till extraresurser blir vår slutsats att dessa barn måste få 
individuell hjälp och stöttning av klassläraren i att planera, organisera och genomföra sitt 
skolarbete. För att skapa utrymme så att läraren ska kunna individuellt anpassa undervisningen 
för den extremt tidigt födda eleven som har exekutiva svårigheter behövs  information om detta 
dolda  funktionshinder som kan uppstå till rektorer och lärarna. Vi tycker också att 
gruppstorleken på klasserna bör ses över så att antalet inte överstiger 20 elever/ grupp. Vi tror 
att just gruppstorleken på klassen och lärarens kompetens är de viktigaste svaren på hur vi 
pedagoger ska kunna individuellt bemöta de extremt tidigt födda barnen med exekutiva 
svårigheter på ett för dom konstruktivt sätt . 
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Inledning  

Denna kvalitativa studie handlar om vilka svårigheter ett extremt tidigt fött barn kan få med 
individuellt arbete i klassrumsmiljö och hur undervisningen kan anpassas efter barnets behov. Vi 
som har skrivit denna uppsats heter Bitte Lång och Linda Nilsson. Under arbetets gång har vi 
skrivit var för sig, haft kontakt via mail och sedan sammanfört texterna efter diskussioner då vi 
träffats. Vårt intresse för extremt prematurt födda barn och deras eventuella svårigheter med 
planering, organisering och genomförande av individuellt skolarbete bottnar i att en av oss under 
flera år har arbetat som lärare och mentor för en elev som är född extremt tidigt och som hade stora 
svårigheter med just de exekutiva förmågorna. Med exekutiva förmågor menas bl.a. förmåga att 
planera och organisera sitt handlande samt koncentrationsförmåga. (Bohlin&Bremberg, 2008.) 

Vi har gjort en litteraturgenomgång samt en kvalitativ intervju med Farooqi, överläkare vid 
barnkliniken på Norrlands universitetssjukhus. Farooqi har skrivit en avhandling (2007) som för 
första gången visar hur det går för extremt tidigt födda barn senare i livet (Nilsson, 2007). Därefter 
har vi gjort en analys av den valda litteraturen och de svar vi fått i vår intervju. Vi har ställt våra 
frågor mot bakgrund till litteraturen inom forskningsområdet om tidigt födda barn samt 
kompletterat med intervjun med Farooqi. Utifrån detta material har vi undersökt om vi kan komma 
fram till resultat som ger svar på våra frågeställningar. Extremt prematur alternativt mycket tidigt 
född är barnet om det är fött innan vecka 26 (Farooqi, 2007). 

Ambitionen har varit att via litteraturen ta reda på om mycket tidigt födda barn p g a sin extrema 
prematur kan få skador på hjärnan som påverkar barnets exekutiva förmågor. Vi har också haft som 
ambition att försöka analysera hur skolan kan bemöta detta på ett för barnet utvecklande sätt i 
integrering med övriga barn. I studien lyfter vi fram ett tema och analyserar det i för 
frågeställningen passande resonemang inom forskningsområdet kring prematura barn. 
 

Vi har sökt litteratur genom nätet, vid universitetets databaser och på Stadsbiblioteket. 

Fokus i vår studie har varit vilka exekutiva svårigheter barnet kan ha och den pedagogiska 
anpassningen till barnets behov av stöd. 

Svårigheter för extremt tidigt 
födda barn i skolan 

 I en jämförande studie av skolledares syn på specialpedagogiska insatser (Heimdahl-Mattsson, 
2006) förs ett intressant resonemang om den historiska utvecklingen av variationen elever som idag 
finns i grundskolesystemet. 
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Alla barn har laglig rätt att gå i grundskolan. I UNESCO:s Salamancadeklaration, i FN:s 
standardregler, i skollag och i läroplaner betonas mot denna bakgrund elevers rätt till delaktighet 
och jämlikhet och en integrerad undervisning. Särskilt i Salamancadeklarationen ställs skarpa krav 
på att den vanliga skolan ska anpassa sig till alla barns varierande förutsättningar.  

Denna historiska utveckling har enligt Fischbein (2001) givit upphov till en allt större 
elevvariation i skolorna både i Sverige och i västvärlden i övrigt. Andra orsaker till den ökande 
variationen kan enligt författaren vara förändrade familjemönster, migration samt att fler för 
tidigt födda barn räddas till livet med olika typer av funktionsnedsättningar som följd. Skolan har 
dock haft svårt att anpassa sig till och beakta denna variation och att omfördela resurser i former 
som inte segregerar. (s.10. Heimdahl-Mattsson, 2006) 

 

Eftersom allt fler extremt prematura barn går att rädda till livet med dagens avancerade teknologi är 
det viktigt att det förs en debatt kring dessa barns eventuella funktionshinder inom 
specialpedagogikens område. 

 Med avancerad medicinsk teknologi och ökade resurser har möjligheterna att rädda för tidigt 
födda barn ökat. Medan man tidigare inte kunde få för tidigt födda barn med ofullständigt 
utvecklade organ att överleva kan man nu klara barn som föds i 25:e graviditetsveckan. Vissa av 
dessa barn kan dock få bestående funktionshindrande skador. (s. 123. Förhammar & Nelson, 
2004)  

Konsensusprojektet (Myrberg, 2003) var ett projekt inom grundskolan som syftade till att skapa 
samstämmighet rörande forskares syn på läs- och skrivsvårigheter. I rapporten betonar Myrberg 
vikten av att ge skolan tillräckligt med resurser för att klassläraren regelbundet, varje vecka skall 
kunna arbeta individuellt med varje elev under det första skolåret. Detta för att eleverna skall få 
möjlighet att utvecklas ultimat i skrivning och läsning.  

Dessa tillfällen skall inrymma såväl skrivövningar som högläsning och samtal om texter av olika 
slag. Därmed ges läraren diagnostiska verktyg som är nödvändiga för att elever skall få ett 
individuellt avpassat program. (s.9. Myrberg, 2003) 

Hur ska vi pedagoger kunna ta mot de extremt tidigt födda barnen på ett sätt som inte segregerar 
om vi inte tydliggör vilka eventuella specifika behov av stöd denna målgrupp elever har? 

Hur ska vi pedagoger lyckas med att anpassa undervisningen efter det extremt prematura barnets 
behov så att det individuellt kan arbeta och utvecklas kunskapsmässigt i samma takt som sina 
kamrater i klassrumsmiljön? 
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Begreppet funktionsnedsättning, 
funktionshinder och handikapp 

Vilken är då innebörden i begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp? 

Danemark (2005) diskuterar sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Han gör en 
definition av de olika begreppen; 

När vi talar om funktionsnedsättning kan det röra sig om en (eller flera) funktion(er) som inte 
fungerar ”normalt”. Vad som anses vara onormalt är det som bedömaren uppfattar som 
avvikande från vad som är statistiskt normalt. (s. 13.Danemark, 2005) 

Av det sagda framgår att funktionsnedsättning och handikapp är begrepp som refererar till två 
olika fenomen. I det förstnämnda fallet är fenomenen knutna till kroppen och i det andra till 
relationen med det omgivande samhället. Funktionshinder däremot är ett mindre entydigt begrepp 
och det har kommit att ges olika innebörder och innehåll. På exempelvis 
Handikappombudsmannens hemsida (www.ho.se) likställs funktionshinder med 
funktionsnedsättning, medan det i denna bok behandlas liktydigt med handikapp. (s. 15-16. 
Danemark, 2005) 

 
I vår studie använder vi dessa begrepp så som Danemark gör. Då vi talar om funktionsnedsättning 
menar vi det extremt prematura barnets nedsättning i de fysiska förmågorna. När vi nämner ordet 
handikapp eller funktionshinder refererar vi till det prematura barnets relation till omgivningen. 

 
 
 

 

http://www.ho.se/
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Syfte och frågeställningar  

Syfte  
Vi har haft tre sammanlänkade mål med detta arbete. Det första målet är av bakomliggande 
betydelse för våra frågeställningar.  För att ge en tydlig bakgrund och förståelse för vårt huvudsyfte 
med uppsatsen har vi valt att bena upp målen i tre för att försöka skapa en mer nyanserad bild av 
studiens kärna. 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att kritiskt granska de olika synsätt som 
framkommer i litteraturgenomgången och i en läkares synsätt i relation till de svårigheter ett 
extremt prematurt barn kan få med individuellt arbete i klassrumsmiljö pg a  sin mycket tidiga 
födsel och hur undervisningen pedagogiskt kan anpassas efter barnets behov. 

Vårt första mål var att genom litteraturgenomgången undersöka om extremt prematura 
barn kan få specifika skador som påverkar barnets förmåga att planera, organisera och 
genomföra individuellt skolarbete.  Hur visar sig i så fall dessa skador? Detta mål hamnar 
inom det medicinsk, kliniska forskningsområdet 

Vårt andra mål som gör ett avstamp från det första målet är att utröna vilka pedagogiska 
konsekvenser dessa specifika svårigheter ger rörande de exekutiva förmågorna. Vi har 
gjort en kvalitativ intervju med Farooqi för att djupare kunna analysera vissa skador som 
specifikt påverkar barnets inlärningssituation i klassrummet. Det handlar om att identifiera 
och beskriva en bakgrund som kan leda till en analys av det pedagogiska problemet.  

Vårt tredje mål är att utifrån ovanstående mål analysera på vilket sätt undervisningen för 
dessa elever skulle kunna anpassas. Det handlar om utvecklingen av tänkbara pedagogiska 
anpassningar som kan minimera de specifika svårigheterna. 



 

3.Pedagogiska 
anpassningar

Studiens kärna 

och 

frågeställningar 

2.Pedagogiska 
konsekvenser  

p g a hjärnskadorna 

1.Hjärnskador p g a extrem 
prematur födelse 

 
Kärnan i vår studie 

Frågeställningar:  
 

Eftersom vi i litteraturen funnit att det finns specifika exekutiva funktionsnedsättningar som kan 
vara relaterade till barnets extremt prematura födsel blir våra frågeställningar: 

Vad uttrycker litteraturen och läkaren om på vilka sätt svårigheterna visar sig med de exekutiva 
förmågorna hos ett extremt prematurt barn när han/ hon ska arbeta individuellt i grupp? 

Vad uttrycker litteraturen och läkaren om på vilket sätt det individuella arbetet kan anpassas och 
utvecklas för barn som har svårigheter med de exekutiva förmågorna orsakade av en extremt 
prematur födelse i klassrumsmiljön?  

Bakgrund, litteraturgenomgång 
och aktuell forskning 

Vi ville undersöka om vi kunde hitta ett tema som genomsyrade litteraturen om vilka svårigheter ett 
extremt prematurt barn kan få med individuellt arbete pg a  sin mycket tidiga födsel och hur 
undervisningen pedagogiskt kan anpassas efter barnets behov. Detta är det bakomliggande och 
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övergripande syftet till problemformuleringen och bakgrunden till att vi ville genomföra denna 
studie. Det tema kring extremt prematura barn som vi tycker var det som tydligast framträdde var 
svårigheter med de exekutiva förmågorna. I vårt arbete fokuserar vi på dessa extremt prematura 
barn som har svårigheter med de exekutiva förmågorna vilket innebär konsekvenser i det 
pedagogiska arbetet att individuellt anpassa undervisningen efter dessa barns behov i 
klassrumsmiljö. 

Vi har i litteratur vi läst funnit att forskarna är eniga om att det procentuellt är fler extremt tidigt 
födda barn som har sämre kognitiva och exekutiva förmågor i jämförelse med barn som är 
fullgångna. Detta brukar inte visa sig förrän vid skolstarten då det ställs större krav på barnens 
förmågor. Trots detta visar det sig i forskningsresultaten att det är påfallande mycket få barn som 
har allvarliga nedsättningar som innebär hinder i vardagslivet (Farooqi 2007). Eftersom skadorna 
är av lättare karaktär går det ofta med rätt insatser, stimuli och miljö att korrigera skadorna 
(Saugstad, 1999). Att skadorna är av lättare karaktär är en viktig faktor att känna till för 
pedagogen i klassrumsmiljön då det är just de subtila exekutiva förmågorna som ofta påverkar 
inlärningsförmågan hos individen i grupp.

Vi har tagit del av en svensk studie på extremt prematurt födda barn i början av 90-talet som sedan 
följdes upp när barnen var i 10-12 årsåldern (Farooqi, 2007). 86 extremt prematura barn och samma 
antal fullgångna barn studerades vid en genomsnittlig ålder av 11 år. Följande områden 
undersöktes: aktuellt hälsotillstånd, tillväxt, psykisk hälsa, exekutiva funktioner, social kompetens, 
inlärnings- och språklig förmåga. Inverkan av socioekonomisk bakgrund samt miljörelaterade 
perinatala riskfaktorer på långtidsresultat utvärderades. Studien är intressant eftersom det är en 
uppföljning i skolåldern av prematurt födda barn. Vi ville ta reda på hur klassrumsmiljön och 
undervisningen kan anpassas för dessa extremt prematura barn och därför tyckte vi att Farooqis 
resultat är intressanta. I denna studie har Farooqi bl.a. undersökt barnens mentala och kognitiva 
utveckling. 

Överlevnad av mycket för tidigt födda barn (barn födda vid 23-25 graviditetsveckor, extremt 
prematura barn, EPB) har ökat 4-faldigt under 1990 talet. EPB tillhör med säkerhet en riskgrupp 
men kunskapen om dessa barns hälsa i skolåldern och hur de fungerar i sin dagliga miljö 
(hemmet, i skolan och med sina jämnåriga) är ofullständig. Studier i andra länder av barn med 
extremt låg födelsevikt, <1000g, födda på 80-talet, har visat att en betydande andel av för tidigt 
födda har skolsvårigheter, motoriska problem och beteenderubbningar, sociala problem och 
ökade hälsovårdsbehov. (s. 110. Farooqi, 2007) 

EPB är en förkortning av extremt prematura barn. 

Farroqi skriver i sin forskning om de extremt tidigt födda barnens skolprestationer. Han menar att 
de extremt tidigt födda barnen när de är mitt i sin grundskoletid löper 3-5 större risk än fullgångna 
barn att få inlärningsproblem med att läsa, skriva, stava och svårigheter med att räkna matematik 
där läsning är involverad. Han påpekar att dessa värden är oberoende av vilken IQ barnet har. 

Studies on ELBW children with normal intelligence have shown deficits in executive functions, 
and it has been postulated that these EF deficits might be responsible for the increased likelihood 
of learning difficulty. EDF will also have generalized effects on child’s ability to acquire 
knowledge. This may also explain findings of subsequent impairments in social competence and 
adaptive behaviour skills in VLBW or ELBW middle-school-age children. (s.15. Farooqi, 2007) 
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ELBW är en förkortning av extremely low birth weight(<1000g BW), EF är en förkortning av 
executive function, EDF är en förkortning för executive dysfunction, VLBW är en förkortning av 
very low birth weight(BW<1500gBW) Det är skillnad i födelsevikt mellan de extremt tidigt födda 
barnen(som väger som förväntat för den vecka som barnet befinner sig i)  och de barn som föds 
med låg födelsevikt. 

Enligt undersökningen hade fler än hälften av de extremt prematurt födda barnen som ingick i 
studien skolsvårigheter (58%), och 15% hade heltids specialundervisning, vilket jämfördes med 5% 
i kontrollgruppen. 

Jämfört med kontrollerna hade de EPB ökad risk för exekutiv dysfunktion inom de flesta 
områden som bedömdes (uppmärksamhet, hypoaktivitet, planering/organiseringsförmåga 
och arbetsminne). EPB hade också risk för brister i språklig förmåga (språkförståelse, 
kommunikation, och expressiv förmåga). Större risk för brister fanns också i de fyra 
standardmåtten av inlärningsförmåga (läsning/skrivning, matematik, intellektuella 
färdigheter). (s. 111. Farooqi, 2007) 

Farooqi fann i resultaten av sin studie att de extremt tidigt födda barnen hade signifikant ökad risk 
för sämre psykisk hälsa än kontrollgruppen med fullgångna barn. De visade upp tecken på mer 
ångest och depression, tillbakadraget beteende, uppmärksamhetsbrist, sociala problem och 
tankestörningar. Dock visade resultaten inte några skillnader avseende aggressivt beteende. Tydliga 
faktorer för psykisk symptom var: grupptillhörighet (extremt prematurt barn respektive 
kontrollgrupp), familjefunktion, social risk, manligt kön och kroniskt medicinskt tillstånd. De 
extremt tidigt födda barnen visade också upp risker för brister i språklig förmåga. 

It seems that the potential combination of learning disorder, low-avareage IQs, executive 
dysfunctions, and other neuropsychological deficts found at school age place the child born 
prematurely at a significant disadvantage.(s.16. Farooqi, 2007) 

 
Forskaren Stjernqvist (1999) har arbetat och forskat om för tidigt födda barn. Hon redogör bland 
annat för undersökningar om extremt prematura barns skolgång och kopplingen till koncentrations- 
och inlärningssvårigheter. Hon ser ett klart samband mellan graviditetsvecka och större 
neurologiska skador. (Ju mindre barnen är vid födseln desto större är risken för skador.) Stjernqvist 
har också tittat närmre på hur det går för barnen i skolan och bl.a. kommit fram till att många för 
tidigt födda barn är i behov av någon form av specialundervisning. 

De mindre neurologiska skadorna och handikappen är svårare att definiera och diagnostisera och 
visar sig ofta först efter ett par år i skolan när större krav på uppmärksamhet, koncentration och 
inlärning ställs. Ett sätt att undersöka följderna av den för tidiga födseln är att ta reda på 
skolprestationerna och vilka stödåtgärder barnen behöver i skolan. Många studier av extremt 
mycket för tidigt födda barn visar mellan 30-60% behöver någon form av specialundervisning. ( s. 
126. Stjernqvist, 1999) 

Bohlin och Bremberg vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har gjort en 
pilotstudie (2008) i syfte att undersöka om det finns någon skillnad i kognitiva funktioner mellan 
mycket tidigt födda barn vid 18 års ålder och en jämnårig kontrollgrupp. 

 
Vid testningar av dessa ungdomar har författarna ofta slagits av hur lätt det kan vara att missa att 
just dessa ungdomar har svårigheter. De har konverserat på en ”normalnivå” vilket är typiskt för 
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verbalt välfungerande individer, och på intet sett uppvisat några uppenbara kognitiva problem. 
Ofta har författarna inte kunnat märka hur pass allvarliga problem ungdomarna haft förrän 
rättningen, och sammanfattningen av denna, varit helt klar. Detta stärker bilden av att forskning 
inom detta område är mycket viktigt då dessa personer annars kan slinka igenom skolan och livet 
utan att få adekvat hjälp. (s. 23. Bohlin & Bremberg, 2008) 

 

Sammanfattningsvis skriver Bohlin och Bremberg att de extremt prematurt födda har en signifikant 
lägre IQ än kontrollgruppen. De påstår sig se att skillnaderna mellan grupperna syns framförallt i de 
exekutiva testen.  

Även Farooqi har sett skillnaderna mellan grupperna och att de subtila svårigheterna med b l a de 
exekutiva förmågorna  gör att de extremt prematurt födda barnen kanske inte får adekvat hjälp i 
skolan då inte skadorna är så svåra att de går att diagnostisera. 

Intellektuella funktionsnedsättningar uppträder ofta hos extremt tidigt födda barn, om än lite längre 
upp i åldrarna. I en longitudinell studie (Böhm, 2002) i Stockholm fann man att barn födda med en 
vikt under 1500 gram, som alltid var prematura (i medel födda vecka 28), vid fem års ålder hade 
vissa kognitiva nedsättningar. Dessa problem var framförallt exekutiva, det vill säga förmåga att 
planera och organisera sitt handlande. 

Lagercrantz är professor i barnmedicin. Han har bl.a. intresserat sig för hjärnans utveckling då 
barnet är född för tidigt. Han har kommit fram till att för tidigt födda barn har lite svårare att klara 
sig i skolan än fullgångna barn. (Lagercrantz, 2005)  
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Metod och genomförande 

Metodval 
Metoden vi har använt oss av är genom litteraturgenomgången som bakgrund göra en kvalitativ 
intervju med en inom området etablerad forskare och läkare. Vi har sökt svar på vilka svårigheter 
ett extremt tidigt fött barn kan få med individuellt arbete och hur undervisningen kan anpassas efter 
barnets behov.  

Eftersom utvecklingen inom forskningen kring prematura barn hela tiden går framåt har vi valt att 
studera litteratur som inte sträcker sig längre än 10 år tillbaka i tiden samt ha kontakt med en 
forskare och läkare som är aktiv i sitt forskningsarbete.  

I studien har vi sökt ett tema och analyserat detta i relation till våra frågeställningar. Vi har 
avgränsat oss till att studera extremt prematura barn födda före vecka 26. Temat vi  har 
studerat är deras exekutiva förmågor, d.v.s. hur deras förmåga är att planera, organisera 
och genomföra individuellt arbete. Vi tycker de exekutiva förmågorna är intressanta att 
studera eftersom dessa är viktiga funktioner för att lyckas med skolarbetet. Vi har använt 
oss av en diskursiv metod. D v s bearbetat och analyserat litteraturen och svaren i den 
kvalitativa intervjun enligt en tankeprocess som bygger upp en sammansatt kunskap 
utifrån vetenskapliga utsagor (Höstfält, 2007). Det som Höstfält beskriver som diskursiv 
metod innebär att vi har bearbetat och analyserat temat utifrån olika perspektiv för att 
sedan sammanställa infallsvinklarna till ett material som olika bitar i ett pussel till en 
helhet. 

Vi har använt oss av en deskriptiv metod där vi begränsat oss till att undersöka en aspekt av det 
fenomen vi är intresserade av. Våra beskrivningar, deskriptiva, har varit så noggranna och så 
aktuella som möjligt. (Patel & Davidsson, 2002) Detta har inneburit att vi har avgränsat oss och 
varit noga med vilka aspekter vi väljer i relation till syfte och frågeställningar. 

Argument för metodval 
Vi har en kvalitativ ansats i vår studie eftersom vi vill försöka förstå de extremt prematura barnens 
handlingsmönster när de har svårigheter med de exekutiva förmågorna i skolsituationen 
(Trost,1993). 

Skälet till fokuseringen på de exekutiva förmågorna i den genomgångna litteraturen är att hitta en 
tillförlitlighet i påståendet om att de extremt prematura barnen kan få svårigheter med att planera, 
organisera och genomföra individuellt skolarbete. Vi har valt att utifrån litteraturen vi läst 
sammanställa forskarnas slutsatser och analysera mönstret i dessa. Vår ambition har varit att 
försöka skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av det extremt prematura barnets 
livsvärld. Vi hoppas att vi på så sätt lyckas fånga det som är mångtydigt och motsägelsefullt i 
relation mellan det normala, typiska och det speciella (Patel & Davidsson, 2002). Vi ville belysa 
våra frågeställningar från olika forskares håll för att kunna få ett underlag för mångfald i vår 
tolkning och på så sätt få läsaren att kunna bilda sin egen uppfattning av våra tolkningar. 
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Varför vi valde att göra en kvalitativ intervju var för att djupare kunna analysera det forskarna 
skriver i litteraturen om den exekutiva och kognitiva utvecklingen hos extremt prematura barn. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos 
något, t.ex. den intervjuades uppfattningar om något fenomen.(s. 78. Patel & Davidsson, 2002) 

Reliabilitet och validitet 
Vi har haft som ambition att göra denna studie så tillförlitlig som möjligt. Vi har därför i 
inledningen av studien skrivit om vår egen förförståelse kring prematura barn. Vi har läst litteratur 
som vi ställt mot varandra för att försöka ta reda på om de råder meningsskiljaktighet i det tema vi 
sökt inom forskningsområdet extremt prematura barn. Vi har gjort en kvalitativ intervju med en 
läkare som skrivit en doktorsavhandling som finns med i litteraturgenomgången. För att öka 
reliabiliteten i intervjun har vi låtit honom ta del av allt material rörande intervjun via mailkontakt 
under skrivprocessens gång. Han har kommenterat och vi har ändrat i texten så att båda parter 
uppfattar den som riktig. Vi hade tänkt använda oss av bandspelare vid intervjun vilket läkaren 
avböjde. Vi gick naturligtvis honom tillmötes och har därför i resultatdelen istället infogat citat ur 
hans avhandling som han citerade och poängterade som särskilt viktiga under intervjun. Detta har vi 
gjort för att försöka skapa en inre bild, en uppfattning om läkarens resonemang under intervjun för 
läsaren av denna c-uppsats. 

Den metod vi använt oss av för att få svar på frågeställningarna är att analysera litteraturen och den 
samtalsliknande intervjun med läkaren. I litteraturen som rör sig inom medicinen och psykologins 
forskningsområde tycker vi att vi har hittat ett tema som har en giltighet att ta upp inom 
specialpedagogikens forskningsområde. Vi har försökt ställa frågor om samma tema som vi funnit i 
litteraturen till läkaren för att kunna förstå dess nyanser ur olika perspektiv. Detta har vi gjort för att 
försöka skapa en meningsfull, välgrundad och giltig bild av vår problemformulering. 

Denna c-uppsats är en ringa studie som behandlar ett stort och inom pedagogiken outforskat 
område. För att stärka reliabiliteten i uppsatsen hade det varit bra om den hade varit mer 
omfattande. Vi har endast djupgående analyserat vad en läkare skriver och säger om temat. Vi tror 
att vi hade fått ännu mer välgrundade resultat om vi t ex hade kunnat göra kvalitativa intervjuer 
med fler av författarna i litteraturgenomgången. Det hade också varit meningsfullt att undersöka 
fler teman som t ex de kognitiva funktionerna eller psykisk hälsa för att skapa en välgrundad 
helhetssyn av det extremt prematura barnets skolgång. Men av tidsbrist var detta inte möjligt att 
genomföra för oss. Vår förhoppning är att dessa teman och det tema vi granskat kommer att 
utforskas mer ingående i kommande pedagogiska forskningar. 

Genomförande 
Vi har läst och analyserat relevant litteratur för vårt syfte att undersöka vilka skador extremt tidigt 
födda barn kan få och analyserat hur det påverkar barnets grundskoleutbildning. Vi har också läst 
litteratur inom det pedagogiska området för att fastställa vilka skyldigheter den obligatoriska skolan 
har när det gäller hänsyn till eventuella funktionsnedsättningar och funktionshinder.  

För att djupare kunna analysera det som står skrivet i litteraturen om de exekutiva förmågorna har 
vi gjort en kvalitativ intervju med överläkare Farooqi. Han är verksam som överläkare och forskare 
vid barnkliniken på Norrlands universitetssjukhus. Vi utförde intervjun som en tidsbestämd 
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kvalitativ intervju. Vi förberedde  Farooqi genom att låta honom ta del av en sammanfattning av 
vårt arbete där vi också förklarade varför vi vill intervjua honom. Intervjun med Farooqi 
genomfördes på hans arbetsplats vid Norrlands universitetssjukhus i form av ett samtal. Intervjun 
tog cirka två timmar. 

Vi ställde frågorna med låg grad av standardisering där följdfrågor formulerades beroende av 
tidigare svar (Trost, 1993). Som utgångspunkt för den kvalitativa intervjun använde vi oss av 
frågeställningen: 

På vilket sätt visar sig svårigheterna med de exekutiva förmågorna hos ett extremt prematurt barn 
när han/ hon ska arbeta individuellt?  

Etiska aspekter  
Även om det sedan 1990-talet är allmänt känt inom forskningen kring prematura barns kognitiva 
och exekutiva förmågor att de ofta har funktionsnedsättningar så finns väldigt lite pedagogisk 
forskning om vilka följder detta ger i undervisningen i skolan. Därför ville vi genomföra denna 
studie och vi har intentionen att lägga ut uppsatsen på nätet så att diskussionen förs vidare och 
fördjupas även inom pedagogikens område och inte enbart inom det psykologiska och det 
medicinska forskningsområdet. 

Eftersom intervjun gjorts med berörd forskare och läkare till delar av litteraturen har vi som 
universitetsstuderande valt att låta berörd forskare ta del av vår analys av materialet med tillhörande 
diskussion innan vi publicerar uppsatsen. 

Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer,  (Vetenskapsrådet, 1990) 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.  

När det gäller informationskravet har vi kontaktat uppgiftslämnare (berörd forskare och läkare) om 
hans uppgift i vår forskning och vilka villkor som gäller för hans deltagande. Han vet att hans 
deltagande var frivilligt och att han hade rätt att avbryta sin medverkan. Berörd forskare var villig 
att delta då hans stora forskningsområde handlar om extremt prematura barn.  

Berörd forskare och läkare är informerad om samtyckeskravet, att han har rätt att själv bestämma 
över sin medverkan och att han när han vill kan avbryta sin medverkan utan att det påverkar honom 
med negativa följder. Om berörd forskare och läkare avbryter sin medverkan kommer vi inte utsätta 
honom för otillbörlig påtryckning eller påverkan.  

Angående konfidentialitetskravet så är berörd forskare och läkare informerad om att vi kan teckna 
en förbindelse om tystnadsplikt om berörd forskare vill det.  

Vi har även informerat berörd forskare om nyttjandekravet. Vi kommer inte att använda vårt 
insamlade material som vi fick av honom för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften.  
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Resultat  

Resultat av litteraturgenomgången 
I litteraturgenomgången som vi gjort ser vi att det är få barn som har allvarliga nedsättningar som 
innebär hinder i vardagslivet. De flesta av de extremt tidigt födda barnen går i vanliga grundskolan 
och har inga allvarliga anpassningssvårigheter Genomgripande ser vi dock i litteraturen också en 
enighet i de aktuella forskarnas slutsatser om att svårigheterna hos det mycket tidigt födda barnet 
som ofta uppstår rör uppmärksamhet, koncentration, organisation och arbetsminne, d v s de 
exekutiva förmågorna. Svårigheterna som dessa barn visar upp är av lindrigare karaktär och därför 
upptäcks dessa inte förrän efter en bit upp i skolåldern då det krävs mer eget ansvar av barnet 
rörande dessa färdigheter (förmågan att planera, organisera och genomföra sitt skolarbete). 
Ytterligare ett tema som genomsyrar i litteraturen är att de extremt tidigt födda barnen ofta visar 
upp svårigheter med de kognitiva funktionerna. Detta kommer vi i denna uppsats dock inte beröra 
eftersom tidsutrymmet inte räcker till, även om det är intressant ur pedagogisk synvinkel. 

Resultat av och huvuddrag i intervjun 
Vi genomförde en samtalsliknande intervju där vi utgick ifrån våra frågeställningar och syftet med 
vår uppsats och tittade på de resultat som Farooqi och hans medarbetare kommit fram till i sin 
avhandling. 

Farooqi redogjorde för sin avhandling och sin pågående forskning. Han visade och förtydligade 
innebörden i olika diagram och hur han och hans medarbetare gått tillväga för att komma fram till 
resultaten i avhandlingen (Farooqi, 2007). Han berättade om hur urvalet gjorts av extremt tidigt 
födda barn och kontrollgruppen. De hade valt ut ett extremt tidigt fött barn mot ett fullgånget barn 
som fötts på samma sjukhus inom tiden av en vecka. Urvalet har gjorts från hela Sverige.  Totalt 
omfattar studien 86 barn födda före 26 fullgångna graviditetsveckor som jämfördes med samma 
antal fullgångna barn som utgjorde kontrollgrupp. I studien gjordes en stor enkätundersökning som 
kallades för Premstudien, en undersökning för att belysa hälsa och funktion i skolan hos mycket för 
tidigt födda barn (Barnkliniken, 2007) där föräldrar och lärare till barnen oberoende av varandra 
fick fylla i svar på frågor om barnens beteendemönster och dylikt i skolan. Barnen i sin tur fick 
fylla i svar på frågor angående livskvalitet.  

Farooqi berättade att det i Sverige idag föds ca 150 barn/år i vecka 23 till 25. Cirka 60-70 % av 
dessa barn överlever. Detta jämförde han med att det på 60-talet föddes lika många barn i vecka 30 
som då hade cirka 50 % chans att överleva. Trots att man idag räddar foster som kommer 7 veckor 
tidigare än på 60-talet så har inte svåra skador ökat procentuellt utan ligger på cirka 20-25 %. Det är 
tre organ som främst är utsatta för komplikationer hos extremt tidigt födda barn: hjärnan, 
andningsorganen och hjärtat. 

Cirka 70 % av barnen som föds extremt tidigt får lindriga till måttliga skador. Dessa skador 
drabbar framförallt hjärnan och slår på bl a de exekutiva funktionerna. Dock är skadorna oftast inte 
så svårartade att de kan leda till en ställd diagnos. Forskningen som Farooqi har bedrivit visar att 
dessa 70 % visar upp en ADD-problematik (inte aggressiv). Han gav en djupare förklaring till 
detta genom att b l a visa ett citat ur sin doktorsavhandling.  
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This finding of an increase in attentional / hyperactivity problems but not in conduct disorder or 
aggressive behaviours is in line with the findings from number of other studies on behavioural 
outcomes of ELBW or VLBW children investigated at 8-12 years of age, in adolescence, or at 
young adult age. It is particularly surprising that these children, despite having many risk factors 
for externalizing and risk-taking behaviour (ADHD problems, social problems, and learning 
difficulties) do not, according to teachers or parents, have high rates of conduct disorder. (III, 
s.14. Farooqi, 2007) 

Det som visat sig vara svårt för dessa 70 % extremt tidigt födda barn har varit:

Arbetsminne 

Planering och organisering av sitt arbete 

Egen inre motor 

Farooqi och hans medarbetare har i sin undersökning sett att dessa barn t ex har svårigheter med att 
ta komplicerade instruktioner i flera led, svårt att se konsekvenser av sitt eget handlande samt inte 
är uthålliga i att genomföra tilldelade uppgifter (orkar inte länge). Dessa barn har också svårare med 
icke- personliga fakta som t ex år, månad, dag och historisk fakta. De har svårt att lära ramsor och 
de har svårigheter med att ta emot feedback på sitt arbete och göra något av det. 

I Farooqis undersökning visade det sig också att dessa barn ofta även har svårigheter med socialt 
samspel och att de längre upp i åldrarna visar fler tecken på depression än kontrollgruppen. En 
möjlig teori enligt Farooqi är att barnen p g a hanteringen kring den extremt tidiga födseln 
(begränsade fysiska aktiviteter och måttliga inlärningssvårigheter) i kombination med svårigheterna 
med de exekutiva funktionerna kan bidra till en tendens att utveckla depression. Farooqi läste upp 
ett citat ur sin doktorsavhandling i samband med att han beskrev detta: 

A direct link between prematurity and isolated/withdrawn behaviours at school has been reported. 
According to the mediational model postulated by Nadeau et al, it seems that functional 
limitations that are consequent to the extreme prematurity may explain anxious/ withdrawn and 
isolated behaviours. ( III, s.15. Farooqi, 2007) 

Avslutningsvis ansåg Farooqi att en så stor grupp som 70 % av de extremt tidigt födda visar upp 
lindriga till måttliga problem med de exekutiva förmågorna. Eftersom dessa lindriga till måttliga 
symptom inte genererar diagnos är det särskilt viktigt enligt Farooqi att denna kunskap sprids till 
pedagogerna inom grundskolesystemet. Han anser att med en riktad undervisning i de fall där 
eleven visar svagheter så kan dennes problem betydligt lindras. Han betonade svårigheten som 
dessa barn visat upp i undersökningen (Farooqi, 2007) när de tagit mot instruktioner i flera led. 
Dessa barn behöver, ansåg han, en tydlig struktur för att kunna organisera sitt skolarbete. Farroqi 
uttryckte sin oro över att de extremt tidigt födda barnen inte får den hjälp dom behöver i 
grundskolan eftersom symptomen inte märks vid första ögonkastet. Ett problem menade han också 
som gör funktionshindret dolt är att dessa barn inte är hyperaktiva eller impulsiva, d.v.s. att de visar 
upp ADD-problematik istället för ADHD-problematik vilket inte är en lika synlig problematik. Han 
visade tabeller och ett resonemang som han för i sin doktorsavhandling kring detta. 

What is more worrisome is that the children who exhibit mild problems who do not 
exhibit significantly more clinically significant difficulties  in hyperactivity/ impulsivity than 
their controls, are less likely to arouse parental or teachers’ concerns, be referred for assessment 
and to receive specialist assistance at the appropriate time. (IV, s. 16., Farooqi, 2007) 
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Diskussion och slutsatser 

Diskussion 
Eftersom de forskningsresultat vi tagit del av visat att just den prematura födseln kan göra att ett 
barn får skador på olika centra i hjärnan t.ex. olika kognitiva och exekutiva förmågor så hävdar vi 
att det är nödvändigt att anpassa undervisningen specifikt för denna målgrupp i en inkluderande 
integrering med övriga elever när man har kartlagt hur dessa eventuella funktionshinder visar sig. 
Med kognitiva förmågor menas en individs intellektuella, kunskapsinhämtande förmågor. 

Vad vi tycker oss se är att det finns väldigt lite pedagogisk forskning om vilka svårigheter extremt 
prematura barn kan få i skolan. Med allt fler mycket tidigt födda barn i grundskolan blir en 
diskussion om dessa barn och deras skolgång allt viktigare. Dvs. om vilka svårigheter ett extremt 
prematurt barn kan få med individuellt arbete i klassrumsmiljö och hur undervisningen kan 
anpassas efter barnets behov. 

Detta är viktigt eftersom dessa barn ska ingå i ett gruppsammanhang i den inkluderande 
grundskolan. I Salamancadeklarationen står tydligt deklarerat att den vägledande principen som 
ligger till grund för Salamancadeklarationens handlingsram är att skolorna ska ge plats för alla barn, 
utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella eller språkliga förutsättningar. Att 
skolorna måste finna vägar när det gäller att med lyckat resultat ge undervisning åt alla barn, 
däribland de som har svåra skador och funktionshinder (Salamancadeklarationen, 2006). Dessa 
tankar är även centrala i Lpo 94. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s. 6, Lpo94)    

Ett av de övergripande syftena med denna kvalitativa studie var att utröna vilka svårigheter ett 
extremt prematurt barn kan få med individuellt arbete. För att finna svar på detta sökte vi likheter i 
de slutsatser som forskarna i vår litteraturgenomgång gjort. Vi fann då ett genomgripande mönster i 
att forskarna kommit fram till att de extremt prematura barnen visar upp svårigheter med de 
exekutiva funktionerna.  

 Den första frågeställningen (som också finns med i det övergripande syftet) i vår studie var på 
vilket sätt svårigheterna visar sig med de exekutiva förmågorna hos ett extremt prematurt barn när 
han eller hon ska arbeta individuellt i klassrumsmiljö. I resultatet av den kvalitativa intervjun kom 
vi fram till att Farooqi anser att svårigheterna med de exekutiva förmågorna hos ett extremt 
prematurt barn visar sig då han/hon ska ta instruktioner i flera led, att barnet fort blir trött och 
tappar koncentrationen, att barnet har svårt att se konsekvenser av sitt eget handlande och att barnet 
har svårigheter med att få och ta emot feedback på sitt eget arbete. Vi tycker att trovärdigheten i 
Farroqis forskning är välgrundad. Påståendet att de extremt tidigt födda barnen kan få svårigheter 
med de exekutiva förmågorna har vi sett i samtliga resultat i litteraturgenomgången av de olika 
forskarna som vi presenterat. Därför anser vi att det påståendet som också är det tema vi tittat på i 
vår studie har en hög reliabilitet. Detta trots att denna studie är en liten studie i förhållande till sitt 
syfte. 

Vi har försökt hitta studier som talar mot uppfattningen att extremt tidigt födda barn kan få 
svårigheter med de exekutiva förmågorna. Men vi har inte hittat någon källa som intar en annan 
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ståndpunkt i temat vi analyserat. Detta stärker oss i vår uppfattning om att det är viktigt att 
synliggöra denna funktionsnedsättning så att skolan kan anpassa klassrumsmiljön för det extremt 
prematura barnet så att funktionshindren blir överkomliga.   

Den andra frågeställningen som är en konsekvens av den första frågan var på vilket sätt det 
individuella arbetet kan anpassas och utvecklas för barn som har svårigheter med de exekutiva 
förmågorna orsakade av en extremt prematur födelse. Precis som Myrberg skriver i 
Konsensusprojektet (Myrberg, 2003) anser vi att skolan skulle kunna på ett tidigt stadium och på 
individnivå kartlägga eleverna i en klass. Om ett extremt tidigt fött barn har svårigheter med att 
planera, organisera och genomföra sitt individuella skolarbete kan läraren då ha chans att upptäcka 
detta. Klassläraren skulle i och med kartläggningen av det extremt tidigt födda barnet få ett 
underlag för att vid kontinuerliga individuella uppföljningar metodiskt träna arbetsminnet, 
studieteknik och koncentration. För att skapa möjlighet för klassläraren att genomföra dessa 
individuella möten med varje elev (där de extremt prematura barnen är inräknade) kan elevantalet 
per klass inte vara för stora.  Klassernas gruppstorlek i årskurs 1-3 borde vara färre än 20 elever och 
årskurs 4-9 inte fler än 20 elever för att läraren ska hinna se individerna och deras behov i gruppen. 
Det finns olika teorier om betydelsen av gruppens storlek för personen som en interagerande 
individ. Svedberg (2003) som är fil. dr. och legitimerad psykolog menar att det går en kvalitativ 
gräns mellan en liten och en stor grupp vid tjugo personer. Han för ett resonemang om den stora 
gruppens yttre verklighet. När drygt tjugo personer ska ta plats och dela på livsrummet är det en 
avgörande kvalitativ skillnad mellan en liten och en stor grupp. Antalet relationer i <20gruppen går 
inte längre att överblicka, inte heller ges samma möjligt till (ögon) kontakt och att möjligheterna till 
feedback är begränsade. En fråga som väcks hos oss som vi ej har fått svar på är hur skolan ska 
kunna genomföra en omorganisation där gruppantalet per klass minskas så att de extremt prematura 
barnen ska kunna tillgodoses. En annan fråga som vi funderat på är hur viktigt det är att lärarna har 
relevant utbildning och får kontinuerlig fortutbildning. 

Det finns en svårighet med att tyda forskningsresultaten i litteraturgenomgången. Nästan alla 
studier utförs med olika test och med olika subkulturer bland de för tidigt födda. Vissa studier tar 
upp barn slumpvis utvalda, andra tar upp barn med svåra problem medan somliga studier 
exkluderar barn med generella problem. Detta är ett forskningsetiskt dilemma som Bohlin och 
Bremberg (2008) tar upp. Trots detta såg vi ett tydligt tema som genomsyrade hela 
litteraturgenomgången och det var att i samtliga studier hade forskarna sett att de extremt prematura 
barnen ofta fungerar i vardagslivet, men har svårigheter med de exekutiva förmågorna. Varför vi 
valde att göra en kvalitativ intervju med Farooqi är för att han i sin undersökning gjorde ett 
slumpvist urval över hela Sverige utan hänsyn till olika subkulturer. Vi tror att det ger ett mer 
statistiskt rättvist material att utgå från. 

Slutsatser 
Vi som har skrivit denna uppsats anser att det är viktigt att undervisningen av extremt tidigt födda 
barn i klassrumsmiljön anpassas på ett för dem stimulerande sätt. Detta är av särskild betydelse 
eftersom skadorna oftast är subtila men ändå avgörande för barnets kunskapsinhämtande och 
interagerande i det sociala samspelet. Att kunna planera, organisera och genomföra individuellt 
arbete är av central vikt eftersom det påverkar individens förutsättningar att lyckas i såväl skola 
som i kommande arbetsliv. 
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Uppenbart är att de flesta av de extremt prematura barnen har någon form av svårighet med de 
exekutiva funktionerna vilket skolan måste beakta. Konsekvensen av detta blir att läraren måste 
anpassa och tillrättalägga sin undervisning för det extremt tidigt födda barnet på ett för barnet 
ändamålsenligt sätt. 

I Lpo 94 står det att undervisningen skall utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Att 
eleverna genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen ska kunna 
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar. I skolans uppdrag ligger att ge dem verktyg 
att kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och i en snabb 
förändringstakt. Därför blir metoder och studiefärdigheter att tillägna sig och använda ny kunskap 
viktiga. Det står också i Lpo 94 att det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och inse konsekvenserna av olika alternativ. Just detta som har med de exekutiva 
funktionerna att göra har vi sett i vår studie att de extremt tidigt födda barnen har svårt att hantera 
om de inte får hjälp och stöttning i ett mindre sammanhang än vad klasstorleken tillåter idag (d.v.s. 
en norm med 25 elever/grupp) 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.(s. 18, Lpo94) 

Vi hävdar att läraren kan se och bemöta de extremt prematurt födda eleverna och ge dem redskap 
att hantera sina svårigheter med de exekutiva förmågorna om gruppstorleken inte är för stor >20, 
främst på de lägre stadierna, men även senare genom hela grundskoletiden.  

Vi är övertygade om att ifall det extremt tidigt födda barnet skulle få kontinuerlig enskild 
handledning av sin klasslärare med att planera, organisera och genomföra sitt skolarbete 
under de första skolåren skulle det bidra till att skapa bättre förutsättningar att lyckas nå de mål som 
skolan strävar efter då barnet går ut nian! Vi vill också understryka vikten av att klassläraren får 
utbildning och handledning så att läraren kan anpassa och tillrättalägga sin undervisning för det 
extremt tidigt födda barnet på ett för barnet ändamålsenligt sätt. 

Sammanfattningsvis tycker vi att det är viktigt att debatten kring mycket prematura barns eventuella 
funktionshinder lyfts fram och nyanseras för att öka möjligheterna att konkretisera vilka 
specialpedagogiska insatser som behövs för att dessa elever ska kunna inkluderas med övriga elever 
på ett sätt som överensstämmer med Salamancadeklarationen och Lpo 94. Vi hoppas att denna 
mindre studie kan fungera som en pilotstudie inom pedagogikens forskningsområde till att större 
forskning börjar bedrivas om extremt prematura barn och deras skolgång. Den paradigm som råder 
är inom medicinsk och psykologisk vetenskap, vi efterfrågar även forskning inom pedagogikens 
område. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Stockholm 2008-03-16 

Aijaz Farooqi tillhanda; 

 
Intervju angående prematura barns exekutiva förmågor 

 

Hej, vi heter Bitte Lång och Linda Nilsson. Bitte är utbildad 1-7-lärare och Linda är utbildad 
fritidspedagog. Vi kombinerar just nu vårt arbete på våra skolor med att läsa en distansutbildning på 
halvfart på Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet i Stockholm. Det vi läser 
är en överbryggande kurs i specialpedagogik och för att ha möjlighet att söka in till 
specialpedagogutbildningen måste vi skriva en uppsats om 15 högskolepoäng, dvs. en C-uppsats. 

 
Vårt intresse för prematurt födda barn och deras eventuella funktionshinder bottnar i att Bitte under 
fyra år har arbetat som lärare och mentor för en elev som har grava funktionsnedsättningar och 
dessutom är född extremt för tidigt. Mycket av elevens funktionsnedsättningar var relaterade till 
elevens mycket prematura födsel, men det fanns ingen diagnos att utgå från. 

   

Vi har funderat mycket på de extremt tidigt födda barnen och undrat vad det beror på att det nästan 
aldrig diskuteras om denna elevgrupps svårigheter i skolmiljön.  

Vi har också funderat på hur vi som pedagoger skulle kunna hjälpa dessa barn, för att på bästa sätt 
främja deras inlärningsförmåga i skolmiljön. Vi har därför valt att skriva en uppsats i ämnet extremt 
tidigt födda barn och deras exekutiva förmågor. 

 

För att precisera arbetet har vi formulerat följande syfte och frågeställningar: 

 

Vi tycker det är viktigt att debatten kring mycket prematura barns eventuella funktionshinder lyfts 
fram i grundskolan och nyanseras för att öka möjligheterna att konkretisera vilka 
specialpedagogiska insatser som behövs för att dessa elever ska kunna inkluderas med övriga 
elever. Med mycket tidigt födda barn alternativt extremt prematura barn avser vi i vår text barn som 
är födda innan vecka 26. (Farooqi, 2007) Detta är det bakomliggande och övergripande syftet till 
problemformuleringen och varför vi vill genomföra denna studie. 

Vi har i litteraturen funnit att det finns specifika kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar 
som är relaterade till barnets prematura födsel. Med exekutiva förmågor åsyftar vi i vår uppsats 
förmågan att planera och organisera sitt handlande samt koncentrationsförmågan (Bohlin, 
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Bremberg, 2008). Detta lägger grunden till våra frågeställningar:På vilket sätt visar sig 
svårigheterna med de exekutiva förmågorna hos ett extremt prematurt barn när han/ hon ska arbeta 
individuellt i klassrumsmiljö?På vilket sätt kan det individuella arbetet anpassas och utvecklas för 
barn som har svårigheter med de exekutiva förmågorna orsakade av en extremt prematur födelse?  

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att göra en litteraturstudie i ämnet och att 
komplettera litteraturstudien med att göra en kvalitativ intervju med Dig.  

Vår förhoppning är att Du som arbetar med och forskar om dessa barn och deras svårigheter kan ge 
oss en mer nyanserad bild av det som skrivs i litteraturen om de exekutiva förmågorna.  

Vi hoppas att Du fortfarande har möjlighet och vill medverka i vår intervju där Du genom att svara 
på våra frågor i kombination med fritt berättande beskriver Din syn på de svårigheter extremt tidigt 
födda barn kan få med att planera, organisera och genomföra individuellt skolarbete. 

 
Intervjutillfället beräknas ta cirka 30-40 minuter. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun på 
bandspelare eftersom det är svårt ta del av och lyssna på Dina svar och samtidigt hinna med att 
skriva under intervjuns gång .  

Vår förhoppning är att Du ger oss medgivande till det, men respekterar givetvis om Du inte tillåter 
det.  

Vi hoppas att intervjun kan genomföras avskilt och utan avbrott.  

 

Vi kommer att låta Dig ta del av hela vår C-uppsats och resultat när uppsatsen är färdig och 
godkänd. 

 

Vi skulle bli mycket tacksamma om Du genom Din medverkan vill hjälpa oss att besvara våra 
frågeställningar  

 

Med vänliga hälsningar Bitte Lång och Linda Nilsson 

 

Bitte Lång  Mobilnr: 0733-00 41 30   Linda Nilsson Mobilnr: 070-593 77 4



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 
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