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Studier av exekutiva förmågor har visat lägre resultat för unga vuxna 

födda för tidigt, prematurt, jämfört med jämnåriga födda i fullgången 

tid. Föreliggande studies syfte var att undersöka ordflödestest som 

indikator på olika aspekter av exekutiv förmåga samt att utröna vilka 

förmågor som krävs för verbalt flöde. Resultat på ordflödestest för 

kontrollgrupp och prematurgrupp, samt inom prematurgruppen, 

jämfördes. Samvariation med andra exekutiva mått från 18-

årsuppföljningen i Stockholm Neonatal Project undersöktes. Antal 

deltagare var för prematurgruppen 134 och kontrollgruppen 94, totalt 

228 testpersoner. En signifikant skillnad i verbalt flöde påvisades till 

kontrollgruppens fördel. Likaså påvisades en signifikant skillnad inom 

prematurgruppen. Verbal intelligens var en stark prediktor för 

ordflöde, semantiskt flöde predicerades av mental snabbhet och 

ordmobilisering för kontrollgruppen och för prematurgruppen även av 

verbal intelligens och mental flexibilitet. Studien visade att deltesten 

ordflöde, semantiskt flöde och semantisk växling har olika 

svårighetsgrad och delvis kräver olika förmågor för prematurgruppen 

och kontrollgruppen. 

 

 

Varje år i Sverige föds ca 5000 barn för tidigt, prematurt, dvs. före 37:e 

graviditetsveckan eller med en födelsevikt under 2500 gram. Den medicinska 

utvecklingen under de senaste decennierna har medfört att överlevnaden ökat och 

förutsättningarna är numera relativt gynnsamma för de barn som föds före fullgången 

graviditet. Även för de barn som föds så tidigt som före 27:e graviditetsveckan har 

prognosen förbättrats. Idag överlever fler än åttio procent av alla barn med en 

födelsevikt under 1000 gram, jämfört med färre än tjugo procent under 1960-talet. 

Förändringar inom den neonatala vården har också bidragit till förbättrade 

förutsättningar, då omvårdnaden på avdelningar för nyfödda, neonatalavdelningar, på 

senare år har anpassats till barnet och dess behov av en lugn och ombonad miljö 

(Lagercrantz, 2005; Stjernqvist, 1999). 

 

Att överlevnaden ökat medför också att gruppen med för tidigt födda barn ökar i 

samhället, idag motsvarande ca 1-2 elever i varje skolklass, vilket gör att kunskapen om 

och förståelsen för denna grupp blir allt viktigare. Forskning har visat att många för 

tidigt födda barn uppvisar kognitiva svårigheter i skolan (Aarnoudse-Moens, Weisglas-

Kuperus, van Goudoever & Oosterlaan, 2009; Sezgin, 2010; Tideman, 2000) och färre 

kamratrelationer (Fogelberg, 2010, Hallin & Stjernqvist, 2010) men att den verbala 

förmågan, relativt andra kognitiva förmågor, är en styrka (Bohlin & Bremberg, 2008; 

Böhm, Lundequist & Smedler, 2010; Schafer et. al., 2009). Kunskap hos de som möter 

barnen (som barnavårdscentraler, förskolepersonal och skolpersonal) om för tidigt 

föddas kognitiva och verbala utveckling är av vikt för att kunna möta barnens behov 

samt att tidigare kunna identifiera den hjälp som för tidigt födda barn kan behöva. 
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För att öka kunskapen om för tidigt födda barns situation under uppväxten och 

långsiktigt stärka deras förutsättningar behövs forskning som löper över en längre tid. 

En pågående, omfattande longitudinell studie, Stockholm Neonatal Project (SNP), avser 

att undersöka för tidigt födda barns utveckling och livskvalitet genom flervetenskapliga 

studier, bl.a. psykologisk testning och neurologiska undersökningar. Inom projektet har 

ett flertal studier genomförts där olika aspekter av kognitivt fungerande har undersökts 

medan en närmare undersökning av verbal förmåga har hittills inte utförts. Föreliggande 

studie har gjorts inom ramen för SNP och avser att genom resultat från ordflödestest 

belysa olika aspekter av verbal förmåga vid 18 års ålder.  

 

Prematur - vad är det? 

Ett barn som föds före 37:e graviditetsveckan eller har en födelsevikt lägre än 2500 

gram definieras enligt världshälsoorganisationen WHO som prematurt, dvs. barnet föds 

innan det är moget för att möta världen. Prematuritet, eller graden av för tidig födsel, 

anges i Sverige i antal fullgångna graviditetsveckor, så kallade gestationsveckor. Barn 

som föds i gestationsvecka 32-36 betraktas som för tidigt födda (eng. Preterm, PT) 

medan de som föds under gestationsvecka 28-31 anses mycket för tidigt födda (eng. 

Very Preterm, VPT) och de som föds innan gestationsvecka 28 betraktas som extremt 

mycket för tidigt födda (eng. Extremely Preterm, EPT). Prematuritet kan också 

definieras i termer av födelsevikt. Barn som väger under 2500 gram när de föds 

betecknas ha låg födelsevikt (eng. Low Birth Weight, LBW), de som väger under 1500 

gram anses ha mycket för låg födelsevikt (eng. Very Low Birth Weight, VLBW) medan 

en födelsevikt under 1000 gram definieras som extremt låg födelsevikt (eng. Extremely 

Low Birth Weight, ELBW). Gestationsålder är oftast ett bättre mått på barnets mognad 

än födelsevikt. Låg födelsevikt kan t.ex. bero på otillräcklig näringstillförsel och ett 

barn som fötts efter gestationsvecka 36 kan i dessa fall uppfattas som mer omoget än 

vad det är i förhållande till gestationsvecka. Dessa barn betecknas då istället som lätta 

för tiden, på engelska Small for Gestational Age, SGA (Böhm, Katz-Salamon, Smedler, 

Lagercrantz & Forssberg, 2002; Stjernqvist, 1999). 

 

Den prematura hjärnans utsatthet 

Att födas för tidigt innebär att den fortsatta utvecklingen av barnets omogna hjärna sker 

i en miljö den ännu inte är rustad för (Lagercrantz, 2005). Från att ha vistats i en 

dämpad miljö i livmodern tvingas barnet att anpassas till en stimulistorm av ljus, ljud 

och beröring samt att genomgå medicinska undersökningar. Likaså är lungorna inte 

förberedda för att ventilera, som de är hos ett fullgånget barn. Lungornas och hjärnans 

omognad utgör de största riskerna för barnets framtida hälsa (Stjernqvist, 1999). 

 

Hos det friska fostret har de flesta av hjärnans nervceller bildats efter 20 

graviditetsveckor. Hjärnan fortsätter att växa och framför allt växer hjärnbarken, den grå 

substans som är utmärkande för den mänskliga hjärnan. Från ungefär graviditetsvecka 

24, den sjätte månaden, måste hjärnbarken vecka sig för att få plats och hjärnans 

karakteristiska vindlingar och fåror uppstår. Hos det mycket eller extremt mycket för 

tidigt födda barnet är hjärnan slät när det föds och vid 40 veckor, när det skulle födas, 

har hjärnan färre vindlingar jämfört med barn som fötts i normal tid (Lagercrantz, 

2005). Studier gjorda med magnetröntgen har visat att prematurfödda barn (Schafer et. 

al., 2009) och tonåringar (Mullen et. al., 2010; Nagy et. al., 2009; Nosarti et. al., 2008) 

har en mindre volym grå och vit hjärnsubstans än jämnåriga som fötts i fullgången tid. 
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Den vita hjärnsubstansen innehåller myelin, ett slags isoleringsmaterial av fett som 

bildas kring nervcellernas trådar och som gör att nervimpulserna leds snabbare. 

Myeliniseringen sker successivt i den ordning som nervimpulserna aktiveras hos det 

växande barnet. Redan i gestationsvecka 23 startar myeliniseringen av de nerver som 

leder impulser från hjärnbarken till armar och ben medan det sista stadiet av 

myelinisering sker i hjärnbarkens prefrontala delar, kanske så sent som vid vuxen ålder. 

Denna utdragna process bidrar tillsammans med andra faktorer till ökad 

processhastighet, vilket bl.a. förbättrar den mentala flexibiliteten samt förmågan till 

abstrakt tänkande, problemlösning och planering (Lagercrantz, 2005; Nyberg, 2009). 

 

En av de största riskerna för prematurer är hjärnblödning eftersom den omogna hjärnans 

blodflöde är labilt och blodförsörjningen av hjärnan är outvecklad (Lagercrantz, 2005). 

Hjärnblödningar är den vanligaste orsaken till större neurologiska skador hos för tidigt 

födda barn, som t.ex. en cp-skada, och kan även göra att myeliniseringen hämmas. 

Många barn utvecklas dock normalt och utan att få några bestående men av en 

hjärnblödning. Ett barns hjärna är mycket plastisk, vilket innebär att ett annat område 

kan ta över en funktion från ett skadat område. Det finns även en större förmåga till 

omstrukturering av hjärnan hos ett för tidigt fött barn än för fullgångna barn då 

synapsutvecklingen fortfarande pågår (Lagercrantz, 2005; Stjernqvist, 1999). 

Undersökningar har visat att för tidigt födda barns hjärnor verkar få en annan 

neurologisk organisation (Böhm et. al. 2010; Lawrence et. al., 2009; Lundequist, Böhm 

& Smedler, 2012; Nosarti et. al., 2008). 

 

Under det senaste decenniet har omvårdnaden av för tidigt födda barn i Sverige 

förbättrats bl.a. genom införandet av en vårdform kallad Nidcap (Newborn 

individualized care and assessment program). Vårdformen innebär att barnen vårdas 

mer livmoderlikt, t.ex. täcks kuvösen med ett ljud- och ljusdämpande täcke och barnet 

läggs i fosterställning i ett litet näste. Den medicinska statusen, andning, hudfärg, 

rörelsemönster samt barnets reaktioner på exempelvis provtagningar och 

undersökningar observeras för att få en uppfattning om barnets välbefinnande och för att 

kunna anpassa vården därefter (Lagercrantz, 2005). Ett flertal studier visar att denna 

vårdform har betydelse för en gynnsam utveckling för barn som fötts för tidigt 

(Kleberg, Westrup, Stjernqvist & Lagercrantz, 2002; Lagercrantz, 2005; Nagy et. al., 

2009). 

 

Enligt Sezgin (2010) menar Howard med flera att de påfrestningar som den omogna 

hjärnan hos för tidigt födda barn utsätts för, också ökar risken för framtida svårigheter 

med exekutiva funktioner. Aarnoudse-Moens och medarbetare gjorde 2009 en meta-

analys där tolv studier av exekutiva funktioner hos barn, ungdomar och unga vuxna som 

fötts för tidigt ingick. Dessa visade att prematurfödda nådde lägre resultat jämfört med 

de som fötts i fullgången tid på tester som avser att mäta verbalt flöde, arbetsminne och 

kognitiv flexibilitet, även för de unga vuxna. 

 

Då verbalt flöde, som är i fokus i föreliggande studie, skulle kunna beskrivas som en 

samverkan mellan språklig förmåga och exekutiva funktioner, ges nedan en översikt av 

dessa områden samt av generell kognitiv förmåga hos ungdomar födda för tidigt. 
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Exekutiva funktioner och betydelsen för verbalt flöde 

Exekutiva funktioner kan beskrivas som en övergripande funktion som behövs för att 

medvetet kontrollera tankar, känslor och handlingar. Trots en omfattande och intensiv 

forskning under senare år finns ännu ingen entydig definition av exekutiva funktioner 

samt vilka processer och komponenter som ingår. Detta speglar den komplexitet som 

begreppet omfattar. Den mängd av undersökningar som gjorts mäter också olika 

aspekter av exekutivt fungerande och därför skulle de skillnader som uppvisats kunna 

vara studie- och uppgiftsberoende (Brocki, 2007). 

 

Av tradition har exekutiva funktioner likställts med prefrontallobsfunktion, vilket kan 

härledas till forskning som utgick från patienter som uppvisade svåra 

beteendestörningar på grund av frontallobsskador (Brocki, 2007). Genom senare 

forskning där bl.a. olika metoder för hjärnavbildning använts, har emellertid framgått att 

inte enbart prefrontala delar av hjärnan aktiveras vid utförande av uppgifter som kräver 

exekutivt fungerande utan att även områden i parietalloben, dvs. hjässloben, aktiveras. 

Begreppet exekutiva funktioner tycks involvera komplexa, dynamiska processer som 

aktiverar olika neurala områden beroende på typ av uppgift och svårighetsgrad men där 

frontalloben verkar ha en central roll (Nyberg, 2009).  

 

Många teoretiska modeller finns för att beskriva exekutiva funktioner men ett 

gemensamt tema för dem tycks vara mental flexibilitet, dvs. en mental rörlighet vad 

gäller förmågan att uppfatta, tänka kring och handskas med information men också 

förmågan att ta hänsyn till flera aspekter av en uppgift och att kunna anpassa sig till 

skiftande omständigheter (Sezgin, 2010). Brister i exekutivt fungerande är ett symtom 

vid många psykiatriska diagnoser (t.ex. ADHD) och kan innebära svårigheter att utföra 

vardagliga uppgifter som kräver ett medvetet och målinriktat handlande. Två begrepp 

som dock återkommer vid beskrivning av exekutiva funktioner är arbetsminne och 

inhibition (Brocki, 2007). 

 

Arbetsminne 

En modell för arbetsminne som utvecklats av Baddeley sedan mitten av 1970-talet 

omfattar fyra komponenter; central executive och de tre subkomponenterna fonologisk 

loop, episodisk buffer och visuo-spatialt ritbord. Den fonologiska loopen hanterar och 

lagrar temporärt språklig information. Det visuo-spatiala ritbordet hanterar och lagrar 

temporärt visuell och spatial (rumslig) information. Episodiska buffern sammanbinder 

information från fonologiska loopen och visuo-spatiala ritbordet med episodiskt och 

semantiskt minne. Central executive är den del som förbinder övriga delar med varandra 

och handhar framför allt uppmärksamhet men även planering, övervakning och 

beslutsfattande. Nedsättningar i arbetsminnet, speciellt den fonologiska loopen, kan 

allvarligt påverka förmågan att kunna processa språklig information (Baddeley, 2003). 

 

Inhibition 

Inhibering omfattar förmågan att både utestänga irrelevanta stimuli och att hämma en i 

respons som är olämplig i sammanhanget, t.ex. att i ett verbalt flödestest kunna fokusera 

på uppgiften att nämna ord ur en viss kategori och samtidigt exkludera ord ur andra 

kategorier. Enligt en hierarkisk modell som Barkley (1997) presenterat är inhibering en 

primär funktion som möjliggör aktivering av exekutiva processer. Modellen särskiljer 

tre olika typer av inhibering: inhibering av en impuls, inhibering av en pågående 
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respons samt förmågan att hantera konkurrerande och distraherande stimuli. Inhibering 

fördröjer responsen vilket gör det möjligt för exekutiva funktioner att aktiveras och 

interagera så att responsen bättre anpassas till situationen. Barkley beskriver fyra 

exekutiva processer underställda inhibering: verbalt och icke-verbalt arbetsminne, 

internaliserat tal, självreglering av affekt, motivation och arousal samt analys och 

syntetisering. Den sistnämnda processen innebär att analysera sekvenser av information 

och att genom detta skapa en syntes av nya bättre lämpade sekvenser. Denna förmåga är 

av stor betydelse för verbalt och icke-verbalt flöde och är tillsammans med mental 

flexibilitet och snabbhet betydelsefulla då enheter av tal ska sättas ihop till ett 

meddelande som är begripligt för mottagaren. 

 

Tidigare forskning har utgått från uppfattningen att barn upp till skolåldern haft 

begränsade möjligheter att utveckla sin kognitiva och exekutiva förmåga på grund av att 

hjärnans främre delar varit för omogna. Senare forskning har emellertid visat att 

utveckling av exekutiva funktioner är en långdragen process som börjar tidigt i livet och 

fortsätter upp till vuxen ålder (Brocki, 2007). Forskning kring exekutiva funktioner har 

även i stor utsträckning baserats på studier av vuxna. Med denna utgångspunkt är det 

möjligt att gå miste om viktig information om utvecklingen av exekutiva funktioner, då 

barns exekutiva förmåga inte bara kvantitativ utan även kvalitativt skiljer sig från 

vuxnas (Brocki, 2007). 

 

Generell kognitiv förmåga hos ungdomar födda för tidigt 

För ett barn förbättras förmågan att bearbeta information och mentalt länka samman 

händelser under förskoleåldern. Såväl impulskontroll, bibehållen uppmärksamhet som 

verbalt flöde förbättras och arbetsminnet differentieras till verbala och visuo-spatiala 

delar. Förmågan till planering och organisation utvecklas dramatiskt under 

preadolecensen och under adolecensen sker en förfining och stabilisering av mentalt 

flöde och effektivitet. Arbetsminnet samt förmågan till inhibering utvecklas också 

vidare och fortsätter att utvecklas upp till vuxen ålder (Sezgin, 2010). 

 

Ett flertal studier har visat att prematurfödda barn och ungdomar har lägre resultat på 

neuropsykologiska test än jämnåriga födda i fullgången tid, speciellt de som fötts 

extremt mycket för tidig eller med extremt låg födelsevikt (Böhm et. al., 2002; 

Lundequist et. al., 2012; Schafer et. al, 2009; Stjernqvist, 1999; Taylor, Minich, Klein 
& Hack, 2004).  

Ytterligare studier, där unga vuxna födda för tidigt jämförts med jämnåriga som fötts i 

fullgången tid, har även de visat att för tidigt födda når ett lägre resultat vad gäller 

kognitiva och exekutiva förmågor såsom inhibition, arbetsminne, mental växling och 

bibehållen uppmärksamhet samt generell intelligens (Litt, Taylor, Klein & Hack, 2005; 

Luu, Ment, Allan, Schneider & Vohr, 2011; Nosarti et. al. 2007; 2008). Andra studier 

har visat att skillnaderna i kognitiva förmågor, t.ex. minne och inlärning, minskar med 

ökad ålder (Taylor et. al., 2004; Tideman, 2000). Även om de flesta studier visar att den 

kognitiva nivån och generell intelligens är signifikant lägre för barn och ungdomar 

födda för tidigt, i jämförelse med de som fötts i fullgången tid, är nivåerna inom 

normalvariationen (Böhm et. al., 2002; Luu et. al., 2011; Nosarti et. al., 2007). 

 

En meta-analys av Aarnoudse-Moens och medarbetare (2009) inkluderade totalt 35 

studier gjorda mellan 1998 och 2008 på barn födda före gestationsvecka 33 och/eller 
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med födelsevikt under 1500 g. Deltagarnas medelålder var mellan 5 och 23 år vid 

studiernas genomförande. De studier som ingick i metaanalysen omfattade akademisk 

prestation, beteendemässigt fungerande och exekutiva funktioner och visade att 

prematurfödda låg mellan en halv till en hel standardavvikelse under kontrollgrupperna 

i resultat på matematik, läsning och stavning. De mest utmärkande beteendeproblemen 

var uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. Signifikanta skillnader mellan 

grupperna visades även för de unga vuxna. 

 

En undersökning av Wocadlo och Rieger (2006) visade att barn som fötts mycket för 

tidigt (i denna undersökning innan gestationsvecka 30) hade vid 8 års ålder lägre 

resultat på läsning, stavning och matematik än en kontrollgrupp med barn födda i 

fullgången tid. De prematurfödda barn som i samma undersökning hade lägre resultat på 

Rapid Naming-test lärde sig också att läsa senare. En uppföljande studie av barn som 

fötts i södra Sverige före graviditetsvecka 29 under åren 1985-1986 (Stjernqvist & 

Svenningsen, 1999, refererad i Stjernqvist, 1999) visade att dessa barn vid 10 års ålder 

hade lägre verbal och generell intelligensnivå än sina jämnåriga kamrater födda i 

fullgången tid, även om majoriteten av dem var normalbegåvade. De hade också större 

svårigheter i skolan. Drygt en tredjedel, mot en av tio för fullgångna, presterade under 

eller mycket under vad som förväntades för årskursen, speciellt inom matematik 

(Stjernqvist, 1999). Mulder, Pitchford och Marlow (2010) påvisade gruppskillnader hos 

9-10 åringar till fördel för barn födda i fullgången tid vad gäller uppgifter som omfattar 

inhibering, arbetsminne, verbalt flöde och växling samt diskuterade att en 

bakomliggande faktor av avgörande betydelse för denna skillnad skulle kunna vara 

processhastighet. 

 

För de prematurfödda ungdomarna i samma kohort som i föreliggande studie kunde 

betydande individuella skillnader i kognitiv förmåga vid 5½ års ålder påvisas av 

Lundequist och medarbetare (2012). Prematurgruppen hade lägre resultat än 

kontrollgruppen på utförda test men också en mer ojämn profil och större spridning 

inom de neuropsykologiska domäner som undersöktes, dvs. uppmärksamhet, minne 

samt sensomotoriska, verbala och visuo-spatiala funktioner. De individuella 

skillnaderna kunde inte förklaras av födelsevikt, gestationsålder eller medicinska risker. 

Snarare indikerade de att prematuritet interagerar med genetiska, medicinska och 

miljömässiga faktorer vid neuropsykologiskt utveckling. 

 

Enligt Luu med flera (2011) är moderns utbildning en stark prediktor för exekutiv 

förmåga och för resultat på minnestest hos prematurfödda barn. Denna slutsats 

baserades på en studie som gjordes på ungdomar vid 16 års ålder, där barnen fötts för 

tidigt med en födelsevikt mindre än 1250 gram och under åren 1989-1992. Enligt två 

studier som genomförts inom Stockholm Neonatal Project tycks pappans utbildning 

vara en prediktor för prematurers resultat på ordflödestester (Sezgin, 2010) och en stark 

prediktor för IQ (Böhm et. al., 2002).  

 

Verbal förmåga 

Verbalt flöde skulle kunna beskrivas som en samverkan mellan språklig förmåga och 

högre, exekutiva funktioner, t.ex. förmågan att planera det man vill säga, hålla det i 

arbetsminnet och att framföra det vid en passande tidpunkt på det sätt och med den 

känsla man vill förmedla. Verbal intelligenskvot (Verbal IK) är ett mått som speglar 
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språklig förmåga och omfattar bl.a. förståelse och produktion av språk samt förmåga att 

plocka fram information från långtidsminnet. De exekutiva processer som skulle kunna 

vara av betydelse för att kunna generera verbalt flöde är t.ex. igångsättning, 

arbetsminne, inhibering, uppmärksamhet, växling och processhastighet. Enligt 

Aarnoudse-Moens med flera (2009) innebär verbalt flöde förmågan att snabbt kunna 

generera så många olika svar som möjligt på ett specifikt verbalt problem, vilket också 

inbegriper förmåga att hantera  komplicerade språkliga förutsättningar. 

 

Den traditionella modellen för hjärnregioners språkfunktion utgår från den vänstra 

hemisfärens frontala delar för språkproduktion (Brocas område) och temporala delar för 

språkförståelse (Werniches område), men nyare studier har med stöd av hjärnavbildning 

kunnat påvisa en större komplexitet. Nyberg (2009) beskriver ett utvidgat språknätverk 

där Brocas och Werniches områden även är involverade i funktioner som går bortom 

produktion och förståelse samt att andra områden, även i höger hemisfär, är viktiga för 

språkfunktioner, t.ex. vid ordgenerering och ordflödesuppgifter. Hjärnans vänstra 

hemisfär anses som den dominanta vad gäller språkliga funktioner, oavsett höger- eller 

vänsterhänthet, men då även regioner i den högra har betydelse indikerar att de kan 

träda in som alternativa vägar i de fall en skada uppstår (Nyberg, 2009). 

 

Schafer och medarbetare (2009) genomförde en studie baserad på hjärnavbildning 

(fMRI) på 12-åringar med en födelsevikt på 600-1250 g samt på en kontrollgrupp, som 

visade att de båda grupperna använde sig av olika neurala system för språkliga 

uppgifter. Gruppen med prematurfödda barn hade bättre förmåga till kopplingar mellan 

traditionellt språkliga områden och sensomotoriska områden men signifikant lägre 

förmåga för kopplingar till frontala områden än kontrollgruppen. Hjärnans plasticitet 

tycks medverka till att nya neurala vägar uppstår som skapar förutsättningar för 

språkutvecklingen hos prematurfödda barn. Liknande resultat, med stöd för alternativa 

vägar för språk hos prematurfödda ungdomar vid 16 år, har Mullen med flera (2010) 

visat genom hjärnavbildning i samband med test som mäter verbal förmåga, verbal 

förståelse och förmåga att hämta språklig information från långtidsminnet. Resultatet 

visade att prematurfödda ungdomar är mer beroende av högra hemisfären för språkliga 

uppgifter, vilket kan bero på att alternativa neurala spår för språk utvecklas hos 

prematurfödda ungdomar. 

 

Ett sätt att mäta förmågan till verbal förmåga och verbal produktion är ordflödestest där 

testdeltagaren under en minut ska generera så många ord som möjligt med samma 

begynnelsebokstav. Tidigare studier har indikerat att barn och unga vuxna födda för 

tidigt presterar sämre på tester för verbal förmåga jämfört med sina jämnåriga, även 

efter att ha kontrollerat för generell intelligens (Nosarti et. al., 2007; Taylor et. al., 

2004). I en studie som inkluderade samma ordflödestest och test för semantiskt flöde 

(D-KEFS Verbalt flöde) som använts i föreliggande studie, visade att 16-åringar med en 

födelsevikt under 1250 gram hade lägre resultat än jämnåriga födda i fullgången tid 

(Luu et. al., 2011). Andra studier har visat att verbal förmåga, jämfört med andra 

kognitiva förmågor, inte i någon större utsträckning påverkas av för tidig födsel utan 

istället ofta är en styrka hos för tidigt födda barn (Böhm et al., 2002; Mullen et. al., 

2010; Schafer et. al., 2009). Till exempel gjorde Bohlin och Bremberg (2008) en studie 

där delar av den kohort som föreliggande studie baseras på ingick. Studien visade 

skillnader till kontrollgruppens fördel i exekutiva funktioner samt för olika mått på 
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generell intelligens men inte på verbal intelligens mellan prematurgrupp och 

kontrollgrupp. Mullen och medarbetares studie från 2010, som omfattade 16-åriga 

ungdomar med en födelsevikt på 600-1250 gram, påvisade istället skillnader till 

kontrollgruppens fördel på verbal intelligens men jämförbara resultat på Rapid Naming-

test. 

 

De undersökningar som presenterats ovan återspeglar den komplexa bilden av hur olika 

aspekter av exekutiva funktioner och verbal förmåga hos ungdomar påverkas av 

prematuritet. En närmare undersökning av samband mellan dessa kan ge viktig 

information om vilka exekutiva mått som kan predicera verbalt flöde hos ungdomar 

födda för tidigt. 

 

Syfte 

Denna studie syftar till att vidare studera ordflödestest (D-KEFS Verbalt flöde) som 

indikator på olika aspekter av exekutiv förmåga hos ungdomar födda för tidigt. En 

jämförelse med andra test som mäter verbala (verbal intelligens, benämning) och icke-

verbala (mönsterflöde) funktioner samt mental flexibilitet (processhastighet) görs för att 

få mer information om vad som krävs för verbalt flöde. Följande frågeställningar 

kommer att besvaras: 

 

Frågeställning 1 

Finns det någon skillnad mellan prematurgrupp och kontrollgrupp för betingelserna 

Ordflöde, Semantiskt flöde och Semantisk växling? 

 

Frågeställning 2 

Finns det någon skillnad inom prematurgruppen för betingelserna Ordflöde, Semantiskt 

flöde och Semantisk växling med avseende på gestationsålder? 

 

Frågeställning 3 

Finns det något samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och ungdomarnas resultat 

på testet? 

 

Frågeställning 4 

Hur samvarierar mått på verbalt flöde med verbal intelligens och processhastighet samt 

med resultat från testet benämning och D-KEFS Mönsterflöde? 

 

 

Metod 

Stockholm Neonatal Project 

Datainsamlingen gjordes inom ramen för Stockholm Neonatal Project (SNP), en 

omfattande longitudinell studie som avser att undersöka för tidigt födda barns 

utveckling och livskvalitet genom flervetenskapliga studier, bl.a. psykologisk testning 

och neurologiska undersökningar. Till studien rekryterades barn som fötts i norra Stor-

Stockholm under perioden september 1988 till mars 1993. Inkluderingskriterierna var 

en gestationsålder mindre än 37 och en födelsevikt under 1500 gram (VLBW). 

Dessutom inkluderades barn från hela Stockholms län med en födelsevikt under 1000 

gram (ELBW) och som under samma tid fått intensivvård på en neonatalavdelning. 

Kriterierna uppfylldes av 291 barn initialt och efter bortfall, pga. dödsfall, avflyttning 
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och avbrutet deltagande, återstod 212 för tidigt födda barn i studien. Dessa tillfrågades 

även om deltagande i en uppföljningsstudie vid 5½ års ålder varvid 182 barn från den 

ursprungliga studien deltog (Böhm et. al., 2002).  

 

Under barnens första levnadsår samlades medicinska data in, bl.a. om moderns 

graviditet, barnens medicinska tillstånd samt eventuella komplikationer. Vid 10 

månader och 5 ½ års ålder gjordes en bedömning av barnens psykologiska utveckling 

och vid 5 ½ år samlades även neurologiska data in (Böhm et. al., 2002). Detta 

genomfördes genom bl.a. psykologisk testning och neurologiska undersökningar med 

fMRI. Vid tidpunkten för 5 ½-årsuppföljningen rekryterades också en kontrollgrupp 

med 125 barn födda i fullgången tid, som matchats med avseende på födelsedatum och 

födelsesjukhus. Inkluderingskriterierna för kontrollgruppen var gestationsålder över 37 

veckor och en födelsevikt över 2500 gram samt att barnet vid födseln var friskt. Under 

de fyra och ett halvt år som datainsamlingen pågick tillfrågades 858 familjer, varav 359 

familjer (42%) var positiva till ett deltagande. Ett slumpmässigt urval från de 

intresserade familjerna resulterade i en kontrollgrupp bestående av 125 barn (Böhm et. 

al., 2002). 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna i föreliggande studie består av gruppen med för tidigt födda barn samt 

kontrollgruppen, vilka inbjudits att delta vid en uppföljning vid 18 års ålder. 

Uppföljningen vid 18 år avslutades planenligt i mars 2011 och omfattade 75 % av de 

barn som deltog i 5 ½-årsuppföljningen, totalt 228 ungdomar. Demografiska data för 

deltagarna redovisas i Tabell 1. Föräldrarnas utbildningsnivå kodades enligt följande: 0 

- ingen skolgång, 1 - ej fullföljd grundskola, 2 - motsvarar grundskola, 3 - tvåårig 

gymnasieutbildning, 4 - treårig gymnasieutbildning, 5 - högskolestudier, 6 - akademisk 

examen, 7 - doktorsexamen. 
 

Tabell 1.  Demografiska data för deltagare i 18-årsuppföljningen, Stockholm 

Neonatal Project. 

 Prematurgrupp Kontrollgrupp 

Antal testpersoner 134 94 

 Flickor  71 50 

 Pojkar 63 44 

Gestationsvecka vid födelse   

 Medelvärde (SD) 27,9 (2,9) - 

 EPT (v 23-27), antal individer 73 (55%) - 

 VPT (v 28-31), antal individer 42 (31%) - 

 PT (v 32-36), antal individer 19 (14%) - 

Födelsevikt i gram   

 Medelvärde (SD) 1 021,8 (260,4) - 

 ELBW (under 1000 g), antal 73 (55%) - 

 VLBW (1000 -1500 g), antal 61 (45%) - 

Föräldrarnas utbildningsnivå  

typvärde, kodning 0-7 
  

 Mamma 3 5 

 Pappa 5 3 
EPT-Extremely Preterm/extremt för tidigt född, VPT-Very Preterm/mycket för tidigt född, PT-Preterm/för tidigt född 

ELBW - Extremely Low Birth Weight, VLBW - Very Low Birth Weight 
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Notera att då de dubbla inklusionskrieterierna var gestationsvecka under 37 samt en 

födelsevikt under 1500 gram är inga barn med låg födelsevikt (LBW, 1500 - 2500 

gram) representerade i prematurgruppen. De barn som fötts under gestationsvecka 32-

36 var till stor del lätta för tiden (SGA) medan barnen födda under gestationsvecka 28-

31 i stort sett är normalviktiga. Barn med extremt låg födelsevikt (ELBW) återfinns i 

alla tre grupper, inte enbart i gruppen med de extremt för tidigt födda barnen även om 

numerären för dessa är densamma (73 individer). 

 

Uppföljningsstudien vid 18 år godkändes av Regionala Etikprövningsnämnden i 

Stockholm (DNR 2007/46-31/3) och ungdomarna kontaktades skriftligt via brev. I 

brevet informerades ungdomarna om uppföljningen och om att deltagandet var frivilligt, 

när som helst kunde avbrytas och att insamlat data skulle behandlas konfidentiellt. För 

både prematurgrupp och kontrollgrupp var bortfallet mellan uppföljningarna vid 5½ år 

och 18 år något större för barn till mödrar med lägre utbildningsnivå.  

 

I föreliggande studie uteslöts enstaka individer i de statistiska beräkningarna i de fall där 

resultat från testen saknades. För prematurgruppen saknades data för Verbalt flöde, 

betingelse 3 (1 individ) och Benämning (1 individ). För kontrollgruppen saknades data 

för Verbalt flöde, betingelse 2 och 3 (1 individ), Mönsterflöde, betingelse 3 (1 individ) 

samt uppgift om pappans utbildning (2 individer). 

 

Material 

De ungdomar som bjudits in och valt att delta i 18-årsuppföljningen genomförde 

psykologiska tester vilka kompletterades med självskattningar och föräldraskattningar. 

Data samlades in mellan 2007 och 2011, i nära anslutning till respektive ungdoms 18-

årsdag (± 3v). För de psykologiska testerna användes bl.a. testbatteriet Delis Kaplan 

Executive Function Systems (D-KEFS) (Delis, Kaplan, & Kramer, 2001) samt 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III) (Wechsler, Sonnander, Ramund & 

Smedler, 1999). Dessutom användes resultat från testet Benämning/Rapid Naming 

(Smedler, 2007) för att ge kompletterande information om verbal förmåga, i detta fall 

ordmobilisering. Delis Kaplan Function System, D-KEFS, består av nio fristående test 

avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten på testen ger en 

bild av eventuella svårigheter med bl.a. planering och strategival, organisering, kontroll 

över det egna beteendet, arbetsminne, graden av flexibilitet och reglering av känslor och 

reaktioner.  

 

Ett av de nio testen, D-KEFS Verbalt flöde, består av tre betingelser (deltest) avsedda att 

mäta olika aspekter av de processer som är väsentliga för verbal produktion.  

Betingelse 1, Ordflöde, innebär att på en minut säga så många ord som möjligt som har 

samma begynnelsebokstav. Ordet får inte vara ett namn, en siffra eller ett ord som 

testpersonen redan angett. Antal korrekta svar räknas för varje 15-sekundersintervall 

och summeras till totalpoäng, sk. råpoäng. Detta utförs för tre olika bokstäver. Ordflöde 

avser att mäta förmågan att generera ett fonetiskt grundat flöde.  

Vid Betingelse 2, Semantiskt flöde, ska testpersonen under en minut ange så många ord 

som möjligt ur en viss kategori. Ordet får inte vara ett namn eller ett ord som 

testpersonen redan angett. Antal korrekta svar räknas för varje 15-sekundersintervall 

och summeras till totalpoäng, sk. råpoäng. Detta görs för två olika kategorier, "djur" och 
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"pojknamn". Semantiskt flöde avser att mäta förmågan att generera ett verbalt flöde 

med information från olika semantiska kategorier. 

För Betingelse 3, Semantisk växling, gäller att under en minut kunna växla mellan två 

olika kategorier så många gånger som möjligt, dvs. testpersonen ska växelvis ange ord 

från kategorierna "frukter" och "möbler". Två typer av mått registreras, korrekta svar 

(oavsett korrekt/inkorrekt växling) och korrekta växlingar (oavsett korrekta/inkorrekta 

eller repeterade svar). Dessa mäter semantiskt flöde och mental flexibilitet, dvs. 

förmågan att snabbt kunna hämta information från rätt kategori i semantiska minnet. 

Då den tredje betingelsen inbegriper två olika mätningar, har data i de statistiska 

beräkningarna samt i metod och resultat betecknats enligt följande; betingelse 1 - 

ordflöde, betingelse 2 - semantiskt flöde, betingelse 3 - semantisk växling/korrekta svar, 

betingelse 4 - semantiskt växling/korrekta växlingar. I texten används beteckningen 

"ordflödestest" för betingelse 1 och "test för verbalt flöde" när hela testet D-KEFS 

Verbalt flöde avses. 

 

Testet D-KEFS Mönsterflöde mäter förmåga till spatial produktion, i detta fall förmågan 

att rita så många olika mönster som möjligt under en minut. Testet består av tre 

betingelser (deltest) där testpersonen för första betingelsen (Fyllda prickar) ska binda 

ihop fyllda prickar i en ruta med hjälp av fyra streck. I den andra betingelsen (Ofyllda 

prickar) ska testpersonen på samma sätt under en minut rita olika mönster mellan 

ofyllda prickar och bortse från fyllda prickar i samma ruta. För den tredje betingelsen 

(Växla prickar) är uppgiften att rita olika mönster växelvis mellan fyllda och ofyllda 

prickar. Mönsterflöde är en icke-verbal motsvarighet till verbala flödestester (Delis et. 

al., 2001). 

 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III) är ett normerat test för att mäta 

olika aspekter av intelligens hos barn och ungdomar upp till 16 år. Inom SNP har detta 

test har valts istället för Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III) dels för att ingen 

svensk normering fanns vid tillfället och dels för att undvika golveffekter, då en del av 

ungdomarna skulle kunna ha så stora kognitiva svårigheter att de skulle kunna ha svårt 

att genomföra testet. Vid en studie gjord av Bohlin och Bremberg (2008) kunde inga 

takeffekter påvisas för WISC-III vid 18-årsuppföljningen inom SNP. WISC-III består 

av tretton deltester som delas upp i en verbal del och en del som mäter performance. Ett 

samlingsmått för den verbala delen är verbal intelligenskvot (Verbal IK) som baseras på 

fem olika deltest, bl.a. ordförråd och ordförståelse. Ett annat samlingsmått är 

intelligenskvot för snabbhet (Snabbhet IK) baserat på deltest som mäter 

processhastighet, dvs. kodning och symbolletning (Wechsler, 1999). 

 

Benämning/Rapid Naming är ett onormerat test som utvecklades inom ramen för 

Stockholm Neonatal Project. Detta test är av s.k. Rapid Naming-typ och mäter 

ordmobiliseringsförmåga genom att testpersonen under tidtagning ska benämna 30 

välkända föremål som visas på bild (Smedler, 2007). 

 

De variabler från ovan nämnda test som använts i föreliggande studie visas i Tabell 2.  
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Tabell 2.  Översikt av test, använda variabler och frågeställning. 

Test Variabel Frågeställning 

D-KEFS  

Verbalt flöde 

Råpoäng, betingelse 1, Ordflöde 

Råpoäng, betingelse 2, Semantiskt flöde 

Råpoäng, betingelse 3, Semantisk växling/korrekta svar 

Råpoäng, betingelse 4, Semantisk växling/korrekta växlingar 

1, 2, 3, 4 

    

D-KEFS 

Mönsterflöde 

Råpoäng, betingelse 1, Fyllda prickar 

Råpoäng, betingelse 2, Ofyllda prickar 

Råpoäng, betingelse 3, Växla prickar 

4 

    

WISC III Snabb IK 

Verbal IK 

4 

    

Benämning/ 

Rapid Naming 

Uppmätt tid 4 

 

 

Procedur 

Data som använts i föreliggande studie har samlades in i samband med att de ungdomar 

som valt att delta i 18-årsuppföljningen gjorde testen. En variabellista med relevanta 

data för studien upprättades och motsvarande data hämtades från databasen inom 

Stockholm Neonatal Project. Dessa data har sedan importerats och analyserats i SPSS.  

 

För frågeställning 1 användes råpoäng för betingelserna 1-4 från D-KEFS Verbalt flöde 

för prematurgruppen och kontrollgruppen. Frågeställning 2 angående prematurgruppens 

resultat på testet för verbalt flöde utgick från samma variabler och kompletterades med 

gestationsålder indelad i EPT, VPT och PT. För att besvara båda frågeställningarna 

användes mixad variansanalys.  

 

Variabler för frågeställning 3 var råpoäng för betingelserna 1-4 från D-KEFS Verbalt 

flöde samt uppgifter om utbildningsnivå (koder 0-7) för föräldrarna till ungdomarna i 

prematurgruppen och kontrollgruppen. För att utröna om det finns ett samband mellan 

föräldrarnas utbildningsnivå och ungdomarnas resultat på testet användes Pearsons 

korrelationstest.  

 

För frågeställning 4 beräknades först Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 

mellan alla variabler. För multipla regressionsanalyser användes betingelserna 1-3 från 

D-KEFS Verbalt flöde som utfallsvariabler och som prediktorvariabler valdes 

betingelserna 1-3 från D-KEFS Mönsterflöde, Verbal IK och Snabbhet IK från WISC-

III samt uppmätt tid från testet Benämning. Beroende på utfall i korrelationsmatrisen 

valdes olika betingelser för mönsterflöde att ingå i regressionsanalyserna. Separata 

analyser gjordes för alla undersökningsdeltagare, för prematurgruppen och för 

kontrollgruppen. 
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Tabell 3.  Medelvärden (och standardavvikelse) samt 95%-igt konfidensintervall för 

råpoäng, betingelse 1-4 D-KEFS Verbalt flöde. 

Betingelse
 

Prematurgrupp, n = 133 Kontrollgrupp, n = 93 

 
Råpoäng, 

medel (SD) 

Konfidens-

intervall 95% 

Råpoäng, 

 medel (SD) 

Konfidens-

intervall 95% 

1 Ordflöde 32,4 (11,5) 30,4-34,4 36,0 (11,8) 33,6-38,3 

2 Semantiskt flöde 39,5 (10,3) 37,9-41,1 41,7 (7,7) 39,8-43,6 

3 Semantisk växling/ 

 korrekta svar 
12,5 (3,1) 12,0-13,0 14,0 (2,7) 13,4-14,6 

4 Semantisk växling/ 

 korrekta växlingar 
11,2 (3,5) 10,6-11,8 12,7 (3,5) 12,0-13,4 

 

 

Resul tat  

 

Frågeställning 1 

Den första frågeställningen som föreliggande studie avsåg att besvara var om det finns 

någon skillnad mellan prematurgrupp och kontrollgrupp i betingelserna (deltesten) 

Ordflöde, Semantiskt flöde och Semantisk växling i ordflödestestet D-KEFS Verbalt 

flöde. För detta användes en tvåvägs mixad variansanalys (2 X 4 ANOVA) med 

grupptillhörighet som grupperingsfaktor och råpoäng för betingelse 1-4 som 

inomindividsfaktor. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av grupp, F1,224=8,26, 

p=0,004, η
2
=0,036, samt en signifikant huvudeffekt av betingelse, F3,224=1234, p<0,001, 

η
2
=0,846, men en icke signifikant interaktionseffekt (p=0,240). Detta innebär en 

signifikant skillnad i medelpoäng mellan grupperna till kontrollgruppens fördel för 

deltesten Ordflöde, Semantiskt flöde, Semantisk växling/korrekta svar och Semantisk 

växling/korrekta växlingar i ordflödestestet D-KEFS Verbalt flöde, där 3,6 % av 

variationen i resultat kan förklaras av vilken grupp testpersonen hör till. Huvudeffekten 

av betingelse visar på signifikanta skillnader mellan deltesten, 85% av variationen i 

råpoäng förklaras av betingelse. Detta är ett förväntat resultat då betingelserna 

(deltesten) mäter olika aspekter av verbalt flöde . 

 

Medelvärden, standardavvikelser samt 95%-igt konfidensintervall för de båda 

gruppernas poäng på ordflödestestet D-KEFS Verbalt flöde visas i Tabell 3. Flest antal 

korrekt angivna ord hade båda grupperna för semantiskt flöde, därefter ordflöde och 

semantisk växling/korrekta svar. Den icke-signifikanta interaktionseffekten visar att 

medelpoäng beror på grupptillhörighet eller på betingelse men att ingen ytterligare 

differentiering tillkommer genom en kombinationen av dessa faktorer. 

 

Frågeställning 2 

Föreliggande studies andra frågeställning var att besvara om det fanns någon skillnad 

inom prematurgruppen för betingelserna (deltesten) Ordflöde, Semantiskt flöde och 

Semantisk växling. Genom en tvåvägs mixad variansanalys (3 X 4 ANOVA) med 

indelning av gestationsveckor, EPT (Extremely Preterm), VPT (Very Preterm) och PT 

(Preterm) som grupperingsfaktor och råpoäng för betingelse 1-4 som 

inomindividsfaktor erhölls en signifikant huvudeffekt av prematuritet, F2,130=8,248, 

p<0,001, η
2
=0,113 samt en signifikant huvudeffekt av betingelse, F3,130=606,187, 

p<0,001, η
2
=0,823. Huvudeffekten av betingelse visar på signifikanta skillnader i 
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råpoäng mellan betingelserna, dvs. alla deltest ger olika många korrekta svar eftersom 

deltesten mäter olika aspekter av verbalt flöde. Huvudeffekten av prematuritet innebär 

att det finns signifikant skillnad i prestation på testet för verbalt flöde, 11,3% av 

variationen i resultatet beror på om ungdomarna fötts för tidigt, mycket för tidigt eller 

extremt mycket för tidigt. Resultatet visade även en signifikant interaktionseffekt 

mellan prematuritet och betingelse, F6,130=3,521, p=0,032, η
2
=0,051. 

Interaktionseffekten visar att gestationsåldersgrupp i kombination med vilket deltest 

som utfördes förklarar 5,1% av variationen i ungdomarnas resultat på testet D-KEFS 

Verbalt flöde. 

 

Medelvärde och standardavvikelse för prematurgruppen indelade efter gestationsvecka 

visas i Tabell 4. Ungdomar födda mycket för tidigt (VPT) hade i medeltal högre poäng 

än ungdomar födda för tidigt (PT) vilka i sin tur hade högre medelpoäng än ungdomar 

födda extremt mycket för tidigt (EPT). Samma förhållande mellan gruppernas 

medelpoäng råder för alla betingelserna, se Figur 1. Ett post hoc test (Fischer LSD) 

visade en signifikant skillnad i medelpoäng mellan grupperna EPT och VPT (p<0,001) 

men inte mellan PT och VPT (p=0,148) eller mellan PT och EPT (p=0,138). 

 

Tabell 4.  Medelvärden (och standardavvikelse) för råpoäng, betingelserna 1-4 i 

testet D-KEFS Verbalt flöde för prematurgruppen. 

Betingelse
 

Råpoäng, medelvärde (SD) 

 EPT
a
, n = 73 VPT

b
, n = 41 PT

c
, n = 19 

1 Ordflöde 29,8 (11,4) 37,0 (9,7) 32,5 (12,8) 

2 Semantiskt flöde 36,7 (10,1) 44,0 (8,5) 40,8 (11,8) 

3 Semantisk växling/korrekta svar 11,7 (2,8) 13,8 (2,8) 12,8 (3,5) 

4 Semantisk växling/korrekta växlingar 10,5 (3,1) 12,4 (3,7) 11,5 (3,8) 
a Extremely Preterm/extremt för tidigt född, b Very Preterm/mycket för tidigt född, c Preterm/för tidigt född 

 

 

 

Figur 1.  Medelvärde och 95%-igt konfidensintervall för råpoäng, Betingelse 1-

4, D-KEFS Verbalt flöde för prematurgruppen. EPT - Extremely Preterm, VPT - 

Very Preterm, PT - Preterm. 
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Frågeställning 3 

Pearsons korrelationstest visade att det fanns en signifikant korrelation mellan pappans 

utbildningsnivå och de prematurfödda ungdomarnas resultat på alla deltest för verbalt 

flöde. Betingelse 1, Ordflöde, visade den starkaste korrelationen mellan faderns 

utbildning och ungdomens resultat (r133=0,270; p=0,002). Därefter betingelse 2, 

semantiskt flöde (r133=0,245; p=0,004), betingelse 4, semantisk växling/korrekta 

växlingar (r133=0,203;  p=0,019) och betingelse 3, semantisk växling/korrekta svar, 

(r133=0,183; p=0,035). Ingen signifikant korrelation fanns för någon betingelse mellan 

mammans utbildningsnivå och resultaten för ungdomar födda för tidigt. För ungdomar 

födda i fullgången tid fanns en signifikant korrelation mellan både mammans 

(r91=0,258; p=0,014) och pappans utbildningsnivå (r91=0,416; p<0,001) och 

ungdomarnas resultat för betingelse 1, Ordflöde. 

 

Frågeställning 4 

Den fjärde frågeställningen avsåg att undersöka om måtten för verbal intelligens och 

processhastighet (Verbal IK och Snabbhet IK från WISC-III) samt 

ordmobiliseringsförmåga (Benämning) och mönsterflöde (D-KEFS Mönsterflöde) 

samvarierar med verbalt flöde. En multipel regressionsanalys genomfördes för att 

besvara frågeställningen. 

 

Urval av utfallsvariabler 

Resultaten av Pearsons korrelationstest mellan de olika måtten redovisas separat för tre 

grupper: alla testdeltagare (Tabell 5), prematurgruppen (Tabell 6) och kontrollgruppen 

(Tabell 7). Betingelse Semantisk växling/korrekta svar visade starkare korrelation än 

betingelse Semantisk växling/korrekta växlingar för alla grupper och möjliga 

prediktorvariabler. Detta antyder att måttet 'korrekta svar' är ett starkare mått för 

semantisk växling och därför uteslöts betingelse 4, Semantisk växling/korrekta 

växlingar, från vidare analyser. Som utfallsvariabler till regressionsanalysen valdes 

råpoäng för betingelserna Ordflöde, Semantiskt flöde och Semantisk växling/korrekta 

svar. 

 

Urval av prediktorvariabler 

Pearsons korrelationstest visar att variablerna Verbal IK och Snabb IK korrelerar 

positivt och signifikant (p<0,01) med utfallsvariablerna för verbalt flöde, dvs. högre 

resultat på måttet för verbal intelligens eller på måttet för processhastighet ger högre 

antal korrekt angivna ord på testet D-KEFS Verbalt flöde. Detta samband råder för alla 

grupper. Variabeln Ben korrelerar negativt och signifikant (p<0,01) med 

utfallsvariablerna för verbalt flöde, dvs. ju kortare tid för ordmobilisering desto fler 

antal korrekt angiva ord på testet för verbalt flöde. Även detta samband råder för alla 

grupper. Dessa tre variabler, Verbal IK, Snabb IK och Ben, valdes att regelmässigt ingå 

som prediktorvariabler i regressionsanalyserna.  

 

Korrelationerna för mönsterflöde, MF1 (Mönsterflöde/Fyllda prickar), MF2 

(Mönsterflöde/Ofyllda prickar) och MF3 (Mönsterflöde/Växla prickar), analyserades 

separat då korrelationerna för varje grupp och för varje utfallsvariabel skiljde sig åt. Den 

variabel som både korrelerade signifikant och visade starkast korrelation valdes som 

prediktorvariabel för aktuell utfallsvariabel. I gruppen där alla testdeltagare inkluderats, 

se Tabell 5, valdes MF3 att ingå som prediktorvariabel för utfallsvariabeln Ordflöde, 
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MF1 valdes som prediktor för Semantiskt flöde och MF3 valdes som prediktorvariabel 

för utfallsvariabeln Semantisk växling/korrekta svar. Som prediktorvariabel för 

prematurgruppen valdes MF3 för alla tre utfallsvariablerna, se Tabell 6. För 

kontrollgruppen valdes MF2 att ingå som prediktor för Ordflöde och MF1 som 

prediktorvariabel för Semantiskt flöde. För utfallsvariabeln Semantisk växling/korrekta 

svar uteslöts prediktorvariabel från testet mönsterflöde för kontrollgruppen då ingen av 

de tre variablerna korrelerade signifikant, se Tabell 7. 

 

Tabell 5.  Korrelationer mellan möjliga utfallsvariabler och möjliga 

prediktorvariabler för alla testdeltagare, n=224. 
 

VIK SnabbIK Ben MF1 MF2 MF3 

Ordflöde 0,598** 0,446** -0,277** 0,166* 0,209** 0,289** 

Semantiskt flöde 0,513** 0,526** -0,391** 0,299** 0,209** 0,297** 

Semantisk växling/ 

korrekta svar 
0,470** 0,489** -0,340** 0,177** 0,207** 0,252** 

Semantisk växling/ 

korrekta växlingar 
0,293** 0,421** -0,191** 0,067 0,157* 0,177** 

VIK=Verbal IK, SnabbIK=Snabbhet IK, Ben=Benämning, MF1=Mönsterflöde/Fyllda prickar, 

 MF2=Mönsterflöde/Ofyllda prickar, MF3=Mönsterflöde/Växla prickar. 

*p<0.05 **p<0.01 

 

Tabell 6.  Korrelationer mellan möjliga utfallsvariabler och möjliga 

prediktorvariabler för prematurgruppen, n=132. 

 VIK SnabbIK Ben MF1 MF2 MF3 

Ordflöde 0,586** 0,496** -0,274** 0,116 0,113 0,387** 

Semantiskt flöde 0,580** 0,583** -0,386** 0,286** 0,215* 0,390** 

Semantisk växling/ 

korrekta svar 
0,507** 0,526** -0,373** 0,239** 0,243** 0,328** 

Semantisk växling/ 

korrekta växlingar 
0,352** 0,494** -0,215* 0,110 0,177* 0,280** 

VIK=Verbal IK, SnabbIK=Snabbhet IK, Ben=Benämning, MF1=Mönsterflöde/Fyllda prickar, 

 MF2=Mönsterflöde/Ofyllda prickar, MF3=Mönsterflöde/Växla prickar. 

*p<0.05 **p<0.01 

 

Tabell 7.  Korrelationer mellan möjliga utfallsvariabler och möjliga 

prediktorvariabler för kontrollgruppen, n=92. 
 

VIK SnabbIK Ben MF1 MF2 MF3 

Ordflöde 0,600** 0,324** -0,270** 0,192 0,296** 0,139 

Semantiskt flöde 0,339** 0,398** -0,397** 0,316** 0,179 0,126 

Semantisk växling/ 

korrekta svar 
0,338** 0,322** -0,274** 0,032 0,098 0,096 

Semantisk växling/ 

korrekta växlingar 
0,132 0,226* -0,136 -0,038 0,081 0,001 

VIK=Verbal IK, SnabbIK=Snabbhet IK, Ben=Benämning, MF1=Mönsterflöde/Fyllda prickar, 

 MF2=Mönsterflöde/Ofyllda prickar, MF3=Mönsterflöde/Växla prickar. 

*p<0.05 **p<0.01 
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Multipla regeressionsanalyser 

För varje utfallsvariabel genomfördes en multipel regressionsanalys (metod Enter) för 

varje grupp, totalt nio analyser. Resultatet visade signifikanta regressionsmodeller för 

samtliga genomförda analyser. Standardiserad regressionskoefficient, t-värde och semi-

partiell korrelation för modellerna redovisas för varje utfallsvariabel, se Tabeller 8-10. 

 

Utfallsvariabel Ordflöde 

Regressionsmodellen var signifikant, F4,221=33,126 (p<0,001) för gruppen med alla 

testdeltagare. Den förklarade variansen för modellen var 36,4% (Adj R
2 

= 0,364), dvs. 

36,4% av variansen i utfallsvariabeln Ordflöde kan förklaras av variansen i alla 

prediktorvariablerna tillsammans. För prematurgruppen erhölls en signifikant 

regressionsmodell, F4,128=20,187 (p<0,001) där förklarad varians för modellen var 

36,8% (Adj R
2
=0,368). Ett signifikant regressionssamband erhölls även för 

kontrollgruppen, F4,89=14,043 (p<0,001) med en förklarad varians av 35,9% (Adj R
2
 = 

0,359).  

För utfallsvariabeln Ordflöde var, för alla grupper, Verbal IK den prediktorvariabel som 

bidrog signifikant till regressionsmodellen, se Tabell 8. Störst unik förklarad varians i 

Ordflöde bidrog Verbal IK med i modellen för kontrollgruppen (21,3%) och minst 

(12,0%) i modellen för prematurgruppen. 

 

Utfallsvariabel Semantiskt flöde 

För gruppen med alla testdeltagare erhölls en signifikant regressionsmodell, 

F4,221=33,103 (p<0,001) där förklarad varians var 36,3% (Adj R
2
 = 0,363). Alla 

ingående variabler var för denna grupp signifikanta prediktorer för Semantiskt flöde, 

varav Verbal IK bidrog med mest unik förklarad varians, 5,5%, se Tabell 9.  

En signifikant regressionsmodell erhölls för prematurgruppen, F4,128=22,977 (p<0,001). 

Adjusted R
2
 var 0,400, dvs. 40% av variansen i utfallsvariabeln Semantiskt flöde kan 

för prematurgruppen förklaras med variansen i prediktorvariablerna tillsammans. De 

ingående variablerna var alla signifikanta prediktorer för Semantiskt flöde, där Verbal 

IK stod för störst andel unik förklarad varians med 7,2%. Detta innebär att 

prediktorvariabeln Verbal IK ensamt bidrar med 7,2% till förklarad varians i 

utfallsvariabeln Semantiskt flöde för deltagarna i prematurgruppen.  

Regressionsmodellen för kontrollgruppen visade ett signifikant regressionssamband, 

F4,88=8,709 (p<0,001) där förklarad varians var 25,1% (Adj R
2
 = 0,251). Signifikanta 

prediktorer var Snabbhet IK och Benämning, varav Benämning bidrog med störst unik 

förklarad varians, 3,8%. 

 

Utfallsvariabel Semantisk växling/korrekta svar 

En signifikant regressionsmodell erhölls för gruppen där alla testdeltagare ingick, 

F4,219=25,246 (p<0,001) med en förklarad varians av 30,3% (Adj R
2
 = 0,303). Verbal 

IK, Snabbhet IK och Benämning var signifikanta prediktorer för Semantisk 

växling/korrekta svar, se Tabell 10. Snabbhet IK var den prediktor som med 4,4% stod 

för störst andel unik förklarad varians.  

För prematurgruppen erhölls en signifikant regressionsmodell, F4,127=18,609 (p<0,001) 

där andel förklarad varians, Adjusted R
2
, var 0,350, dvs. 35% av variansen i 

utfallsvariabeln kan förklaras av variansen i de fyra prediktorvariablerna tillsammans. 

Signifikanta prediktorer i modellen var Verbal IK, Snabbhet IK och Benämning, där 

störst unik förklarad varians kan tillskrivas Verbal IK med 4,4%.  
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Regressionsmodellen var signifikant, F3,89=6,154 (p=0,001) för kontrollgruppen och den 

förklarade variansen var 14,4% (Adj R
2
 = 0,144). Ingen av de tre ingående variablerna 

var signifikanta prediktorer i modellen för kontrollgruppen. 

 

Tabell 8.  Regressionssamband mellan utfallsvariabel Ordflöde samt 

prediktorvariabler per grupp.  
Prediktorvariabler,  

per grupp 
Beta t Part correlation 

Alla, n=226    

Verbal IK 0,496*** 7,629 0,406 

Snabbhet IK 0,083 1,180 0,063 

Benämning, tid -0,062 -1,073 -0,057 

Mönsterflöde bet 3 0,103 1,728 0,092 
    

Prematurgrupp, n=133    

Verbal IK 0,441*** 5,018 0,347 

Snabbhet IK 0,094 0,993 0,069 

Benämning, tid -0,054 -0,717 -0,050 

Mönsterflöde bet 3 0,200* 2,604 0,180 
    

Kontrollgrupp, n=94    

Verbal IK 0,528*** 5,57 0,462 

Snabbhet IK 0,025 0,252 0,021 

Benämning, tid -0,066 -0,731 -0,061 

Mönsterflöde bet 2 0,152 1,703 0,141 

*** p<0.001 

 

Tabell 9.  Regressionssamband mellan utfallsvariabel Semantiskt flöde, samt 

prediktorvariabler per grupp. 
Prediktorvariabler,  

per grupp 
Beta t Part correlation 

Alla, n=226    

Verbal IK 0,287*** 4,401 0,234 

Snabbhet IK 0,247*** 3,699 0,197 

Benämning, tid -0,156** -2,673 -0,142 

Mönsterflöde, bet 1 0,159** 2,854 0,152 
    

Prematurgrupp, n=133    

Verbal IK 0,341*** 3,981 0,268 

Snabbhet IK 0,206* 2,238 0,151 

Benämning, tid -0,153* -2,095 -0,141 

Mönsterflöde bet 3 0,160* 2,146 0,145 
    

Kontrollgrupp, n=93    

Verbal IK 0,141 1,370 0,124 

Snabbhet IK 0,221* 2,129 0,192 

Benämning, tid -0,217* -2,169 -0,196 

Mönsterflöde, bet 1 0,188 1,969 0,178 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
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Tabell 10.  Regressionssamband mellan utfallsvariabel Semantisk växling/korrekta 

svar samt prediktorvariabler per grupp. 
Prediktorvariabler,  

per grupp 
Beta t Part correlation 

Alla, n=224    

Verbal IK 0,258*** 3,779 0,211 

Snabbhet IK 0,279*** 3,743 0,209 

Benämning, tid -0,153* -2,521 -0,141 

Mönsterflöde bet 3 0,024 0,376 0,021 
    

Prematurgrupp, n=132    

Verbal IK 0,268** 2,999 0,211 

Snabbhet IK 0,253* 2,631 0,185 

Benämning, tid -0,179* -2,345 -0,165 

Mönsterflöde bet 3 0,103 1,310 0,092 
    

Kontrollgrupp, n=93    

Verbal IK 0,216 1,974 0,190 

Snabbhet IK 0,187 1,708 0,165 

Benämning, tid -0,136 -1,288 -0,124 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie var att ge ytterligare information om D-KEFS Verbalt 

flöde som indikator på olika aspekter av exekutiv förmåga hos ungdomar födda för 

tidigt. Genom en jämförelse med andra test som mäter verbala funktioner, icke-verbala 

funktioner och processhastighet avses också att få mer information om vilka förmågor 

som krävs för att generera verbalt flöde. 

 

Verbalt flödestest - skillnad mellan prematurgrupp och kontrollgrupp 

Undersökningen av den första frågeställningen indikerade att ungdomar födda för tidigt 

hade signifikant sämre förmåga till verbalt flöde än ungdomar födda i fullgången tid och 

att 3,6% av variationen i resultatet på testet för verbalt flöde kan förklaras av 

grupptillhörighet. Ungdomarna som fötts i fullgången tid genererade i genomsnitt ett 

större antal korrekta ord vilket är i linje med tidigare studier där verbal förmåga jämförts 

(Luu et. al., 2011; Taylor et. al., 2004). 

 

Vid test av ordflöde, semantiskt flöde och semantisk växling krävs bl.a. förmåga att 

bibehålla uppmärksamheten för uppgiften, att kunna plocka fram information från 

långtidsminnet och att effektivt bearbeta information i arbetsminnet. Uppgifterna 

innebär även att kunna inhibera responsen att nämna ett ord som börjar på annan 

bokstav, att upprepa samma ord eller att säga ett ord som tillhör en annan semantisk 

kategori. Tidigare studier har också visat svårigheter för unga vuxna födda för tidigt 

inom dessa områden (Aarnoudse-Moens et. al, 2009; Luu, 2011; Nosarti et. al. 2007). 

Den signifikanta skillnaden i antal genererade ord för de olika betingelserna visar att 

uppgifterna har olika svårighetsgrad. Deltestet Semantiskt flöde förefaller lättast att 

utföra då båda grupperna kunde ange flest antal ord för denna betingelse. Näst svårast 
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tycks deltestet Ordflöde vara och svårast verkar samtliga deltagare ha att utföra deltestet 

Semantisk växling. Jämförelsen visade att prematurgruppen genererade ett lägre antal 

ord, men skillnaden mellan gruppernas medelvärden var som mest 3,6 ord för 

ordflödesbetingelsen och som minst 1,5 ord för betingelsen där testpersonen ska växla 

mellan två semantiska kategorier. Att gruppernas resultat ligger nära varandra framgår 

också av att konfidensintervallen överlappar varandra för betingelserna ordflöde och 

semantiskt flöde. Detta skulle istället kunna tyda på att verbal förmåga, relativt andra 

kognitiva förmågor, är en styrka hos för tidigt födda barn. Detta har även tidigare visats 

av Böhm med flera (2002), Mullen med flera (2010) samt Schafer och medarbetare 

(2009). 

 

Verbalt flödestest - skillnad inom prematurgrupp 

Vid frågeställning två undersöktes testresultaten inom prematurgruppen. Minst antal 

korrekt angivna ord producerades av gruppen med extremt mycket för tidigt födda 

(EPT), de som fötts före gestationsvecka 28, och näst minst antal ord av gruppen med 

för tidigt födda (PT), dvs. den grupp som fötts i gestationsvecka 32 till 36. I 

föreliggande studie tycks det inte finnas något linjärt samband mellan gestationsvecka 

och prestation på verbalt flödestest då gruppen med VPT (ungdomar födda under vecka 

28-31) var de som presterade flest antal korrekta ord. Konfidensintervallen och 

standardavvikelserna för de tre prematurgrupperna visar att spridningen är väldigt stor 

inom gruppen PT, vilket också framgått av tidigare undersökningar inom Stockholm 

Neonatal Project (Böhm et. al., 2002; Lundequist et. al., 2012). En betydande orsak till 

detta kan vara att gruppen med PT till stor del bestod av barn som var lätta för tiden, 

SGA, medan gruppen med VPT är normalviktiga (Böhm et. al., 2002). Den signifikanta 

interaktionseffekten visar också att ungdomarnas resultat beror både på vilken 

gestationsåldersgrupp de tillhör och på vilket deltest som de utförde, 5,1% av resultatet 

kan förklaras av kombinationen mellan dessa faktorer. Den större omognaden vid 

födseln hos de extremt mycket för tidigt födda ungdomarna och för de som var lätta för 

tiden skulle kunna vara av avgörande betydelse för det lägre antalet korrekt angivna ord. 

 

Prediktorer för verbalt flöde hos prematurgruppen och kontrollgruppen 

Den fjärde frågeställningen studerade samvariationen mellan mått på verbalt flöde och 

mått på verbala funktioner, icke-verbalt flöde och processhastighet för att undersöka 

vilka av dessa faktorer som kan predicera verbalt flöde hos ungdomar födda för tidigt 

och hos jämnåriga födda i fullgången tid. Diskussionen fokuserar mest på 

prematurgruppen och kontrollgruppen, då 60% av gruppen med alla testdeltagare tillhör 

prematurgruppen. 

 

Från resultatet av den multipla regressionsanalysen framgår att verbal intelligens är en 

stark prediktor för resultat på ordflödestest både för prematurgrupp och kontrollgrupp. 

Samlingsmåttet verbal intelligens består av bl.a. språkproduktion, ordförståelse och 

förmåga att hämta språklig information från långtidsminnet. Då den unikt förklarade 

variansen för verbal intelligens är 12% för prematurgrupp och 21,3% för kontrollgrupp 

tyder detta på att dessa förmågor har större betydelse för ungdomarna födda i fullgången 

tid vid produktion av ordflöde. Det lägre värdet för prematurgruppen skulle kunna visa 

att de prematurfödda ungdomarna även använder sig av andra förmågor än verbal 

intelligens för att generera ordflöde. Regressionsmodellen pekar ut mental flexibilitet 

(betingelsen växla prickar från mönsterflödestestet) som ytterligare en prediktor för 
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ordflöde för prematurgruppen. Då mönsterflöde är en icke-verbal motsvarighet till 

verbalt flöde, tyder resultatet på att även de förmågor som krävs för icke-verbala 

funktioner är inblandade när de prematurfödda ungdomarna genererar verbalt flöde. 

 

En mer divergerande bild framträdde för semantiskt flöde. Denna uppgift tycks vara den 

lättaste då flest ord genererades för båda grupperna i denna betingelse. För 

prematurgruppen är verbal intelligens den starkaste prediktorn med 7,2% unikt 

förklarad varians. Utöver denna är variablerna för mental snabbhet, ordmobilisering och 

mental flexibilitet (betingelsen växla prickar från mönsterflödestestet) signifikanta 

prediktorer. De signifikanta prediktionerna för kontrollgruppen är däremot 

ordmobilisering (benämning, 3,8% unikt förklarad varians) och mental snabbhet 

(snabbhet IK, 3,6% unikt förklarad varians). För att plocka fram så många ord som 

möjligt ur en särskild semantisk kategori under en minut använder alltså ungdomarna i 

kontrollgruppen funktioner som kräver mental snabbhet och ordmobiliseringsförmåga. 

Däremot kan verbal intelligens inte tjäna som prediktor. De prematurfödda ungdomarna 

å sin sida använder för samma uppgift såväl funktioner som kräver ordmobilisering och 

processhastighet som förmåga till mental flexibilitet men framför allt de kognitiva 

förmågor som omfattas av samlingsmåttet verbal intelligens. 

 

För betingelsen semantisk växling/korrekta svar är verbal intelligens, processhastighet 

och ordmobiliseringsförmåga signifikanta prediktorer för prematurgruppen där störst 

unikt förklarad varians (4,4%) återfinns för verbal intelligens. Däremot var 

mönsterflöde, betingelsen växla prickar, inte någon signifikant prediktor trots en 

medelstark korrelation. Alltså kunde det icke-verbala måttet för mental flexibilitet inte 

tjäna som prediktor för det verbala måttet för flexibilitet. För kontrollgruppen kunde 

inga signifikanta prediktorer påvisas, dock var den unikt förklarade variansen för verbal 

intelligens 3,6%. Detta kan bero på att antalet deltagare i gruppen inte är tillräckligt stort 

för att signifikanta prediktorer ska kunna framträda. 

 

Utifrån resultaten ovan kan slutsatsen dras att uppgifterna i testet för verbalt flöde har 

olika svårighetsgrad och delvis kräver olika förmågor för prematurgruppen och för 

kontrollgruppen. Den lättaste uppgiften i testet för verbalt flöde var semantiskt flöde, 

dvs. att under en minut säga så många ord som möjligt ur en viss semantisk kategori. 

För de ungdomar som fötts för tidigt tycks detta kräva framför allt de förmågor som 

ingår i samlingsmåttet verbal intelligens men också exekutiva förmågor som mental 

flexibilitet och snabbhet samt ordmobilisering. Vad gäller de ungdomar som fötts i 

fullgången tid verkar däremot det exekutiva måttet mental snabbhet och det språkliga 

måttet ordmobilisering räcka för att predicera resultatet. Detta tyder på att fler 

funktioner är involverade för de för tidigt födda ungdomarna, kanske för att alternativa 

vägar för språklig förmåga etablerats i den prematura hjärnan. 

 

Av konfidensintervallen framgår dock att de individuella skillnaderna är stora, framför 

allt inom prematurgruppen, vilket också visats för denna kohort av Lundequist och 

medarbetare (2012). Denna spridning inom prematurgruppen visades även vid 

uppföljningen vid 5½ års ålder (Böhm et. al., 2002), vilket skulle kunna tyda på att 

barnens generella kognitiva svårigheter kvarstår i tonåren. 
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Verbal förmåga och generell kognitiv förmåga 

Föreliggande studie visade att prematurgruppen visserligen inte kunde generera lika 

många ord som kontrollgruppen på de olika betingelserna i D-KEFS Verbalt flöde men 

att svårighetsgraden på uppgifterna tycks vara densamma för båda grupperna. Detta är i 

linje med tidigare studier som visat att generell intelligens och kognitiv förmåga är 

signifikant lägre för barn och ungdomar födda för tidigt än för de som fötts i fullgången 

tid men fortfarande ligger inom normalbegåvning. Verbal förmåga har dessutom, i 

jämförelse med andra kognitiva förmågor, visat sig vara relativt opåverkad av 

prematuritet och istället en styrka hos för tidigt födda barn (Böhm et. al., 2002).  

 

En lägre generell kognitiv förmåga gör att många prematurfödda barn och ungdomar 

riskerar att få svårigheter i skolan (Stjernqvist, 1999). Akademisk prestation, beteende 

och exekutiva funktioner undersöktes i en meta-analys av Aarnoude-Moens med flera 

(2009). Meta-analysen visade att för tidigt födda barn och ungdomar i resultat på 

matematik, läsning och stavning låg en halv till en hel standardavvikelse lägre jämfört 

med jämnåriga födda i fullgången tid samt att skillnaderna kvarstår för de unga vuxna. 

Skillnaderna mellan för tidigt födda barn och deras klasskamrater skulle dock kunna 

vara så små att omgivningen kan ha svårt att upptäcka dem. Det är därför viktigt att öka 

kunskap och förståelse kring dessa skillnader för att tidigt kunna identifiera de 

svårigheter som kan uppstå och kunna ge barnen adekvat stöd under skolgången. 

 

Exekutiva funktioner och hjärnans utveckling 

Då verbalt flöde omfattar språklig förmåga samt exekutiva processer som t.ex. 

arbetsminne, inhibering, uppmärksamhet, mental växling och processhastighet skulle en 

nedsättning i någon av dessa funktioner också kunna vara en förklaring till de lägre 

resultaten hos ungdomarna födda för tidigt. 

 

För de prematurfödda ungdomarna i föreliggande studie är verbal intelligens det mått 

som samverkar mest med ordflöde, semantiskt flöde och semantisk växling. Vidare 

omfattar samlingsmåttet verbal intelligens bl.a. språkproduktion, ordförståelse och 

förmåga att hämta språklig information från långtidsminnet. En nedsättning i 

arbetsminnet skulle kunna påverka ungdomarnas prestation på deltesten då en sådan 

nedsättning, speciellt i fonologiska loopen, kan göra det svårare att generera ordflöde 

och att plocka fram semantisk information från långtidsminnet. Detta har tidigare 

diskuterats av Baddeley (2003). 

 

Svårigheter med inhibition skulle också kunna bidra till lägre resultat på testet för 

verbalt flöde för de prematurfödda ungdomarna. En nedsatt inhiberingsförmåga skulle 

kunna göra det svårare för ungdomarna att ge korrekta svar och växlingar, t.ex. att 

hindra impulsen att säga ett felaktigt ord eller att säga ett ord ur fel kategori samt att 

kunna bortse från distraherande händelser i testsituationen. Dessutom, i Barkleys 

hierarkiska modell (1997) är inhibition en funktion som möjliggör exekutiva processer, 

vilket gör att svårigheter med inhibition skulle kunna medföra svårigheter även med 

andra processer av betydelse för verbalt flöde, som t.ex. mental snabbhet. 

 

Mental snabbhet är ett annat av de mått som tycks vara av stor betydelse för de 

prematurfödda ungdomarnas resultat på de tre deltesten, ordflöde, semantiskt flöde och 

semantisk växling. Detta samlingsmått baseras på mätningar av processhastighet, dvs. 
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förmågan att snabbt kunna processa information. Processhastighet skulle kunna vara en 

bakomliggande faktor som har avgörande betydelse för uppgifter som omfattar verbalt 

flöde, mental snabbhet och mental växling. En lägre processhastighet hos de ungdomar 

som fötts för tidigt jämfört med de som fötts i fullgången tid, skulle därför kunna bidra 

till de lägre resultaten på testet för verbalt flöde. Då en av de faktorer som påverkar 

hjärnans processhastighet är myeliniseringen av nervtrådarna i den vita hjärnsubstansen, 

skulle detta kunna tyda på att hjärnans nervtrådar hos de för tidigt födda inte 

myeliniserats i samma utsträckning och att de därmed inte når samma processhastighet. 

En undersökning av Nagy med flera (2009) påvisade genom magnetröntgen en mindre 

volym vit och grå hjärnsubstans hos samma individer som ingår i föreliggande studie. 

Detta är också i linje med ett flertal andra studier där en mindre volym vit och grå 

hjärnsubstans har uppmätts för prematurfödda barn och ungdomar jämfört med 

jämnåriga födda i fullgången tid (t.ex. Schafer et. al., 2009). 

 

I föreliggande studie tyder resultaten på att delvis olika förmågor krävs av 

prematurgrupp och kontrollgrupp för de olika uppgifterna i testet för verbalt flöde. Detta 

skulle kunna bero på att språkliga uppgifter aktiverar andra neurala områden och att 

även t.ex. icke-verbala funktioner är involverade vid verbalt flöde hos för de för tidigt 

födda ungdomarna. Hos de ungdomar som fötts i fullgången tid har hjärnan utvecklas 

och myeliniseringen påbörjats i den skyddade miljön i livmodern. Myelinisering sker 

successivt i den ordning som nervimpulserna aktiveras och för de prematurfödda 

ungdomarna är det tänkbart att denna process får ett annat förlopp då hjärnan hos dessa 

ungdomar vid födseln är omogen och utsätts för stimuli som den ännu inte hunnit 

förbereda sig för. Ett barns hjärna är dock mycket plastisk och andra områden kan ta 

över funktioner från områden som skadats vid t.ex en hjärnblödning. Med utgångspunkt 

från detta skulle funktioner som associeras med specifika regioner, t.ex. språkliga 

områden och prefrontalloben, hos de för tidigt födda ungdomarna kunna omdirigeras till 

delar av hjärnan där myeliniseringen kommit längre. För den omogna hjärnan kan dessa 

alternativa vägar vara en möjlighet för språkutvecklingen. Detta överensstämmer också 

med tidigare undersökningar som visat att hjärnor hos för tidigt födda barn verkar få en 

annan neurologisk organisation ( t.ex. Böhm et al 2010; Lawrence et. al., 2009) och att 

barn som fötts för tidigt använder sig av andra neurala system för språk än jämnåriga 

som fötts i fullgången tid (Schafer et. al., 2009). 

 

Samband mellan ungdomarnas testresultat och föräldrarnas utbildning 

Det resultat som framkom vid undersökningen visar att pappans utbildningsnivå har 

störst samband med ungdomarnas testresultat. För prematurgruppen fanns en 

medelstark korrelation mellan pappans utbildning och ungdomarnas resultat på deltestet 

för ordflöde, medan det för de andra deltesten fanns en svag till medelstark korrelation. 

För gruppen med ungdomar födda i fullgången tid kunde samband med föräldrarnas 

utbildning påvisas enbart för första deltestet, ordflöde. Ett medelstarkt samband fanns 

med mammans utbildningsnivå och ett medelstarkt/starkt samband fanns med pappans 

utbildning. Den undersökning som Luu och medarbetare gjorde 2011 visade att 

mammans utbildning var en stark prediktor för exekutiva funktioner hos prematurfödda 

barn, vilket inte kunde styrkas i föreliggande studie. Snarare överensstämmer resultatet 

med de resultat som tidigare framkommit inom denna studies kohort vid 5½-

årsuppföljningen, att pappans utbildning är en stark prediktor för ordflödestest (Sezgin, 

2010). En möjlig förklaring till detta är att pappans utbildning kanske i något större 
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utsträckning definierar familjens socioekonomiska situation och därmed också familjens 

resurser att stötta ungdomarna. 

 

Studiens styrkor och begränsningar 

Föreliggande studie har gjorts inom ramen för Stockholm Neonatal Project, en 

longitudinell studie som löpt över 13 år. Uppföljningen av ungdomarna vid 18-års ålder 

genomfördes med godkännande från Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och 

deltagarna, samt deras föräldrar, har varit fullt informerade om projektet samt att 

deltagande är frivilligt. Urvalet gjordes utifrån uppsatta kriterier för att vara 

representativt för den population som avses att undersökas. Datainsamling har gjorts 

systematiskt och genom huvudsakligen normerade psykologiska test. Detta borgar för 

att studien baseras på god etik och uppnår god reliabilitet och validitet. 

 

Vid studier som avser att jämföra olika exekutiva förmågor uppstår ofta tveksamheter 

kring validiteten eftersom olika test mäter olika aspekter av exekutiva funktioner, vilket 

tidigare har påtalats av Brocki (2007). Föreliggande studie har i huvudsak baserats på 

resultat från normerade test (D-KEFS Verbalt flöde och Mönsterflöde samt WISC-III) 

för att uppnå en så god reliabilitet och validitet som möjligt i de analyser som 

genomförts. Testet Benämning/Rapid Naming är dock ett onormerat test, men då testet i 

föreliggande studie framför allt har använts som en kontrollerande variabel har detta 

inte påverkat resultatet. 

 

En förbättring av studien vore att också inkludera ett mått på inhibition, t.ex. från D-

KEFS Color Word Interference Test. Detta test ingick i 18-årsuppföljningen och mäter 

förmåga till verbal inhibering. Ett mått på inhibition hade eventuellt kunnat ge mer 

information om begränsningen i korrekt antal angivna ord ligger i svårigheten att 

komma på ord överhuvudtaget eller på svårigheter att kunna inhibera felaktiga ord eller 

felaktig semantisk kategori samt om eventuella skillnader mellan prematurgrupp och 

kontrollgrupp. Det hade också kunnat tillföra ytterligare en aspekt till vilka förmågor 

som krävs för verbalt flöde. 

 

Framtida forskning 

Många uppföljande studier av prematurfödda ungdomar och unga vuxna har gjorts som 

visat på nedsättningar i kognitiva och exekutiva förmågor (t.ex. Aarnoudse-Moens et. 

al., 2009; Hallin & Stjernqvist, 2011). Dock fortsätter hjärnans främre delar att 

utvecklas upp till 25-30 års ålder och den exekutiva förmågan fortsätter att utvecklas till 

vuxen ålder. Med utgångspunkt från detta skulle det vara intressant med uppföljande 

studier av prematurt födda även vid ca 30 års ålder. Om de som fötts för tidigt behöver 

mer tid på sig för att mogna kanske skillnaderna då skulle vara mindre. Dessutom har 

många av de studier som gjorts till idag, även föreliggande studie, omfattat barn som 

föddes i slutet på 1980-talet och början av 1990-talet, innan vårdformen Nidcap började 

införas i Sverige. Det vore därför intressant att följa de för tidigt födda barn som fötts i 

början av 2000-talet och senare för att undersöka deras kognitiva utveckling upp i vuxen 

ålder. 
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Slutsats 

Föreliggande studie visade att ungdomar som fötts för tidigt hade lägre poäng på testet 

för verbalt flöde än jämnåriga som fötts i fullgången tid. Även om de prematurfödda 

ungdomarna når ett lägre restultat tycks uppgifterna ha samma svårighetsgrad för båda 

grupperna. Från studiens resultat av samvariation mellan verbalt flöde och andra 

språkliga och icke-språkliga mått kan slutsatsen dras att uppgifterna i testet för verbalt 

flöde delvis kräver olika förmågor för prematurgruppen och för kontrollgruppen. För 

båda grupperna prediceras resultat på ordflödestest bäst av samlingsmåttet verbal 

intelligens. Av testet för semantiskt flöde framgick att för de ungdomar som fötts i 

fullgången tid verkar det exekutiva måttet mental snabbhet och det språkliga måttet 

ordmobilisering räcka för att predicera resultatet. För de ungdomar som fötts för tidigt 

predicerar framför allt de förmågor som ingår i samlingsmåttet verbal intelligens men 

också exekutiva förmågor som mental flexibilitet och snabbhet samt ordmobilisering 

resultatet på testet för semantiskt flöde och semantisk växling. Detta tyder på att fler 

funktioner är involverade vid verbalt flöde för de för tidigt födda ungdomarna, 

eventuellt för att alternativa neurala vägar för språklig förmåga etablerats. Att 

omvårdnaden och det medicinska omhändertagandet av de för tidigt födda barnen har 

förbättrats innebär också att fler prematurfödda barn möter de utmaningar som 

anpassning till skola och arbetsliv innebär. Det är av största vikt att genom ökad 

kunskap om dessa barns utveckling upp till vuxen ålder söka förstå begränsningar, ge 

adekvat stöd samt att ta fasta på styrkor som exempelvis verbal förmåga.  
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