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Barn födda för tidigt (gestationsålder, GA < 37) löper ökad risk för kognitiva 

nedsättningar, emotionella problem och beteendeproblem. För att undersöka möjliga 

skillnader och samband beträffande kognitiv nivå och beteendeproblem jämfördes 

testresultat från Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) och Child 

Behavior Checklist (CBCL) mellan för tidigt födda barn (PT) (n= 51, GA 22-34) och 

barn födda efter fullgången graviditet (FT) (n=57, GA 40 +/-2), i åldern 7-8 år. Alla 

barn var normalfungerande utan känd utvecklingsavvikelse och/eller hjärnskada. 

Resultaten visar att barn födda i GA 22-34 presterade signifikant sämre på verbalt 

(VFI) och perceptuellt funktionsindex (PFI) och erhöll en lägre 

helskaleintelligenskvot (HIK) jämfört med barn födda FT. En signifikant positiv 

korrelation uppvisades mellan GA och HIK men inte mellan GA och totala 

beteendeproblem. Det fanns dock signifikanta negativa samband mellan GA och vissa 

aspekter av beteendeproblem, såsom uppmärksamhetsproblem, tankeproblem, 

aggressivitet och somatiska problem.  

 

Children born preterm (gestational age, GA<37), are at risk for cognitive deficits, 

emotional problems and behavioral problems. Test results from Wechsler Intelligence 

Scale for Children (WISC-IV) and Child Behavior Checklist (CBCL) were compared 

between a group of  7-8 year old children born preterm (n= 51, GA 22-34)  and a 

group of children born full term (n= 57, GA 40 +/-2), to investigate possible 

correlations between intellectual ability and behavioral problems.  All children were 

normally functioning and without known cognitive deficits and/or brain damages. 

The results showed that children born extremely preterm/ very preterm had impaired 

results on Verbal Comprehension Index and Perceptual Reasoning Index and 

obtained lower scores on Full Scale IQ in comparison to children born full term. A 

significant positive correlation was found between GA and full scale IQ, but not 

between GA and behavioral problems. There was no increased prevalence of 

behavioral problems among PT. However, PT showed a significantly higher 

prevalence of certain aspects of behavior, such as attention problems, thought 

problems, aggressivity and somatic complaints.  

 

Att födas för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37 (GA<37), kan innebära 

en ökad risk för att drabbas av bland annat lägre kognitiv nivå och 
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beteendeproblem. Vidare så kan en för tidig födsel också innebära ökade risker 

för infektioner, andningssvårigheter och hjärnblödningar, vilka kan leda till 

funktionsnedsättningar i form av exempelvis CP-skador samt störningar i 

hjärnans utveckling och funktion. Ju lägre GA barnet har, desto större är risken 

att drabbas av dessa komplikationer (Anderson & Doyle, 2008; Foulder-Hughes 

& Cooke, 2003; Johnson, 2007). Studier med fokus på kognitiv nivå och 

akademisk förmåga hos barn i skolåldern som är födda för tidigt har visat att 

icke-verbalt resonerande, visuospatiala förmågor, uppmärksamhet samt 

förmågan att uppfatta, integrera och processa stimuli simultant ofta är negativt 

påverkade. Detta gäller även måttligt för tidigt födda barn med GA 34-36 

(Reuner, Hassenpflug, Pietz & Philippi, 2009). Antalet för tidigt födda barn som 

räddas till livet har ökat i takt med den medicintekniska utvecklingen som skett 

de senaste decennierna. Neonatalvården har blivit alltmer avancerad samtidigt 

som forskningen inom området ökat kunskapen om tidigt omhändertagande och 

vård, vilket har lett till att  barn födda så tidigt som i graviditetsvecka 22 kan 

överleva (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock, & Anand, 2002; Domellöf, Johansson, 

Farooqi, Domellöf, Rönnqvist, 2013; Farooqi, Hägglöf, Sedin, Gothefors & 

Serenius, 2007; Johnson 2007). Eftersom detta enbart varit möjligt under en 

relativt begränsad tid är kunskapen kring de långsiktiga fysiska, psykiska och 

kognitiva konsekvenserna av en för tidig födsel relativt okända. Bhutta et al., 

(2002) visar i en metaanalys att dödligheten hos för tidigt födda barn (PT) 

minskar, samtidigt som andelen för tidigt födda barn som uppvisar någon form 

av mindre neurologisk eller kognitiv nedsättning är relativt oförändrad över tid. 

Dessa nedsättningar upptäcks ofta först i skolåldern då det ställs högre krav på 

kognitiva och motoriska färdigheter. Vidare har forskning visat att även barn 

utan konstaterade eller kända kognitiva funktionsnedsättningar uppvisar tecken 

på mer subtila avvikelser som exempelvis ökade beteendeproblem och 

signifikant lägre intelligenskvot (IK) (Bhutta et al., 2002; Domellöf et al., 2013; 

Farooqi., 2007). Trots den signifikanta skillnaden befinner sig IK-poängen för 

barn födda PT ofta inom normalintervallet (Bhutta et al., 2002; Johnson, 2007). 

Bhutta et al., (2002) konstaterar också att IK är direkt relaterat till GA och 

födelsevikt, där de barn med lägst GA även uppvisar lägst IK.  

 

Att vara för tidigt född associeras även med specifika svårigheter i motorisk och 

sensomotorisk funktion (Domellöf et al., 2013). Bland dessa barn finns även en 

högre prevalens av koncentrationssvårigheter och ADHD (Bhutta et al., 2002; 

Böhm, Smedler & Forssberg, 2004; Johnson, 2007). Vid genomförda tester som 

exempelvis Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) uppvisar barn födda 
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PT också problem med impulskontroll, arbetsminne samt exekutiva funktioner. 

Utöver detta presterar dessa barn också lägre på verbalt funktionsindex (VFI) 

och perceptuellt funktionsindex (PFI) samt har en lägre helskaleintelligenskvot 

(HIK) (Böhm et al., 2004; Domellöf et al., 2013). Trots att de flesta barn födda PT 

går i vanlig skola drabbas så många som en tredjedel till hälften utav dessa barn 

av inlärnings- och/eller beteendeproblem (Bhutta et al., 2002; Foulder- Hughes 

& Cooke, 2003).  

 

Ytterligare riskfaktorer för barn födda PT har visat sig vara föräldrarnas 

socioekonomiska status (SES) samt barnets kön, där pojkar har visat sig löpa en 

högre risk än flickor med avseende på nedsatt kognitiv förmåga samt 

beteendemässig problematik (Bora et al., 2011; Johnson, 2007). Effekten av 

könsskillnaderna varierar mellan olika studier men har funnits vara relativt 

robust i jämförelser mellan barn födda i GA<27 (extremt för tidigt född, EPT) 

och de födda i GA<33 (mycket för tidigt född, VPT) jämfört med barn födda efter 

en fullgången graviditet (FT). Dessa könsskillnader har dock inte påvisats i alla 

studier (Johnson, 2007). IK har även visat sig korrelera negativt med SES, både 

för barn födda FT och PT. Tillsammans med de ökade riskerna en för tidig födsel 

innebär har dessa riskfaktorer en kumulativ effekt på konsekvenserna av en för 

tidig födsel (Johnson, 2007).  

 

Barn födda EPT/VPT, vilka är extra känsliga, utsätts också ofta för omfattande 

medicinsk behandling tidigt i livet. Sensorisk överstimulering, smärtsamma 

behandlingar och långvariga perioder avskild från mamman vid placering i 

kuvös/respirator tros vara faktorer som påverkar barnet, men de långsiktiga 

konsekvenserna av detta är än så länge inte helt klarlagda (Bhutta et al., 2002). 

Det ökande antalet för tidigt födda barn som överlever ställer samtidigt högre 

krav på vård och omhändertagande, både vid förlossning och under tiden 

efteråt. I och med den ökande kunskapen om konsekvenserna av för tidig födsel 

ökar också kunskapen om faktorer gällande vård och omhändertagande av dessa 

barn som ytterligare kan påverka och/eller moderera konsekvenser av för tidig 

födsel. Identifikation och hänsyn till dessa faktorer är därmed av stor vikt för att 

kunna förbättra och utveckla neonatalvården ytterligare (Bhutta et al., 2002; 

Socialstyrelsen, 2013). Gällande Sverige konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport 

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 att neonatalvården idag överlag 

fungerar mycket bra. Kunskap och erfarenheter ökar ständigt och därmed införs 

kontinuerligt också nya riktlinjer för förbättrad vård och medicinskt 

omhändertagande av barn som föds för tidigt. Sedan 1990-talet har 
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högspecialiserade neonatalintensivvårdsavdelningar centraliserats till 

regionsjukhusen för att på så sätt samla specialistkompetens och 

medicintekniska resurser på en och samma plats. Genom att minska avståndet 

mellan förlossningsavdelningar och avdelningen där barnet sedan vårdas 

undviks i största möjliga mån de riskabla transporter av för tidigt födda som 

annars kräver stora insatser vilket inte är möjligt i alla delar av landet 

(Socialstyrelsen 2013). Vården är idag inte enbart inriktad på överlevnad utan 

fokuserar till stor del på att minska risken för framtida problem. Som ett led i 

detta ingår även vård innan förlossning, exempelvis genom kontroller och 

övervakning under graviditeten via mödravårdscentraler för att försöka förutse 

eventuella risker och komplikationer som kan uppstå, men också planera för vad 

som kan tänkas inträffa och vilken typ av insats som då kan behövas 

(Socialstyrelsen 2013).  

 

Tidigare forskning på området har till stor del fokuserat på barn födda i GA<32, 

men nyare forskning pekar nu på att även barn som är måttligt för tidigt födda 

(MPT) med GA 33-36 riskerar att drabbas av olika typer av 

funktionsnedsättningar. Barn födda MPT utgör den största andelen av för tidiga 

födslar, och har tidigare betraktats som en lågriskgrupp samt förväntats 

utvecklas normalt. Flertalet studier (ex. Moster, Lie & Markestad, 2008; Reuner 

et al., 2009) visar att även en stor andel av barn födda MPT uppvisar olika 

former av kognitiv nedsättning samt beteendeproblem. Dessa nedsättningar är 

ofta mer subtila och mindre omfattande än hos barn med lägre gestationsålder, 

men nedsättningarna riskerar då istället att underskattas eller passera 

obemärkta. Barn födda MPT följs heller inte upp lika omfattande som de mer för 

tidigt födda barnen vilket ytterligare ökar risken för att eventuella nedsättningar 

inte upptäcks förrän långt senare. I en studie av Reuner et al., (2009) 

framkommer att barn födda MPT ofta har en fördröjd skolstart, löper större risk 

för att risk för att behöva gå om en klass samt har större behov av insatser i form 

arbetsterapi, talträning eller sjukgymnastik.  

 

Flera studier har också visat att för tidigt födda barn löper ökad risk för att få 

emotionella problem och beteendeproblem.  Risken för beteendeproblem har 

visat sig vara 2-6 gånger högre bland barn födda för tidigt än hos de barn som 

föds efter en fullgången graviditet. Denna risk ökar ju tidigare i graviditeten 

barnet är fött (Anderson et al., 2008; Bora, Pritchard, Moor, Austin & Woodward, 

2011; Johnson 2007; Nadeau et al., 2001). I metaanalysen av Bhutta et al., (2002) 

uppvisar barn födda för tidigt högre prevalens av beteendeproblem jämfört med 
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barn födda efter en fullgången graviditet i 81 % av de undersökta studierna. 

Även ökad prevalens av uppmärksamhetsproblem och sociala problem 

föreligger i denna grupp (Bhutta et la., 2002; Johnson, 2007). Barn med GA 23-

25 födda på 1990-talet visade en signifikant risk för internaliserande 

problematik (ångest/depression, tillbakadragenhet samt somatiska problem), 

uppmärksamhetsproblem, sociala problem samt tankeproblem. Däremot råder 

idag ingen konsensus kring huruvida beteendeproblem och emotionella problem 

hos för tidigt födda barn är internaliserande eller externaliserande 

(aggressivitet, kriminellt beteende) då vissa studier visar på en ökad prevalens 

av både internaliserande och externaliserande problematik medan andra endast 

finner stöd för ökade prevalens av internaliserande problematik. Dock kan det 

konstateras att barn födda PT löper ökad risk för uppmärksamhetsproblem, 

beteendeproblem samt ADHD (Böhm et al., 2004; Johnson, 2007). 

Beteendeproblem antas vara associerade inte bara med kognitiv utveckling men 

också med motoriska och sensomotoriska nedsättningar vilket tillsammans ofta 

leder till sämre skolprestationer samt sociala problem (Foulder- Hughes & 

Cooke, 2003; Johnson, 2007). Flertalet mognadsfaktorer och interaktioner med 

normala utvecklingsprocesser gör att risken för neurologiska 

utvecklingsstörningar i samband med en för tidig födsel kan innebära 

ogynnsamma förhållanden för beteendeutveckling, även hos barn utan 

konstaterad avvikelse. Nadeau et al., (2001) föreslår ett indirekt samband 

mellan en för tidig födsel och beteendeproblem. Genom att jämföra intellektuell 

förmåga (IK) mätt med McCarthy Scales of Children's Abilities, samt 

beteendeproblem mätt med Children Behavior Checklist (CBCL) hos 61 extremt 

för tidigt födda barn med 44 barn födda FT visade Nadeau et al., (2001) på att 

beteendeproblem uppstår som ett resultat av medierande effekt av både 

neuromotorisk och kognitiv utvecklingsförsening i samband med för tidig födsel.  

 

Domellöf et al., (2013) har bland annat påvisat att kognitiva och 

beteendemässiga svårigheter i hög utsträckning är relaterade. Genom att 

undersöka relationen mellan överkroppens spatiala och temporala 

rörelseorganisation och IK hos barn födda PT i skolåldern konstateras att GA var 

en prediktor för kvalitén i rörelsernas utförande, samt att ett högre IK gav bättre 

funktion gällande spatiotemporal organisation vid målinriktad armrörelse hos 

PT vilket inte var fallet hos FT. Domellöf et al., förklarar detta genom en 

underliggande utvecklingsneurologisk försening eller avvikelse som påverkar 

planering och organisering av rörelser. Detta tyder på en associativ utveckling 
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mellan kognitiv funktion och sensomotorisk färdighet samt att kognitiva och 

motoriska funktioner interagerar under normal hjärnutveckling.  

 

För tidiga födslar och antalet överlevande barn ökar världen över (Fellman et al., 

2009) och det finns därmed ett stort behov av ökad kunskap om de långsiktiga 

kognitiva och beteendemässiga konsekvenserna av en för tidig födsel. Det är 

därför av största vikt att noggrant följa och undersöka dessa barn för att se hur 

de utvecklas och huruvida eventuella nedsättningar kan förändras över tid. 

Vidare är det av vikt att vidare undersöka sambandet mellan gestationsålder och 

IK samt associationer mellan beteendeproblem och gestationsålder för att kunna 

sätta in tidiga insatser och interventioner där de behövs.  

 

Syfte och frågeställningar  

Huvudsyftet med studien är att undersöka möjliga samband mellan 

beteendeproblem och kognitiv nivå hos barn utan känd utvecklingsavvikelse 

och/eller hjärnskada födda PT i jämförelse med barn födda FT. Finns det ett 

samband mellan IK och beteendeproblem? Är ett sådant samband associerat till 

barnets GA? Är beteendeproblemen internaliserande (ångest/depression, 

tillbakadragenhet samt somatiska problem) eller externaliserande (aggressivitet 

samt kriminellt beteende)?  

 

Hypoteser  

1. Det finns negativa samband mellan lägre GA, IK och ökad förekomst av 

beteendeproblem.  

2. Förekomsten av beteendeproblem är högre hos barn i gruppen PT än FT 

samt att det därtill finns en skillnad i karaktären av beteendeproblem i PT 

jämfört med FT. PT förväntas vara mer internaliserande medan FT 

förväntas vara externaliserande.  

 

Metod  

Denna studie är en del av en större longitudinell studie om prematuritet (PREM-

projektet, PI: Professor Louise Rönnqvist, Psykologiska Institutionen, Umeå 

Universitet) som utförs i samarbete mellan forskare vid Umeå universitet samt 

Norrlands Universitetssjukhus. Genom att ta del av testresultat från tidigare 

utförd testning av IK med WISC-IV samt föräldraskattning av beteendeproblem 

med hjälp av CBCL undersöks resultaten från en grupp bestående av barn födda 

PT med en åldersmatchad kontrollgrupp födda FT gällande IK samt 

beteendeproblem. I testgruppen ingick barn födda i GA<35 veckor under 
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perioden januari 2000 till juni 2003 samt januari 2004 till och med juni 2005, 

vilka hade identifierats genom födelseregister från Norrlands 

Universitetssjukhus. Den matchade kontrollgruppen, även den identifierad via 

födelseregister, bestod av barn födda efter en fullgången graviditet på samma 

sjukhus och under samma tidsperiod samt med normal födelsevikt.  Både 

testgrupp och kontrollgrupp utgjordes av barn utan kända utvecklingsavvikelser 

och/eller hjärnskador. Data fanns tillgänglig för totalt 128 barn.  

 

Deltagare  

Data baserade sig på totalt 128 barn (Se Tabell 1). Resultat från 

beteendeskattningar med CBCL fanns för samtliga barn (se Tabell 2) medan 108 

barn hade utfört både CBCL och WISC-IV (FT=57, MPT =23, EPT/VPT=28). GA 

varierade från 22,9 till 41,9. Testning med WISC-IV genomfördes när barnen var 

7-8 år gamla (+/- 2-4 veckor), och vid den tidpunkten genomfördes också 

beteendeskattningar med CBCL av respektive barns förälder/föräldrar utifrån 

barnets beteende de senaste sex månaderna.  

 
Tabell 1.  Deskriptiv bakgrundsdata för GA fördelat på FT, MPT & EPT/VPT. 

  Könsfördelning Gestationsålder 

 n Flickor 

n (%) 

Pojkar  

n (%) 

Min - Max M (SD) 

FT 65 28 (43) 37 (57) 38 - 41.85 40.31 (0.95) 

MPT 33 14 (42) 19 (58) 33.14 - 35.42 34.25 (0.50) 

EPT/VPT 30 11 (37) 19 (63) 22.85 - 32.71 28.47 (2.72) 

Totalt 128 53 (41) 75 (59) 22.85 - 41.85 35.97 (5.09) 

Note: FT= Barn födda efter fullgången graviditet, MPT= barn födda måttligt för tidigt, EPT/VPT= barn 

födda extremt mycket för tidigt/mycket för tidigt. 

 
 

 

 

 

Testmaterial  

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) används för att mäta kognitiv 

funktion hos barn mellan 6 och 16 år. Testet består av 10 ordinarie delskalor, 

samt 5 kompletterande. Dessa genererar en Helskaleintelligenskvot (HIK) vilken 

ger ett mått på barnets övergripande intelligensnivå. Utöver HIK fås även ett 

mått på Verbal funktion (VFI), Perceptuell funktion (PFI), Arbetsminne (AI) och 

Snabbhet (SI). WISC-IV är den fjärde reviderade versionen och har svensk 

normering (Wechsler, 2003).  
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Beteendeproblem mättes med Child Behavior Checklist 6-18 (CBCL). CBCL är ett 

välanvänt screeninginstrument för emotionella problem, sociala problem och 

beteendeproblem. CBCL är validerat och normerat i mer än 70 olika länder 

(inklusive Sverige) samt översatt till lika många språk. Skattningsskalan består 

av 120 items vilka ger poäng på beteenden i delskalorna ångest/depression, 

tillbakadragenhet, somatiska problem, sociala problem, tankeproblem, 

uppmärksamhetsproblem, regelbrott samt aggressivitet. Dessa delskalor delas 

sedan in i två övergripande kategorier; internaliserande problematik (ångest, 

tillbakadragenhet samt somatiska problem) samt externaliserande problematik 

(kriminellt beteende och aggressivitet). Sociala problem, tankeproblem samt 

uppmärksamhetsproblem ses som separata beteenden och ger separata mått. En 

t-poäng på 64 och uppåt anses utgöra en klinisk gräns för beteendeproblem. 

Utöver god validitet, reliabilitet samt intern konsistens kan CBCL urskilja och 

identifiera barn med högriskbeteenden som behöver utredas vidare. (Achenbach 

et al., 2008). CBCL fylls i av barnets vårdnadshavare och bygger på barnets 

beteende med avseende på de senaste 6 månaderna.  

 

Design  

En mellangruppsdesign för att undersöka skillnader och samband mellan barn 

födda PT i jämförelse med barn födda FT, med avseende på kognitiv nivå och 

beteendeproblem.  

 

Procedur  

Data från testning av WISC-IV erhölls från ursprungsstudien. CBCL-protokollen 

avkodades och råpoängen konverterades till t-poäng. För att åstadkomma större 

och mer statistiskt jämförbara grupper slogs grupperna med barn födda extrem 

mycket för tidigt samt barn födda mycket för tidigsamman till en grupp 

(EPT/VPT), vilket då gav de tre grupperna EPT/VPT, MPT samt FT. Statistiska 

analyser genomfördes sedan för att kunna svara på frågeställningarna rörande 

gruppskillnader samt möjliga samband mellan GA, IK och beteendeproblem.  

 

Statistisk beräkning  

Data analyserades vidare med hjälp av IBM SPSS 22. För att undersöka 

normalfördelningen på skalorna HIK och beteendeproblem utfördes Levene’s 

test. Deskriptiva analyser gjordes därefter för att få en överblick över data. 

Genom korrelationsberäkningar med Pearsons r på skalorna GA, HIK samt 

beteendeproblem genererades en bild av skalor som hade en samvariation. 

Vidare undersöktes korrelationen mellan dessa och subskalor i WISC-IV samt 
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CBCL. Separata en-vägs ANOVA-analyser gjordes för att undersöka effekten av 

GA med avseende på gruppskillnader (FT, MPT och VPT/EPT) och barnens 

testresultat av HIK samt till BP. För att undersöka förekomsten av specifika 

gruppskillnader genomfördes post-hoc-test med Bonferroni.  

 

Etiska överväganden  

Denna studie är baserad på data från ett pågående longitudinellt och 

multidisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka eventuella 

långtidseffekter av en för tidig födsel. Alla föräldrar har gett sitt skriftliga 

medgivande till barnens deltagande i studien. Studien är granskad och godkänd 

av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 05- 104 M) och genomförd i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen. Vidare beaktades etiska aspekter och 

frågeställningar som kan uppstå i och med forskning som sker på minderåriga 

barn samt vad det innebär att forska på en riskgrupp med avseende på 

eventuella fynd av nedsättningar eller skador hos barnet vilka inte varit kända 

innan deltagandet. För att säkerställa att personuppgifter behandlas med 

konfidentialitet har testresultat som tidigare insamlats kodats och protokollen 

har förvarats utom räckhåll för obehöriga. Vidare har materialet endast nyttjats i 

det syfte som beskrivits i studien samt i enlighet med den information som getts 

i samband med godkännande av deltagande i studien.  

 

Resultat  

Korrelationer  
Korrelationsberäkningar (Pearsons´s r) visade på ett signifikant positivt 

samband mellan GA och HIK (r=.425, p<.01), vilket innebar att lägre GA gav lägre 

HIK. Lågt GA associerades även med sämre prestation på PFI (r=.362, p<.01), VFI 

(r=.357, p<.01) och AI (r=.262, p<.01). Det fanns ingen signifikant korrelation 

mellan GA och SI (r=.158, p>.05). Beteendeproblem (BP) korrelerade endast 

signifikant med SI (r=-.191, p<0.05), där lägre poäng på SI gav högre poäng på 

BP. Även om BP endast visade en signifikant samvariation, så korrelerar GA 

signifikant med subskalorna till BP. Signifikanta korrelationer återfanns mellan 

GA och skalorna Somatisering (r= -.185, p<0.05), Tankeproblem (r= -.197, 

p<0.05), Uppmärksamhet (r= -.301, p<0.01), Regelbrott (r= -.218, p<0.05) samt 

Aggressivitet (r= -.179, p<0.05). Lägre GA associerar med högre poäng, vilket 

indikerar mer problem, på samtliga av dessa skalor. 

 

En ANOVA (se Tabell 2) för att undersöka gruppskillnader mellan FT, MPT och 

EPT/VPT i relation till HIK, visade signifikanta skillnader (p<.05) mellan 
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grupperna med avseende på HIK (F(2, 105)=9.538, p=.000), VFI (F(2, 

105)=7.154, p=.001), PFI (F(2, 105)=6.660, p=.002) och AI (F(2, 105)=3.084, 

p=.050). Ingen signifikant skillnad fanns gällande SI (F(2, 105)=1.300, p=.277). 

Vidare visade ett uppföljande post hoc-test med Bonferroni att medelvärdena för 

FT och EPT/VPT signifikant skiljde sig åt gällande HIK, VFI och PFI.  Resultatet 

visar att barn födda EPT/VPT presterade signifikant sämre än FT på respektive 

skalor. 

 

 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för WISC-skalorna, fördelat på FT, MPT och EPT/VPT. 

HIK VFI PFI AI SI 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

FT 102.56 (10.30) 102.79 (10.26) 109.53 (11.27) 92.56 (11.22) 97.44 (12.17) 

MPT 97.26 (11.37) 98.30 (9.96) 103.40 (14.61) 88.70 (14.30) 98.04 (13.12) 

EPT/VPT 92.04 (10.55) 94.07 (10.01) 99.18 (13.74) 86.14 (9.74) 93.04 (14.54) 

Totalt 98.70 (11.40) 99.57 (10.71) 105.54 (13.34) 90.07 (11.82) 96.43 (13.05) 

Note: GA= Gestational age, FT= Barn födda efter fullgången graviditet, MPT= barn födda måttligt för tidigt, EPT/VPT= 

barn födda extremt mycket för tidigt/mycket för tidigt. 

 

 

Det förelåg inga statistiskt signifikanta skillnader mellan någon av grupperna 

med avseende på BP (F(2, 125)=1.896, p=.155) eller subskalorna 

Internaliserande (F(2, 125)=1.597, p=.207) och Externaliserande (F(2, 

125)=1.278, p=.282)(se Tabell 3).  Detta innebar att det inte fanns någon 

huvudeffekt av GA på dessa skalor.   

 

 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för CBCL-skalorna, fördelat på FT, MPT 

och EPT/VPT. 

 Beteendeproblem Internaliserande Externaliserande 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

FT 47.23 (6.85) 49.42 (7.37) 46.48 (8.04) 

MPT 45.24 (8.12) 47.73 (7.64) 45.03 (7.14) 

EPT/VPT 49.30 (10.87) 51.23 (8.74) 48.47 (10.77) 

Totalt 47.20 (8.32) 49.41 (7.81) 46.57 (8.57) 

Note: GA= Gestational age, FT= Barn födda efter fullgången graviditet, MPT= barn födda måttligt 

för tidigt, EPT/VPT= barn födda extremt mycket för tidigt/mycket för tidigt. 
 

 

Diskussion 
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Syftet med studien var att undersöka samband och skillnader med avseende på 

kognitiv nivå och förekomst av beteendeproblem hos barn i jämförelse med barn 

födda för tidigt i jämförelse med barn födda efter en fullgången graviditet. 

Samtliga deltagande barn var normalfungerande utan kända 

utvecklingsavvikelser och/eller hjärnskada. I resultaten framkom 

skillnader med avseende på HIK mellan barn födda extremt för tidigt/ mycket 

för tidigt (EPT/VPT) och barn födda efter en fullgången graviditet (FT). Barn 

födda EPT/VPT hade lägre HIK, samt lägre poäng på VFI och PFI. En ökad 

förekomst av totala beteendeproblem hos barn födda PT jämfört med barn födda 

FT kunde inte påvisas. Däremot uppvisades signifikanta korrelationer mellan GA 

och flertalet subskalor av beteendeproblem hos barn födda PT såsom somatiska 

problem, tankeproblem, uppmärksamhetsproblem, aggressivitet samt 

regelbrott. Beteendeproblem korrelerade inte signifikant med skalorna i WISC, 

med undantag för Snabbhetsindex (SI).  

 

Ett lägre HIK hos gruppen barn födda PT jämfört med barn födda FT var 

förväntat då liknande resultat presenterats i tidigare studier (Bhutta et al., 2002; 

Johnson, 2007). Värdena på HIK befann sig inom normalintervallet för både PT 

och FT, vilket är i linje med tidigare forskning (Bhutta et al., 2002; Johnson, 

2007). Det förelåg dock stor spridning inom normalintervallet av IK-värdena 

gällande både FT och PT. Det fanns signifikanta och positiva korrelationer 

mellan GA och HIK, samt mellan subskalorna PFI, VFI och Arbetsminne (AI) på 

WISC.  

 

Denna studie kunde inte påvisa en ökad prevalens av totala beteendeproblem 

hos barn födda för tidigt jämfört med barn födda efter en fullgången graviditet, 

och det fanns heller inget stöd för att varken internaliserande eller 

externaliserande beteenden skulle vara associerade med gestationsålder.  Ett 

sådant samband har dock påvisats i flertalet tidigare studier där barn födda PT 

uppvisat mer beteendeproblem, då av både internaliserande och 

externaliserande karaktär (Bhutta et al., 2002; Farooqi 2007; Johnson 2007; 

Nadeau et al., 2001). En förklaring till varför detta inte kunde påvisas i denna 

studie kan tänkas vara de rådande inklusionskriterierna som ger möjlighet att 

undersöka effekten av en för tidig födsel per se och inte eventuella effekter av 

avvikelser och/eller hjärnskador.  

 

Även om GA inte korrelerade signifikant med BP, så uppvisades negativa 

signifikanta samband gällande subskalorna uppmärksamhet, somatiska 
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problem, tankeproblem, regelbrott samt aggressivitet på CBCL. Barn med lägre 

GA hade högre poäng på dessa subskalor än barn med högre GA, vilket tyder på 

att det finns ett samband mellan GA och beteendeproblem. Värt att notera är att 

det alltså inte gäller den totala problemmängden, men snarare olika specifika 

aspekter av beteenden. Detta skulle kunna tyda på att vissa aspekter av 

beteende är mer sårbara för den påverkan som en för tidig födsel kan innebära. 

Högre prevalens av uppmärksamhetsproblematik hos barn födda för tidigt har 

påvisats i tidigare forskning (Bhutta et al., 2002; Böhm et al., 2004) och 

resultatet i denna studie ligger i linje med dessa fynd trots att de totala 

beteendeproblemen inte skiljde sig signifikant mellan barn födda PT och barn 

födda FT.  

 

Data för BP var inte normalfördelad, och det var små marginaler mellan 

minimum- och maximumvärde för samtliga individer i studien. Sammantaget 

tyder resultatet i denna studie på att barn födda PT inte skulle vara med 

benägna än barn födda FT att drabbas av beteendeproblem totalt sett, men att 

de som ovan nämnts kan riskera att få problem med vissa aspekter av beteende. 

Ingen av de deltagande barnen visade kliniskt signifikanta avvikelser från 

normalvärdena vilket var förväntat med tanke på inklusionskriterierna. Då CBCL 

främst används som screeninginstrument för att identifiera individer med behov 

av eventuell ytterligare utredning är det också tänkbart att barnen i detta urval 

inte heller faller inom den högriskgruppen och att skattningarna av total BP på 

CBCL därför inte skiljer sig nämnvärt mellan barn födda PT och barn födda FT.  

 

I resultatet framkommer ingen signifikant korrelation mellan GA och WISC-

skalan SI, vilket betyder att barnen med lägre GA inte presterade sämre på 

snabbhet jämfört med barn med högre GA. I studien påvisas en signifikant 

negativ korrelation mellan snabbhetsindex (SI) och beteendeproblem (BP), 

vilket innebar att en låg prestation på snabbhetsindex associerades med högre 

BP. SI består av deltesten kodning och symbolletning, vilka ställer krav på högre 

kognitiva funktioner som exempelvis att kunna hålla en viss information aktuell 

i medvetandet samt att kunna processa flera stimuli samtidigt. Dessa exekutiva 

funktioner är sådana som i tidigare studier visat sig kunna påverkas av en för 

tidig födsel och leda till ökad prevalens av exempelvis ADHD hos för tidigt födda 

barn (Böhm et al., 2004). Det kan tänkas att barn med högre skattad BP 

uppvisade en lägre prestation på SI på grund av att beteendeproblemen är 

tankeproblem eller svårigheter med uppmärksamhet som kan störa förmågan 

till snabbhet. Utförda analyser kan inte ge svar om kausalitet, och det går 
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därmed inte att uttala sig om vilken riktning sambandet mellan SI och 

beteendeproblem har. Om sambandet istället går i den andra riktningen skulle 

det kunna vara möjligt att barn som har en lägre förmåga till snabbhet uppvisar 

mer beteendeproblem på grund av nedsatta exekutiva funktioner. 

Sammanfattningsvis återfanns inga signifikanta skillnader mellan FT, MPT och 

VPT/EPT för SI och ingen av grupperna presterade här sämre eller bättre. Ingen 

korrelation fanns heller mellan SI och GA, vilket således indikerar att snabbhet 

inte är beroende av GA. Nadeau et al., (2001) föreslår att beteendeproblem 

uppstår som en effekt av neuromotorisk och intellektuell försening som beror på 

prematuritet. Den motoriska och intellektuella utvecklingsförseningen skulle då 

vara en medierande faktor. Denna studie har inte undersökt motoriska 

funktioner hos barnen, men det kan antas att resultatet på just SI skulle kunna 

påverkas av svårigheter med motorisk planering och utförande av finmotoriska 

rörelser. Ett lågt resultat på testning av SI i WISC skulle på så sätt kunna 

förklaras genom en underliggande utvecklingsneurologisk försening eller 

avvikelse som påverkar planering och organisering av rörelser och därmed ge 

sämre prestation på de deltest som kräver snabbhet.   

 

I metaanalysen av Bhutta et al., (2002) påvisas svårigheter med att jämföra 

studier på barn födda för tidigt.  Studierna är genomförda under olika 

tidsperioder och det förekommer stor variation i sättet att mäta och utvärdera 

kognitiv förmåga samt förekomsten av beteendeproblem. I och med den tidigare 

nämnda medicintekniska utvecklingen samt olika förhållningssätt till behandling 

och omhändertagande av för tidigt födda barn kan det antas att olika kohorter 

har fått behandling av olika kvalitet och sedan testats med olika instrument 

under olika åldrar. Antalet longitudinella studier av för tidigt födda barn är få 

och suprematismens eventuella konsekvenser ett intressant område för vidare 

forskning. Barn som fötts för tidigt under 1990-talet är idag unga vuxna vilket är 

förklaringen till att det finns få studier som undersökt mer långsiktiga 

konsekvenser av för tidig födsel i denna kohort tidigare.  

 

Både WISC-IV och CBCL är forskningsinstrument som används ofta samt har 

påvisad hög validitet men det kan ändå vara av vikt att reflektera kring hur 

dessa undersökningsmetoder påverkar vad som är möjligt att uttala sig om. 

Föräldraskattning med CBCL ger en god beskrivning av barnets beteende i 

hemmiljön, men ger ett situationsberoende resultat då det inte ger information 

eller beskrivningar av barnets beteende i andra viktiga miljöer såsom skolan och 

i socialt samspel kompisar. Achenbach et al., (2008) förordar därför att skattning 
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av barnets beteende även bör utföras av barnets lärare samt eventuellt av 

barnets vänner för att öka möjligheten till en så bred beskrivning av barnets 

beteende i så många olika situationer som möjligt. Foulder- Hughes & Cooke 

(2003) har också visat att föräldrar till barn födda PT har en tendens att vara 

mer observanta på beteendeproblem hos barnen och skatta dessa högre än 

lärare som inte känner till barnets födelsehistorik. I denna studie har dock 

föräldrarna i båda GA-grupperna skattat barnens beteendeproblem lågt, vilket 

återigen skulle kunna tänkas bero på att de deltagande barnen i detta urval är 

välfungerande och inte uppvisar några större avvikelser eller 

funktionsnedsättningar.  

 

En annan intressant aspekt av eventuella långsiktiga konsekvenser av en för 

tidig födsel är möjligheten och tillgängligheten till högspecialiserad 

neonatalvård. Sverige har generellt sett en god kvalitet på neonatalvården, men 

det finns fortfarande stora skillnader beroende på var i landet man föds. Något 

som dock har visat sig ge goda effekter på vårdresultaten är att samla all 

specialistsjukvård på ett och samma ställe, och oftast sker detta på de olika 

regionalsjukhusen (Socialstyrelsen, 2013). Norrlands Universitetssjukhus 

ansvarar för neonatalvården i norra regionen, och har där 

specialistkompetensen samlad inom sjukhuset. Alla barn i denna studie är födda 

på Norrlands Universitetssjukhus och har vårdats där under samma tidsperiod 

vilket gör att de har fått så likvärdigt omhändertagande som möjligt. De relativt 

homogena urvalsgrupperna utgör således en styrka i studien då det blir möjligt 

att kontrollera för andra variabler eller mediatorer vilka annars hade kunnat 

påverka resultatet i större utsträckning.  

 

Att undersöka konsekvenser av en för tidig födsel är av stor vikt både 

samhällsmässigt och på individnivå. Då antalet överlevande barn med låg 

gestationsålder ökar också barn med kognitiva nedsättningar och skador. Det 

finns därmed ett ökat behov av uppföljning och testning av för tidigt födda barn 

för att uppmärksamma eventuella nedsättningar redan i tidig ålder. Ökad 

kunskap om faktorer som kan moderera/mediera sambandet mellan GA och 

senare utfall innebär möjligheter att planera för och sätta in insatser på ett 

tidigare stadium. Idag råder ingen konsensus om huruvida olika nedsättningar 

är reversibla eller möjliga att hämta igen senare i livet, vilket ytterligare 

understryker behovet av longitudinella studier på barn födda för tidigt  

 

Vidare forskning  
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För att vidareutveckla kunskapen om effekter av prematuritet krävs fler 

longitudinella studier och utökad uppföljning av barn som fötts PT. I och med 

den snabba medicintekniska utvecklingen samt utökade kunskaper gällande 

behandling och omhändertagande kan det vara intressant att följa specifika 

kohorter, vilka kan antas ha fått samma typ av behandling enligt rådande 

kunskap och praxis under den aktuella tidsperioden. Detta skulle kunna bidra till 

utvärdering av specifika insatser och behandlingsmetoder. Ytterligare anledning 

till uppföljning under lång tid är att högspecialiserad neonatal intensivvård ofta 

innebär behandlingar med avancerad medicinteknisk utrustning vars påverkan 

senare i livet inte är klarlagda. Studier som undersöker miljöpåverkan i form av 

olika behandlingar och eventuell sensorisk överstimulans är också av intresse 

för att undersöka eventuell samverkan och/eller kumulativ effekt på 

konsekvenser av prematuritet generellt sett.  

 

Begränsningar  

Trots studiens styrkor i form av den homogena och relativt stora urvalsgruppen 

kan det vara svårt att generalisera de uppnådda resultaten till barn födda i andra 

delar av landet, eller i andra länder, då kvaliteten på neonatalvården samt 

inställning till typ av behandling varierar stort över landet och mellan sjukhus. 

Det är möjligt att ett större antal deltagare hade kunnat visa på fler samband och 

gruppskillnader än vad som framkommer i denna studie. Antalet barn födda 

extremt för tidigt samt mycket för tidigt var för få för att kunna analyseras som 

separata grupper och de två slogs därför ihop till en gemensam. Då det 

utvecklingsmässigt är stor skillnad mellan barn födda EPT och VPT kan det 

tänkas att sammanslagningen kan ha påverkat resultaten.   

 

Studiens resultat grundar sig delvis på data från beteendeskattningar utförda av 

barnets föräldrar. Det medför en risk för att skattningarna inte blir helt reliabla 

då de utgår från föräldrarna. Det kan också medföra en alltför ensidig och 

situationsberoende bild av barnets beteende. För att få en mer allsidig bild av 

barnets beteende vore det en styrka att få information även i andra viktiga 

miljöer såsom skola/förskola och i socialt samspel, genom att exempelvis 

använda sig av lärares skattning av barnet. Det är tänkbart att beteendeproblem 

uppvisas annorlunda i hemmet jämfört med på förskola/skola.  

 

Slutsats  

Sammanfattningsvis tyder resultaten i denna studie på att den största skillnaden 

mellan barn födda PT och barn födda FT utan kända utvecklingsavvikelser 
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och/eller hjärnskada uppvisas med avseende på kognitiv förmåga. Denna 

skillnad framträder tydligast mellan barn födda EPT/VPT och barn födda FT. 

Med avseende på HIK finns signifikanta skillnader mellan EPT/VPT och FT men 

inte mellan PT och FT.   Ett lågt IK kunde inte associeras med högre prevalens av 

totala beteendeproblem och beteendeproblem kunde heller inte associeras med 

GA.  Det finns dock indikationer på att GA samvarierar med aspekter av 

beteendeproblem såsom uppmärksamhet, tankeproblem, somatisering, 

aggressivitet och regelbrott. 

 

Referenser 

 
Achenbach, T. M., Becker, A., Döpfner, M., Heiervang, E., Roessner, V., Steinhausen, H-C. & 

Rothenberger, A. (2008).  Multicultural assessment of child and adolescent psychopathology 

with ASEBA and SDQ instruments: research findings, applications, and future directions. The 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(3), 251-275. 

 
Allen, M. C. (2005). Assessment of gestational age and neuromaturation. Mental Retardation and 

Developmental Disabilities Research Reviews, 11(1), 21-33. 

 
Anderson, P., & Doyle, L. (2008). Cognitive and educational deficits in children born extremely 

preterm. Seminars in Perinatology, 32(1), 51-58. 

 
Bora, S., Pritchard, V. E., Moor, S., Austin, N. C., & Woodward, L. J. (2011). Emotional and 

behavioural adjustment of children born very preterm at early school age. Journal of Paediatrics 

and Child Health, 47(12), 863-869. 

 
Böhm, B., Katz-Salamon, M., Smedler, A., Lagercrantz, H., & Forssberg, H. (2002). Developmental 

risks and protective factors for influencing cognitive outcome at 5 1/2 years of age in very-low-

birthweight children. Developmental Medicine and Child Neurology, 44(8), 508-516. 

 
Böhm, B., Smedler, A., & Forssberg, H. (2004). Impulse control, working memory and other 

executive functions in preterm children when starting school. Acta Paediatrica, 93(10), 1363-

1371. 

 
Bhutta, A.T., Cleves, M. A., Casey, P. H., Cradock, M. M. & Anand, K. J. S., 2002. Cognitive and 

behavioral outcomes of school-aged children who were born preterm- A meta-analysis. Journal 

of the American Medical Association, 288(6), 728-737. 

 
Domellöf, E., Johansson, A-M., Farooqi, A., Domellöf, M., & Rönnqvist, L. (2013). Relations among 

upper-limb movement organization and cognitive function at school age in children born 

preterm. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 34(5), 344-352. 

 
Farooqi, A., Hägglöf, B., Sedin, G., Gothefors, G. & Serenius, F. (2007). Mental health and social 

competencies of 10 – to 12- year-old children born at 23 to 25 weeks of gestation in the 1990s: A 

Swedish national prospective follow-up study. Pediatrics, 120(1), 118-133. 



 17 

 
Fellman, V., Hellström-Westas, L., Norman, M., Westgren, M., Källén, K., Lagercrantz, H., & ... 

Wennergren, M. (2009). One-year survival of extremely preterm infants after active perinatal 

care in Sweden. Journal of the American Medical Association, 301(21), 2225-2233. 

 
Foulder-Hughes, L.A. & Cooke, R.W.I. (2003). Motor, cognitive, and behavioural disorders in 

children born very preterm. 45(2), 97-103. Developmental Medicine & Child Neurology, 45(2), 97-

103. 

 
Hanséus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. (2012). Barnmedicin. Studentlitteratur: Lund. 

 
Johansson, A., Domellöf, E., & Rönnqvist, L. (2014). Long‐term influences of a preterm birth on 

movement organization and side specialization in children at 4–8 years of age. Developmental 

Psychobiology, 56(6), 1263-1277. 

 
Johnson, S. (2007). Cognitive and behavioural outcomes following very preterm birth. Seminars 

in Fetal & Neonatal Medicine, 12(5), 363-373. 

 
Ketharanathan, N., Lee, W., & de Mol, A. C. (2011). Health-related quality of life, emotional and 

behavioral problems in mild to moderate prematures at (pre-) school age. Early Human 

Development, 87(10), 705-709. 

 
Miller, M., Bowen, J. R., Gibson, F. L., Hand, P. J. & Ungerer, J. A. (2001).Behaviour problems in 

extremely low birthweight children at 5 and 8 years of age. Child: Care, Health and Development, 

27(6), 569-581. 

 
Moster, D., Lie, R. T., & Markestad, T. (2008). Long-term medical and social consequences of 

preterm birth. The New England Journal of Medicine, 359(3), 262-273. 

 
Nadeau, L., Boivin, M., Tessier, R., Lefebvre, F. & Robaey, P. (2001). Mediators of behavioral 

problems in 7-year-old children born after 24 to 28 weeks of gestation. Journal of Developmental 

and Behavioral Pediatrics, 22(1), 1-10. 

 
Nakamura, B. J., Ebesutani, C., Bernstein, A., & Chorpita, B. F. (2009). A psychometric analysis of 

the Child Behavior Checklist DSM-Oriented Scales. Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment, 31(3), 178-189. 

 
Reuner, G., Hassenpflug, A., Pietz, J., & Philippi, H. (2009). Long-term development of low-risk 

low birth weight preterm born infants: Neurodevelopmental aspects from childhood to late 

adolescence. Early Human Development, 85(7), 409-413. 

 
Romero, R., Dey, S. K., & Fisher, S. J. (2014). Preterm labor: One syndrome, many causes. Science, 

345(6198), 760-765. 

 
Serenius, F., Källén, K., Blennow, M., Ewald, U., Fellman, V., Holmström, G., & ... Strömberg, B. 

(2013). Neurodevelopmental outcome in extremely preterm infants at 2.5 years after active 

perinatal care in Sweden. Journal of American Medical Association, 309(17), 1810-1820. 

 



 18 

Tong, S., Baghurst, P., & McMichael, A. (2006). Birthweight and cognitive development during 

childhood. Journal of Paediatrics and Child Health, 42(3), 98-103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


