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UTVECKLINGEN AV EXEKUTIVA FUNKTIONER HOS UNGDOMAR SOM 

FÖTTS FÖR TIDIGT RESPEKTIVE I FULLGÅNGEN TID
1
 

 

Exekutiva funktioner är nödvändiga för att flexibelt anpassa det egna 

beteendet och för tidigt födda barn presterar sämre i uppgifter som 

mäter sådana förmågor, jämfört med fullgångna barn. Studien 

undersökte prediktion och utveckling i exekutiva funktioner mellan 

5½ år och 18 år hos för tidigt födda (n=83) och fullgångna (n=44) 

ungdomar. Exekutiva funktioner hos för tidigt födda ungdomar 

predicerades mest av intelligens vid 5½ år, medan föräldrautbildning 

och exekutiva funktioner vid 5½ år förklarade mer hos de fullgångna. 

Skillnader i funktionerna, till de för tidigt föddas nackdel, fanns vid 

både 5½ år och 18 år och blev i vissa fall förstärkt över tid. Resultaten 

tolkas som att exekutiva funktioner hos för tidigt födda framförallt 

förklaras av konstitutionella faktorer som utgör en sårbarhet över tid. 

Studien ger inget stöd för att för tidigt födda skulle komma ikapp 

jämnåriga i exekutiva funktioner. 

 

Exekutiva funktioner är centrala för vår förmåga att anpassa och medvetet styra vårt 

beteende (De Luca & Leventer, 2008; Howard, Anderson & Taylor, 2008). Brister i det 

exekutiva fungerandet kan hos barn leda till framtida svårigheter både i skolan och i 

sociala sammanhang. Det finns idag stort stöd för att anta att exekutiva svårigheter kan 

uppstå vid skador på centrala nervsystemet (Anderson, Anderson, Jacobs & Smith, 

2008
a
) och för tidig födsel innebär en risk för detta (Lagercrantz, 2005). Att födas för 

tidigt innebär att barnets omogna hjärna fortsätter att utvecklas i en omvärld utanför 

livmodern som hjärnan ännu inte är rustad för (Lagercrantz, 2005). Andelen barn som 

föds för tidigt i Sverige är ungefär sex procent (Lagercrantz, 2005) och varje år föds 150 

barn extremt för tidigt (Socialstyrelsen, 2004). Som en följd av förbättrad neonatalvård 

överlever idag alltfler barn som har fötts extremt för tidig (Lagercrantz, 2005). Den 

ökade överlevnaden är dock förknippad med en större andel barn som uppvisar flera 

neuromotoriska, kognitiva och beteendemässiga svårigheter (Howard et al., 2008; 

Socialstyrelsen, 2004). En av svårigheterna ligger i så kallade exekutiva funktioner. 

Trots detta finns det inte mycket forskning som har undersökt utvecklingen av 

exekutiva funktioner hos för tidigt födda barn (Howard et al., 2008).  

 

Definitioner av exekutiva funktioner 

 

Exekutiva funktioner är ett paraplybegrepp för en samling högre och komplexa 

kognitiva förmågor (Anderson, Jacobs & Anderson, 2008
b
; Pennington & Ozonoff, 

1996), som alla är nödvändiga förutsättningar för adaptiva och socialt ansvarsfulla 

beteenden (Lezak, 1995). Det finns en uppsjö av mer specifika definitioner av begreppet 

och trots ett växande forskningsintresse råder det idag ännu oenighet kring vad som 

exakt menas med exekutiva funktioner (Anderson, 2008; Brocki, 2007). En allmän 

definition är att de utgör processer som behövs för att vi ska kunna kontrollera och 

reglera våra tankar och beteenden, framförallt i nya situationer (Brock, Rimm-Kaufman, 

Nathanson & Grimm, 2009; Miyake et al., 2000). Generellt beskrivs exekutiva 
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funktioner också vara ansvariga för organiserat och målorienterat beteende (Anderson, 

2008; Brocki, 2007). De funktioner som kan betecknas exekutiva ligger begreppsligt 

sett utanför områden som rör perception, minne och språk, medan områden som rör 

uppmärksamhet och problemlösning ligger närmare (Pennington & Ozonoff, 1996). En 

av frågorna i diskussionen om hur exekutiva funktioner ska definieras är huruvida 

exekutiva funktioner kan betraktas som ett enhetligt system eller som flera åtskilda 

komponenter (Brocki, 2007). Både kliniska studier och neuropsykologisk forskning som 

använt sig av faktoranalyser tyder idag på att begreppet exekutiva funktioner snarast 

består av flera olika men ömsesidigt relaterade processer (Anderson, 2008). En annan 

omstridd fråga handlar om vilken process av de exekutiva funktionerna som är mest 

central. De teoretiska modellerna skiljer sig därför med avseende på vilken betoning 

som läggs på de olika aspekterna av exekutiva funktioner (Brocki, 2007). Nedan ges en 

närmare beskrivning av ett urval av teoretiska modeller som alla presenterar sitt eget 

perspektiv på exekutiva funktioner.  

 

Exekutiva funktioner i teoretiska modeller 

 

Supervisory system  -  kontroll över nya och komplexa situationer  

En av de tidigaste teoretiska modellerna av exekutiva funktioner beskriver ett 

Supervisory system, som är ett överordnat system för regleringen av uppmärksamhet. 

Modellen presenterades först av Norman och Shallice 1986 och vidareutvecklades 

senare av Stuss, Shallice, Alexander och Picton (1995) samt av Shallice och Burgess 

(1996). Enligt modellen finns en viktig skillnad mellan hur vi hanterar automatiserade 

och rutinbaserade situationer respektive situationer som kräver nya typer av beteenden 

(Shallice & Burgess, 1996; Stuss et al., 1995). I mer rutinbaserade situationer anses ett 

lägre system av funktioner, så kallat contention scheduling, styra våra beteenden. När 

detta system är som mest aktivt genomförs våra beteenden enligt specifika scheman, 

vilka kan beskrivas som automatiserade och överinlärda program för hur olika 

grundläggande kognitiva processer eller motoriska handlingar ska utföras. Så snart det 

dyker upp situationer som kräver något mer än automatiserat och överinlärt beteende, 

krävs en insats från det exekutiva system som kallas Supervisory system (Stuss et al., 

1995). Med hjälp av systemet kan vi hantera den nya situationen genom att konstruera 

ett nytt och tillfälligt schema, vilket kan liknas vid en strategi (Shallice & Burgess, 

1996).   

 

Stuss med flera (1995) beskriver fem olika processer inom det exekutiva systemet, som 

alla behövs i olika grad för att vi ska kunna implementera sådana strategier. Den första 

benämns energizing och har funktionen att kontinuerligt återaktivera scheman under 

längre tidsperioder, och antas ha stor betydelse för exempelvis bibehållen 

uppmärksamhet och koncentration över tid. Den andra processen, inhibiting, har 

funktionen att hämma olämpliga scheman från att aktiveras. Den tredje processen 

adjusting contention-scheduling anpassar de scheman som finns efter den nuvarande 

situationen. Processen Monitoring har funktionen att kontinuerligt övervaka nivån av 

aktivitet i olika scheman. Slutligen beskrivs så kallade control of ”if-then” logical 

processes som kontinuerligt mottar och utvärderar feedback från systemet om vad som 

sker, och som därefter aktiverar nödvändiga åtgärder, som att exempelvis på nytt 

aktivera eller hämma scheman.  
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 Arbetsminne – förmågan att hålla kvar information  

Den kognitiva funktionen arbetsminne beskrivs i flera av de teoretiska modellerna och 

anses vara en central del av begreppet exekutiva funktioner (Anderson, 2008). I Alan 

Baddeleys modell av arbetsminnet finns tre underordnade system; phonological loop 

(sv. den fonologiska loopen), visuospatial sketchpad (sv. det visuo-spatiala 

anteckningsblocket) och den episodiska bufferten; som alla tillsammans gör det möjligt 

att aktivt hålla kvar integrerade minnesspår av verbal och visuo-spatial information. Den 

episodiska bufferten är en särskilt viktig del av arbetsminnet, och beskrivs som ett 

temporärt lagringsutrymme där ny inkommande information ständigt kan länkas 

samman med tidigare erfarenheter lagrade i långtidsminnet.  

 

Aktiviteten i de tre underordnade systemen styrs enligt modellen av ett överordnat 

exekutivt system, som benämns central executive. Med hjälp av aktiv och medveten 

uppmärksamhet ansvarar det exekutiva systemet för att binda samman inkommande 

intryck från de underordnade systemen så att sammanhängande upplevelser av 

omvärlden kan skapas (Baddeley, 2000). Enligt Baddeley (1996) ansvarar central 

executive också för att plocka fram långtidsminnen som tillfälligt kan hållas kvar i den 

episodiska bufferten. Genom att central executive fördelar uppmärksamheten till olika 

delar av innehållet i den episodiska bufferten, blir det möjligt för oss att mentalt vända 

och vrida på och reflektera kring våra inre tankar och bilder (Baddeley, 2000).  

 

Inhibition och självreglering  

Istället för arbetsminne betonar Russell Barkley vikten av inhibition, som han menar är 

en förutsättning för andra exekutiva funktioner.  Med inhibition menar Barkley dels 

förmågan att hålla tillbaka en automatiserad eller tidigare förstärkt respons, dels 

förmågan att avbryta ett pågående beteende och dels förmågan att stå emot 

distraherande stimuli. Enligt modellen skapar inhibitionsförmågan en fördröjning i vårt 

beteende och ett utrymme för eftertanke, vilket gör det möjligt för våra exekutiva 

funktioner att fungera effektivt. Både inhibition och exekutiva funktioner är enligt 

Barkley ett uttryck för självreglering, vilket han beskriver som en förmåga att styra det 

egna beteendet efter internaliserade representationer, såsom regler, strategier och mål, 

istället för att låta det styras av yttre och omedelbara stimuli i omgivningen (Barkely, 

1997).  

 

Den första av fyra exekutiva funktioner som beskrivs i Barkleys modell är Icke-verbalt 

arbetsminne eller Sensing to the Self, och beskrivs som en form av internaliserat 

lyssnande och seende. Barkley liknar denna funktion vid de auditiva och visuo-spatiala 

delarna av Baddeleys modell för arbetsminnet, och menar att den ger oss förmågan att 

föreställa oss tidigare såväl som framtida hypotetiska händelser. Den andra funktionen 

är Verbalt arbetsminne eller Speech to the Self, och kan liknas vid ett slags inre tal. Det 

inre talet gör det möjligt för oss att inta ett metaperspektiv till oss själva med en 

förmåga att vägleda vårt eget beteende efter verbaliserade regler och självformulerade 

mål. Funktionen Självreglering av affekt, motivation och arousal eller Emotion/Feeling 

to the Self handlar om att kunna internalisera egna emotioner utan att agera ut dem. 

Funktionen är viktig för att vi ska kunna anpassa vårt emotionella tillstånd till det mål 

som ska uppnås. Ett exempel är att kunna finna ett mer positivt känsloläge trots att en 

uppgift känns tråkig eller frustrerande. Slutligen beskriver Barkley Reconstitution eller 

Play to the Self, som utgörs av två delprocesser; analys och syntes av information eller 
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beteenden. Funktionen kan liknas vid ett slags inre ”lekfullhet” och kreativitet, som ger 

oss ett flöde och en effektivitet vid språklig kommunikation eller situationer då vi 

behöver lösa problem (Barkley, 1997; Barkley, 2001).  

 

Exekutiva funktioner som faser av problemlösning  

Zelazo, Carter, Reznick och Frye (1997) menar att exekutiva funktioner utgör ett slags 

gemensamt och övergripande system som syftar till att lösa problem. De beskriver hur 

olika underfunktioner i systemet arbetar tillsammans för att kunna nå lösningen på 

problemet. Den första av totalt fyra faser i problemlösningen kallas 

Problemrepresentation, som är själva formuleringen av problemet, vilken kan vara 

avgörande för hur problemet kan lösas. Viktiga underfunktioner för detta beskrivs som 

selektiv uppmärksamhet och ett flexibelt perspektivtagande. Selektiv uppmärksamhet 

behövs för att kunna fokusera på en aspekt av situationen samtidigt som andra intryck 

sorteras bort.  Det flexibla perspektivtagandet är istället nödvändigt för att kunna växla 

mellan olika sätt att betrakta en och samma situation. Nästa fas i modellen är Planering 

som handlar om förmågan att kunna välja den mest effektiva planen och att kunna 

organisera de handlingar som krävs (Zelazo et al., 1997).  

 

Den tredje fasen i problemlösningen, Utförandet, innefattar dels funktionen, Intending, 

som kräver förmågan till att minnas vad som ska göras härnäst samt bibehållen 

uppmärksamhet för att planen ska hållas aktiv under hela utförandet. Utförandet beror 

dels också på funktionen, Rule use, då beteendet kan styras efter en verbal instruktion. 

Slutligen beskrivs den sista fasen som Utvärdering, som dels är en förmåga att 

uppskatta huruvida problemet har lösts och dels en förmåga att genomföra eventuella 

korrigeringar.    

 

Exekutiva funktioner ur ett kliniskt perspektiv  

Lezak (1995) presenterar en mer renodlat deskriptiv bild än de övriga teoretiska 

modellerna, utifrån en mängd kliniska observationer av svårigheter med exekutiva 

funktioner. Enligt Lezak kan exekutiva funktioner beskrivas som fyra komponenter, och 

i likhet med modellen av Zelazo med flera (1997) beskriver Lezak olika steg i en 

tidssekvens där de exekutiva funktionerna behövs. Det första steget kallar Lezak (1995) 

för Volition och skulle kunna översättas som ett slags viljemässig drivkraft. Detta är en 

förutsättning för intentionellt beteende och beror i sin tur på flera exekutiva 

komponenter, såsom en förmåga till motivation och initiativförmåga samt en realistisk 

medvetenhet om egna behov, omgivningen och sociala regler. Nästa steg handlar om 

planering liksom i Zelazo’s modell, och Lezak beskriver det som en förmåga att kunna 

uppfatta och strukturera de delar som behövs för att uppnå det önskade målet. Det 

behövs också en förmåga att kunna föreställa sig potentiella händelser och att kunna 

väga mellan olika handlingsalternativ. Mer specifika funktioner som är viktiga i 

planeringssteget enligt Lezak (1995) är impulskontroll, minne och bibehållen 

uppmärksamhet. 

 

Vid det tredje steget, Purposive action, ska planerna omvandlas till handling, och för 

detta krävs flera självreglerande funktioner enligt Lezak (1995). En sådan 

självreglerande funktion är produktivitet och innebär förmågan att självständigt sätta 

igång med en uppgift och sedan fortsätta arbeta med en kontinuerlig effektivitet. En 

annan viktig självreglerande funktion beskrivs som mental flexibilitet samt förmågan att 
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skifta mellan olika tankemönster eller beteenden efter de krav som ställs i den specifika 

situationen. Lezak menar att ett så kallat stimulusbundet beteende är ett tecken på 

dysfunktion i förmågan till flexibilitet, då uppmärksamheten lätt dras till de egenskaper 

i omgivningen som är mest iögonfallande och konkreta. Svårigheter att skifta 

handlingsmönster uttrycks istället genom så kallade perseverationer, eller upprepningar 

av samma svar, trots feedback om att svaret är fel i den nya situationen. Det sista steget 

i beteendesekvensen kallar Lezak (1995) för effektivt utförande, där framförallt en 

förmåga att övervaka och korrigera det egna beteendet är viktigt. 

 

Exekutiva faktorer och domäner 

En mer empiriskt grundad ansats till definitionen av exekutiva funktioner är 

faktoranalyser. Flera faktoranalytiska studier har undersökt de underliggande 

dimensionerna bakom mått som varit avsedda att mäta exekutiva funktioner. De flesta 

av dessa studier har kommit fram till tre eller fyra exekutiva faktorer. Både Miyake med 

flera (2000)  samt Lehto, Juujärvi, Kooistra och Pulkkinen (2003) fann i sina 

faktoranalyser tre distinkta men ömsesidigt relaterade exekutiva faktorer. I båda 

studierna framkom faktorer som representerade förmåga till inhibition, mental växling 

respektive arbetsminne. I Miyake med fleras studie (2000) fick faktorn för arbetsminne 

namnet updating, eftersom den särskilt speglade en förmåga att kontinuerligt uppdatera 

och aktivt övervaka information som hålls i minnet. Slutsatsen i studierna var att 

exekutiva funktioner både kan betraktas som ett enhetligt och ett mångfacetterat 

begrepp. Brocki och Bohlin (2004) fann också tre faktorer, varav två representerade 

inhibition respektive arbetsminnesfunktioner. Deras tredje faktor, speed/arousal, var 

gemensam för uppgifter som krävde reglering av effektivitet och motivation över tid.  

 

Peter Anderson (2002) har integrerat resultat från både faktoranalytiska studier och 

neuropsykologisk forskning i sin modell av exekutiva funktioner. Anderson föreslår att 

exekutiva funktioner kan kategoriseras i fyra distinkta domäner som samtidigt ingår i ett 

övergripande kontrollsystem. De fyra domänerna arbetar tillsammans för att effektivt 

kunna lösa olika uppgifter. Den första domänen är Kontroll av uppmärksamhet och 

inkluderar olika former av viljestyrd uppmärksamhet såsom selektiv uppmärksamhet, 

impulskontroll och bibehållen uppmärksamhet över tid. Dessutom ingår funktioner 

såsom anpassning och kontinuerlig övervakning av det egna beteendet. Domänen 

Informationsbearbetning ansvarar för flöde, effektivitet och mental snabbhet. Inom den 

tredje domänen, Kognitiv flexibilitet, finns funktioner som gör det möjligt att växla 

handlingsmönster, lära av misstag och samtidigt bearbeta flera intryck. Här ingår också 

begreppet arbetsminne. I den fjärde domänen, Målsättning, finns funktioner som 

underlättar problemlösning, såsom initiativtagande, förmågan att se nya perspektiv, 

planering och organisering.  

 

”Kalla” och ”varma” exekutiva funktioner 

Ett annat sätt att dela upp exekutiva funktioner är genom åtskillnaden mellan begreppen 

”kalla” (eng. ”cool”) och ”varma” (eng. ”hot”) exekutiva funktioner. Kalla exekutiva 

funktioner anses vara relaterade till en framförallt kognitiv reglering av tankar och 

beteenden och krävs för problemlösning av mer abstrakta och kontextneutrala uppgifter. 

Begreppet varma exekutiva funktioner syftar istället på reglering av motivation och 

känslolägen samt problemlösning i sociala sammanhang (Anderson, 2008; Brock et al., 

2009). Varma exekutiva funktioner yttrar sig exempelvis som förmågan att skjuta upp 
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behovstillfredsställelse, behärska intensiva känslor och att kunna anpassa sig till sociala 

regler (Brock et al., 2009). Kalla och varma exekutiva funktioner är emellertid nära 

förbundna med varandra och de följs ofta åt i vardagliga situationer (De Luca & 

Leventer, 2008).  

 

Gemensamma kännetecken för exekutiva funktioner 

Från ovan beskrivna teoretiska modeller och studier, framträder vissa gemensamma 

nämnare i definitionerna av exekutiva funktioner. Det gemensamma temat i 

beskrivningarna, och som tycks vara det mest särskiljande kännetecknet för exekutiva 

funktioner, är ett slags mental flexibilitet. Med detta menas en mental rörlighet vad 

gäller förmågan att uppfatta, tänka kring och handskas med information. Rörligheten 

beskrivs som en förmåga att ta hänsyn till flera aspekter av en uppgift och att kunna 

anpassa sig till skiftande omständigheter. Motsatsen till den flexibilitet som 

kännetecknar exekutiva funktioner, kan beskrivas som ett slags mental rigiditet. Mental 

flexibilitet kan också betraktas som en motsats till det som Lezak (1995) kallar 

stimulusbundet beteende, eftersom exekutiva funktioner generellt beskrivs som en 

förmåga att ta distans från den omedelbara situationen och inta ett övergripande 

perspektiv.   

 

I de teoretiska modellerna och studierna ovan beskrivs återkommande sju olika aspekter 

av denna mentala flexibilitet. I synnerhet arbetsminne och inhibition beskrivs särskilt 

ofta i någon form. Nedan ges en överblick av de sju aspekterna.   

 

 Arbetsminne – att kunna hålla information om dåtid och framtid aktiv i 

minnet och att kunna vägledas av en inre representation 

 Inhibition – att kunna hålla tillbaka en impuls samt att kunna sortera bort 

distraktion  

 Mental växling – att kunna växla mellan perspektiv och handlingsmönster 

 Mentalt flöde/ mental effektivitet – att effektivt kunna mobilisera resurser 

från början till slut 

 Övervakning/Utvärdering – att kontinuerligt bevaka och bedöma kvalitet 

och resultat 

 Planering och organisation – att kunna skapa en struktur och få överblick 

 Reglering av emotion och motivation – att kunna anpassa energi och 

känsloläge efter målsättning  

 

Utvecklingen av exekutiva funktioner under barndom och adolescens 

 

Utvecklingen av hjärnans frontallober, och framförallt de främre regionerna som 

benämns prefrontala cortex, spelar en avgörande roll för utvecklingen av exekutiva 

funktioner (Anderson et al., 2008
b
; De Luca & Leventer, 2008). Prefrontala cortex visar 

på långvarig utveckling under barn- och ungdomsåren och antas inte uppnå full mognad 

förrän tidig vuxenålder (Anderson et al, 2008
a
). Den process som kallas myelinisering, 

som innebär att hjärnans nervtrådar omgärdas av fett så att hastigheten i deras elektriska 

signaler ökar, fullgörs allra sist i prefrontala cortex. Detta antas vara anledningen till att 

de exekutiva funktionerna mognar senare än andra kognitiva förmågor (De Luca & 

Leventer, 2008).  
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En fråga som fortfarande diskuteras är huruvida exekutiva funktioner kan anses 

utvecklas linjärt eller i form av olika stadier. Något som talar för en stadieutveckling är 

de undersökningsfynd som visar på olika ”spurter”, då barn vid olika åldersperioder 

uppvisar nya typer av förmågor och strategier (De Luca & Leventer, 2008). Anderson 

(2002) menar att exekutiva funktioner utvecklas mycket snabbt under barndomen, vilket 

talar för att förändringen över tid inte nödvändigtvis är linjär. Det finns också stöd för 

att anta att olika typer av exekutiva funktioner uppvisar olika utvecklingsbanor 

(Anderson et al., 2008
a
). Nedan beskrivs utvecklingen av ett antal exekutiva funktioner 

under barn- och ungdomsåren. Beskrivningen rör främst de exekutiva funktioner som 

kan betraktas som ”kalla”, då sådana funktioner är mest aktuella i den föreliggande 

studien.  

 

Förskoleåldern 

Mellan 3 till 5 år fortsätter frontalloberna att växa storleksmässigt som ett resultat av 

både en större massa av nervceller eller så kallad grå substans och en större massa av 

myeliniserade nervcellsutskott, eller så kallad vit substans. Som en följd av detta sker i 

förskoleåldern en stadig förbättring i förmågan att bearbeta information och att mentalt 

länka samman separata händelser. Flera former av exekutiva funktioner börjar i denna 

ålder ta form, även om det ännu finns en tendens att göra flera fel i exekutiva uppgifter. 

Vad gäller impulskontroll har barn i denna ålder svårt att motstå automatiska handlingar 

trots att de förstår regler och instruktioner (De Luca & Leventer, 2008). Emellertid 

uppvisas en stor förbättring i impulskontroll och bibehållen uppmärksamhet mellan fyra 

till fem års ålder (Anderson, 2002; De Luca & Leventer, 2008). En förbättring sker 

också i verbalt flöde och svarshastighet under perioden 3 till 5 år (Anderson, 2002).  

 

Mellan 4 till 5 år finns också en förbättrad förmåga att identifiera skillnader och likheter 

utifrån abstrakta koncept. Vid 5 års ålder påbörjas en förbättring i arbetsminne, vars 

funktioner i denna ålder börjar differentieras till verbala respektive visuo-spatiala delar 

(De Luca & Leventer, 2008).  Förmågan att växla mellan svarsmönster framträder från 

3 års ålder, men det är fortfarande svårt för förskolebarn att växla vid mer komplexa 

uppgifter (Anderson, 2002). Planering och målorienterat beteende börjar ta form under 

förskoleåldern (De Luca & Leventer, 2008).  

 

Skolåldern och preadolescens 

Stora förändringar sker i barnets frontallober under skolåren och i synnerhet tiden precis 

före adolescensen. Dels fortsätter den vita substansen att stadigt öka under hela 

perioden, och dels sker en tillväxtspurt av grå substans som kulminerar vid 11 till 12 års 

ålder. De Luca och Leventer (2008) menar att de flesta exekutiva funktioner börjar 

uppnå en mogen nivå vid denna period.  Exempelvis beskrivs en avsevärd förbättring i 

växlingsuppgifter under perioden mellan 7 och 13 års ålder (Anderson, 2002; De Luca 

& Leventer, 2008; Lehto et al., 2003). Arbetsminne och flöde fortsätter att förbättras 

under skolåldern och preadolescensen (Anderson, 2002; Brocki & Bohlin, 2004; De 

Luca & Leventer, 2008; Lehto, et al., 2003). Brocki och Bohlin (2004) fann en tidig 

stabilisering av förmågan till bibehållen uppmärksamhet och energinivå över tid, som 

inträffade i åldern mellan 6-7,5 år och 7,6 år- 9,5 år. 

 

En mer blandad bild beskrivs för förmågan till impulskontroll och inhibition under 

denna period, som dels visar på stabilisering och dels på tillväxtspurter snarare än en 
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gradvis utveckling. Anderson med flera (2008
a
) hänvisar till studier som visar att 

förmågan till impulskontroll ligger på en relativt mogen nivå från 5, 10 eller 12 års 

ålder. Anderson (2002) beskriver också att barn från 9 års ålder har en relativt god 

förmåga att reglera sina beteenden. Brocki och Bohlin (2004) fann i sin studie en 

avsevärd förändring i förmågan att hålla tillbaka en impuls, mellan åldrarna 7,6 år - 9,5 

år och 9,6 - 11,5 år. De fann också en mer successiv förbättring över hela åldersspannet 

6 -13 år på ett så kallat Stroop-test. Lehto med flera (2003) fann emellertid ingen 

ålderstrend för åldrarna 8 till 13 år vad gällde förmågan att avstå från förhastade 

responser. Lehto med flera (2003) menar att en förklaring till deras resultat skulle kunna 

vara att olika typer av inhibition mognar vid olika åldrar.  

 

En av anledningarna till de motstridiga slutsatserna vad gäller utvecklingen av 

inhibition under barndomen menar Leon-Carrion, García-Orza och Pérez-SantaMaría 

(2004) beror på att olika typer av inhibition har undersökts. Å ena sidan har så kallade 

Stroop-tester använts, som mäter förmågan att kunna inhibera en automatiserad respons 

och som dessutom kräver läsförmåga, medan å andra sidan tester som mer renodlat 

kräver motorisk kontroll har använts i andra studier. Som en konsekvens av detta menar 

vissa författare att förmågan till inhibition mognar redan vid 12 års ålder, medan andra 

studier, som ofta använt sig av Stroop-proceduren, visar på en successiv förbättring 

ända till 16 års ålder. Leon-Carrion med flera (2004) har i sin studie funnit ett 

kurvilinjärt samband mellan ålder och resultat i Stroop-testet hos barn. 

Responshastigheten i testet var långsam hos barn från sex till åtta år, och blev därefter 

gradvis snabbare med åldern. Andelen fel i testet var istället låg i åldern sex till åtta år, 

troligen eftersom barn i denna ålder ännu inte har utvecklat en automatiserad 

läsförmåga. Andelen fel ökade därefter fram tills 10-årsåldern, vilket antas bero på att 

läsförmågan då har etablerats, medan andelen fel gradvis minskade och stabiliserades 

fram till 16 och 17 år, då förmågan till inhibition mognat.  

 

Förmågan till planering och organisation utvecklas dramatiskt under denna period, 

särskilt mellan 7 och 11 år (Anderson, 2002). En tillfällig tillbakagång kan dock ske för 

barn i åldern 11-13 år, som tenderar att bli mer försiktiga och noggranna än tidigare, 

vilket kan hindra dem från att inta ett övergripande och helhetligt perspektiv (Anderson, 

2002; Anderson et al., 2008
a
).  

 

Adolescensen 

Under adolescensen minskar volymen av den gråa substansen i frontalloberna, medan 

den vita substansen ökar i storlek. Det är ännu oklart vad förändringarna innebär, men 

de exekutiva funktionerna visar generellt på en förfining och stabilisering under 

tonårsperioden (De Luca & Leventer, 2008). Detta gäller exempelvis för kapaciteten till 

flöde och effektivitet (Anderson, 2002) och växling (Anderson, 2002; Anderson et al., 

2008
a
). Även strategier och beslutsfattande mognar gradvis (Anderson, 2002; De Luca 

& Leventer, 2008).  Arbetsminnet fortsätter att utvecklas under adolescensen och når 

inte fullständig mognad förrän under sena tonåren eller tidiga vuxenåldern (Anderson et 

al., 2008
a
; De Luca & Leventer, 2008). De Luca och Leventer (2008), Lehto med flera 

(2003) samt Leon-Carrion med flera (2004) hänvisar alla till studier som tyder på att 

förmågan till inhibition i så kallade Stroop-tester mognar under senare delen av tonåren, 

och möjligen fortsätter sin utveckling senare in i vuxenåldern.  
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Att födas för tidigt – betydelsen för den utvecklande hjärnan 

 

Barn som är födda före 37 graviditetsveckor eller som har en födelsevikt under 2500 

gram kan anses vara för tidigt födda. Graden av för tidig födsel, eller prematuritet kan 

närmare specificeras efter antalet graviditetsveckor, eller så kallade gestationsveckor. 

Barn som är födda vid 33-36 gestationsveckor betraktas som för tidigt födda (eng. 

Preterm, PT), barn födda vid 29-32 veckor anses mycket för tidigt födda (eng. Very 

Preterm, VPT) och slutligen anses barn med som är födda under 29 veckor som extremt 

för tidigt födda (eng. Extremely Preterm, EPT). Ett annat sätt att dela in för tidigt födda 

barn är enligt födelsevikten. De barn som anses ha en låg födelsevikt (eng. Low Birth 

Weight, LBW) är de som väger under 2500 gram, medan de som väger under 1500 gram 

anses ha en mycket låg födelsevikt (eng. Very Low Birth Weight, VLBW). Slutligen kan 

en vikt på under 1000 gram anses som extremt låg födelsevikt (eng. Extremely Low 

Birth Weight, ELBW) (Stjernqvist, 1999).   

 

Oftast ger gestationsåldern en bättre indikation på barnets faktiska mognad vid födseln 

än födelsevikten (Stjernqvist, 1999) även om födelsevikten är ett tecken på 

näringstillförseln under graviditeten (Böhm, 2003). De flesta för tidigt födda barn är 

födda efter 32 gestationsveckor med en födelsevikt över 1500 gram (Stjernqvist, 1999).  

 

De främsta komplikationerna vid för tidig födsel är risken för hjärnskador till följd av 

en instabil och outvecklad blodförsörjning. Barnet kan exempelvis drabbas av en så 

kallad vit substansskada eller leukomalaci, som innebär att nervförbindelserna mellan 

hjärnan och benen skadas, vilket i sin tur kan leda till cp-skada. Barn som fötts extremt 

för tidigt utsätts för ytterligare risker, som förändringar i den genetiska bestämmelsen av 

hjärnans organisation. Detta kan leda till dels cp-skada men också 

uppmärksamhetssvårigheter under barndomen och senare i livet. Dessa barn löper också 

en ökad risk för en synnedsättning kallad omognadsretinopati (Lagercrantz, 2005).  

 

Generell kognitiv funktion hos barn och ungdomar som fötts för tidigt 

 

De neurologiska konsekvenser som kan uppstå av för tidig födsel, exempelvis 

hjärnskador och en avvikande utveckling av hjärnans organisation, kan i sin tur få 

neuropsykologiska följder (Lagercrantz, 2005).  För tidigt födda barn uppvisar i många 

studier en lägre generell intelligens än barn som har fötts i fullgången tid.  Studierna 

visar att även om begåvningsnivån hos för tidigt födda barn ligger inom 

normalvariationen, så ligger nivån 0,5 till 1 standardavvikelser lägre än kontrollgruppen 

(Luciana, 2003; Wolke, 1998). Av de barn som har en mycket låg födelsevikt, befinner 

sig 10-25 procent nedanför normalvariationen för generell intelligens (Wolke, 1998). I 

en meta-analys av Bhutta, Cleves, Casey, Cradock och Anand (2002) erhölls en skillnad 

i generell intelligens mellan för tidigt födda och fullgångna barn i åldrarna 5 till 14 år, 

till de för tidigt föddas nackdel. Howard med flera (2008) påpekar samtidigt att det är 

vanligt med en stor individuell spridning inom gruppen av för tidigt födda.  

 

Vissa studier har dock funnit få skillnader i kognitiv förmåga jämfört med 

kontrollgruppen när det gäller ungdomar. Exempelvis fann Rushe med flera (2001) inga 

skillnader i varken läs- och stavningsuppgifter, minne, inlärning eller visuo-spatiala 

uppgifter. I Tidemans (2002) uppföljning av måttligt för tidigt födda barn framkom en 
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skillnad i generell intelligens vid 4 år, men däremot inga sådana skillnader vid 9 och 19 

års ålder. Slutsatsen från studien var att måttligt för tidigt födda, utan några större 

funktionshinder, på lång sikt presterar på samma nivå som kontrollgruppen. Enligt 

Wolke (1998) tyder forskningen på att för tidigt födda barn med en mycket låg 

födelsevikt, generellt sett inte kommer ikapp fullgångna barn vad gäller total intelligens. 

Enligt Howard med flera (2008) visar långtidsuppföljningar på varierade resultat när det 

gäller generell intelligens, då vissa visar att skillnaderna blir mindre, andra visar på 

stabilitet över tid medan ytterligare studier tyder på förstärkta skillnader. Mortensen, 

Andresen, Kruuse, Sanders och Machover Renisch, (2003) har visat på en stark 

stabilitet över tid vad gäller total intelligens hos barn med låg födelsevikt.  

 

Studier som undersökt för tidigt födda barn skiljer sig något vad gäller slutsatsen kring 

sambandet mellan graden av födelsevikt och prematuritet å ena sidan och kognitiv 

förmåga å andra sidan. Enligt Luciana (2003) tyder longitudinella studier på att 

födelsevikten är en av de starkaste prediktorerna för resultat på lång sikt. 

Socialstyrelsens sammanfattning (2004) beskriver också att det finns ett negativt 

samband mellan graviditetslängd, födelsevikt och graden av bestående funktionshinder. 

Bhutta med flera (2002) fann i sin meta-analys också att generell intelligens korrelerade 

positivt med födelsevikt och gestationsålder. Stjernqvist och Svenningsen (1999) fann 

dock inga samband mellan generell intelligens hos 10-åriga extremt för tidigt födda 

barn och födelsevikt eller gestationsålder.    

 

Några studier har visat att miljöfaktorer skulle kunna påverka utvecklingen i en 

gynnsam riktning för mognare barn med en större födelsevikt (Wolke, 1998). Gross, 

Mettelman, Dye och Slagle (2001) visade i sin studie att miljöfaktorer också kan ha en 

positiv påverkan på mycket för tidigt födda, vad gäller förmågan att klara sig i skolan. 

Gynnsamma faktorer för skolanpassning var en högre föräldrautbildning, regelbunden 

kontakt med båda föräldrarna och samma vårdnadshavare under de första 10 åren. Inga 

sådana samband påvisades för barn som hade fötts i fullgången tid. Forskningen kring 

mycket för tidigt födda barn som har en lägre födelsevikt, tyder dock på att det främst är 

biologiska faktorer som kan predicera det psykologiska utfallet vid skolåldern (Wolke, 

1998). Enligt Wolke (1998) talar detta för att dessa barn har erhållit skador i centrala 

nervsystemet som gör det mindre sannolikt att de kan dra nytta av miljöfaktorer. Taylor, 

Klein och Hack (2000) menar att miljöfaktorer skulle kunna spela en mindre roll för 

mer riskutsatta för tidigt födda barn.  

 

Exekutiva funktioner hos barn som fötts för tidigt 

 

Ett flertal studier rapporterar att för tidigt födda barn har svårigheter i olika exekutiva 

funktioner, såsom inhibition, selektiv uppmärksamhet, bibehållen uppmärksamhet, 

arbetsminne, mental växling och planering (Howard et al., 2008). Exempelvis fann en 

studie att genomsnittligt begåvade och för tidigt födda förskolebarn presterade sämre i 

uppgifter som krävde inhibition, verbalt flöde, växling, arbetsminne och resonerande 

kring abstrakta koncept (Aarnoudse-Moens, Smidts, Oosterlaan, Duivenvoorden & 

Weisglas-Kuperus, 2009). Andra studier har också observerat relativt sämre prestationer 

hos för tidigt födda barn i förskoleåldern, såsom i motorisk kontroll, inhibition och 

planering (Harvey, Callaghan & Mohay, 1999) och i arbetsminne (Andrews Espy et al., 

2002). Det finns också undersökningar som visar att även äldre barn presterar sämre i 
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växling och i inhibition (Bayless & Stevenson, 2007) samt visuo-spatialt arbetsminne 

och planering (Luciana, Lindeke, Georgieff, Mills & Nelson, 1999). Enligt Howard med 

flera (2008) är skillnaderna jämfört med fullgångna barn särskilt tydliga vad gäller 

arbetsminne och planeringsförmåga, som i studier ofta har kvarstått efter att andra 

faktorer har kontrollerats.  

 

Tre studier visar att även för tidigt födda tonåringar presterar sämre än kontrollgruppen i 

flera exekutiva uppgifter, såsom verbalt flöde, växling (Narberhaus et al., 2008; Nosarti 

et al., 2008), sammanlänkning av symboler (Narberhaus et al., 2008) och i planering 

samt verbalt och visuo-spatialt arbetsminne (Taylor, Minich, Bangert, Filipek & Hack, 

2004). Exekutiva funktioner hos unga vuxna har undersökts i studien av Nosarti med 

flera (2007), där det visade sig att de för tidigt födda presterade sämre i verbalt flöde 

och inhibition efter att nivån av generell intelligens hade kontrollerats. Luciana (2003) 

hänvisar till studier som visat att skador på hjärnan kvarstår hos ungdomar som fötts för 

tidigt, då de har undersökts med hjärnavbildningsmetoder. Luciana menar att dessa 

ungdomar ligger lägre än jämnåriga ungdomar i generell intelligens och i vissa mått på 

exekutiv funktion.  

 

Svårigheterna i exekutiva funktioner som uppvisas hos för tidigt födda barn är sannolikt 

orsakade av hjärnskador och andra förändringar under hjärnans utveckling som är 

relaterade till en för tidig födsel (Howard et al., 2008) Enligt Howard med flera (2008) 

tyder forskningen på att det finns ett starkt samband mellan komplikationer i samband 

med den för tidiga födseln och senare svårigheter med arbetsminne och planering. 

Funktioner som bibehållen uppmärksamhet, inhibition och växling verkar istället vara 

mer relaterade till en generell omognad. Få studier har undersökt den relativa betydelsen 

av miljöfaktorer i utvecklingen av exekutiva funktioner hos för tidigt födda barn 

(Howard et al., 2008). Tideman (2000) fann i sin studie att skillnaden i förmåga till 

växling, mellan 19-åringar som var för tidigt födda respektive födda i fullgången tid, 

försvann efter att moderns utbildningsnivå kontrollerats för. Ardila, Rosselli, Matute 

och Guajardo (2005) fann också samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 

resultaten i exekutiva tester hos barn i åldern 5-14 år. Tidemans och Ardila med fleras 

studier tyder således på att föräldrarnas utbildningsnivå, som en möjlig miljöfaktor, 

skulle kunna ha betydelse för exekutiva funktioner.  

 

Föreliggande studie genomfördes inom ramen för det så kallade Stockholm Neonatal 

Project (SNP), som har följt bland annat den kognitiva utvecklingen av för tidigt födda 

barn. Resultat från en tidigare uppföljning då barnen var 5½ år visade att de hade sämre 

resultat i exekutiva uppgifter såsom impulskontroll, arbetsminne, verbalt flöde, växling 

och den mer komplexa funktionen att sammanlänka symboler, även efter att påverkan 

av generell intelligens hade kontrollerats. Andelen barn som behövde glasögon var 

mycket större för de för tidigt födda, och behovet av glasögon kunde förklara en viss del 

av resultaten i impulskontroll, arbetsminne och sammanlänkande av symboler. En 

tolkning var att synfelen hos de för tidigt födda barnen skulle kunna avspegla en mer 

omfattande neurologisk avvikelse (Böhm, Smedler & Forssberg, 2004). Bohlin och 

Bremberg (2008) genomförde senare en mindre undersökning av 20 av barnen vid 18 

års ålder. Även i denna ålder uppvisades lägre resultat i ett flertal exekutiva tester, 

däribland för växling, mönsterflöde och visuo-spatialt arbetsminne. Resultat från 

tidigare beräkningar tyder på att sambandet mellan gestationsålder och generell 
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intelligens samt exekutiv funktion hos barnen i SNP inte är helt linjärt. Böhm, Katz-

Salomon, Smedler, Lagercrantz och Forssberg (2002) fann i sin uppföljning av barnen 

vid 5½ år, att de som fötts i gestationsvecka 28-31 hade en högre generell intelligens än 

både gruppen som hade en lägre respektive högre gestationsålder. Ett liknande resultat 

framkom hos samma stickprov som i den föreliggande studien (Smedler, Böhm, 

Lundequist & Risholm, Mothander, 2009). De ungdomar som hade fötts i 

gestationsvecka 28-31 hade även här en högre generell intelligens än de ungdomar som 

hade en högre respektive lägre gestationsålder. Vad gäller exekutiv funktion framkom 

enbart en skillnad mellan de två grupper som hade lägst gestationsålder, men ingen 

skillnad mellan gruppen som hade gestationsålder 28-31 och den som hade högst 

gestationsålder; 32-36 veckor.    

 

Sammanfattningsvis finns en avsaknad av studier som har följt utvecklingen av 

exekutiva funktioner över lång tid. Den forskning som har gjorts talar för att barn som 

fötts för tidigt har svårigheter med flera kognitiva funktioner, jämfört med barn som har 

fötts i fullgången tid. Flera studier visar också att för tidigt födda barn har svårigheter i 

funktioner som handlar om att flexibelt kunna anpassa sitt eget beteende, som går under 

begreppet exekutiva funktioner. 

 

Syfte 

 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka den tidsmässiga utvecklingen av 

exekutiva funktioner hos barn som har fötts för tidigt, eftersom det saknas forskning 

inom detta område. Den ena delen av syftet är mer specifikt att undersöka om det finns 

faktorer från 5½ års ålder som predicerar exekutiva funktioner hos för tidigt födda 

ungdomar vid 18 års ålder. Mot bakgrund av resultat som framförts av Ardila med flera 

(2005), Gross med flera (2001) samt Tideman (2000), vilka tyder på att föräldrars 

utbildningsnivå skulle kunna ha en betydelse för utfallet hos för tidigt födda barn, har 

bland annat föräldrarnas utbildningsnivå valts som en faktor att undersöka. Den andra 

delen av syftet är att göra en jämförelse mellan för tidigt födda och fullgångna 

ungdomar, dels vad gäller predicerande faktorer och dels vad gäller utvecklingen av 

exekutiva funktioner mellan 5½ år och 18 år.   

 

Frågeställningar 

 

1. I vilken utsträckning kan exekutiva funktioner vid 5½ år predicera exekutiva 

funktioner vid 18 år hos för tidigt födda ungdomar jämfört med fullgångna? 

2. I vilken utsträckning kan generell intelligens vid 5½ år predicera exekutiva 

funktioner vid 18 år hos för tidigt födda ungdomar jämfört med fullgångna? 

3. I vilken utsträckning kan föräldrarnas utbildningsnivå predicera exekutiva 

funktioner vid 18 år hos för tidigt födda ungdomar jämfört med fullgångna? 

4. Hur ser utvecklingen av exekutiva funktioner ut mellan 5½ år och 18 år hos 

de för tidigt födda ungdomarna i relation till de fullgångna ungdomarna? 
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                                   Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

 

Deltagarna i studien ingår i projektet Stockholm Neonatal Project (SNP), som är en 

omfattande populationsbaserad studie med syftet att longitudinellt studera kognitiv och 

motorisk funktionsutveckling hos för tidigt födda barn. De inkluderade barnen föddes 

mellan september 1988 och mars 1993. En del av barnen föddes i norra delen av 

Stockholms län, och inkluderades om de hade en födelsevikt på 1500 gram eller mindre 

(VLBW) samt om de var födda före gestationsvecka 37. Den andra delen av barnen 

kom från övriga Stockholms län och inkluderades om de vägde 1000 gram eller mindre 

(ELBW). Från de 291 barn som initialt ingått i studien skedde ett tidigt bortfall av barn 

på grund av dödsfall, avflyttning eller avbrutet deltagande. Efter godkännande från 

Etikkommittén vid Karolinska sjukhuset inbjöds föräldrarna till de 213 återstående 

barnen till en omfattande uppföljningsstudie vid 5½ år som påbörjades i mars 1994. Av 

dessa barn deltog 182 i studien (Böhm et al., 2002; Böhm et al., 2004). Ingenting tydde 

på att de tillfrågade som inte deltog utgjorde något systematiskt bortfall. Uppföljningen 

genomfördes vid den korrigerade åldern av 5½ år för varje barn. Den korrigerade åldern 

beräknades som den kronologiska åldern minus antalet prematura veckor (Böhm et al., 

2002). 

 

För 5½-årsuppföljningen inbjöds även fullgångna barn i samma ålder, som matchats för 

födelsedatum och födelsesjukhus, till att delta i en kontrollgrupp under samma 

undersökningsperiod. Inkluderingskriterierna för kontrollgruppen var en gestationsålder 

på minst 37 veckor, en födelsevikt på minst 2500 gram samt att barnet varit friskt vid 

födseln. Av de 359 familjer som var intresserade att delta, valdes 125 barn 

slumpmässigt ut från Födelseregistret till studien, utifrån det antal som behövdes för att 

uppnå ett representativt urval med tillräcklig power (Böhm et al., 2002; personlig 

kommunikation, Ann-Charlotte Smedler, 1 april 2010). 

 

En planerad uppföljningsstudie av barnen vid 18 år godkändes senare av Regionala 

Etikprövningsnämnden i Stockholm (DNR 2007/46-31/3). Med början på våren 2007 

kontaktades samtliga ungdomar som deltog i 5½-årsuppföljningen genom brev när de 

fyllt 18 år. I brevet fanns en förfrågan om ännu en uppföljande undersökning samt 

information om projektet och den aktuella undersökningen. I brevet förklarades att 

deltagandet var helt frivilligt, att data skulle behandlas konfidentiellt, samt att avbrutet 

deltagande inte skulle påverka övrig kontakt med hälso- och sjukvården. I brevet stod 

också att de hade möjlighet att få veta lite om sina testresultat efter att testerna var 

gjorda. De erbjöds genom brevet en ersättning på 500 kronor för deltagande i 

undersökningen, samt ersättning för eventuella resekostnader. Utformningen av breven 

skiljde sig något för de för tidigt födda ungdomarna (se bilaga 1) respektive för 

kontrollungdomarna (se bilaga 2) men praktisk information och etiska aspekter 

formulerades på samma sätt. De ungdomar som tackat ja till studien genom en bifogad 

svarstalong fick därefter ett förslag på en undersökningstid hemskickat. Några dagar 

före undersökningen ringde testledaren för att bekräfta undersökningstiden. 
 

Vid tiden för denna pilotstudie inom SNP hade totalt 127 ungdomar deltagit i 18-

årsuppföljningen. Ditintills hade c:a 75 procent av de tillfrågade ungdomarna tackat ja, 
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c:a 10 procent tackat nej, medan 15 procent inte kunde nås. Enligt Ann-Charlotte 

Smedler (personlig kommunikation, 22 december 2009) finns ingenting som tyder på 

någon systematisk skillnad i testresultaten från 5½-årsuppföljningen mellan de som 

deltagit och de som tackat nej eller inte kunnat nås. Rekryteringsprocessen av deltagare 

från 5½ år till 18 år illustreras i figur 1.   

 

Av de 127 ungdomarna ingår 83 personer i gruppen för tidigt födda och 44 ingår i 

kontrollgruppen. De för tidigt födda ungdomarna kommer fortsättningsvis att benämnas 

prematurgruppen i metod- och resultatavsnittet. Deskriptiva data för kön, 

gestationsålder samt föräldrarnas utbildningsnivå i de respektive grupperna redovisas i 

tabell 1. Data för föräldrarnas utbildningsnivå är från 5½-årsuppföljningen. I 

prematurgruppen är 57,8 procent flickor och i kontrollgruppen är 54,5 procent flickor. 

Det finns inte något samband mellan grupp och frekvensfördelning i kön (2
(1)=0,028, 

p=0,87 med Yates korrektion).  

 

 

 
 
Figur 1. Flödesschema över rekryteringsprocessen av undersökningsdeltagare för uppföljningsstudierna 

vid 5½ år respektive vid 18 år i SNP, per den 1 juli 2009. 

 

Gällande utbildningsnivå hos föräldrarna finns inte heller någon skillnad mellan 

prematur- respektive kontrollgruppen, varken vad gäller papporna (Mann-Whitney U-

test; U=1572,00 (N1=83, N2=43) p=0,27) eller mammorna (U=1740,50 (N1=83, N2=44), 

p=0,66). Jämförelser visar att det inte finns någon skillnad i föräldrarnas utbildningsnivå 

inom prematurgruppen, mellan de ungdomar som hitintills har testats vid 18 år och de 

291 prematurfödda barn
<37 gestationsveckor+ 

≤1500 gram i Norra Stockholm
samt ≤1000 gram i övriga 

Stockholm 

Uppföljningsstudie 5½ år
213 prematurfödda barn 

tillfrågade
182 deltog

Uppföljningsstudie 18 år
83 prematurfödda

ungdomar

Kontrollgrupp 5½ år
≥ 37 gestationsveckor

+ ≥ 2500 gram
359 intresserade

125 deltog

Kontrollgrupp 18 år
44 ungdomar

Bortfall: 79 barn 
P.g.a. dödsfall, flytt, avbrutet 

deltagande
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ungdomar som inte gjort det, varken avseende papporna (U=3663,50 (N1=83, N2=97), 

p=0,29) eller mammorna (U=3568,00, (N1=83, N2=97), p=0,18). För kontrollgruppen 

finns en skillnad i mammornas utbildningsnivå (U=1402,50, (N1=44, N2=81), p=0,04) 

mellan de ungdomar som hitintills har testas vid 18 år och de ungdomar som inte gjort 

det. Mammornas utbildningsnivå är lägre hos de ungdomar som inte har testats 

(M=3,70, SD=1,34). Ingen motsvarande skillnad finns vad gäller pappornas utbildning 

inom kontrollgruppen (U=1507,50(N1=43, N2=80), p=0,25). Mammornas och 

pappornas utbildningsnivå korrelerade signifikant, både i prematurgruppen (rs(81)=0,43, 

p<0,0001) och i kontrollgruppen (rs(41)=0,63, p<0,0001). 
 

Tabell 1. Bakgrundsdata för prematurgruppen respektive kontrollgruppen.  

a
 Extremely Preterm/ extremt för tidigt född

 

b
 Very Preterm/ mycket för tidigt född 

c
 Preterm/ för tidigt född 

 

Den lägsta gestationsåldern i prematurgruppen är 24 veckor och i kontrollgruppen är 

den lägsta gestationsåldern 38 veckor. Ungefär hälften (49,4 procent) i prematurgruppen  

har en gestationsålder som motsvarar att vara extremt för tidigt född (Extremely 

Preterm). Ungefär en tredjedel (33,7 procent) är mycket för tidigt födda (Very Preterm) 

och den minsta andelen barn (16,9 procent) kan betraktas som för tidigt födda 

(Preterm). Fördelningen liknar den som finns bland de 99 barn som inte testats vid 18 

års ålder.   
 

Alldeles i början av uppföljningsstudien vid 5½ år användes inget mått på generell 

intelligensnivå, något som dock ändrades lite längre fram i studien då detta ansågs 

nödvändigt (Böhm, 2003). Därför saknas värden på total generell intelligens, mätt med 

WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised), för 17 av 

barnen i prematurgruppen och för fem av barnen i kontrollgruppen i denna studie. En 

analys av värdena från NEPSY (NeuroPSYkologisk undersökning för barn) 4-7 visade 

dock inte på någon systematisk skillnad mellan de barn som inte testats med WPPSI-R 

och de övriga barnen i varje grupp (Böhm et al., 2002). I denna studie saknas också 

samtliga av de utvalda testresultaten för en person från 5½-årsuppföljningen, samt 

nästintill samtliga testresultat för en annan person från 18-årsuppföljningen. Båda 

personer ingår i prematurgruppen och bortfallet beror på att de hade stora svårigheter att 

klara testuppgifterna. 

 

Instrument 

 

Ett antal neuropsykologiska testinstrument valdes ut av de mått som använts inom SNP, 

dels från 5½-årsuppföljningen och dels från 18-årsuppföljningen. Dessutom valdes 

Variabel Prematurgruppen Kontrollgruppen 

Kön (flickor/pojkar), antal 48/35 24/20 

Gestationsålder; medelvärde (SD) 28,27 (2,98) 40,00 (1,12) 

Gestationsålder 23-27 veckor (EPT
a
); antal 41 0 

Gestationsålder 28-31 veckor (VPT
b
), antal 28 0 

Gestationsålder 32-36 veckor (PT
c
), antal 14 0 

Mammas utbildningsnivå, värde 0-6; medelvärde 

(SD) 

4,08 (1,44) 4,20 (1,37) 

Pappas utbildningsnivå, värde 1-7; medelvärde (SD)  3,87 (1,50) 4,16 (1,54) 
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några mått på generell intelligensnivå ut från 5½-årsuppföljningen samt ett mått på 

generell intelligens vid 18 år. Valet av mått på exekutiva funktioner byggde på den 

teoretiska sammanfattningen som gjordes i inledningen. 

 

Exekutiva mått från 5½-årsuppföljningen 

Som mått på exekutiva funktioner vid 5½ år valdes dels fem deltester ur testbatteriet 

NEPSY (NEuroPSYkologisk undersökning för barn) 4-7. NEPSY 4-7 är en svensk 

version av det finska originalet NEPSU och är ett standardiserat testbatteri för barn i 

åldrarna 4-7 år. Batteriet är avsett att bedöma huruvida barnets förmåga faller inom 

normalvariationen, eller om barnet har mer eller mindre uttalade svårigheter av 

förmodad neuropsykologisk bakgrund. Testerna diskriminerar därför mindre väl inom 

normalfungerade prestationer. NEPSY 4-7 består av 46 deltester som tillsammans avser 

mäta fem olika funktionsområden: Uppmärksamhet, kontroll och organisation av 

beteende; språkliga funktioner; sensomotoriska funktioner; visuo-spatiala funktioner 

samt minne. (Korkman et al. 1990). De utvalda deltesterna till denna studie beskrivs 

nedan.  

 

Tre deluppgifter ur deltestet Impulskontroll användes: 

1. Tak, golv, fönster. Testledaren ger först barnet instruktionen att peka på de saker 

som testledaren säger; på antingen taket, golvet eller fönstret. Själva testet börjar 

då barnet ombeds att peka, precis som innan, förutom när det hör ordet fönster 

då det istället ska sitta stilla utan att göra någonting.   

2. Pekfinger, knytnäve. Barnet instrueras att göra tvärtemot vad testledaren gör. 

När testledaren visar sitt pekfinger ska barnet visa sin knytnäve och vice versa.  

3. Knack och handflata. Liksom i uppgiften innan ombeds barnet att göra 

tvärtemot vad testledaren gör. När testledaren knackar ska barnet istället lägga 

handflatan mot bordet och vice versa.  

Hela deltestet avser mäta medveten kontroll av funktioner och ingår som en delfunktion 

i området Uppmärksamhet, kontroll och organisation av beteende (Korkman, et al., 

1990). Totalpoängen för antalet rätt i de tre deluppgifterna användes. 

 

Selektiv auditiv uppmärksamhet. I testet ska barnet sätta in en pinne i ett hål enbart när 

testledaren säger ordet ”röd” och inte när något annat ord sägs. Testet avser mäta en av 

delfunktionerna inom området Uppmärksamhet, kontroll och organisation av beteende, 

och mer specifikt förmågan att selektera från stimuli. (Korkman et al., 1990). Poäng för 

antalet rätt användes. 

 

Verbalt flöde. I ena delen av testet ombeds barnet att räkna upp så många djur som 

möjligt. I andra delen ska barnet räkna upp så många saker som möjligt som går att äta 

eller dricka. Barnet har en minut på sig för varje del. Testet avser fånga upp förmågan 

till verbal flexibilitet, kreativitet och barnets inre språk (Korkman et al., 1990). Testet är 

en av delfunktionerna i området för Uppmärksamhet, kontroll och organisation av 

beteende (Korkman et al., 1990). Totalpoängen för antalet korrekta ord användes. 

 

Färg-form-testet. Barnet ombeds att följa bilderna på olika geometriska figurer med 

fingret. Testet går ut på att växelvis ”hoppa” med fingret till en annan figur som har 

samma form respektive samma färg som figuren innan. Testet ingår i funktionsområdet 

för Uppmärksamhet, kontroll och organisation av beteende, och avser mäta barnets inre 
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språk och förmåga till tillämpning av strategier (Korkman et al., 1990). Både poäng för 

antalet korrekta ”hopp” och tidsåtgången i sekunder användes. 

 

Benämning: påskyndad. Barnet ska i tur och ordning benämna ett antal geometriska 

figurers färg och form; exempelvis ”vit fyrkant”.  Instruktionen är att benämna figurerna 

snabbt. Deltestet avser mäta förmågan att koppla samman visuella figurer med verbala 

benämningar, och ingår som delfunktion i området Språkliga funktioner (Korkman et 

al., 1990). Tidsåtgången i sekunder har använts.  

 

Två deltester valdes ur WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence-Revised) som är ett vedertaget och etablerat kliniskt testbatteri för att mäta 

generell intelligens hos barn i åldrarna 3-7 år (Böhm et al., 2002). Deltesterna beskrivs 

nedan.  

 

Aritmetik. Uppgiften är att lösa olika aritmetiska uppgifter i stigande svårighetsgrad. I 

första delen av testet får barnet i uppgift att bedöma relativ storlek och mängd utifrån en 

serie bilder. I andra delen får barnet i uppgift att räkna olika objekt och bedöma antal. I 

den tredje delen får barnet lösa ett antal räkneuppgifter genom huvudräkning. Testet 

avser att mäta förståelsen för kvantitativa begrepp (Wechsler, Tideman & Ramund
a
, 

1999) och anses också mäta arbetsminne (Böhm et al., 2004). Poängen för antalet 

korrekta svar användes.  

 

Djurhuset. Barnet instrueras att placera olika färgade cylindrar i hålen på ett formbräde 

enligt en kodnyckel. Idén bakom kodnyckeln är att olika djur bor i olikt färgade hus. 

Cylinderns färg symboliserar husets färg och barnets uppgift blir att placera en cylinder 

med rätt färg i varje hål. Instruktionen är också att arbeta så snabbt och så korrekt som 

möjligt. Testet avser att mäta dels arbetsminne och dels psykomotorisk förmåga 

(Wechsler et al., 1999
a
) men beskrivs också som ett komplext test som kräver flera 

exekutiva funktioner (Böhm et al., 2004). Djurhuset är ett valfritt tilläggstest inom 

WPPSI-R och inkluderades inte i beräkningarna av intelligenskvot (IK) vid 5½-

årsuppföljningen. Råpoängen för Djurhuset beräknas utifrån en kombination av antalet 

fel eller utelämnanden och tiden det tagit för barnet att slutföra uppgiften (Wechsler et 

al., 1999
a
) Denna poäng användes.  

 

Två ytterligare mått valdes till studien. Det ena är Knox Cube test, som ursprungligen 

utvecklades av Grace Arthur (1947, refererad i Böhm et al., 2004) och som mäter 

förmågan till visuo-spatialt arbetsminne. I testet knackar testledaren med en träkub på 

fyra andra träkuber i en särskild ordning. Därefter får barnet i uppgift att knacka på 

samma kuber i samma ordning. Knackningssekvenserna blir sedan allt längre (Böhm et 

al., 2004). Poängen för antalet korrekta sekvenser användes.  

 

Det andra måttet, Mental Effort, är en bedömningskala som utvecklades specifikt för 

5½-årsuppföljningen inom SNP (Böhm et al., 2004). Den användes för att skatta varje 

barn utifrån observationer i testsituationen. Skalan avsåg mäta barnets motivation, 

nyfikenhet, mentala uthållighet och förmågan att uthärda trötthet. Barnet kunde ges 

poängen 0-4 där: 0-1 poäng innebar en total eller delvis avsaknad hos barnet vad gäller 

motivation och mental uthållighet; 2 poäng innebar att barnet deltog med en varierande 

och ojämn nivå under testtillfällena; 3 poäng innebar att barnet initialt höll en god nivå 
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av uthållighet och motivation som minskade allteftersom; 4 poäng innebar att barnet 

höll en god och jämn nivå av motiverat och uthålligt deltagande under testtillfällena. 

Interbedömarreliabiliteten finns inte beräknad eftersom endast en testledare genomförde 

alla testningar och eftersom testningarna varken videofilmades eller observerades. 

Skattningarna stämde emellertid väl överens med föräldrarnas åsikter om hur barnet 

betedde sig i vardagssituationer (Böhm et al., 2004).  

 

Exekutiva mått från 18-årsuppföljningen 

Mått på exekutiva funktioner vid 18 års ålder valdes dels från testbatteriet D-KEFS 

(Delis-Kaplan Executive Function System) och dels från WISC-III (Wechsler 

Intelligence Scale for Children, tredje upplagan). Utöver dessa valdes två andra mått. 

 

D-KEFS består av nio fristående tester avsedda att mäta exekutiva funktioner (Delis, 

Kaplan & Kramer, 2001). De amerikanska normer som används spänner mellan 

åldrarna 8- 89 år. Fem deltester valdes ur D-KEFS; dessa beskrivs nedan.  

 

Den tredje betingelsen Inhibition ur testet Color-Word Interference test. Ungdomen får i 

uppgift att benämna färgen på ett antal ord, där färgen på ordet är inkongruent med den 

färg som ordet anger. Detta ska göras så snabbt som möjligt. Testet bygger på den tidigt 

använda Stroop-designen och mäter förmågan till inhibition av en automatisk och 

överinlärd respons (Delis et al., 2001). Tidsåtgången i sekunder användes.  

   

Den första betingelsen Ordflöde ur testet Verbalt flöde. Uppgiften är att räkna upp så 

många ord som möjligt som börjar på en särskild bokstav. Ungdomen får en minut på 

sig för att generera så många ord som möjligt. Vissa regler gäller för vilka ord som 

godkänns. Uppgiften görs för tre olika bokstäver. Betingelsen avser mäta förmågan att 

effektivt generera ett verbalt flöde (Delis et al., 2001). Totalpoängen för antalet 

godkända ord användes.  

 

Den första betingelsen Fyllda prickar i testet Mönsterflöde. Ungdomen får ett 

pappersark med flera rutor som innehåller ett antal prickar. Uppgiften är att rita ett 

sammanhängande mönster i varje ruta, genom att binda ihop prickarna med endast fyra 

streck. Ungdomen instrueras att rita ett nytt mönster för varje ruta och så många 

mönster som möjligt ska ritas inom en minut. Testet har utvecklats som en icke-verbal 

motsvarighet till olika verbala flödestester (Delis et al., 2001). Poängen för antalet 

korrekta figurer användes.   

 

Fjärde betingelsen Siffer-bokstavsväxling i testet Trail Making test. I testet ska 

ungdomen dra en linje i växlande ordning mellan siffror och bokstäver. Sifforna ska 

följa stigande nummerordning och bokstäverna ska följa alfabetisk ordning. Linjen ska 

också dras så fort som möjligt. Vissa av siffrorna och bokstäverna är utformade som så 

kallade capture stimuli som ska locka testpersonen till att falla ifrån växlingsbeteendet. 

Uppgiften ställer höga krav på förmågan till mental växling och kognitiv flexibilitet 

(Delis et al., 2001). Tidsåtgången i sekunder användes. 

 

Sortering. Uppgiften utgörs av två ”kortlekar” och för varje kortlek ska ungdomen 

försöka hitta olika sätt att sortera korten i två grupper, på så sätt att korten i varje grupp 

delar något gemensamt. Korten kan sorteras enligt semantiska eller perceptuella 
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likheter. Ungdomen ska också beskriva idén bakom sorteringen efter att den har 

genomförts. Sorteringstestet avser att mäta testpersonens förmåga att identifiera 

överordnade koncept och ställer högra krav på kognitiv flexibilitet. Testet mäter också 

förmågan till problemlösning (Delis et al., 2001). Poängen för det totala antalet korrekta 

och bekräftade (åtminstone 1 poäng för beskrivning) sorteringar användes.  

 

Två deltester valdes också ur WISC-III. WISC-III är ett internationellt använt och 

etablerat kliniskt testbatteri för att mäta generell intelligens hos äldre barn och 

ungdomar i åldrarna 6-16 år. De valda deltesterna beskrivs nedan.  

 

Aritmetik. Ungdomen ska lösa ett antal räkneuppgifter i stigande svårighetsgrad med 

hjälp av huvudräkning. De flesta frågorna läses upp av testledaren medan de sista och 

svåraste frågorna presenteras skriftligt. Testet avser mäta dels arbetsminne och dels 

slutledningsförmåga samt matematiska kunskaper (Wechsler, Sonnander, Ramund & 

Smedler, 1999
b
). Poängen för antalet korrekta svar användes.  

 

Kodning - version B för äldre barn. I testet ska ungdomen rita in symboler i rutorna 

nedanför olika siffror enligt en kodnyckel. Idén bakom kodnyckeln är att en symbol hör 

till varje siffra. Ungdomen instrueras att arbeta så snabbt och så korrekt som möjligt. 

Kodning är främst ett test på snabbhet i kognitiv bearbetning men ställer också krav på 

flera andra funktioner såsom arbetsminne, koncentration och visuo-motorisk 

koordination (Wechsler et al., 1999
b
). Poängen för antalet korrekta symboler som ritats 

inom tidsgränsen användes.  

 

Ytterligare två mått från 18-årsuppföljningen valdes till studien. Det ena är testet 

Blockrepetition ur WAIS-III NI (Wechsler Adult Intelligence Scale- third edition som 

Neuropsykologiskt Instrument). I Blockrepetition pekar först testledaren på ett antal 

kuber i en viss ordning. Därefter får ungdomen i uppgift att peka på samma kuber i 

samma ordning. Sekvenserna blir sedan allt längre. I andra delen av testet ska 

sekvenserna genomföras i baklänges ordning. Testet är ett mått på visuo-spatialt 

arbetsminne (Nyman et al., 2006). Totalpoängen för antalet korrekta sekvenser både 

fram- och baklänges användes. Det andra måttet är testet Benämning (Smedler, 2007) 

som utvecklades i samband med 18-årsuppföljningen. Testet är, som namnet antyder, ett 

prov på benämningsförmåga. Ungdomen får se ett pappersark med bilder på 30 

vardagliga ting som ska benämnas i tur och ordning och så snabbt som möjligt. 

Tidsåtgången i sekunder användes.  

 

Generell intelligens vid båda uppföljningar 

Som mått på generell intelligens från 5½-årsuppföljningen valdes tre mått på 

intelligenskvot (IK) från WPPSI-R. Det ena är Verbal IK (VIK) vilket motsvarar 

summan av skalpoängen från de fem verbala deltesterna i WPPSI-R. Det andra måttet, 

Performance IK (PIK) som motsvarar summan av skalpoängen för de fem performance-

deltesterna i WPPSI-R. Summan av skalpoängen från VIK och PIK genererar det tredje 

måttet som är Total IK (TIK). Som ett mått på generell intelligens från 18-

årsuppföljningen valdes Helskalig IK (HIK) från WISC-III, som är en motsvarighet till 

TIK i WPPSI-R. Beräkningen av HIK gjordes utifrån en kortversion av WISC-III, med 

deltesterna Bildkomplettering, Ordförråd, Kodning, Likheter, Blockmönster, Aritmetik, 

Sifferrepetition och Symbolletning.  
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Bortsett från kvotvärdena för generell intelligens, är det råpoängen från samtliga tester 

som har använts i denna studie.  

 

Procedur 

 

5½-årsuppföljningen 

De neuropsykologiska testningarna genomfördes för alla barn på förmiddagen under två 

dagar i följd på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Undersökningen inleddes 

med hela testbatteriet ur NEPSY 4-7 och testningen med hela WPPSI-R påbörjades den 

andra dagen. Testningen tog ungefär tre timmar båda dagarna inklusive kortare pauser. 

Barnen var oftast ensamma med testledaren inne i testrummet, medan föräldrarna 

väntade utanför. Birgitta Böhm, legitimerad psykolog och projektledare för 5½-

årsstudien, genomförde samtliga testningar och bedömningar av barnen i testsituationen. 

Hon var medveten om vilken grupp barnen tillhörde avseende prematur- respektive 

kontrollgrupp (Böhm et al., 2002).  

 

18-årsuppföljningen 

Samtliga undersökningar ägde rum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. 

Undersökningarna genomfördes både på vardagar och helger, samt både på för- och 

eftermiddagar.  

 

Undersökningstillfället inleddes med att ungdomen fick information om vad 

undersökningen skulle bestå av, allmän information om testerna, samt möjlighet att 

ställa frågor. Därefter genomfördes testningen enligt varje tests manual, i en 

förutbestämd ordning i två delar. Mellan de två delarna var en längre paus inlagd då 

ungdomen erbjöds frukt och juice. Ytterligare pauser kunde tas vid behov under hela 

undersökningen. Ordningen av tester i den första delen var följande: Bildkomplettering, 

Likheter, Kodning, Ansiktsigenkänning (presentation), Aritmetik, Blockmönster, 

Ordförråd, Ansiktsigenkänning (retention ungefär 25 minuter senare), Sifferrepetition 

och Symbolletning. Ordningen i den andra delen var följande: Rey Auditory Verbal 

Learning and Retention test (RAVLR; inlärning), Blockrepetition, Trail Making test, 

Verbalt flöde, Mönsterflöde, RAVLR (retention ungefär 30 minuter senare), Ordspråk 

del 1, Color-Word Interference test, Sortering del 1, Visual Motor Integration test, 

Benämning och Boston Naming test. Efter testningen fick ungdomen fylla i fyra olika 

självskattningsformulär. Den totala undersökningstiden för varje ungdom var ungefär 

mellan tre till fyra timmar inklusive pauser. Avslutningsvis fanns det utrymme för att 

samtala kring hur undersökningen hade varit, möjlighet att ställa fler frågor samt 

information om hur utbetalningen av ersättningen skulle gå till.  

 

Vid tidpunkten för denna pilotstudie hade nio olika testledare genomfört testningarna, 

varav författaren hade genomfört 15 stycken. Åtta av testledarna var psykologstudenter 

med utbildning i testmetodik och en av testledarna var doktorand inom projektet. Alla 

testledare hade fått särskild utbildning i de tester som användes. Testerna rättades av 

varje respektive testledare efter undersökningen. Vid oklarheter angående rättningen 

konsulterades någon av tre personer i forskargruppen inom SNP: Ann-Charlotte 

Smedler, Birgitta Böhm och Pia Risholm Mothander. Samtliga testledare var blinda 

inför ungdomarnas grupptillhörighet avseende prematur- respektive kontrollgrupp, 
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vilket ungdomarna fick information om i brevet om föreslagen undersökningstid. Efter 

tiden för denna pilotstudie har fler ungdomar testats under den pågående 

datainsamlingen inom moderprojektet SNP.   

 

Databearbetning 

 

För att besvara frågeställningarna 1-3 som handlar om i vilken utsträckning exekutiva 

funktioner, generell intelligens respektive föräldrarnas utbildningsnivå vid 5½ år kan 

predicera utfallet i exekutiva funktioner vid 18 år, beräknades sju multipla 

regressionsanalyser vardera för prematur- respektive kontrollgruppen. För varje 

regressionsanalys fanns ett mått från 18-årsuppföljningen som utfallsvariabel och ett 

antal prediktorvariabler från 5½-årsuppföljningen. Regressionsanalyserna beräknades 

genom en så kallad simultan metod, som i SPSS benämns Enter method, i vilken alla 

förvalda prediktorvariabler ingår i den slutgiltiga regressionsmodell som analyseras 

(Brace, Kemp & Sneglar, 2003). Metoden benämns fortsättningsvis Enter-metoden. 

Andelen unikt förklarad varians av den enskilda prediktorvariabeln beräknades genom 

att kvadrera värdet av prediktorvariabelns semipartiella korrelation med 

utfallsvariabeln, som i SPSS benämns part correlation (Pallant, 2005).  

 

I ett senare skede inkluderades ett samlingsmått bestående av fem av de exekutiva 

måtten från 5½-årsuppföljningen i ytterligare sju multipla regressionsanalyser som 

beräknades för prematurgruppen. De fem exekutiva måtten var Verbalt flöde, 

Impulskontroll, Knox Cube test, Färg-form (antal korrekta hopp) samt skalan Mental 

Effort. Samlingsmåttet beräknades genom att råpoängen i de fem måtten först 

transformerades till z-poäng, för att därefter summeras till en ny variabel. Den nya 

variabeln blev i sin tur z-transformerad vilket gav det slutgiltiga exekutiva 

samlingsmåttet. I det exekutiva samlingsmåttet ingick 78 personer (M=0,00; SD=1,00) 

och fördelningen låg acceptabelt nära normalfördelningen (skewness=-0,56). 

Samlingsmåttet korrelerade signifikant med alla utvalda utfallsvariabler från 18-

årsuppföljningen (p<0,001, tvåsidig prövning). 

 

Urvalet av de exekutiva mått som inkluderades i de multipla regressionsanalyserna 

grundade sig dels på de sju aspekter som framgick av den teoretiska bakgrunden, och 

dels på resultatet av korrelationer som beräknades mellan alla variabler från de två 

åldersuppföljningarna. Variablerna från 5½-årsuppföljningen innefattade dels alla 

utvalda instrument som beskrivits ovan samt värdena för mammornas respektive 

pappornas utbildningsnivå. Variablerna från 18-årsuppföljningen innefattade alla 

utvalda instrument som beskrivits ovan.  Spearmans rangkorrelationstest användes för 

variabler på ordinalskalenivå såsom skalan Mental Effort och graderingen av 

mammornas respektive pappornas utbildning, samt för variabler som avvek från 

normalfördelning (över ±2,00 i skewness) såsom prematurgruppens resultat för 

Impulskontroll samt kontrollgruppens resultat för Trail Making test. I övrigt användes 

Pearsons korrelationstest. Två extremvärden togs bort innan korrelationerna beräknades; 

det ena i kontrollgruppen för testet Benämning: påskyndad (NEPSY) och det andra i 

prematurgruppen för testet Trail Making test.  
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En närmare beskrivning av resultaten från korrelationerna mellan variablerna från 5½ år 

och 18 år, samt urvalen av de olika variablerna som inkluderades i de multipla 

regressionsanalyserna, redovisas i resultatavsnittet.  

 

För att besvara frågeställning 4, som handlar om utvecklingen i exekutiva funktioner 

över tid hos prematurgruppen jämfört med kontrollgruppen, genomfördes en tvåvägs 

ANOVA med mixad design för var och en av de fem beroende variablerna: 

Ordflöde/Verbalt flöde, Artimetik (WPPSI-R)/Aritmetik (WISC-III), Knox Cube 

test/Blockrepetition, Djurhuset/Kodning och TIK(WPPSI-R)/HIK(WISC-III). De 

oberoende variablerna i varje ANOVA var grupptillhörighet respektive ålder med två 

nivåer: 5½ år och 18 år.  De beroende variablerna valdes utifrån att de alla hade 

motsvarigheter från 5½ år respektive 18 år som bedömdes jämförbara över tid. Måtten 

för Benämning vid de olika åldrarna valdes inte som beroende variabel eftersom 

Benämning vid 18 år inte varit aktuell som utfallsvariabel för de multipla 

regressionsanalyserna. Total generell intelligensnivå valdes som beroende variabel för 

att kunna jämföras med variablerna som mätte exekutiva funktioner. 

 

Resultat  

 

I detta avsnitt beskrivs först resultatet av de korrelationer och de urval som lade grund 

för de multipla regressionsanalyser som genomfördes för att besvara frågeställningarna 

1-3. Därefter redovisas resultaten för de multipla regressionsanalyserna. Slutligen 

beskrivs resultaten för utvecklingen mellan 5½ år och 18 år för de två grupperna, vad 

gäller några av de exekutiva måtten, i syfte att besvara frågeställning 4. Tabell 2 nedan 

 
Tabell 2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för exekutiva mått hos prematur- respektive 

kontrollgruppen vid åldrarna 5½ år och 18 år. Åldern för då måttet användes anges i parentes.  

 

 

 

     

n M (SD) n M (SD) 

Impulskontroll (5½ år) 81 30,00 (7,13)  44 33,07 (2,41) 

Selektiv uppmärksamhet (5½ år) 79 6,59 (3,49)  44 8,11 (2,59) 

Verbalt flöde (5½ år) 82 16,91 (5,96)  44 18,75 (4,78) 

Färg-form: korrekta hopp (5½ år) 79 6,47 (1,89)  44 7,66 (1,14) 

Färg-form: tid (5½ år) 77 59,94 (23,40)  44 49,07 (23,04) 

Benämning (5½ år) tid 79 93,00 (38,19)  42 73,64 (20,71) 

Aritmetik (WPPSI-R; 5½ år) 82 3,35 (1,54)  44 4,34 (1,12) 

Djurhuset (5½ år) 68 41,99 (12,20)  41 46,54 (8,44) 

Knox Cube test (5½år) 82 3,74 (2,43)  43 4,77 (2,28) 

Mental Effort-skalan (5½ år) 83 2,69 (0,96)  43 3,02 (0,74) 

Verbal IK (WPPSI-R; 5½ år) 65 103,09 (15,61)  39 107,77 (9,01) 

Performance IK (WPPSI-R; 5½ år) 68 93,96 (18,94)  41 102,83 (12,46) 

Total IK (WPPSI-R; 5½ år) 65 98,75 (17,81)  39 106,33 (10,64) 

Color Word Interference (18 år) tid 81 57,75 (15,27)  44 51,02 (14,92) 

Ordflöde (18 år) 82 32,43 (11,58)  44 39,07 (12,55) 

Mönsterflöde (18 år) 82 10,09 (2,77)  44 11,73 (3,18) 

Trail Making test (18 år) tid 79 88,65 (37,05)  42 68,83 (21,71) 

Sortering (18 år) 81 9,83 (2,98)  44 11,77 (2,23) 

Aritmetik (WISC-III; 18 år) 83 20,47 (3,62)  44 22,25 (3,28) 

Kodning (18 år) 82 62,21 (12,27)  44 69,23 (13,18) 

Blockrepetition (18 år) 82 16,50 (3,22)  44 19,16 (2,77) 

Benämning (18 år) tid 82 38,11 (12,00)  44 34,75 (8,84) 

Helskalig IK (WISC-III; 18 år) 82 90,41 (21,49)  44 103,95 (15,21) 

Mått 

 

Prematurgrupp 

 
Kontrollgrupp 
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ger först en översikt av prematur- respektive kontrollgruppens råvärden i alla de 

exekutiva mått från 5½ års- respektive 18-årsuppföljningen som beskrevs i avsnittet för 

instrument.   

  

Tabell 2 visar att kontrollgruppen deskriptivt har högre medelvärden i samtliga 23 

utfallsmått jämfört med prematurgruppen. Prematurgruppen har en större spridning, 

mätt i standardavvikelser, i 20 av utfallsmåtten.  

 

Urvalen och beräkningarna som ledde fram till de multipla regressionsanalyserna kan 

beskrivas i fyra steg. Stegen beskrivs nedan och illustreras i förenklad form i figur 2. 

 

Steg 1: Korrelationer mellan variabler från 5½ års- och 18-årsuppföljningen 

 

Korrelationer beräknades mellan alla valda mått från 18-årsuppföljningen och alla valda 

variabler från 5½-årsuppföljningen, för att undersöka vilka variabler som uppvisade 

signifikanta (p< 0,05, tvåsidig prövning) korrelationer mellan åldersnivåerna och därför 

skulle inkluderas i regressionsanalyserna.  Beräkningarna gjordes separat för prematur- 

respektive kontrollgruppen.  

 

Steg 2: Urval av utfallsvariabler och prediktorvariabler 

 

Korrelationerna analyserades separat för varje grupp. Utifrån prematurgruppens 

korrelationer valdes sju av de nio måtten från 18-årsuppföljningen som utfallsvariabler: 

Ordflöde, Color Word Interference test, Sortering, Aritmetik (WISC-III), 

Blockrepetition, Trail Making test och Kodning. De valdes främst utifrån att de 

korrelerade signifikant med ett flertal av variablerna från 5½-årsuppföljningen, vilket 

antydde att det fanns flera samband till variablerna från 5½ år som var värda att 

analysera i regressionsanalyserna. Således valdes testet Mönsterflöde bort som enbart 

korrelerade med två av 5½-årsvariablerna samt testet Benämning som endast 

korrelerade med en av 5½-årsvariablerna. 

 

Som prediktorvariabler för prematurgruppen valdes dels sex av de exekutiva måtten 

från 5½-årsuppföljningen: Verbalt flöde, Impulskontroll, Knox Cube test, Färg-form 

(antal korrekta hopp), Djurhuset och skalan Mental Effort. Urvalet baserades dels på att 

måtten i stor utsträckning uppvisade signifikanta korrelationer med de exekutiva måtten 

från 18-årsuppföljningen och dels på att måtten avser mäta de aspekter av exekutiva 

funktioner som beskrevs i teoribakgrunden. Alla sex utvalda mått inkluderades därefter 

regelmässigt som prediktorvariabler i varje regressionsanalys. Om något av måtten inte 

korrelerade signifikant med utfallsvariabeln i det specifika fallet, togs det dock inte med 

i analysen. Vidare korrelerade alla tre IK-mått ur WPSSI-R; TIK, VIK och PIK, 

signifikant med samtliga sju utfallsvariabler. Det IK-mått som uppvisade den starkaste 

korrelationen med utfallsvariabeln valdes för respektive analys. Testet Aritmetik 

(WPPSI-R) uteslöts som prediktorvariabel eftersom den ingår i beräkningen av både 

VIK och TIK. Slutligen valdes pappornas utbildningsnivå regelmässigt som 

prediktorvariabel i varje regressionsanalys, förutom i tre fall där den inte korrelerade 

signifikant med utfallsvariabeln. Mammornas utbildningsnivå valdes inte eftersom den 

inte korrelerade signifikant med någon av utfallsvariablerna.  
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Figur 2. Flödesschema över processen i databearbetningen.  
 

I två av regressionsanalyserna inkluderades dessutom testet Selektiv auditiv 

uppmärksamhet och i en regressionsanalys inkluderades testet Benämning: påskyndad 

(NEPSY). Detta eftersom båda måtten i de specifika fallen uppvisade en särskilt stark 

och signifikant korrelation med utfallsvariabeln, vilket i sin tur antydde att de möjligen 

kunde tillföra ytterligare förklarad varians i utfallsvariablerna.   

 

Mönstret av korrelationer i kontrollgruppen skiljde sig från mönstret i prematurgruppen. 

I konrollgruppen fanns färre signifikanta korrelationer mellan utfallsvariablerna och de 

exekutiva måtten från 5½ år. Det var emellertid samma sju utfallsvariabler som 

uppvisade flest korrelationer till variablerna från 5½ år som i prematurgruppen, vilket 

gjorde det rimligt att välja dessa utfallsvariabler också till kontrollgruppens 

regressionsanalyser. Eftersom de exekutiva måtten från 5½ år i stort uppvisade färre 

signifikanta korrelationer till utfallsvariablerna, valdes alla exekutiva mått som 

uppvisade någon signifikant korrelation till varje utfallsvariabel, som prediktorvariabler. 

Detta för att i möjligaste mån undersöka bidraget av förklarad varians från de exekutiva 

testerna. Testet Aritmetik (WPPSI-R) kunde användas som prediktorvariabel i två av 

analyserna eftersom måttet PIK då ingick, och inte VIK eller TIK. Utfallsvariablerna 

Aritmetik (WISC-III) respektive Trail Making test korrelerade inte signifikant med 

något av de exekutiva måtten vid 5½ år, varför inget exekutivt mått heller inkluderades i 

deras respektive regressionsanalyser. 

 

I kontrollgruppen fanns inte heller lika många signifikanta korrelationer mellan IK-

måtten vid 5½ år och utfallsvariablerna vid 18 år som i prematurgruppen. I de fall då 

fler än ett IK-mått korrelerade signifikant med utfallsvariabeln, valdes det mått som 

uppvisade starkast korrelation.  Till skillnad från prematurgruppen fanns i 
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kontrollgruppen flera signifikanta korrelationer mellan utfallsvariablerna och 

mammornas utbildningsnivå. Pappornas utbildningsnivå korrelerade också signifikant 

med utfallsvariablerna i kontrollgruppen, och valdes därför att regelmässigt ingå i 

regressionsanalyserna eftersom detta gjordes för prematurgruppen. Mammornas 

utbildningsnivå lades till som prediktorvariabel i två regressionsanalyser då 

korrelationen med utfallsvariabeln var tydligt starkare än den för pappornas 

utbildningsnivå. Detta gjordes för att undersöka huruvida mammornas utbildning kunde 

tillföra någon ytterligare förklarad varians utöver pappornas. När pappornas 

utbildningsnivå inte korrelerade signifikant med utfallsvariabeln, valdes istället 

mammornas utbildningsnivå ifall den uppvisade en signifikant korrelation.  

 

Steg 3: Multipla regressionsanalyser 

 

En multipel regressionsanalys genomfördes för varje utfallsmått i prematur- respektive i 

kontrollgruppen. Enter-metoden användes för varje regressionsanalys.   

 

Steg 4: Ett exekutivt samlingsmått och nya analyser 

 

Signifikanta regressionsmodeller erhölls för alla sju multipla regressionsanalyser som 

beräknades för prematurgruppen (p<0,05). Något av IK-måtten bidrog signifikant till 

fyra av regressionsmodellerna. Pappans utbildningsnivå blev däremot inte signifikant 

prediktor för någon av modellerna.  Trots flera måttligt starka och signifikanta 

korrelationer mellan utfallsvariablerna och de exekutiva måtten, blev inte heller något 

av de exekutiva måtten en signifikant prediktorvariabel i någon av de sju 

regressionsanalyserna som beräknades för prematurgruppen.  Ett beslut fattades därför 

att undersöka huruvida den samlade styrkan av flera exekutiva mått kunde förklara mer 

av utfallsvariablernas varians än de enskilda måtten. För att undersöka detta beräknades 

först ett samlingsmått bestående av fem av de exekutiva måtten: Verbalt flöde, 

Impulskontroll, Knox Cube test och Färg-form (antal korrekta hopp) samt skalan 

Mental Effort. Urvalet gjordes enligt den teoretiska bakgrunden. Testet Djurhuset 

inkluderades inte i samlingsmåttet eftersom det kan betraktas som ett mer komplext 

exekutivt mått. Samlingsmåttet, som skulle representera ett slags generell exekutiv 

förmåga, inkluderades i ytterligare sju regressionsanalyser som beräknades på nytt för 

prematurguppen. Återigen användes Enter-metoden.   

 

I tre av analyserna inkluderades måttet Djurhuset, Selektiv auditiv uppmärksamhet eller 

Benämning: påskyndad (NEPSY) utöver samlingsmåttet. Syftet med att ta med en 

ytterligare prediktorvariabel eller flera var att i de specifika fallen undersöka om de 

kunde förklara någon ytterligare varians utöver det exekutiva samlingsmåttet. Kriteriet 

för att ett ytterligare exekutivt mått skulle tas med, var att måttet skulle vara tydligt 

starkare korrelerat med utfallsvariabeln än åtminstone fyra av måtten inom 

samlingsmåttet.  

 

Prediktorer från 5½ år för prematurgruppen 

 

För samtliga sju multipla regressionsanalyser erhölls en signifikant regressionsmodell (p 

< 0,001), då det exekutiva samlingsmåttet hade inkluderats som prediktor i varje 

regressionsmodell.  En översikt av samtliga regressionsmodeller för prematurgruppen 
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redovisas i tabell 3. Störst andel av variansen kunde förklaras för utfallsvariabeln 

Aritmetik vid 18 år, där prediktorerna i regressionsmodellen tillsammans kunde förklara 

nära hälften, 48,4 procent.  Ungefär lika mycket, 46,1 procent, kunde förklaras av 

variansen i utfallsvariabeln Kodning vid 18 år.   De utfallsvariabler vars totala varians 

kunde förklaras i minst utsträckning, var Trail Making test vid 18 år (20,9 %) och Color 

Word Interference test vid 18 år (19,5 %).  

 

I fem av de sju regressionsmodellerna bidrog något av IK-måtten från 5½ år signifikant 

med unikt förklarad varians. Nämnvärd unikt förklarad varians från IK-måtten varierade 

mellan 2,9 och 18,6 procent. Mest varians kunde Total IK förklara, för utfallsvariabeln 

Aritmetik vid 18 år, med nära en femtedel (18,6 procent).  Näst mycket kunde Verbal 

IK förklara, med 14,4 procent för utfallsvariabeln Ordflöde vid 18 år.  

 

Det exekutiva samlingsmåttet, som innefattade variablerna Impulskontroll, Verbalt 

flöde, Knox Cube test, Färg-form (antal korrekta hopp) samt skalan Mental Effort, 

bidrog inte signifikant till någon av regressionsmodellerna. Samlingsmåttet bidrog som 

mest med 2,5 procent unikt förklarad varians, vardera för utfallsvariabeln Color Word 

Interference test vid 18 år och för Kodning vid 18 år. Det ska tilläggas att variablerna 

Impulskontroll och Mental Effort-skalan, som ingick i det exekutiva samlingsmåttet, 

inte korrelerade signifikant med utfallsvariabeln Trail Making test (p=0,060 respektive 

p=0,096). Variabeln Impulskontroll korrelerade inte signifikant med utfallsvariabeln 

Kodning (p=0,082) och variabeln Knox Cube test som ingick i samlingsmåttet 

korrelerade inte signifikant med utfallsmåttet Ordflöde vid 18 år (p=0,252). Det 

exekutiva måttet Selektiv auditiv uppmärksamhet, som inkluderades som ett specifikt 

exekutivt mått utöver samlingsmåttet i två av regressionsmodellerna, bidrog signifikant 

till regressionsmodellen för utfallsvariabeln Sortering vid 18 år. Det stod då ensamt för 

4,8 procent av variansen. Vidare förklarade Selektiv auditiv uppmärksamhet 2,9 procent 

av variansen i utfallsvariabeln Trail Making test vid 18 år. 

 

Pappans utbildningsnivå bidrog med mycket lite unikt förklarad varians för de flesta av 

regressionsmodellerna. Enda undantaget var för utfallsvariabeln Blockrepetition vid 18 

år, där pappans utbildningsnivå bidrog signifikant med 4,6 procent förklarad varians. 

Pappans utbildningsnivå korrelerade inte signifikant med utfallsvariablerna Color Word 

Interference test, Trail Making test eller Kodning, och inkluderades därför inte som 

prediktorer i regressionsmodellerna.  

 

Color Word Interference test vid 18 år var den enda utfallsvariabeln vars varians inte 

kunde förklaras signifikant av någon prediktorvariabel.  
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Tabell 3. Regressionsmodeller för prematurgruppen med exekutiva funktioner vid 18 år som utfallsmått 

och prediktorvariabler från 5½ år, beräknade med multipla linjära regressionsanalyser genom Enter-

metod.  

*p< 0,05 **p<0,001 ***p<0,0001  
a df för regression  
b df för residual 
c Samlingsmått av de exekutiva testerna: Verbalt flöde, Impulskontroll, Knox Cube test, Färg-form- korrekta hopp 

och skalan Mental Effort.   
d Verbal intelligenskvot (WPPSI-R). 
e Total intelligenskvot (WPPSI-R). 
f Intelligenskvot för Performance (WPPSI-R). 

 

 

 

 

 

 

 

Utfallsmått 

 

df 

 

F 

 

Prediktor 

 

B 

 

SE för 

B 



 


Part 

correlation 

Ordflöde 

Adjusted R2  0,366 

SE of estimate 9,22 

3a,58b 12,72*** SamlingEFc 0,66 1,62 0,06 0,04 

  VIKd 0,44 0,12 0,60** 0,38 

  Pappas utbildning -0,08 0,94 -0,01 -0,01 

        

Color Word 

Interference test 

Adjusted R2  0,195 

SE of estimate 13,70 

2,59 8,41** SamlingEF -3,68 2,69 -0,24 -0,16 

  TIKe -0,22 0,15 -0,26 -0,17 

        

Sortering 

Adjusted R2  0,426 

SE of estimate 2,26 

5,56 10,06*** SamlingEF -0,31 0,47 -0,10 -0,06 

  Selektiv 

uppmärksamhet 

0,21 0,09 0,24* 0,22 

  Benämning 

(NEPSY) 

-0,01 0,01 -0,12 -0,09 

   TIK 0,09 0,03 0,55* 0,27 

   Pappas utbildning 0,06 0,24 0,03 0,02 

        

Aritmetik (WISC-III) 

Adjusted R2  0,484 

SE of estimate 2,60 

3,58 20,07*** SamlingEF 

 

-0,11 0,53 -0,03 -0,02 

  TIK 0,16 0,03 0,76*** 0,43 

  Pappas utbildning -0,14 0,26 -0,06 -0,05 

        

Blockrepetition 

Adjusted R2  0,366 

SE of estimate 2,57 

3,58 12,74*** SamlingEF 0,67 0,52 0,21 0,13 

  TIK 0,06 0,03 0,31 0,17 

  Pappas utbildning  0,54 0,26 0,25* 0,22 

        

Trail Making test 

Adjusted R2  0,209 

SE of estimate 32,95 

3,58 6,38** SamlingEF -2,50 6,65 -0,07 -0,04 

  Selektiv 

uppmärksamhet 

-1,74 1,34 -0,16 -0,15 

  TIK -0,74 0,37 -0,36* -0,23 

        

Kodning 

Adjusted R2  0,461 

SE of estimate 9,01 

3,60 18,98*** SamlingEF 2,62 1,53 0,21 0,16 

  Djurhuset 0,08 0,12 0,08 0,06 

  PIKf 0,31 0,09 0,49** 0,32 
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Prediktorer från 5½ år för kontrollgruppen 

 

För samtliga sju multipla regressionsanalyser erhölls en signifikant regressionsmodell (p 

< 0,05). En översikt av samtliga regressionsmodeller för kontrollgruppen redovisas i  

tabell 4. Prediktorerna för utfallsvariabeln Ordflöde vid 18 år förklarade tillsammans 

mest av den totala variansen, jämfört med övriga utfallsvariabler. Prediktorerna 

förklarade tillsammans nära hälften, 45,1 procent, av variansen i Ordflöde vid 18 år. 

Nära hälften av variansen förklarades också av prediktorerna för utfallsvariabeln 

Blockrepetition vid 18 år, där prediktorerna tillsammans förklarade 44,7 procent. Minst 

andel av den totala variansen förklarades för utfallsvariablerna Sortering (19,5 %) och 

Trail Making test (15,1 %).  

 

Någon av föräldrarnas utbildningsnivå bidrog signifikant till tre av de sju 

regressionsmodellerna; för utfallsvariablerna Ordflöde, Aritmetik och Blockrepetition. 

Ungefär lika mycket av den totala variansen kunde förklaras för alla tre utfallsvariabler. 

Pappans utbildningsnivå kunde som mest unikt förklara 12,8 procent av variansen i 

Ordflöde vid 18 år, medan mammans utbildningsnivå kunde förklara 11,6 procent av 

variansen i Blockrepetition vid 18 år. Båda föräldrarnas unika bidrag förklarade 

tillsammans 10,7 procent av variansen i Aritmetik vid 18 år. Ingen av föräldrarnas 

utbildningsnivå korrelerade signifikant med utfallsvariabeln Kodning, och inkluderades 

därmed inte i regressionsmodellen.  

 

Olika specifika exekutiva mått från 5½ år bidrog med nämnvärd unikt förklarad varians 

i fyra av de sju regressionsmodellerna. Den nämnvärda unikt förklarade variansen 

varierade mellan 2,3 procent och 21,1 procent. Två av de exekutiva måtten bidrog 

signifikant till varsin regressionsmodell. Det ena var Verbalt flöde vid 5½ år som 

förklarade drygt en femtedel, 21,1 procent, av variansen i utfallsvariabeln Ordflöde vid 

18 år. Det andra var Djurhuset vid 5½ år som ensamt förklarade 18,4 procent av 

variansen i utfallsvariabeln Kodning vid 18 år. Eftersom inget exekutivt mått från 5½ år 

korrelerade signifikant med utfallsvariablerna Aritmetik och Trail Making test, fanns 

heller inget sådant mått inkluderat i regressionsmodellerna.  

 

Verbal IK från 5½ år i regressionsmodellen för utfallsvariabeln Sortering, var det enda 

IK-mått som bidrog signifikant till någon av regressionsmodellerna i kontrollgruppen. 

Den nämnvärda unikt förklarade variansen varierade mellan 3,7 procent och 9,3 procent 

för IK-måtten. Mest varians förklarade Verbal IK, med 9,3 procent, i utfallsvariabeln 

Sortering vid 18 år. Performance IK vid 5½ år kunde förklara 6,0 procent av variansen i 

utfallsvariabeln Color Word Interference test. Total IK inkluderades enbart i 

regressionsmodellen för Blockrepetition, utifrån starkast korrelation jämfört med övriga 

IK-mått, men bidrog inte nämnvärt med unikt förklarad varians.   

 

Variansen i Color Word Interference test vid 18 år respektive Trail Making test vid 18 

år kunde inte förklaras signifikant av någon prediktorvariabel.  
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Tabell 4. Regressionsmodeller för kontrollgruppen med exekutiva funktioner vid 18 år som utfallsmått 

och prediktorvariabler från 5½ år, beräknade med multipla linjära regressionsanalyser genom Enter-

metod.  

*p< 0,05 **p<0,001 ***p<0,0001  
a df för regression  
b df för residual 
c Verbal intelligenskvot (WPPSI-R). 
d Intelligenskvot för Performance (WPPSI-R) 
e Total intelligenskvot (WPPSI-R) 

 

Utfallsmått 

 

df 

 

F 

 

Prediktor 

 

B 

 

SE för B 


 


Part 

correlation 

Ordflöde 

Adjusted R2  0,451 

SE of estimate 9,30 

4a,33b 8,61*** Verbalt flöde 1,24 0,33 0,47** 0,50 

  Mental Effort 2,07 2,28 0,12 0,11 

  VIKc 0,03 0,20 0,02 0,02 

   Pappas utbildning 3,33 1,13 0,41* 0,36 

        

Color Word 

Interference test 

Adjusted R2  0,236 

SE of estimate 13,04 

6,32 2,96* Aritmetik  

(WPPSI-R) 

-0,62 2,35 -0,05 -0,04 

  Färg-form: 

korrekta hopp 

-0,42 2,25 -0,03 -0,03 

  Djurhuset -0,45 0,26 -0,25 -0,25 

   Benämning 

(NEPSY) 

0,14 0,11 0,20 0,18 

   PIKd -0,33 0,24 -0,27 -0,19 

   Pappas utbildning -1,46 1,53 -0,15 -0,14 

        

Sortering 

Adjusted R2  0,195 

SE of estimate 2,00 

3,34 3,99* Färg-form: 

korrekta hopp 

0,13 0,35 0,07 0,06 

  VIK 0,10 0,05 0,42* 0,30 

   Pappas utbildning 0,14 0,25 0,10 0,09 

        

Aritmetik (WISC-III) 

Adjusted R2  0,398 

SE of estimate 2,54 

3,34 9,17** VIK 

 

0,06 0,05 0,17 0,15 

  Pappas utbildning 0,51 0,38 0,24 0,17 

  Mammas 

utbildning 

0,90 0,42 0,38* 0,28 

        

Blockrepetition 

Adjusted R2  0,447 

SE of estimate 2,06 

4,34 8,69*** Knox Cube test 0,33 0,18 0,27 0,22 

  Färg-form: 

korrekta hopp 

0,28 0,39 0,12 0,09 

  TIKe 0,03 0,05 0,10 0,07 

   Mammas 

utbildning 

0,83 0,29 0,41* 0,34 

        

Trail Making test 

Adjusted R2  0,151 

SE of estimate 20,00 

3,35 3,26* PIK -0,50 0,30 -0,28 -0,25 

  Pappas utbildning -1,01 2,83 -0,07 -0,05 

  Mammas 

utbildning 

-3,20 3,39 -0,20 -0,14 

        

Kodning 

Adjusted R2  0,321 

SE of estimate 10,86 

4,34 5,49* Aritmetik  

(WPPSI-R) 

1,98 1,91 0,17 0,14 

  Benämning  

(NEPSY) 

-0,10 0,09 -0,16 -0,15 

  Djurhuset 0,69 0,22 0,44* 0,43 

   PIK 0,16 0,17 0,15 0,12 



30 

 

Utveckling över tid hos prematur- och kontrollgruppen 

 

En tvåvägs mixad ANOVA genomfördes för var och en av fem beroende variabler: 

prestationen i verbalt flöde (Verbalt flöde 5½ år och Ordflöde, 18 år), prestationen i 

aritmetik (Aritmetik, WPPSI-R 5½ år och Aritmetik, WISC-III 18 år), prestationen i 

visuo-spatialt arbetsminne (Knox Cube test 5½ år och Blockrepetition 18 år), 

prestationen i sammanlänkning av symboler enligt en kodnyckel (Djurhuset 5½ år och 

Kodning 18 år) samt total generell intelligensnivå (Total IK, WPPSI-R 5½ år och 

Helskalig IK, WISC-III 18 år). I varje ANOVA var tillhörighet i prematur- eller 

kontrollgruppen den oberoende mellangruppsvariabeln och ålder vid testning var den 

oberoende inomgruppsvariabeln. Resultaten för varje ANOVA beskrivs nedan och 

redovisas översiktligt i tabellerna 5- 9.  

 

För prestationen i verbalt flöde (tabell 5) erhölls en signifikant huvudeffekt av 

grupptillhörighet. Kontrollgruppen presterade bättre i verbalt flöde både vid 5½ år 

(n=44, M=18,75, SD=4,78) jämfört med prematurgruppen (n=81, M=17,12, SD=5,69) 

och vid 18 år (n=44, M=39,07, SD=12,55) jämfört med prematurgruppen (n=81, M= 

32,68, SD=11,42). Även en signifikant interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och 

ålder vid testning erhölls. Figur 3 visar hur skillnaden i råpoäng blivit större mellan 

prematur- och kontrollgruppen vid 18 år än vid 5½ år.   

 

En signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet erhölls också för prestationen i aritmetik 

(tabell 6). Kontrollgruppen presterade bättre både vid 5½ år (n=44, M=4,34, SD=1,12) i 

förhållande till prematurgruppen (n=82, M=3,35, SD= 1,54) och vid 18 år (n=44, 

M=22,25, SD=3,28) i förhållande till prematurgruppen (n=82, M=20,56, SD=3,55). 

Dock erhölls ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och ålder vid 

testning.  

 

För prestationen i visuo-spatialt arbetsminne (tabell 7) framkom också en signifikant 

huvudeffekt av grupptillhörighet. Även här presterade kontrollgruppen bättre vid 5½ år 

(n=43, M=4,77, SD=2,28) än prematurgruppen (n=81, M=3,79, SD=2,41) och likaså 

vid 18 år (n=43, M=19,09, SD=2,77) jämfört med prematurgruppen (n=81, M=16,56, 

SD=3,20). En signifikant interaktionseffekt erhölls mellan grupptillhörighet och ålder 

vid testning. I figur 4 illustreras hur skillnaden i visuo-spatialt arbetsminne är större 

mellan grupperna vid 18 år än vid 5½ år.  
 

Också för prestationen i sammanlänkning av symboler enligt en kodnyckel (tabell 8), 

erhölls en signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet. Också denna gång var det 

kontrollgruppen som presterade bättre vid 5½ år (n=41, M=46,54, SD=8,44) än 

prematurgruppen (n=67, M=42,58, SD=11,25), liksom vid 18 år (n=41, M=69,00, 

SD=13,64) jämfört med prematurgruppen (n=67, M=62,58, 12,69). Däremot erhölls 

ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och ålder vid testning.  

 

Slutligen erhölls en signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet för total generell 

intelligensnivå (tabell 9). Kontrollgruppen hade högre värden både vid 5½ år (n=39, 

M=106,33, SD=10,64) än prematurgruppen (n=64, M=99,63, SD=16,50) och vid 18 år 

(n=39, M= 103,74, SD=15,38) jämfört med prematurgruppen (n=64, M=92,59, 

SD=21,56). En tendens till, om än icke-signifikant, interaktionseffekt mellan 
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grupptillhörighet och ålder vid testning framkom. Denna antyder om att skillnaden 

mellan prematur- och kontrollgruppen i total generell intelligensnivå är större vid 18 år 

än vid 5½ år. Korrelationen mellan 5½ år och 18 år var signifikant och kan betraktas 

stark för prematurgruppen (r(62)=0,85, p<0,0001). Detta gällde även för 

kontrollgruppen (r(37)=0,65, p<0,0001).   
 

Tabell 5. Tvåvägs mixad ANOVA av Verbalt flöde/Ordflöde, med grupptillhörighet som 

mellangruppsvariabel och ålder vid testning (5½ år och 18 år) som inomgruppsvariabel.  

 

Tabell 6. Tvåvägs mixad ANOVA av Aritmetik (WPPSI-R)/Aritmetik (WISC-III), grupptillhörighet som 

mellangruppsvariabel och ålder vid testning (5½ år och 18 år) som inomgruppsvariabel.  

 

Tabell 7. Tvåvägs mixad ANOVA av Knox Cube test/Blockrepetition, med grupptillhörighet som 

mellangruppsvariabel och ålder vid testning (5½ år och 18 år) som inomgruppsvariabel.  

*<0,0002 

 

Tabell 8. Tvåvägs mixad ANOVA av Djurhuset/Kodning, med grupptillhörighet som 

mellangruppsvariabel och ålder vid testning (5½ år och 18 år) som inomgruppsvariabel.  

 
 

 

 

 

Variationskälla df F 
 p 

Huvudeffekt grupp: 

Prematur/ Kontroll 

1 8,18 0,06 0,005 

Interaktionseffekt: 

Grupp * Ålder 

1 5,68 0,04 0,019 

Inomgruppsvariation 123    

Variationskälla df F 
 p 

Huvudeffekt grupp: 

Prematur/ Kontroll 

1 11,13 0,08 0,001 

Interaktionseffekt: 

Grupp * Ålder 

1 1,50 0,01 0,223 

Inomgruppsvariation 124    

Variationskälla df F 
 p 

Huvudeffekt grupp: 

Prematur/ Kontroll 

1 15,75 0,11 0,000* 

Interaktionseffekt: 

Grupp * Ålder 

1 8,67 0,07 0,004 

Inomgruppsvariation 122    

Variationskälla df F 
 p 

Huvudeffekt grupp: 

Prematur/ Kontroll 

1 6,69 0,06 0,011 

Interaktionseffekt: 

Grupp * Ålder 

1 1,08 0,01 0,301 

Inomgruppsvariation 106    
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Tabell 9. Tvåvägs mixad ANOVA av Total IK (WPPSI-R)/Helskalig IK (WISC-III), med 

grupptillhörighet som mellangruppsvariabel och ålder vid testning (5½ år och 18 år) som 

inomgruppsvariabel.  

 

 

 
 

 

Figur 3. Medelvärden i råpoäng för Verbalt flöde (NEPSY) vid 5,5 år och för Ordflöde (D-KEFS) vid 18 

år hos prematur- respektive kontrollgruppen.  
 

 

 
 

Figur 4. Medelvärden i råpoäng för Knox Cube test vid 5,5 år och Blockrepetition vid 18 år hos prematur- 

respektive kontrollgruppen.  
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Diskussion 

 

En del av syftet med denna pilotstudie var att undersöka huruvida variabler från 5½ års 

ålder kan predicera exekutiva funktioner hos för tidigt födda respektive fullgångna vid 

18 års ålder. Mer specifikt undersöktes i vilken utsträckning exekutiva funktioner vid 

5½ år, generell intelligens vid 5½ år respektive föräldrarnas utbildningsnivå kunde 

predicera ungdomarnas exekutiva funktioner. Resultaten visar att de för tidigt föddas 

exekutiva funktioner vid 18 år generellt kan prediceras i lika stor utsträckning som de 

fullgångnas. Däremot är det olika slags variabler från 5½ år som predicerar dessa 

funktioner hos de två grupperna.  

 

För de för tidigt födda ungdomarna var det framförallt generell intelligensnivå vid 5½ år 

som predicerade utfallet i de exekutiva funktionerna i studien. Generell intelligensnivå 

vid 5½ år kunde förklara 10-19 procent av variansen i exekutiva funktioner vid 18 års 

ålder. Exekutiva funktioner vid 5½ år och föräldrarnas utbildningsnivå kunde förklara 

relativt mindre. Det betyder att exekutiva funktioner vid 5½ år generellt sett inte kan 

förklara exekutiva funktioner vid 18 år hos de för tidigt födda, varken som enskilda 

prediktorer eller i kombinerad form. För de fullgångna ungdomarna tyder resultaten på 

det omvända. För de fullgångna ungdomarna var det istället någon av föräldrarnas 

utbildningsnivå samt vissa enskilda exekutiva funktioner vid 5½ år som predicerade 

utfallet i exekutiva funktioner vid 18 år. Föräldrarnas utbildningsnivå kunde förklara 

11-13 procent av variansen i exekutiva funktioner hos de fullgångna ungdomarna vid 18 

år, medan generell intelligens förklarade relativt mindre.  

 

Resultaten kan tolkas som att för tidigt födda ungdomars exekutiva funktioner i större 

utsträckning beror på en mer grundläggande begåvningskapacitet i tidiga år, än vad 

föräldrarnas inflytande samt tidigare exekutiva funktioner gör. Fullgångna ungdomars 

exekutiva funktioner verkar istället i högre grad bero på föräldrarnas kapacitet och 

inflytande, samt specifika exekutiva förmågor från en tidig ålder. Det är svårt att uttala 

sig om sambanden med föräldrarnas utbildningsnivå vid 5½ år främst speglar ett 

inflytande från själva uppväxtmiljön eller från föräldrarnas ärvda begåvning, eller en 

kombination av bådadera. Det kan emellertid tolkas som att någon form av påverkan 

från föräldrarnas sida spelar en större roll för fullgångna ungdomars exekutiva 

funktioner, än för samma funktioner hos för tidigt födda ungdomar. Att generell 

begåvning vid 5½ år tycks spela en större roll än förälderns inflytande för de för tidigt 

födda ungdomarnas exekutiva funktioner, skulle kunna tolkas som att de i högre grad 

bestäms av konstitutionella faktorer som är en följd av just den för tidiga födseln. Detta 

går i linje med Wolkes resonemang (1998) om att det främst är biologiska faktorer som 

predicerar utfallet för barn med mycket låg födelsevikt, vilket lämnar mindre utrymme 

för fördelar från miljöpåverkan. Alla för tidigt födda ungdomar i denna studie föddes 

med en födelsevikt som kan definieras som mycket låg. Resultatet stämmer också 

överens med Lucianas (2003) beskrivning av att för tidigt födda ungdomar har 

bestående neurologiska avvikelser parallellt med fortsatt lägre resultat i jämförelse med 

jämnåriga.  

 

Två exekutiva funktioner hos ungdomar som fötts i fullgången tid, verbalt flöde och 

sammanlänkning av symboler vid 5½ år, predicerade i stor utsträckning samma typ av 

exekutiva funktioner vid 18 år. Förmågan att sammanlänka symboler är en komplex 
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funktion och kan enligt teorin anses innefatta flera exekutiva aspekter, såsom 

arbetsminne (Baddeley, 2000; Barkley, 2001), mentalt flöde/mental effektivitet 

(Barkley, 1997; Lezak, 1995) och mental växling (Lezak, 1995).  Båda funktionerna 

från 5½ år kunde förklara drygt en femtedel av utfallet i samma funktion vid 18 år hos 

de fullgångna ungdomarna.  Vidare var det främst differentierade delar av generell 

intelligens vid 5½ år, såsom generell verbal intelligens och generell praktisk 

(performance) intelligens, som uppvisade starkast samband med de exekutiva 

funktionerna vid 18 år hos de fullgångna ungdomarna, medan det främst var total 

intelligens som uppvisade de starkaste sambanden för de för tidigt födda ungdomarna. 

Resultaten skulle sammantaget kunna tolkas som att fullgångna ungdomars exekutiva 

funktioner nyanseras och differentieras på ett tidigt stadium, jämfört med för tidigt 

födda ungdomar. Litteratur om och forskning av exekutiva funktioner beskriver också 

hur normalutvecklingen av de flesta exekutiva funktioner gradvis förbättras över åren (t 

ex Anderson, 2002; Brocki & Bohlin, 2004; De Luca & Leventer, 2008).  

 

Den andra delen av syftet var att undersöka hur utvecklingen av exekutiva funktioner 

såg ut över tid hos för tidigt födda ungdomar jämfört med fullgångna ungdomar. 

Resultaten visade att de fullgångna ungdomarna presterade bättre än de för tidigt födda, 

både vid 5½ år och vid 18 år, i alla de exekutiva funktioner som undersöktes, vilka var 

verbalt flöde, verbalt respektive visuo-spatialt arbetsminne samt sammanlänkning av 

symboler. Detta gällde också för generell intelligens. Detta stämmer väl överens med 

tidigare studier som har visat att för tidigt födda presterar sämre än jämförelsegruppen, 

både som barn (Aarnoudse-Moens, et al., 2009; Harvey et al, 1999) och som ungdomar 

(Narberhaus et al., 2008; Taylor et al., 2004). Skillnaden mellan grupperna var större 

vid 18 år för verbalt flöde och visuo-spatialt arbetsminne. En antydan till större skillnad 

fanns också för generell intelligens. Sambanden över tid i generell intelligens är också 

starka för båda grupper men i synnerhet mycket starka för de för tidigt födda. Resultaten 

i studien talar för att skillnaden i kognitiv förmåga och i synnerhet exekutiva funktioner, 

är stabil och ibland ökad över tid. Enligt resultaten i denna studie verkar således för 

tidigt födda barn på lång sikt inte komma ikapp barn som har fötts i fullgången tid.  

 

Det finns inte stöd för att skillnaderna mellan grupperna i denna studie skulle kunna 

förklaras av att någon grupp uppvisade mer problematik relaterad till ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder). En sådan problematik skulle rimligtvis kunna påverka 

prestationerna i de exekutiva testerna, oavsett för tidig födsel eller inte. Engström 

(2009) har dock undersökt detta för samma stickprov som i den föreliggande studien, 

och fann att det inte fanns någon skillnad mellan de för tidigt födda och kontrollgruppen 

i förekomst eller symtombild för ADHD-symtom, enligt skattningar av ungdomarna 

själva och deras föräldrar.  

 

Ett generellt resultat i studien var att verbalt flöde vid 18 år kunde prediceras i relativt 

hög utsträckning från 5½ år, både för de för tidigt födda och för de fullgångna. Den 

verbala flödesuppgiften vid 18 år kräver en effektiv produktion under en begränsad tid, 

och en sådan förmåga beskrivs i flera teoretiska modeller om exekutiva funktioner, av 

bland andra Lezak (1995), Stuss med flera (1995) och Barkley (1997). Gemensamt för 

modellerna är att de beskriver ett slags mentalt flöde/effektivitet, som i inledningen 

beskrevs som en av de centrala aspekterna av exekutiva funktioner. Mentalt 

flöde/effektivitet kan beskrivas som en förmåga att snabbt bearbeta information och att 
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snabbt kunna mobilisera mentala resurser. Det handlar också om förmågan att 

kontinuerligt arbeta effektivt under hela uppgiften. Resultaten tyder på att mentalt flöde 

och mental effektivitet är exekutiva funktioner som i hög grad går att predicera genom 

faktorer från unga år hos både för tidigt födda och fullgångna ungdomar. Något som till 

synes motsäger denna tolkning är att Mönsterflöde, som anses vara en icke-verbal 

motsvarighet till verbala flödestester (Delis et al., 2001), uppvisade mycket få samband 

med variabler från 5½ år för båda grupperna. Det fanns också mycket få samband 

mellan Mönsterflöde vid 18 år och de andra 18-årsmåtten, vilket tyder på att testet mäter 

en annan typ av funktion än de övriga måtten. Mönsterflöde kräver troligen något mer 

av problemlösning och kreativitet. Till skillnad från Verbalt flöde vid 18 år krävs 

troligen också något mer planering för att skapa korrekta mönster, vilket gör att 

uppgiften inte längre mäter samma produktionsflöde som i det verbala testet. 

Mönsterflöde speglar kanske därför en mer komplex exekutiv funktion som inte 

prediceras särskilt väl av faktorer från 5½ år, och som inte heller liknar de andra 

exekutiva funktionerna vid 18 år.  

 

Ett annat fynd var att utfallsvariablerna Color Word Interference test och Trail Making 

test vid 18 år predicerades i en relativt liten utsträckning, både för de för tidigt födda 

och för de fullgångna ungdomarna. Variablerna uppvisade emellertid relativt negativa 

snedfördelningar i båda grupper, i synnerhet för de fullgångna ungdomarna (skewness= 

1,74 respektive 2,4). Detta kan ha begränsat variansen i variablerna och på så sätt 

minskat möjligheten till prediktion. Gemensamt för båda uppgifter vid 18 år är att de 

ställer höga krav på förmågan till mental växling och en allmän kognitiv flexibilitet. I 

uppgifterna behöver testpersonen kunna skifta responsmönster och anpassa sig till nya 

sätt att tänka. För att uppnå detta måste testpersonen frångå ett automatiserat och 

stimulusbundet sätt att handla, för att istället kunna styras av en inre och abstrakt bild av 

hur uppgiften ska lösas, vilket påminner om Barkleys teori (1997) om självreglering. 

Möjligen är utvecklingen av mental växling och flexibilitet mer föränderlig över tid och 

kanske uttrycks funktionerna kvalitativt mycket olika under barndomen jämfört med 

ungdomsåren. Brocki och Bohlin (2004) fann dock en successiv förbättring mellan 6-13 

år i ett test som liknade principen i Color Word-testet, vilket talar för att utvecklingen 

av åtminstone inhibition i Color Word-testet är relativt linjär. Leon-Carrion med flera 

(2004) fann samtidigt ett icke-linjärt samband som tydde på att barn i olika åldrar har 

olika grad av känslighet för den inkongruens som uppstår i Stroop-tester. Det kan tänkas 

att prestationen i Stroop-tester speglar kvalitativt olika funktioner över tid, och inte 

enbart ren inhibition. Sammantaget skulle detta kunna förklara varför prestationerna i 

Color Word i denna studie var svårare att förklara från tidig ålder än de andra exekutiva 

funktionerna. Jämförelsevis predicerades verbalt flöde, verbalt- och visuo-spatialt 

arbetsminne (Aritmetik och Blockrepetition) i relativt stor utsträckning hos båda 

undersökta grupper. Detta talar för att exekutiva funktioner såsom mentalt flöde och 

arbetsminne vid 18 år kan förklaras mer av faktorer från 5½ års ålder, jämfört med 

andra exekutiva funktioner.  

 

Förmågan att identifiera sorteringar (Sortering) vid 18 år var den enda utfallsvariabeln 

som predicerades i väldigt olika grad av de för tidigt födda och de fullgångna. Resultatet 

skulle kunna förklaras utifrån att sorteringstestet kräver mer av kunskaper kring koncept 

och struktur som kan tänkas ha tränats i skolan under senare barndomsår. Detta skulle 

kunna vara en anledning till att de fullgångnas prestationer inte förklarades lika väl från 
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tidiga år. För de för tidigt födda ungdomarna är det förmodligen en mer grundläggande 

kapacitet från tidigare år som är mer utslagsgivande, vilket gör att prestationerna i högre 

grad kan prediceras från 5½ års ålder. En relaterad anledning kan vara att prestationen i 

Sorteringstestet visar på höga korrelationer med generell IK vid 18 år i båda grupper 

(r(79)=0,65, p<0,0001 för prematurgruppen; r(42)=0,60, p>0,0001 för kontrollgruppen), 

vilket tyder på att generell intelligensnivå är nära förknippat med prestationen i 

sorteringstestet. I resultatet framkom också att sambandet i generell intelligens mellan 

5½ år och 18 år är starkare för de för tidigt födda, vilket skulle kunna vara en orsak till 

att en större andel av de för tidigt föddas prestationer i Sorteringstestet kunde 

prediceras. 

 

Styrkor och begränsningar i studien 

 

En selektion av variabler har gjorts i flera steg i denna pilotstudie, vilket kan tänkas ha 

påverkat de resultat som framkommit. En ram för pilotstudien har från början varit 

forskningsprojektet SNP, och därmed fanns redan en befintlig uppsättning av mått.  I 

senare steg valdes ett antal mått i ett försök att operationalisera exekutiva funktioner 

enligt en teoretisk bakgrund, med möjligheten att resultatet hade sett annorlunda om 

andra exekutiva mått hade inkluderats. En fördel i studien är emellertid att flera 

teoretiska modeller har tagits i åtanke.   

 

Eftersom exekutiva funktioner kan liknas vid ett paraplybegrepp med flera 

underordnade och ömsesidigt relaterade aspekter, finns en ofrånkomlig svårighet när det 

gäller att bena ut vilka specifika exekutiva funktioner som är aktuella i studiens 

övergripande resultat. Det finns troligen en mer eller mindre stor överlappning mellan 

de funktioner som de exekutiva måtten anses mäta. Med detta i minnet kan det ändå 

vara fruktbart att undersöka mer specifika gemensamma funktioner som är aktuella i 

studien. I föreliggande studie har främst funktioner relaterade till kognitiv reglering, så 

kallade ”kalla” exekutiva funktioner undersökts, till skillnad från mer socialt relaterade 

och emotionellt reglerande funktioner, så kallade ”varma” exekutiva funktioner (Brock 

et al., 2009). Överrepresentativiteten av de kalla funktionerna skulle kunna begränsa 

studiens ekologiska validitet. Eventuellt kan resultaten därför lättare generaliseras till 

fungerande i studier och arbetsliv, snarare än fungerande i sociala sammanhang. 

Emellertid kan det tänkas att emotionell reglering också är en väsentlig komponent i 

utbildning och yrkesliv, och som De Luca och Leventer (2008) påpekar, är de kalla och 

varma exekutiva funktionerna nära sammanlänkade.     

 

En stor styrka i studien är att den vilar på en longitudinell design som gör det möjligt att 

kunna tala i termer av vad som verkar utslagsgivande på lång sikt. På samma gång är 

nackdelen den att det rör sig om en specifik kohort som har vuxit upp under en särskild 

tid med olika pågående samhällsförändringar. Tekniken inom neonatalvården har 

dessutom förändrats en hel de senaste 20 åren (Lagercrantz, 2005).  

 

I stickprovet till denna pilotstudie var de fullgångna ungdomarnas mammor högre 

utbildade än mammorna till de fullgångna ungdomar som ännu inte hade undersökts i 

18-årsuppföljningen. Det är inte ovanligt att föräldrar till barn som ingår i en 

jämförelsegrupp oftast är mindre benägna att delta i forskning, eftersom de inte har ett 

lika stort personligt intresse till att delta som föräldrarna till barn med någon form av 
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svårighet (Böhm et al., 2002). Mammor med en mer akademisk bakgrund i 

jämförelsegruppen kan i detta fall ha haft ett större intresse för forskning än övriga 

mammor, vilket i sin tur kan ha påverkat ungdomarnas deltagande. Detta kan begränsa 

möjligheten att generalisera resultaten till fullgångna ungdomar i allmänhet. Det återstår 

att se om detta påverkar utfallet i resultaten då fler fullgångna ungdomar har undersökts 

inom SNP.   

 

Framtida forskning  

 

Majoriteten av ungdomar i denna pilotstudie var extremt eller mycket för tidigt födda. 

Resultaten kan därför främst generaliseras till denna undergrupp av personer som har 

fötts för tidigt. Det vore betydelsefullt att i framtida studier göra jämförelser mellan 

olika grupper av gestationsålder inom gruppen av för tidigt födda, för att undersöka 

huruvida det är samma variabler som predicerar exekutiva funktioner för alla grupper, 

och hur de olika grupperna förhåller sig till den fullgångna gruppen över tid. Detta 

skulle vara befogat eftersom 5½-årsuppföljningen visade att de för tidigt födda barnen 

med högst gestationsålder uppvisade lägst total generell intelligens samt lägst generell 

praktisk (performance) intelligens. Resultatet kan förmodas bero på att ett kriterium för 

inkludering i SNP var en födelsevikt under 1500 gram, vilket innebar att de flesta barn 

födda i vecka 32-36 var kraftigt underviktiga (Small for Gestational Age; SGA; Böhm 

et al., 2002). Av det skälet vore det också värdefullt att undersöka ifall 

utvecklingsförloppet hos mognare barn med en högre födelsevikt mer liknar den hos 

fullgångna barn.  

 

Framtida undersökningar inom exempelvis SNP, skulle kunna undersöka huruvida 

synfel vid 5½ år är en av de neurologiskt betingade prediktorer som verkar ge utslag hos 

de för tidigt födda ungdomarna i denna studie. Betydelsen av synfel hos de för tidigt 

födda antyds i 5½-årsuppföljningen, där de som hade glasögon presterade sämre än 

övriga för tidigt födda barn i alla mått på generell intelligens (Böhm et al., 2002). 

Behovet av glasögon predicerade också exekutiva funktioner som impulskontroll och 

arbetsminne vid 5½ år (Böhm et al., 2004). 

 

Avslutande kommentarer 

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten i studien på att för tidigt födda ungdomars 

exekutiva funktioner främst prediceras av grundläggande förutsättningar som är mer 

neurologiskt och konstitutionellt betingade. För fullgångna ungdomars exekutiva 

funktioner antas det finnas ett större utrymme för miljöpåverkan och då framförallt 

inflytande från föräldrarnas nivå av utbildning. Hos fullgångna ungdomar finns också 

en tydligare kontinuitet i enstaka specifika exekutiva funktioner över tid. De mer 

neurologiskt betingade förutsättningarna som kan antas vara relaterade till att vara för 

tidigt född, är en sårbarhetsfaktor för denna grupp både vid 5½ år och vid 18 år vad 

gäller exekutiva funktioner, i förhållande till de som inte är för tidigt födda. Skillnaden 

mellan grupperna förstärks över tid för vissa exekutiva funktioner och för generell 

kognitiv nivå, till de för tidigt föddas nackdel. Exekutiva funktioner hos de för tidigt 

födda ungdomarna kunde generellt prediceras i lika stor utsträckning som hos de 

fullgångna. Särskilt mentalt flöde i verbal form samt verbalt och visuo-spatialt 

arbetsminne var de exekutiva funktioner som predicerades i störst utsträckning från 5½ 
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års ålder i båda grupper. Exekutiva funktioner såsom mental växling och flexibilitet 

predicerades generellt i mindre utsträckning från 5½ år hos båda grupper.    

 

Eftersom för tidigt födda barn är en heterogen grupp som uppvisar en stor variation i 

senare utfall (Howard et al., 2008), är det särskilt viktigt att betrakta resultaten i denna 

pilotstudie på en generell nivå. De för tidigt födda hade en större spridning i nästintill 

alla mått i studien, vilket ger en fingervisning om att bilden kan se väldigt olika ut på 

individnivå. Den kognitiva förmågan ligger också generellt inom normalzonen för de 

för tidigt födda, även om det finns en skillnad gentemot de som inte fötts för 

tidigt(Luciana, 2003; Wolke, 1998). Samtidigt kan det anses väldigt viktigt att 

uppmärksamma svårigheterna hos gruppen som helhet, eftersom tidigare forskning och 

även denna studie visar att för tidigt födda barn bär med sig vissa förutsättningar som 

kan ge konsekvenser i kognitivt fungerande även senare i livet. Stjernqvist och 

Svenningsen (1999) menar att extremt för tidigt födda barn troligen inte har en helt 

anpassad situation i skolan, och att lärare i deras studie inte hade vetskap om vilka 

elever som hade fötts för tidigt, då detta inte var något som föräldrarna berättat om. 

Smedler, Faxelius, Bremme och Lagerström (1992) beskriver också att det finns skäl till 

att föräldrars oro kring den långsiktiga utvecklingen av deras för tidigt födda barn inte 

bör avfärdas, även om det samtidigt finns utrymme för förändringar i positiv riktning.   

Utifrån resultaten i denna studie verkar det rimligt att för tidigt födda barn skulle 

behöva uppmärksammas extra i skolan både under barndomen och ungdomsåren i syftet 

att få så anpassade och optimala förutsättningar för inlärning som möjligt. Det kan 

tänkas att i synnerhet exekutiva svårigheter riskerar att gå oupptäckta hos barn fram till 

sena ungdomsåren eller tidigt vuxenliv, då det ställs högre krav på en självständig 

förmåga till planering, struktur och anpassning.  
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Bilaga 1 

 

Till dig som har varit med i vår studie om för tidigt födda barn: 

 

Du föddes på ett sjukhus i Stockholms län för ungefär 18 år sedan. Eftersom du föddes 

för tidigt vårdades du en tid på nyföddhetsavdelningen vid Karolinska sjukhuset. Du 

och din förälder inbjöds att vara med i en forskningsstudie som påbörjades under åren 

1988-93, och som syftade till att få bättre kunskap om för tidigt födda barns hälsa och 

utveckling (Stockholm Neonatal Project). Omkring 200 för tidigt födda barn och nära 

150 barn födda i normal tid kom att ingå i projektet, de sistnämnda som 

jämförelsegrupp. 

 

Under de första åren medverkade du i en hel del forskning, bland annat gjordes en 

undersökning av din allmänna mognad och utveckling vid 5 ½ års ålder.  Din 

medverkan har bidragit till att öka kunskaperna om barns hälsa och utveckling och vad 

det innebär att födas för tidigt, kunskaper som är mycket viktiga inom såväl 

neonatalmedicinen som barnhälsovården. Nu i tonåren har en del ungdomar också 

deltagit i en undersökning med magnetkamera av hjärnan och kroppspulsådern; kanske 

hör du till dem. 

 

Vi skulle nu vilja träffa alla ungdomar ännu en gång för en psykologisk undersökning, 

med syfte att fördjupa vår förståelse för den långsiktiga betydelsen av för tidig födelse. 

För forskningens kvalitet är det ovärderligt om du som tidigare ingått i projektet har 

möjlighet att delta också i denna del. 

 

Vi kommer att använda uppgifter av samma slag som vid 5 ½-årsundersökningen, dvs. 

test som mäter språklig kompetens, inlärning, problemlösningsförmåga, minne och 

andra aspekter av tänkandet. De flesta brukar tycka att uppgifterna är ganska intressanta 

och roliga. Vi ber dig också besvara frågeformulär om din egen hälsa, välbefinnande, 

relationer till kamrater och föräldrar, skolgång och intressen.  

 

Om du vill vara med i studien kommer du att kallas till en undersökning på Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus. Undersökningen görs av utbildad psykolog, och tar cirka 3,5 

timmar inklusive pauser. Vi kommer att erbjuda flexibla tider, förutom veckodagar även 

på helger eller lov, för att göra det lättare att hitta en passande tid. Efter undersökningen 

har du möjlighet att få höra lite om resultatet och ställa frågor. Som tack för din 

medverkan får du en ersättning på 500 kronor. Vi står också för eventuella reskostnader.  

 

Vi har ett familjeperspektiv på för tidig födelse, och tycker att det är viktigt att även få 

med föräldrarnas syn. Därför kommer vi att be en av dina föräldrar att  

besvara ett frågeformulär, som handlar om hur hon/han ser på stress och hanterbarhet i 

sin egen vardag samt om hur hon/han uppfattar dina styrkor och eventuella svårigheter.  

Frågeformuläret kommer att skickas till din förälder per post och returneras till oss i 

särskilt svarskuvert. 

 

Alla data kommer att behandlas anonymt och utan användning av personnummer. 

Resultaten tillförs den ursprungliga databasen och bearbetas enbart på gruppnivå, så att 

ingen individ kan identifieras.  
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Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Även om du tackat ja till att vara 

med kan du avbryta när som helst utan förklaring, och utan att det påverkar dina övriga 

kontakter med hälso- och sjukvården. 

 

Vi är tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss om du vill vara med i 

studien eller inte. Svarsblankett och frankerat kuvert bifogas.  

 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta 

oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 
Birgitta Böhm   Ann-Charlotte Smedler 

Med Dr, neuropsykolog  Docent i psykologi, Stockholms universitet 

Ansvarig för 5 ½ årsuppföljningen Projektledare 

Tel 08-715 34 20  08-16 38 72 

birgitta.bohm@ki.se  acsr@psychology.su.se 

 

Aiko Lundequist 

Doktorand 

aiko.lundequist@ki.se 

 

Du kan också nå oss eller lämna meddelanden genom sjuksköterskemottagningen 

Annika Larsson och Birgitta Edin, 08- 5177 7469, 5177 7459. 

 

I projektgruppen ingår också: 

 

Professor och prorektor Hans Forssberg 

Docent Miriam Katz-Salamon 

Professor Hugo Lagercrantz 

samtliga vid Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa  

 

FD, psykolog, psykoterapeut Pia Risholm Mothander  

vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
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Bilaga 2 

 

Till dig som har varit med i vår jämförande studie om för tidigt födda barn: 

 

Du föddes på ett sjukhus i Stockholms län för ungefär 18 år sedan. På barnkliniken vid 

Karolinska sjukhuset påbörjades vid samma tid en studie av mycket för tidigt födda 

barn, som syftade till att följa deras hälsa och utveckling (Stockholm Neonatal Project). 

Omkring 200 för tidigt födda barn och nära 150 barn födda i normal tid kom att ingå i 

projektet, de sistnämnda som jämförelsegrupp. 

 

Din förälder och du inbjöds att vara med i jämförelsegruppen, och deltog i en 

undersökning av din allmänna mognad och utveckling vid 5 ½ års ålder. Därmed har du 

bidragit till att öka kunskaperna om barns hälsa och utveckling, och indirekt vad det kan 

innebära att födas för tidigt. Det här är kunskaper som är mycket viktiga inom såväl 

neonatalmedicinen som barnhälsovården. Nu i tonåren har en del ungdomar också 

deltagit i en undersökning med magnetkamera av hjärnan och kroppspulsådern; kanske 

hör du till dem. 

 

Vi skulle nu vilja träffa alla ungdomar ännu en gång för en psykologisk undersökning, 

med syfte att fördjupa vår förståelse för den långsiktiga betydelsen av för tidig födelse. 

För forskningens kvalitet är det ovärderligt om du som tidigare varit med har möjlighet 

att delta också denna gång. 

 

Vi kommer att använda uppgifter av samma slag som vid 5 ½-årsundersökningen, dvs. 

test som mäter språklig förmåga, inlärning, problemlösning, minne och andra delar av 

tänkandet. De flesta brukar tycka att uppgifterna är ganska intressanta och roliga. Vi ber 

dig också besvara frågeformulär om din egen hälsa, välbefinnande, relationer till 

kamrater och föräldrar, skolgång och intressen.  

 

Om du vill vara med i studien kommer du att kallas till en undersökning på Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus. Undersökningen görs av utbildad psykolog, och tar cirka 3,5 

timmar inklusive pauser. Vi kommer att erbjuda flexibla tider, förutom veckodagar även 

på helger eller lov, för att göra det lättare att hitta en passande tid. Efter undersökningen 

har du möjlighet att få höra lite om resultatet och ställa frågor. Som tack för din 

medverkan får du en ersättning på 500 kronor. Vi står också för eventuella reskostnader. 

 

Vi har ett familjeperspektiv på för tidig födelse, och tycker att det är viktigt att även få 

med föräldrarnas syn. Därför kommer vi att be en av dina föräldrar att besvara ett 

frågeformulär, som handlar om hur hon/han ser på stress och hanterbarhet i sin egen 

vardag samt om hur hon/han uppfattar dina styrkor och eventuella svårigheter.  

Frågeformuläret kommer att skickas till din förälder per post och returneras till oss i 

särskilt svarskuvert. 

 

Alla data kommer att behandlas anonymt och utan användning av personnummer. 

Resultaten tillförs den ursprungliga databasen och bearbetas enbart på gruppnivå, så att 

ingen individ kan identifieras.  
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Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Även om du tackat ja till att vara 

med kan du avbryta när som helst utan förklaring, och utan att det påverkar dina övriga 

kontakter med hälso- och sjukvården. 

 

Vi är tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss om du vill vara med i 

studien eller inte. Frankerat kuvert och svarstalong bifogas.  

 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta 

oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
 

Birgitta Böhm   Ann-Charlotte Smedler 

Med Dr, neuropsykolog  Docent i psykologi, Stockholms universitet 

Ansvarig för 5 ½ årsuppföljningen Projektledare 

Tel 08-715 34 20  08-16 38 72 

birgitta.bohm@ki.se  acsr@psychology.su.se 

 

Aiko Lundequist 

Doktorand 

aiko.lundequist@ki.se 

 

Du kan också nå oss eller lämna meddelanden genom sjuksköterskemottagningen 

Annika Larsson och Birgitta Edin, 08- 5177 7469, 5177 7459. 

 

I projektgruppen ingår också: 

 

Professor och prorektor Hans Forssberg 

Docent Miriam Katz-Salamon 

Professor Hugo Lagercrantz 

samtliga vid Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa  

 

FD, psykolog, psykoterapeut Pia Risholm Mothander  

vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
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