
 

Hälsa och skolrelaterade svårigheter hos 
barn födda för tidigt i yngre skolålder 

 
Therese Berggren & Julia Jansson 

 

 

 

 

 

 

VT2016 

Examensarbete 30 hp 

Psykologprogrammet 300 hp 

Handledare: Erik Domellöf, Universitetslektor  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill först av allt rikta ett stort tack till vår handledare Erik Domellöf, för 

inspiration, stöd och vägledning under arbetet med denna examensuppsats.  



3 
 

Förkortningar 

 

AI – Arbetsminnesindex 

CBCL – Child Behavior Checklist 

EFT – Extremt för tidigt (GV < 28)  

ELFV – Extremt låg födelsevikt (< 1000gram) 

FG – Fullgånget (GV > 37)  

FT – För tidigt (GV < 37)  

FV - Födelsevikt 

GV – Gestationsvecka 

HIK – Intelligenskvot Hela skalan 

IK – Intelligenskvot  

LFV – Låg födelsevikt  (< 2500 g) 

MFT – Mycket för tidigt (GV 28-32)  

MLFV – Mycket låg födelsevikt (< 1500 gram)  

MÅFT – Måttligt för tidigt (GV 33-37)  

PFI – Perceptuellt funktionsindex 

PVL – Periventrikulär leukomalaci 

SI – Snabbhetsindex 

SUN – Svensk utbildningsnomenklatur 

VFI – Verbalt funktionsindex 

WISC-IV – Wechsler Intelligence Scale for Children, fjärde utgåvan 
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HÄLSA OCH SKOLRELATERADE SVÅRIGHETER HOS 

BARN FÖDDA FÖR TIDIGT I YNGRE SKOLÅLDER 

 

Therese Berggren & Julia Jansson 

 

 
Förbättring av den perinatala vården har lett till att fler barn födda för tidigt (FT) idag överlever. 

Tidigare forskning har visat att den prematura populationen utgör en riskgrupp för neurologiska 

och fysiska nedsättningar samt negativa hälsopåverkan, bland annat genom en ökad risk för 

skolrelaterade problem och mobbning. Syftet med denna studie var att undersöka hälsa och behov 

av stöd hos 6-8 åriga barn (n = 130) födda FT med avseende på fysiska och kognitiva 

begränsningar, skolrelaterade svårigheter och mobbning. Föräldrarapporterade fysiska 

begränsningar, skolrelaterade svårigheter och förekomst av mobbning undersöktes genom 

skattningsformulären Nordiska hälso och familjeformuläret och Child Behavior Checklist (CBCL). 

Kognitiv förmåga bedömdes genom Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth edition (WISC-

IV). Resultatet visade att synskada, trög mage, aptitlöshet och användande av glasögon förekom i 

större utsträckning hos barn födda mycket för tidigt (MFT) än hos barn födda fullgånget (FG). 

Resultatet visade även en skillnad i kognitiv förmåga, där barn födda MFT erhöll ett lägre resultat 

än barn födda FG, bägge grupper låg dock inom normalspannet.  Till skillnad från tidigare forskning 

visade resultatet inte att barn födda FT skiljde sig åt från barn födda FG avseende skolrelaterade 

svårigheter eller förekomsten av mobbning. Sammantaget pekar resultaten på att en MFT födsel 

inte behöver innebära avsevärt större besvär gällande hälsa, skolrelaterade svårigheter eller 

mobbning hos barn i tidig skolålder, trots en något sänkt generell kognitiv nivå. Möjliga anledningar 

till detta kan vara få deltagande barn födda extremt för tidigt (EFT) och/eller en effektiv 

neonatalvård i Sverige.  

 

Recent improvements in perinatal care have led to increased survival of children born premature. 

Previous research has shown that the premature population constitutes a risk group for 

neurological and physical impairments and adverse health effects, including an increased risk of 

school-related difficulties and bullying. The purpose of this study was to investigate the health and 

support needs of 6-8 year old children (n = 130) born premature, in terms of physical and cognitive 

impairments, school related difficulties and bullying. Parental reported physical impairments, 

school related difficulties and the occurrence of bullying were investigated by the Nordic health and 

family questionnaire and Child Behaviour Checklist (CBCL). Cognitive ability was assessed by the 

Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition (WISC-IV). The results showed that visual 

impairment, constipation, loss of appetite and the use of glasses were more frequent in children 

born very premature than in children born full-term. The results also showed a difference in 

cognitive ability, where children born very premature received lower results than children born 

full-term, both groups remained at an average level. In contrast to previous studies, the results did 

not show a difference between children born premature and children born full-term with regards 

to school related difficulties or the occurrence of bullying. Overall, the results indicate that a very 

premature birth need not involve considerably more problems concerning health, school-related 

difficulties or bullying among children in early school age, despite a slightly lower general cognitive 

level. Possible reasons for this could be few participating children born extremely premature, 

and/or an effective neonatal care in Sweden. 
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Fler barn födda för tidigt (FT; gestationsvecka, GV < 37) överlever idag tack vare 

framsteg inom den perinatala vården. I Sverige har den perinatala vården 

förbättrats sedan 1990-talet och svensk perinatalvård och neonatologi ligger nu i 

framkant vid internationella jämförelser (Olhager & Norman, 2015). Det föds 

årligen omkring 6000 barn FT i Sverige (Socialstyrelsen, 2015a) och cirka 400 av 

dessa barn föds extremt för tidigt (EFT; GV < 28) (The EXPRESS Group, 2009). Ju 

tidigare ett barn föds eller ju lägre födelsevikt barnet har desto mer ökar risken för 

efterföljande neuropsykologiska funktionsnedsättningar (Bhutta, Cleves, Casey, 

Cradock, Anand, 2002; Olhager & Norman, 2015). En prematur födsel avbryter och 

påverkar hjärnas normala utveckling (Volpe, 2001) vilket innebär en ökad risk för 

hjärnskador, bland annat skador på hjärnans gråa och vita substans (de Kieviet, 

Zoetebier, van Elburg, Vermeulen, & Oosterlaan, 2012; Soria-Pastor et al., 2009). 

Periventrikulär leukomalaci (PVL) är vanligt förekommande vid en prematur 

födsel och är en hjärnskada som förändrar regleringen av blodflöde runt 

ventriklarna i den vita substansen. PVL ligger till grund för många av de 

neurologiska nedsättningar som ofta förekommer hos barn födda FT (Choi, Rha & 

Park, 2016; Volpe, 2001).  

 

Hälsa kan beskrivas som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och innebär inte enbart total avsaknad av sjukdom eller funktionsnedsättning 

(World Health Organisation, u.å.). Barn födda FT har ofta svårigheter som påverkar 

hälsa och välbefinnande under deras uppväxt (Hack et al., 2005). Vanliga 

svårigheter är motoriska nedsättningar (de Kieviet, Piek, Aarnoudse-Moens & 

Oosterlaan, 2009), beteendeproblem (Anderson & Doyle, 2008) samt ökad 

prevalens av sociala- och emotionella problem (Jones, Champion & Woodward, 

2013).  Andra fysiska begränsningar som synsvårigheter (Cooke, Foulder-Hughes, 

Newsham, & Clarke, 2004) och astma (Vrijlandz, Gerritsen, Boezen, Duiverman & 

POPS-19 Collaborative Study Group, 2005) är även vanligt förekommande inom 

den prematura populationen. Överlag uppvisar barn födda FT, främst barn födda 

EFT, fler fysiska begränsningar och mer behov av hjälp och stöd i vardagen än barn 

födda fullgånget (FG; GV > 37) (Hack et al., 2005; Farooqi, Hägglöf, Sedin, Gothefors 

& Serenius, 2006). 

 

Kognitiva nedsättningar är en av de mest förekommande riskerna vid en för tidig 

födsel (Anderson & Doyle, 2008; Bhutta et al., 2002; Farooqi et al., 2006; Rickards, 

Kelly, Doyle, & Callanan, 2001). Flera studier har påvisat samband mellan kognitiva 

nedsättningar och minskad volym av hjärnans gråa och vita substans hos barn 

födda FT (de Kieviet et al., 2012; Soria-Pastor et al., 2009). Detta innebär bland 

annat en ökad risk för uppmärksamhets- och exekutiva svårigheter (Mulder, 

Pitchford, Hagger & Marlow, 2009) samt lägre kognitiv och intellektuell förmåga 

(Anderson & Doyle, 2008). Barn födda FT uppvisar generellt lägre resultat på 
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intelligenstest än barn födda FG, dock ligger dessa barns intelligenskvot (IK) 

vanligtvis inom normalspannet (± 1 SD, IK 85-115).  (Bhutta et al., 2002; de 

Amorim, de Castro Magalhães, Malloy-Diniz & Campos, 2013; Hallin, Hellström-

Westas, & Stjernqvist, 2010). Föräldrarnas utbildningsnivå är en faktor som 

tidigare har visat påverka intelligens och kognitiv förmåga hos barn födda 

prematurt (Aarnoudse‐Moens, Weisglas‐Kuperus, Duivenvoorden, Oosterlaan, & 

van Goudoever, 2013; Anderson & Doyle, 2008; Verrips et al., 2008), där lägre 

utbildning hos föräldrarna är en riskfaktor för lägre kognitiv förmåga 

(Aarnoudse‐Moens et al., 2013). Barn födda EFT, mycket för tidigt (MFT; GV 28-32) 

eller med en mycket låg födelsevikt (MLFV; < 1500 gram) med en IK inom 

normalspannet utgör fortfarande en riskgrupp för kognitiva nedsättningar som 

kan medföra beteende- och inlärningsproblem (Weisglas-Kuperus et al., 2009). 

Inlärningssvårigheter är generellt vanligt förekommande hos prematurt födda 

barn (Rickards et al., 2001). Studier har även visat att barn födda FT i högre 

utsträckning än barn födda FG behöver läsa om kurser (van Baar, Vermaas, Knots, 

de Kleine, & Soons, 2009), gå om en årsklass (Saigal et al., 2003) eller behöver mer 

undervisningsstöd i skolan (Chyi, Lee, Hintz, Gould & Sutcliffe, 2008; Saigal et al., 

2003; van Baar et al., 2009). För specifika skolämnen uppvisar barn i allmänhet, 

inklusive barn födda FT, mest svårigheter med läsning och skrivning (Keller-

Margulis, Dempsey, & Llorens, 2011). Det akademiska område som barn födda FT 

har uppvisat störst brister inom är matematik (Farooqi, Hägglöf & Serenius, 2013; 

Keller-Margulis et al., 2011; Litt, Taylor, Klein & Hack, 2005; Pritchard et al., 2009). 

 

Nyligen har det även uppmärksammats att barn födda FT, speciellt de födda EFT, 

och barn med låg födelsevikt (LFV; < 2500 g) utgör en riskgrupp för mobbning i 

skolan (Day, Van Lieshout, Vaillancourt & Schmidt, 2015a; Wolke, Baumann, 

Strauss, Johnson & Marlow, 2015). Vanliga riskfaktorer i relation till mobbning är 

lägre IK, sämre motoriska färdigheter, mindre fysisk styrka och mer fysiska 

nedsättningar, vilket ofta är förekommande begränsningar hos prematurt födda 

barn (Day et al., 2015a). Prevalensen för att ha blivit utsatt för mobbning i Sverige 

var åtta procent år 2015 (Arrhenius, 2015). Sverige rapporterade lägre prevalens 

för mobbing vid jämförelser inom Norden (Nordhagen, Nielsen, Stigum & Köhler, 

2005) och även vid internationella jämförelser inom Europa och Nordamerika 

(Chester et al, 2015; Craig et al., 2009). Majoriteten av studier som jämfört 

förekomsten av mobbning hos barn födda FT och barn födda FG har undersökt 

barn i åldrarna 14-16 år (Day et al., 2015b; Georgsdottir, Haraldsson, & 

Dagbjartsson, 2013; Grindvik et al., 2009; Johnson et al., 2003; Wolke et al., 2015; 

Yau et al., 2013) medan betydligt färre studier har undersökt barn i låg och 

mellanstadieåldern. Åtminstone två studier (Nadeau, Tessier, Lefebvre & Robaey, 

2004; Wolke et al., 2015) har undersökt mobbning hos barn i åldern sex-sju år. 

Resultaten i en av studierna (Nadeau et al., 2004) visade att barnen födda FT i 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weisglas-Kuperus%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18805824
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större utsträckning blev mobbade än barn födda FG, vilket indikerar att problemet 

kan förekomma i yngre skolålder.  

 

Sammantaget utgör barn födda FT en riskgrupp för neurologiska och funktionella 

nedsättningar som kan innebära en negativ hälsopåverkan inom flera områden i 

barnens liv. En lägre kognitiv förmåga, något som är vanligt hos barn födda FT, 

skulle exempelvis kunna innebära mer svårigheter i skolan. Andra fysiska och 

kognitiva begränsningar som synsvårigheter och lägre IK kan även innebära en 

ökad risk för att bli retad eller mobbad. Det är därför viktigt att vidare undersöka 

vilka besvär och vilket behov av stöd barn födda FT behöver redan i tidig skolålder, 

för att på bästa sätt kunna främja deras hälsa och välbefinnande. Syftet med denna 

studie var att undersöka hälsa och behov av stöd hos barn födda FT i yngre 

skolålder i norra Sverige, med avseende på fysiska och kognitiva begränsningar, 

skolrelaterade svårigheter och mobbning. Det råder brist på kunskap om hur hälsa 

och skolrelaterade svårigheter ser ut för barn födda FT i Sverige, till skillnad från 

mycket av tidigare forskning som är gjord i andra länder. Det finns även ett behov 

av mer undersökningar gällande barn födda FT på 2000-talet som har fått ta del av 

en förbättrad perinatalvård, till skillnad från tidigare forskning som främst 

undersökt barn födda FT under tidigt 90-tal i Sverige. Till vår kännedom har 

förekomst av mobbning hos barn födda FT i yngre skolålder i Sverige inte 

undersökts i någon tidigare studie.De huvudsakliga frågeställningarna var: 

 

1. Förekommer det mer fysiska begränsningar och ett större behov av 

tillhörande kompensatoriska hjälpmedel hos barn födda FT än hos barn 

födda FG?  

2. Finns det en skillnad i kognitiv förmåga mellan barn födda FT och barn 

födda FG? 

3. Förekommer det mer skolrelaterade svårigheter hos barn födda FT än hos 

barn födda FG?  

4. Är förekomsten av mobbning större hos barn födda FT än barn födda FG? 

 

En ytterligare frågeställning var om det finns några samband mellan 

fysiska/kognitiva begränsningar och skolrelaterade svårigheter respektive 

mobbning hos barn födda FT. För samtliga frågeställningar undersöktes barn 

födda FT i förhållande till gestationsålder genom indelningen barn födda MFT och 

barn födda måttligt för tidigt (MÅFT; GV 33-37). 

 

 

Metod 
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Denna studie ingår i en större tvärdisciplinär, longitudinell studie om prematur 

födsel kopplat till senare motorisk och neuropsykologisk funktion, beteende och 

hälsa (PREM-projektet, PI: Professor Louise Rönnqvist, Institutionen för psykologi, 

Umeå Universitet). 

 

Undersökningsdeltagare 

I denna undersökning  ingick ramprojektets samtliga barn i åldrarna 6-8 år (n = 

130; M = 7.8 år, SD = .6) födda mellan åren 2000 och 2005. I gruppen födda FT 

ingick 61 barn (GV 22-35; M = 7.8 år, SD = .6, range = 6.2-8.7 år) och i 

kontrollgruppen födda FG ingick 69 barn (GV 38-41; M = 7.8 år, SD = .6, range = 

6.2-8.8 år). Deltagare rekryterades efter tillgänglighet vid projektets start genom 

att använda födelseregister vid Norrlands universitetssjukhus. Alla barn födda FT 

hade fötts och vårdats vid den neonatala intensivvårdsavdelningen vid detta 

sjukhus. Barnen i kontrollgruppen rekryterades baserat på att de var födda FG, 

hade en normal födelsevikt, var födda vid samma sjukhus, var av samma kön och 

var född inom sju dagar från varje matchat barn född FT. Ett inklusionkriterie var 

att familjerna kunde ta sig till och från Umeå universitetet på samma dag 

(Johansson, 2012). Ingen av barnen födda FT hade någon känd kognitiv, sensorisk 

eller motorisk nedsättning vid projektets start. Inget barn i gruppen födda FT eller 

i kontrollgruppen födda FG  följde särskolans läroplan. Barnen födda FT delades in 

i två grupper; de födda mycket för tidigt (MFT), födda i GV 22-32 och de födda 

måttligt för tidigt (MÅFT), födda i GV 33-35. I gruppen födda MFT ingick 13 barn 

som var födda EFT (GV < 28). I Tabell 1 presenteras detaljerad information om de 

olika grupperna. Föräldrarnas utbildningsnivå undersöktes i denna studie som en 

bakgrundsfaktor (Tabell 2) och kodades enligt Svensk utbildningsnomenklatur 

(SUN). SUN är ett klassificeringssystem av utbildningar i Sverige, där en högre 

SUN-kod indikerar högre utbildningsnivå (Statistiska centralbyrån, 2000). Den 

genomsnittliga utbildningsnivån hos föräldrarna till barnen i denna undersökning 

var eftergymnasial utbildning 1-2 år i samtliga grupper.  

 

Tabell 1. Karaktäristika för deltagande barn i respektive grupp. 

    GV    FV  

 n Flickor/pojkar M SD Min-max  M SD Min-max 

MFT 30 10/20 28.23 2.76 22-32  1158 437 404-2106 

MÅFT 31 14/17 33.81 .48 33-35  2217 428 1367-2962 

FG 69 31/38 39.94 .92 38-41  3698 417 2910-4790 

Notera: GV, gestationsveckor; FV, födelsevikt; MFT, född mycket för tidigt; MÅFT, född måttligt för 

tidigt; FG, född fullgånget; M, medelvärde; SD, standardavvikelse. 
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Tabell 2. Genomsnittlig utbildningsnivå kodad enligt svensk utbildningsnomenklatur 

(SUN) för föräldrarna i respektive grupp. 

 SUN- kod Mödrar  SUN- kod Fäder 

 M SD  M SD 

MFT 45 10.85  42 10.86 

MÅFT 46 13.37  39 13.24 

FG 47 9.43  44 11.53 

Notera: MFT, född mycket för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född fullgånget; M, medel-

värde; SD, standardavvikelse. Medelvärdena ligger mellan SUN-kod 33 = gymnasial utbildning tre 

år, 41 = eftergymnasial utbildning, kortare än två år och 52 = eftergymnasial utbildning, två år. 

 

Procedur och material 

I samband med ramprojektet genomfördes bland annat en enkätinsamling där 

föräldrar till de barn som ingick i projektet fyllde i Nordiska hälso och 

familjeformuläret och Child Behavior Checklist (CBCL).  För bedömning av kognitiv 

förmåga användes den svenska versionen av Wechsler Intelligence Scale for 

Children – Fourth edition (WISC-IV), genomförd för deltagande barn i åldrarna 6-8 

år. Av deltagarna i denna studie hade 128 barn enkätdata från Nordiska hälso och 

familjeformuläret och 125 barn enkätdata från CBCL. Totalt 111 barn genomförde 

WISC-IV.  Information om föräldrarnas utbildningsnivå samlades in vid projektets 

start.  I denna studie användes Nordiska hälso och familjeformuläret och delar ur 

CBCL för att undersöka fysiska begränsningar, behov av stöd i skolan, 

skolrelaterade problem och förekomsten av mobbning. Resultat från WISC-IV 

användes som ett mått på kognitiv förmåga hos barnen. Samtlig data 

sammanställdes och analyserades i IBM SPSS Statistics version 23. 

 

Nordiska hälso och familjeformuläret innehåller frågor som ämnar identifiera och 

mäta allvarlighetsgraden av nedsättningar och hälsa hos barn (Berntsson & Kohler, 

2000). Frågeformuläret besvaras av föräldrar, biologisk eller annan, och inleds 

med bakgrundsfrågor rörande barnet och dess födsel. Första delen i formuläret 

innehåller frågor rörande fysiska begränsningar hos barnet som pågått under 

minst 12 månader. Detta inkluderar specifika frågor om exempelvis synskada, 

hörselskada, astma och trög mage. Frågorna är ja- och nej- frågor där vissa frågor 

vid ett ja-svar går att specificera genom att vidare besvara om besväret är lindrigt, 

måttligt eller svårt. Den andra delen i formuläret avser barnets behov av hjälp i 

dagsläget i form av läkemedel, specialkost eller annat medicinskt hjälpmedel för 

att kompensera för sina begränsningar. Den tredje delen avser barnets behov av 

omsorg av läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast eller annan hjälp i skolan 

och/eller hemmet. En fråga ämnar undersöka hur barnet trivs i skolan på en 

graderad skala från mycket bra, bra till mindre bra, även inkluderande 



10 

 

svarsalternativen vet ej och går ej i skola. Andra frågor ämnar undersöka om 

barnet blir mobbat eller mobbar andra där svarsalternativen är ofta, ibland, 

sällan/aldrig eller vet ej. Formuläret reviderades under ramprojektets gång och 

innehåller efter revideringen en fjärde del, som avser barnets skolgång samt 

familjeförhållanden. Skillnaden efter revideringen var marginell och innebar att 

formuläret även inkluderade specifika frågor om när barnet började förskola, 

förskoleklass och skola, om barnet följer särskolans läroplan samt frågor om 

föräldrarnas civilstånd, yrke och utbildningsnivå. I denna studie användes den 

äldre versionen av Nordiska hälso och familjeformuläret för vissa deltagare (n = 90) 

och den nyare versionen för andra (n = 38). 

 

Child Behavior Checklist (CBCL) är ett formulär för att beskriva barn och 

ungdomars problem och sociala kompetens vid psykisk problematik (Achenbach, 

1991). Formuläret finns i två versioner; ett för yngre barn (1,5-5 år) och ett för 

äldre barn och ungdomar (6-16 år). Formuläret för barn och ungdomar 6-16 år 

fylls i av föräldrar eller andra vårdnadshavare och beskriver barnets färdigheter 

samt beteende- och känslomässiga svårigheter  (Socialstyrelsen, 2015b).  CBCL är 

ett standardiserat och internationellt välanvänt instrument med god validitet 

(Bohlin & Janols, 2004). Formuläret består av två delar; den första delen handlar 

om barnets kompetens och den andra delen innehåller påståenden om barnets 

problematik. Kompetensdelen består av tre delskalor: Aktivitet, Social och Skola, 

där barnets kompetens mäts utifrån deltagande i aktiviteter, sociala färdigheter 

och skolprestationer  (Kyhle-Westermark & Sallnäs, 2004).  Frågor från 

kompetensdelen som berör sociala färdigheter är bland annat  hur många bästisar 

barnet har och hur ofta barnet leker med dem. Frågor från kompetensdelen som 

berör skola är skattningar av barnets prestation i skolämnena läsning, skrivning 

och matematik, där svarsalternativen utgår från en graderad skala; mycket under 

genomsnittet, under genomsnittet, genomsnittlig och över genomsnittet. I denna del 

ingår även frågor om barnet har gått om en klass och om barnet har problem i 

skolan. Kompetensdelen av CBCL anses vara mer kulturellt beroende och därför 

inte lika reliabel eller valid som den andra delen av formuläret (Kyhle-Westermark 

& Sallnäs, 2004). I denna studie användes kompetensdelens delskalor Social och 

Skola från den svenska versionen av CBCL 6-16 år. 

 

Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth edition (WISC-IV) är ett test som 

mäter den intellektuella förmågan hos barn mellan 6-16 år. Det är ett 

standardiserat test (M = 100, SD = 15) med god reliabilitet (Wechsler, 2007). 

Testet innehåller tio ordinarie deltest och fem kompletterande deltest. WISC-IV 

består av fyra index som mäter olika kognitiva funktioner. Verbalt funktionsindex 

(VFI) mäter olika aspekter av verbal förståelse som ordkunskap, 

slutledningsförmåga och begreppsbildning. Perceptuellt funktionsindex (PFI) 
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avser mäta förmågan till visuospatialt och logiskt tänkande. Arbetsminnesindex 

(AI) mäter förmågan till upprätthållande av uppmärksamhet, koncentration och 

innefattar förmågan att kunna hålla information aktuell i minnet och samtidigt 

bearbeta den med befintlig kunskap. Snabbhetsindex (SI) avser mäta förmågan till 

snabbhet för motorisk och mental bearbetning. Dessa fyra index ger tillsammans 

ett mått på barnets generella intellektuella förmåga vilket uttrycks i IK-poäng för 

hela skalan (HIK) (Smedler & Tideman, 2009). Den svenska versionen av WISC-IV, 

som användes här, innehåller svenska normeringsgrupper (Wechsler, 2007). I 

denna studie användes de tio ordinarie deltesten uttryckt i de fyra indexen (VFI, 

PFI, AI, SI) samt HIK. 

 

Statistiska analysmetoder 

För att besvara frågeställningen om förekomst av fysiska begränsningar och behov 

av tillhörande kompensatoriska hjälpmedel analyserades data ur Nordiska hälso 

och familjeformuläret gällande föräldrarapporterade fysiska begränsningar och 

behov av kompensatoriska hjälpmedel. För att besvara frågeställningen om 

skillnad i kognitiv förmåga analyserades resultatet från delskalorna VFI, PFI, AI, SI 

samt HIK för WISC-IV. För att besvara frågeställningen om förekomst av 

skolrelaterade svårigheter analyserades frågorna ur Nordiska hälso och 

familjeformuläret gällande skolgång och frågorna ur CBCL gällande om barnet har 

gått  om en klass, har problem i skolan och föräldraskattningen över prestation i 

skolämnena läsning, skrivning och matematik. För att besvara frågeställningen om 

förekomst av mobbning analyserades data ur ur Nordiska hälso och 

familjeformuläret gällande  om barnet  blir mobbat eller mobbar andra och frågor 

från CBCL gällande antal bästisar barnet har och hur ofta barnet träffar sina 

kompisar. All data undersöktes inledningsvis med avseende på normalfördelning 

(+/- 3 skewness och kurtiosis).  

 

När variabler var på nominalskalenivå och chi-två inte kunde användas då de 

förväntade frekvenserna i cellerna var ≤ 5, användes Fisher’s exact test för att 

jämföra grupperna födda MFT och MÅFT mot FG (MFT vs FG, respektive MÅFT vs 

FG). Detta var aktuellt för frågorna gällande barnets fysiska begränsningar, behov 

av kompensatoriska hjälpmedel, om barnet har gått om en klass, har problem i 

skolan samt om barnet behöver specialundervisning. För jämförelse mellan 

grupperna födda MFT, MÅFT och FG gällande icke-normalfördelade variabler, 

användes det icke-parametriska testet Kruskal-Wallis. Detta var aktuellt för 

frågorna om hur barnet trivs i skolan och om barnet blir mobbad eller mobbar 

andra. Envägs-ANOVA användes för att jämföra grupperna födda MFT, MÅFT och 

FG gällande resultatet från WISC-IV, skattningen över prestationen i läsning, 

skrivning och matematik, hur många bästisar barnet har och hur ofta barnet träffar 

sina kompisar. Post hoc-test gjordes vid signifikanta resultat med Sheffé, för att 
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undersöka mellan vilka grupper signifikanta skillnader fanns. Eta2 användes för att 

beräkna effektstorlek. Pearson’s r användes för sambandsanalys mellan 

gestationsålder för barn födda FT och resultatet på WISC-IV. För att beskriva 

signifikanta korrelationer användes Muijs (2011) definitioner: < .1 = svag; < .3 = 

modest; < .5 = måttlig; < .8 = stark; ≥ .8 = mycket stark. En signifikansnivå på .05 

användes för alla analyser. 

 

Etiska överväganden 

Ramprojektet inom vilken denna studie ingår är granskat och godkänt av 

etikprövningsnämnden i Umeå innan data samlades in, i vilket ingår syftet och 

utförandet av denna delstudie. Data som användes under denna undersökning har 

behandlats konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).  

 

 

Resultat 

 

Fysiska begränsningar och behov av kompensatoriska hjälpmedel 

Förekomsten av fysiska begränsningar respektive behov av hjälp för att 

kompensera för sådana begränsningar var låg inom alla grupper (Tabell 3 och 4). 

Fisher’s exact test visade ett mindre antal signifikanta skillnader mellan barn födda 

MFT, MÅFT och födda FG. I gruppen födda MFT uppgav 27% att de hade en 

synskada, jämfört med 3% av barnen födda MÅFT och 10% av barnen födda FG (p 

= .035). Av barnen födda MFT uppgav 23% att de hade normal syn med glasögon 

jämfört med 3% av barnen födda MÅFT och 7% av barnen födda FG (p = .039). I 

gruppen födda MFT beskrev 27% att de hade besvär med trög mage, jämfört med 

13% av barnen födda MÅFT och 9% av barnen födda FG (p = .029).  Av barnen 

födda MFT uppgav 13% besvär med aptitslöshet, jämfört med 0% av barnen födda 

MÅFT respektive FG (p = .009). Det vanligaste förekommande hjälpmedlet barnet 

behövde för att kompensera för sina nedsättningar enligt föräldrarnas skattningar, 

var glasögon, där 30% av barnen födda MFT använde glasögon jämfört med 7% av 

barnen födda MÅFT respektive födda FG (p = .01). Tio procent av barnen födda 

MFT behövde någon form av hjälpmedel för att klara sina dagliga aktiviteter 

jämfört med 0% av barnen födda MÅFT respektive födda FG (p = .03). 
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Tabell 3. Frekvens av fysiska begränsningar som pågått ≥ 12 månader för de 

respektive grupperna. 

 FT  
FG 

(n = 67) 
 

MFT  
(n = 30) 

MÅFT  
(n = 31) 

Synskada 8 (27)* 1 (3) 8 (10) 
    Normal syn med glasögon 7 (23)* 1 (3) 5 (7) 
    Ej helt återställd syn med glasögon 1 (3) 0 0 
    Endast ljusseende (båda ögonen) 0 0 0 
    Endast ljusseende (ena ögat) 0 0 0 
    Helt blind 0 0 0 
Synrelaterade problem 3 (10) 1 (3) 2 (3) 
    Har svårt att hitta saker när det är rörigt 1 (3) 1 (3) 1 (1) 
    Har svårt att känna igen en person genom att titta på                              
den personens ansikte 

0 0 0 

    Snubblar ofta över trottoarkanter eller ojämnheter 1 (3) 1 (3) 0 
    Svårt att hitta till ställen där han/hon inte varit så ofta 0 0 0 

 Svårt att lokalisera föremål, som är långt borta när 
någon pekar ut dem 

1 (3) 1 (3) 1 (1) 

    Svårt att uppfatta om en bil närmar sig på vägen 0 0 0 
    Svårt att lära sig gå ner för trappan som liten 1 (3) 0 0 
Hörselskada 1 (3) 0 1 (1) 
    Nedsatt hörsel, klarar sig utan hörapparat 1 (3) 0 1 (1) 
    Nedsatt hörsel, klarar sig bra med hörapparat 0 0 0 
    Svårt nedsatt hörsel, klarar sig delvis med hörapparat 0 0 0 
    Helt döv 0 0 0 
Talproblem    
    Stamning 0 0 0 
    Svårt att uppfatta/förstå barnets tal 1 (3) 1 (3) 2 (3) 
Mag/tarmbesvär 5 (17) 2 (7) 11 (16) 
Astma 7 (23) 3 (10) 8 (12) 
Eksem 5 (17) 4 (13) 11 (16) 
Allergisk snuva 3 (10) 1 (3) 7 (10) 
Kramper/epilepsi 0 0 1 (1) 
Rörelsehinder 1 (3) 0 0 

 Klarar inte att på egen hand använda allmänna                                                                    
kommunikationsmedel 

2 (7) 0 0 

    Kan ej cykla pga. rörelsehinder 0 0 0 
    Kan ej delta i vissa fysiska aktiviteter i skolan 1 (3) 0 0 
    Har svårt att gå längre än 200 meter utan hjälp 0 0 0 
    Har svårt att gå uppför trappor 0 0 0 
    Har svårt att klä sig utan hjälp 1 (3) 0 0 
    Har svårt att bada/tvätta sig själv (utan hjälp) 1 (3) 0 0 
    Kan inte gå utan hjälp 0 0 0 
    Rörelsehinder 0 0 0 
    Har svårt att gå på toaletten utan hjälp 0 0 0 
    Barnet är rullstolsburet 0 0 0 
Trög mage 8 (27)* 4 (13) 6 (9) 
Matningssvårigheter 0 0 0 
Aptitlöshet 4 (13)** 0 0 
Huvudvärk 4 (13) 4 (13) 4 (6) 
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Sömnlöshet 1 (3) 0 0 
Ryggbesvär 0 0 0 
Yrsel 0 0 0 
Annat besvära 3 (10) 2(7) 4 (6) 
Blivit tillsagt av läkare att barnet inte växer bra 2 (7) 0 2 (3) 
Utretts pga dålig tillväxt 0 0 2 (3) 

Notera: FT, född för tidigt; MFT, född myckt för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född 

fullgånget.  

Värden anges i n (%). 
*Signifikant skillnad, p < .05 mot barn födda FG, beräknat med Fisher’s exact test. 
** Signifikant skillnad, p < .01 mot barn födda FG, beräknat med Fisher’s exact test. 
aAnnat besvär specificerades fritt av föräldern och inkluderade; magkatarr, ont i magen, värk i knän 

och fötter, urinläckage, överkänslighet mot mjölkprotein. 

 

Tabell 4. Behov av kompensatoriska hjälpmedel i de respektive grupperna. 

 FT  

FG 

(n = 67) 
 

MFT  

(n = 30) 

MÅFT 

(n = 31) 

Använder receptbelagda läkemedel 7 (23) 3 (10) 7 (10) 

Behöver specialkost 2 (7) 1 (3) 11 (16) 

Använder glasögon 9 (30)* 2 (7) 5 (7) 

Använder apparat för nedsatt hörsel 0 0 0 

Har hjälp med utrustning för att kunna gå eller något 

hjälpmedel 

0 0 0 

Behöver specialutrustning för att bada eller tvätta sig 0 0 0 

Behöver hjälp för att bada eller tvätta sig 1 (3) 0 0 

Behöver särskilda hjälpmedel för att gå på toaletten 0 0 0 

Är rullstolburet 0 0 0 

Behöver överhuvudtaget någon form av medicinskt 

hjälpmedel för att klara sina dagliga aktivitetera  

3 (10)* 0 0 

Notera: FT, född för tidigt; MFT, född myckt för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född 

fullgånget.  

Värden anges i n (%). 
*Signifikant skillnad, p < .05 mot barn födda FG, beräknat med Fisher’s exact test. 
aVilket hjälpmedel specificerades fritt av föräldern och inkluderade; bildschema, aktivitetstavla, 

bolldyna och timstock. 

 

Kognitiv förmåga 

Medelvärden för de fyra huvuddelskalorna samt generell intellektuell förmåga 

enligt WISC-IV för grupperna födda MFT, MÅFT och FG presenteras i Tabell 5.  
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Tabell 5. Medelvärden (M) och standardavvikelse (SD) över resultatet på WISC-IV i 

respektive grupp. 

 MFT 

(n = 29) 

MÅFT 

(n = 22) 

FG 

(n = 60) 

 M SD M SD M SD 

VFI 94** 9.94 98 10.16 102 10.14 

PFI 99** 13.50 104 14.93 109 11.60 

AI 86 9.61 89 14.62 92 11.34 

SI 93 14.29 98 13.33 98 12.16 

HIK 92*** 10.43 97 11.63 102 10.40 

Notera: MFT, född mycket för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född fullgånget; VFI , verbalt 

funktionsindex; PFI, perceptuellt funktionsindex; AI, arbetsminnesindex; SI, snabbhetsindex; HIK, 

Intelligenskvot Hela skalan. 
** Signifikant skillnad, p < .01 mot barn födda FG. 
*** Signifikant skillnad, p < .001 mot barn födda FG. 

 

Envägs-ANOVA visade en signifikant skillnad mellan grupperna födda MFT, MÅFT 

och FG på delskalan VFI, F(2, 111) = 6.58, p = .002, ηp2 = .11, PFI, F(2, 111) = 5.58, p 

= .005, ηp2 = .09 och HIK, F(2, 111) = 8.25, p < .001, ηp2 = .13. Post hoc-test visade 

att gruppen MFT hade ett signifikant lägre resultat än gruppen FG för både VFI, PFI 

och HIK. Gestationsveckor inom gruppen födda FT korrelerade även signifikant 

med VFI, PFI och HIK, modest positivt för VFI r(49) = .29, p = .041, måttligt positivt 

för PFI r(49) = .3, p = .035 och måttligt positivt för HIK, r(49) = .38, p = .006, vilket 

innebär att ju lägre gestationsålder barnet hade desto lägre resultat på VFI, PFI och 

HIK.  

 

Skolrelaterade svårigheter 

I gruppen födda MFT var det två barn (7%) som hade gått om en klass och i 

grupperna födda MÅFT och födda FG var det ingen som uppgett att de gått om en 

klass. Den uppgivna anledningen till varför de två barnen hade gått om en klass var 

att det ena barnet stannat kvar ett extra år på dagis och det andra barnet (född i 

december, för tidigt) hade börjat tillsammans med barn födda det år som barnet 

skulle varit född vid fullgången födsel. På den fritt specificerade frågan om 

problematik i skolan uppgavs sex barn (20%) i gruppen födda MFT, fem barn 

(16%) i gruppen födda MÅFT och nio barn (13%) i gruppen födda FG, ha 

svårigheter i skolan. Problemen inom alla grupper handlade om matematik, 

läsning, koncentration, rastlöshet och uthållighet. Fisher’s exact test visade inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna gällande om de gått om en klass eller 

förekomst av svårigheter i skolan. 
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I gruppen födda MFT var det tre barn (10%) som behövde specialundervisning 

eller undervisningsstöd i skolan enligt föräldrarnas skattningar, jämfört med två 

barn (7%) i gruppen födda MÅTF och ett (1%) i gruppen födda FG. Om barnet 

behövde specialundervisning eller undervisningsstöd specificerades svaret med 

vilken typ av stöd (Tabell 6). Fisher’s exact test visade dock inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna gällande behov av stöd i skolan. 

 

Tabell 6. Behov av stöd i skolan för de respektive grupperna. 

 FT  

FG 

(n = 67) 
 

MTF  

(n = 30) 

MÅTF 

(n = 31) 

Barnet är  i behov av specialundervisning eller 

undervisningsstöd i skolan 

Vilken typ av stöd (möjligt att markera flera alternativ) 

3 (10) 2 (7) 1 (1) 

   Undervisningsstöd sker i klassen 2 (7) 2 (7) 0 

Specialundervisning/undervisningsstöd sker i 

särskildgrupp 

1 (3) 1 (3) 1 (1) 

   Barnet är inskrivet i särskola 0 0 0 

   Barnet är inskrivet i särklass i den vanliga skolan 0 0 0 

Barnet är inskrivet i särskola men får integrerad 

undervisning och stöd i vanlig klass 

0 0 0 

   Barnet har en personlig assistent i skolan                         2 (7) 0 0 

Notera: FT, född för tidigt; MFT, född myckt för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född 

fullgånget.  

Värden anges i n (%). 

 

Genomsnittligt resultat över föräldraskattning av prestation i skolämnena läsning, 

skrivning och matematik presenteras i Tabell 7. Envägs-ANOVA visade inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna gällande föräldraskattningen av 

skolprestationer.  
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Tabell 7. Medelvärden (M) och standardavvikelse (SD) för skattning av prestationer i 

skolämnen för respektive grupp. 

 
MFT 

(n = 29) 

MÅFT 

(n = 31) 

FG 

(n = 65) 

 M SD M SD M SD 

Läsning 3.1 .59 3.3 .60 3.2 .62 

Skrivning 3 .57 3.1 .48 3.1 .49 

Matematik 3.1 .69 3.2 .59 3.4 .55 

Notera: MFT, född mycket för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född fullgånget; FT, född för 

tidigt. 1 = mycket under genomsnittet, 2 = under genomsnittet, 3 = genomsnittlig och 4 = över 

genomsnittet. 

 

Gällande trivsel i skolan uppgav 57% i gruppen födda MFT, 61% i gruppen födda 

MÅFT och 54% i gruppen födda FG att de trivs mycket bra i skolan (Tabell 8). 

Kruskal-Wallis test visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna angående 

trivsel i skolan. 

 

Tabell 8. Svarsfrekvens gällande trivsel i skolan för respektive grupp. 

 Mycket bra Bra Mindre bra Vet ej Går ej i skola 

MFT (n = 30) 17 (57) 7 (23) 0 0 1 (3) 

MÅFT (n = 31) 19 (61) 10 (32) 0 0 0 

FG (n = 67) 37 (54) 22 (32) 1 (1) 1 (1) 0 

Notera: MFT, född mycket för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född fullgånget. 

Värden anges i n (%).  

Övrig procent än den sammanslagna (%) i respektive grupp är bortfall. 

 

Förekomst av mobbning 

Inom grupperna födda MFT, MÅFT och FG hade barnen i genomsnitt 2-3 bästisar 

och träffade sina kompisar mellan 1-3 gånger per vecka enligt föräldrarnas 

skattningar. Envägs-ANOVA visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

angående antal bästisar barnet har eller hur ofta barnet träffade sina kompisar. 

 

Två barn (7%) i gruppen födda MFT, ett barn (3%) i gruppen födda MÅFT och fyra 

barn (6%) i gruppen födda FG blev ibland mobbade enligt föräldrarnas 

rapportering (Tabell 9). Utifrån föräldrarapporteringen var det ett barn (3%) i 

gruppen födda MFT och ett barn (1%) i gruppen födda FG som ibland mobbade 

andra barn, samt ett barn (1%) i gruppen födda FG som gjorde det ofta (Tabell 10). 
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Kruskal-Wallis test visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande 

mobbning. 

 

Tabell 9. Svarsfrekvens gällande förekomst av mobbning av barnet för respektive 

grupp. 

 Ofta Ibland Sällan/aldrig Vet ej 

MFT (n = 30) 0 2 (7) 25 (83) 2 (7) 

MÅFT (n = 31) 0 1 (3) 29 (94) 0 

FG (n = 67) 0 4 (6) 57 (83) 4 (6) 

Notera: MFT, född mycket för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född fullgånget. 

Värden anges i n (%). 

Övrig procent än den sammanslagna (%) i respektive grupp är bortfall. 

 

Tabell 10. Svarsfrekvens gällande om barnet mobbar andra barn för respektive 

grupp. 

 Ofta Ibland Sällan/aldrig Vet ej 

MFT (n = 30) 0 1 (3) 26 (87) 2 (7) 

MÅFT (n = 31) 0 0 28 (90) 1 (3) 

FG (n = 67) 1 (1) 1 (1) 55 (80) 8 (12) 

Notera: MFT, född mycket för tidigt; MÅFT, född måttligt för tidigt; FG, född fullgånget. 

Värden anges i n (%). 

Övrig procent än den sammanslagna (%) i respektive grupp är bortfall. 

 

Samband mellan fysiska/kognitiva begränsningar och skolrelaterade svårigheter 

respektive mobbning 

Resultatet angående skolrelaterade svårigheter och förekomsten av mobbning 

skiljde sig inte signifikant åt mellan grupperna och få barn uppgav problem inom 

dessa områden. Av den anledningen var det inte relevant att undersöka statistiska 

samband mellan fysiska/kognitiva begränsningar och skolrelaterade svårigheter 

respektive mobbning. 

 

Diskussion 

 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hälsa och behov av 

stöd hos barn födda FT i yngre skolålder i Sverige, med avseende på fysiska och 

kognitiva begränsningar, skolrelaterade svårigheter och mobbning. Syftet 

undersöktes genom att analysera data från Nordiska hälso och familjeformuläret, 

CBCL och WISC-IV. Resultaten visade att fysiska begränsningar generellt 
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förekommer i liten utsträckning hos barn födda FT. Barn födda MFT uppvisade 

dock mer fysiska begränsningar som synskada, trög mage, aptitlöshet samt ett 

större användande av glasögon och ett större behov av någon form av medicinskt 

hjälpmedel för att klara vardaglig aktivitet än barn födda MÅFT eller FG. Barn 

födda MFT erhöll även lägre resultat än barn födda FG på WISC-IV, bägge grupper 

låg dock inom normalspannet (± 1 SD, IK 85-115). Svårigheter i skolan var inte 

vanligt förekommande och skiljde sig inte åt mellan grupperna. Mobbning förekom 

i liten utsträckning hos både barn födda FT och FG. 

 

Resultatet angående synskada går i linje med konsekventa resultat från tidigare 

forskning (Cooke et al., 2004; Gäddlin, Finnström, Hellgren & Leijon, 2007; Hack et 

al., 2005). Till vår kännedom har få studier påvisat förekomst av trög mage eller 

aptitlöshet hos barn födda FT. En studie (Farooqi et al., 2006) som undersökte 

hälsa hos barn födda EFT, visade en ökad förekomst av trög mage för dessa barn, 

däremot ingen ökad förekomst av aptitlöshet. Det krävs ytterligare forskning för 

att bekräfta om magproblem förekommer i större utsträckning hos barn födda FT 

och möjliga orsaker till detta. En eventuell förklaring till den ökade förekomsten av 

aptitlöshet hos barnen födda MFT i denna studie kan vara att två av de fyra barn 

som uppgav detta besvär hade ett receptbelagt läkemedel där aptitlöshet är en 

vanlig biverkning. Antalet förekommande fysiska begränsningar var generellt lågt 

hos barn födda MFT i denna studie. Det skiljer sig därmed från annan forskning 

som visat att barn födda EFT eller med extremt låg födelsevikt (ELFV; < 1000 g) 

ofta har betydligt fler fysiska begränsningar och är i behov av hjälpmedel i 

vardagen jämfört med barn födda FG (Hack et al., 2005; Farooqi et al., 2006). En 

anledning till skillnaden kan vara att denna studie endast använde 

föräldrarapportering för att mäta hälsa och besvär. För att få en mer övergripande 

och integrerad bild av barnets hälsa skulle även självrapportering från barnen eller 

medicinska undersökningar och journaler inkluderats, vilket andra studier har 

gjort (Hack et al., 2005; Hallin et al, 2010; Farooqi et al., 2006). Barnen i denna 

undersökning är födda mellan år 2000 och 2005 och har fått ta del av en förbättrad 

perinatalvård i Sverige sedan 90-talet (Olhager & Norman, 2015). Det kan vara 

ytterligare en anledning till att barnen födda FT uppvisade mindre fysiska 

begränsningar än exempelvis vad Farooqis et al. (2006) studie på barn födda 

under tidigt 90-tal i Sverige visade. En förbättrad perinatalvård kan därmed 

möjligen ha främjat utvecklingen hos barn födda prematurt i denna studie, som 

indikerat av en lägre förekomst av fysiska begränsningar. Resultatet över fysiska 

begränsningar var överlag mycket positivt då det visade att barn födda FT 

generellt uppvisade god hälsa. En svensk uppföljningsstudie av tonåringar med 

MLFV visade att få av dem hade nedsättningar som avsevärt påverkade deras 

vardag (Gäddlin et al., 2007).  I en annan svensk longitudinell studie beskrev 

tonåringar födda EFT att de överlag upplever sig ha en god hälsa (Hallin et al., 
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2010). Resultatet från denna studie visar att god hälsa och få fysiska begränsningar 

även förekommer hos barn födda FT i yngre skolålder i Sverige.  

 

Barn födda MFT uppvisade lägre resultat än barn födda FG på delskalorna VFI och 

PFI samt HIK från WISC-IV. Viktigt att notera är dock att resultaten för bägge 

grupper barn födda FT, även MFT, låg inom normalspannet. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning kring kognitiv förmåga och resultat på 

intelligenstest hos barn födda FT (de Amorim et al., 2013; Hallin et al., 2010). Det 

faktum att gestationsveckor korrelerade positivt med resultat på delskalorna VFI 

och PFI samt HIK indikerar att lägre gestationsålder är förknippat med lägre 

resultat på WISC-IV, vilket går i linje med tidigare forskning (Anderson & Doyle, 

2008). Styrkan på dessa samband var dock endast modest till måttlig. Eftersom 

risken för kognitiva nedsättningar ökar ju tidigare ett barn föds (Bhutta et al., 

2002; Weisglas-Kuperus et al., 2009) är det tänkbart att sambandet mellan 

gestationsålder och kognitiv nivå ökat i styrka om fler deltagare hade varit födda 

EFT. Utbildningsnivå hos föräldrar är en faktor som har visat påverka kognitiv 

förmåga hos barn födda FT (Aarnoudse‐Moens et al., 2013; Anderson & Doyle, 

2008; Verrips et al., 2008). Föräldrarnas utbildningsnivå skiljde sig inte åt mellan 

grupperna i denna undersökning, och kan därför inte förklara någon del av 

skillnad i kognitiv förmåga mellan grupperna. Riskfaktorer kopplade till en för 

tidig födsel, MFT i synnerhet, leder uppenbarligen till en lägre generell kognitiv 

nivå. Sammantaget med den huvudsakligen goda hälsan enligt ovan, kan det dock 

ses som en styrka att barnen födda FT i denna studie generellt presterade inom ett 

genomsnittligt intellektuellt funktionsspann.  

 

Utifrån att barnen födda FT i denna studie uppvisade få riskfaktorer gällande hälsa 

och en generell kognitiv förmåga inom normalspannet (± 1 SD, IK 85-115) är det 

inte förvånande att förekomsten av svårigheter i skolan även var låg. Barnen har 

inte behövt gå om en klass, de presterade genomsnittligt i skolämnena läsning, 

skrivning och matematik och uppgav att de trivs bra i skolan. Att barnen födda FT 

inte uppvisade mer svårigheter i skolan än kontrollbarnen skiljer sig från tidigare 

forskning (Chyi et al., 2008; Saigal et al., 2003; van Baar et al., 2009). En förklaring 

till skillnaden kan vara urvalet, som i denna studie bestod av få barn födda EFT 

eller födda med ELFV, till skillnad från Saigal et al. (2003) som hade större urval 

och undersökte barn födda med MLFV eller ELFV. Chyi et al. (2008) och van Baar 

et al. (2009)  har dock visat att även barn födda MÅFT har mer problem i skolan 

och större behov av stöd. Att liknande resultat inte återfanns i denna studie skulle 

kunna, som tidigare nämnt, bero på urvalsstorlek och att endast 

föräldraskattningar användes för att undersöka skolrelaterade svårigheter. Både 

Chyi et al. (2008) och van Baar et al. (2009) hade större urval och använde sig av 

flera instrument för att bedöma barnets prestationer och behov av stöd i skolan, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weisglas-Kuperus%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18805824


21 
 

däribland akademisk utvärdering från lärare och psykometrisk testning. Sådana 

instrument skulle kunna ha gett en mer övergripande och pålitlig bild över hur 

barns kompetens och behov i skolan ser ut i Sverige, än enbart skattningar från 

föräldrar.  

 

Den relativt höga utbildningsnivån hos föräldrarna kan bidra till att barnen i 

samtliga grupper inte upplever stora svårigheter i skolan, eftersom föräldrars 

utbildningsnivå har visat sig ha en positiv inverkan på barns skolprestationer 

(Myrberg & Rosén, 2009; Sirin, 2005). Föräldrarna rapporterade att barnen trivs 

bra i skolan och överlag verkar ha en god hälsa, något som kan bidra till ökad 

kapacitet att prestera i skolan (Gustafsson et al., 2010). Kraven i skolan ökar med 

stigande ålder. Barnen i denna studie var 6-8 år och har precis börjat skolan. Det 

kan tänkas att skolan i framtiden visar sig vara mer utmanande, främst kanske för 

barnen födda FT med något lägre kognitiv förmåga. Dessa barn kan eventuellt 

komma att uppvisa mer svårigheter i skolan och vara i större behov av 

undervisningsstöd allt eftersom kraven ökar. Det kan därför vara viktigt att följa 

upp barnen i denna studie när de blir äldre, för att vidare undersöka om 

skolrelaterade svårigheter ökar med ålder.  

 

Gällande skolprestationer visade resultatet att alla barn presterade genomsnittligt 

i läsning, skrivning och matematik utifrån föräldrarnas skattningar. Forskning 

kring skolprestationer har visat att barn födda FT främst uppvisar svårigheter 

inom matematik (Farooqi et al., 2013; Keller-Margulis et al., 2011; Litt et al., 2005; 

Pritchard et al., 2009). Viss forskning pekar på att det i högre utsträckning är 

pojkar födda FT som uppvisar dessa svårigheter (Johnson & Breslau, 2000), även 

om resultaten inte är entydiga (Litt et al., 2005; Pritchard et al., 2009). Urvalet i 

denna studie var litet och uppdelningen av kön skulle innebära för få deltagare i 

varje grupp för reliabla statistiska analyser och av den anledningen fanns det ingen 

frågeställning angående könsskillnader. Trots detta visade en närmare 

undersökning av pojkarnas prestation i matematik en signifikant skillnad (p < 

.001) som i viss mån överensstämmer med tidigare forskning (Johnson & Breslau, 

2000). Pojkar födda FG skattades lite närmare ”över genomsnittet” (M = 3.6, SD = 

.5) jämfört med en skattning på genomsnittlig nivå för pojkar födda FT (M = 3.1, SD 

= .56). Motsvarande skillnad kunde inte hittas mellan flickor födda FT och FG. 

Resultatet skulle försiktigt kunna tolkas som att pojkar födda FT generellt inte 

presterar på en lika hög nivå i matematik som pojkar födda FG. Det krävs dock mer 

specifika undersökningar med större urval och bättre instrument för att säkert 

kunna uttala sig om detta.  

 

Barnen födda FT och FG hade generellt 2-3 bästisar, vilket tyder på att de flesta 

barn i viss utsträckning var socialt inkluderad och förstärker resultatet över en låg 
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förekomst av mobbning. Tidigare studier har visat att förekomst av mobbning är 

större hos barn födda FT, främst de födda EFT eller med LFV (Day et al., 2015a). En 

anledning till att denna studie skiljer sig från tidigare forskning kan vara den lägre 

prevalensen för mobbning i Sverige jämfört med andra länder (Chester et al, 2015; 

Craig et al., 2009; Nordhagen et al., 2005). I Sverige har det under lång tid arbetats 

förebyggande mot mobbning, genom interventioner i form av lagstiftningar och 

riktlinjer inom skola och arbetsplatser (Nordhagen et al., 2005). En annan 

förklaring till den låga förekomsten av mobbning skulle kunna vara att riskfaktorer 

i relation till mobbning som låg IK och fysiska/motoriska nedsättningar (Day et al., 

2015a) inte var vanligt förekommande i urvalsgruppen. Barnen födda FT 

uppvisade kognitiv förmåga inom genomsnittet och få fysiska begränsningar i form 

av exempelvis motoriska svårigheter. Med fler deltagare födda EFT kanske 

riskfaktorer kopplat till mobbning hade varit vanligare, och som ett resultat av det 

eventuellt en större förekomst av mobbning. Mobbning av barn födda FT har mest 

undersökts och påvisats i högstadieålder (Day et al., 2015b; Georgsdottir et al., 

2013; Grindvik et al., 2009; Johnson et al., 2003; Wolke et al., 2015; Yau et al., 

2013). En studie har visat att mobbning av barn födda FT förekommer även i 

lågstadieålder (Nadeau et al., 2004), i motsats till resultatet i den aktuella studien.  

I linje med diskussionen ovan skulle denna skillnad kunna bero på att studien av 

Nadeau et al. (2004) genomfördes i Kanada, där prevalensen för mobbning är 

högre än i Sverige (Chester et al, 2015; Craig et al., 2009) samt involverade barn 

födda EFT. En ytterligare förklaring skulle kunna vara att Nadeau et al. (2004) 

använde instrument som inkluderade rapporteringar från barnen själva. Wolke et 

al. (2015) som inte påvisade en högre förekomst av mobbning hos barn födda FT i 

yngre skolålder, använde precis som denna studie, föräldrarapportering för att 

bedöma förekomsten av mobbning. Det kan därför tänkas att om självrapportering 

av mobbning inkluderats i denna studie skulle resultatet sett annorlunda ut. 

Åtminstone en longitudinell studie (Wolke et al., 2015) har visat att förekomst av 

mobbning ökar när barnen blir äldre. Det är därför viktigt att vidare undersöka och 

följa upp barnen i denna studie när de blir äldre, för att bekräfta om den låga 

förekomsten av mobbning är bestående eller om dessa barn utgör en riskgrupp för 

mobbning i högstadieåldern.  

 

Då resultaten angående skolrelaterade svårigheter eller förekomst av mobbning 

inte visade en signifikant skillnad mellan grupperna var det inte relevant att 

statistiskt undersöka samband mellan fysiska/kognitiva begränsningar och 

skolrelaterade svårigheter respektive mobbning. Av vikt att notera är dock att 

trots de få fysiska begränsningar och den lite lägre kognitiva förmågan hos barn 

födda MFT, beskrev de inte mer svårigheter i skolan och de blev inte mobbade i 

högre utsträckning jämfört med andra barn. Att barnen födda MFT med lite lägre 

kognitiv förmåga inte uppvisar svårigheter i skolan kan förstås genom att skolgång 
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och skolprestationer påverkas av ytterligare förmågor än enbart kognitiva. 

Skolverket (2013) visar i en rapport hur icke-kognitiva förmågor som till exempel 

individens självvärdering, motivation och samarbetsförmåga kan ha stor inverkan 

på utfall i individens utbildning.  

 

Begränsningar med studien 

Urvalsstorleken (n = 130) i denna studie är liten, speciellt med det låga antalet 

barn i gruppen födda MFT (n = 30) i åtanke, kan detta ha påverkat resultaten inom 

alla undersökta områden. Tidigare forskning har visat att barn födda MFT, EFT 

eller med LFV i högre grad än barn födda MÅFT eller FG utgör en riskgrupp för 

neuropsykologiska eller fysiska begränsningar (Bhutta et al., 2002; Hack et al., 

2005; Farooqi et al., 2006).  Det kan därför tänkas att en större urvalsgrupp med 

fler barn födda EFT hade visat fler signifikanta skillnader mellan barn födda FT och 

kontrollgruppen. En alternativ tolkning är att den positiva bild som resultatet i 

denna studie visade, korrekt återspeglar hur hälsa i dagsläget ser ut för barn födda 

FT i Sverige. Det behövs ytterligare studier med större urval för att bekräfta 

resultaten i den aktuella studien samt undersöka vidare hur hälsa hos barn födda 

FT kan påverkas beroende på grad av prematuritet. Det bör även beaktas att 

urvalet i denna studie var ett tillgänglighetsurval som inte fullt är representativt 

för den prematura populationen i Sverige i sin helhet, främst med hänsyn till det 

låga antal barn födda EFT. Föräldrarna hade även en relativt hög utbildningsnivå, 

vilket kan ses vara regionalt representativt för universitetsstaden Umeå, men inte 

nödvändigtvis representativt för populationen i stort.  

 

Formulären som användes i denna studie är till viss del bristfälliga och hade 

behövt kompletteras med ytterligare instrument för mer tillförlitliga resultat. 

Nordiska hälso och familjeformuläret saknar reliabilitet- eller validitetstestningar 

och kompetensdelen ur CBCL har lägre reliabilitet och validitet än formuläret i sin 

helhet (Kyhle-Westermark & Sallnäs, 2004). Nordiska hälso och familjeformuläret 

reviderades även under ramprojektets gång vilket innebär att alla barn inte har 

fyllt i samma formulär. Revideringen innebar dock en liten skillnad och påverkade 

troligen inte resultatet i något större avseende. Båda formulären baseras enbart på 

föräldrarapportering. Kraemer et al. (2003) menar att det krävs minst tre 

informanter för att tillförlitligt kunna beskriva ett barns egenskaper. Ytterligare 

instrument och/eller informanter för att mäta nedsättningar, hälsa och 

skolrelaterade svårigheter hade gett en mer tillförlitlig bild över barnets behov. I 

syfte att undersöka skolrelaterade svårigheter skulle det vara lämpligt med 

akademiska lärarskattningar och kompetenstest för att utvärdera barnet. I syfte att 

undersöka förekomst av mobbning skulle det vara lämpligt med ytterligare 

instrument som innefattar självskattning från barnet eller 

rapportering/observation från lärare, då mobbning ofta förekommer i skolmiljö. 
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Trots till viss del bristfälliga instrument ökar användandet av två olika formulär 

för att mäta barnets svårigheter i skolan och förekomst av mobbning i den aktuella 

studien trovärdigheten för resultaten. I undersökningen användes WISC-IV för att 

mäta kognitiv förmåga vilket är ett reliabelt och valitt instrument. Ytterligare en 

styrka med denna studie är att syftet inkluderade ett relevant och aktuellt ämne, 

där mer kunskap, främst kring mobbning, hos barn födda FT behövs.  

 

Slutsats och rekommendationer till framtida forskning 

Denna studie undersöker, så vitt vi vet, för första gången förekomst av mobbning 

hos barn i yngre skolålder födda FT i Sverige. Studien tillför även mer kunskap om 

hur hälsa och skolrelaterade svårigheter ser ut för barn födda FT som har fått ta 

del av en förbättrad perinatalvård i norra Sverige. Slutsatsen i denna studie är att 

en för tidig födsel inte behöver innebära större besvär gällande hälsa, 

skolrelaterade svårigheter eller mobbning i tidig skolålder, något som är mycket 

positivt. De få fysiska begränsningar och den lite lägre kognitiva förmågan hos 

barnen födda MFT i denna studie verkade inte bidra till ett större behov av stöd i 

vardagen eller ökad förekomst av skolrelaterade svårigheter respektive mobbning. 

Resultaten bör dock beaktas med försiktighet på grund av urvalsstorleken samt 

den något bristande representativiteten. Det behövs mer forskning för att 

replikera, bekräfta och expandera de aktuella utfallen. Framtida forskning bör 

inkludera ett större och mer representativt urval samt fler och mer specifika 

instrument för att undersöka hälsa, skolrelaterade svårigheter och förekomst av 

mobbning hos barn födda FT i Sverige.  
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