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SAMMANFATTNING

Examensarbetet är en litteraturstudie om för tidigt födda barn i skolan, men
den neonatalaperioden finns med som förklaringsgrund. Jag har valt att i
första hand begränsa mig till artiklar och böcker publicerade under 1990-
talet. Flertalet av forskarna påvisar en ökad risk för koncentrationssvårig-
heter och svårigheter i skolan. Fler för tidigt födda barn jämfört med kon-
trollgrupperna var i behov av specialundervisning i någon form.

Arbetet tar i första hand upp de skador för tidigt födda barn riskerar att få,
men det är viktigt att påpeka att 90% av de för tidigt födda barnen är friska
och går i vanlig klass i skolan.
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BAKGRUND

Den 4 juni 1998 föddes vår dotter Rebecca i vecka 28+41 och vägde endast
750 gram, mindre än ett mjölkpaket. Synen som mötte mig första gången
jag såg henne var en liten miniatyrbaby, hjälplös som en fågelunge. Hon
hade armar, ben, fingrar och tår. Allting fanns där, men så otroligt litet och
hennes hud var alldeles röd.

Hon fick ligga i kuvös och på hennes kropp satt elektroder som mätte hjärt-
slag och syreupptagningen i blodet. Trots allt var atmosfären harmonisk. Vi
vande oss vid larmande apparater och lärde oss se på henne om hon mådde
bra eller inte. Jag har läst och hört människor säga att de tycker att så små
barn ser lite läskiga ut och andra som säger att de inte vågar släppa fram
eller inte har några moderskänslor. Jag var bara fascinerad. Hon levde och
jag älskade henne från första stund.

Naturligtvis har vi varit oroliga många gånger och man har undrat hur hon
har upplevt tiden på sjukhuset. För trots att vården och omsorgen hon fått
har varit underbar, skulle hon varit tre månader ytterligare i en varm ombo-
nad miljö. Där mina rörelser hade vaggat henne, ackompanjerat av mina
hjärtslag. Har den här tuffa tiden påverkat henne?

80 procent av barnen som föds i vecka 27 - 28 överlever2. Den första veck-
an är den mest kritiska perioden både när det gäller barnets överlevnad och
risken för bestående skador. Alla organ finns, men de är fortfarande omog-
na. Barnen vårdas i kuvöser under förhållandevis lång tid och dessa små
pytte-barn väckte mina tankar. Jag funderade på hur det skulle bli med Re-
beccas utveckling. Kommer hon att skilja sig mot sina jämnåriga kamrater?
Hur kommer det att gå den dag hon ska börja skolan? Har hon några ska-
dor? Prematura barn är något av en dold grupp i samhället, men med ökad
forskning och förbättrad neonatalvård kommer troligtvis fler och fler barn
att överleva. Har dessa barn samma förutsättningar som fullgångna barn?

Avdelning 15, neonatalvårdsavdelningen på U.S. i Linköping blev mer el-
ler mindre vårt hem under tre månaders tid. Och det är på grund av Rebec-
ca och de andra för tidigt födda barnen, som jag mötte på avdelning 15, jag
valt att skriva detta examensarbete.

                                                                
1 Vecka 28+4 innebär att barnet föds efter 28 hela veckor och 4 dagar.
2 Statistiken för Linköping 1998 visar att det föddes sex barn i vecka 27 – 28 av dem dog ett barn, vilket
ger en överlevnadschans på 83% (detta gäller endast barn som tillhör Linköpings kommun, dvs inte barn
från t.ex. Kalmar, som också vårdas i Linköping den första tiden) .
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Syftet med mitt examensarbete är att fördjupa mina kunskaper om för tidigt
födda barns skolgång och förhoppningsvis även ge andra lärarkandidater,
arbetande lärare, föräldrar m.fl. ökad kunskap om denna alltjämt ökande
population.

Mina övergripande frågor är:
Skiljer sig prematura barn från fullgångna barn i skolan?
Vad är i så fall orsaken till att för tidigt födda kan få svårigheter i skolan?
Vilken typ av svårigheter rör det sig om?
Vad kan vi gör för att underlätta för de prematura barn som har svårigheter
i skolan?
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MITT STUDIEOMRÅDE

Begreppsförklaringar

• CP – Cerebral Pares. Hjärnskada som kan orsaka olika typer av handi-
kapp. Kan uppkomma p.g.a. hjärnblödning eller syrebrist.

• CPAP – Continuos positive airway pressure. Används för att underlätta
andningen. Genom ett konstant tryck hindras lungblåsorna från att falla
ihop helt det gör det lättare för barnet vid inandning.

• ELBW (Extremely Low Birth Weight), barn som vid födseln väger
<1 001 gram.

• Gestrationsålder – Graviditetsvecka.

• LBW (Low Birth Weight), barn som vid födseln väger < 2 500 gram.

• NBW (Normal Birth Weight), barn som vid födseln väger > 2500 gram.

• Neonatalvård – Vård under nyföddhetsperioden

• NIDCAP - Newborn Individualized Developmental Care and Assess-
ment Program. NIDCAP-metoden är utarbetad av Heidelise Als, psy-
kolog från Boston. Den bygger på observation och anpassning till det
enskilda barnet. Den är ett komplement till existerande neonatalvård.

• Prematura barn – Barn som föds för tidigt.

• SGA – (Small for Gestational Age) lätt för tiden. Innebär en födelsevikt
under 2500g. Barnet behöver inte vara för tidigt fött, utan det kan även
röra sig om tillväxthämning.

• VLBW (Very Low Birth Weight), barn som vid födseln väger <1 501
gram.

• WHO - Världshälsoorganisationen.
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Det prematura barnet

I detta avsnitt har jag valt att följa Karin Stjernqvists beskrivning (1999).
Det föds ca 90 000 barn varje år i Sverige. Av dem föds 4,5% för tidigt.

Jag vill börja med att klarlägga vilka barn som räknas som för tidigt födda
eller prematura barn. En fullgången graviditet beräknas vara i 40 veckor.
Enligt WHO är de barn som föds före graviditetsvecka 37 för tidigt födda,
ofta väger de då mindre än 2 500 gram3.

De prematura barnen kan indelas i tre olika grupper beroende på födelse-
vikt4:
• LBW (Low Birth Weight) < 2 501 gram.
• VLBW (Very Low Birth Weight) <1 501 gram.
• ELBW (Extremely Low Birth Weight) <1 001 gram.
Risken för skador på barnet ökar med sjunkande graviditetsvecka. D.v.s.
risken för skador är mycket större för ett barn som föds i vecka 23, än för
ett barn fött i vecka 28. Andelen handikappade barn som fötts i vecka 23-
24 är 31-62%, medan andelen handikappade barn födda vecka 27-28 är un-
der 7-10%5. Anledningen till att det är en relativt stor skillnad mellan de
olika procent talen beror på vilka former av handikapp man räknar och vil-
ket material man använder. De barn som föds några få veckor för tidigt be-
höver framför allt växa och mogna. Barn som föds i vecka 25-28 har alla
organ anlagda, men de är mycket omogna.  Barnet kan oftast inte klara av
andningen själv och får då hjälp av CPAP eller respirator. Risken för barn
som ligger i respirator eller CPAP för länge är att de kan utveckla en lung-
sjukdom som kallas BPD. Den innebär i korta drag att lungsäcken blir stel
och barnet får svårare att andas och kräver syrgas- och respiratorbehand-
ling. Man kan skynda på lungmognaden med cortisonbehandling.

Njurarna klarar inte av att reglera saltbalansen i kroppen. De omogna nju-
rarna släpper igenom för mycket salt och det resulterar i att blodet blir surt.
Man får då ge barnet natriumbikarbonat och/eller blodtransfussion.

Hjärnans blodkärl är mycket sköra och därför mycket känsliga för blod-
trycks förändringar. Stora blodtrycksförändringar kan leda till hjärnblöd-

                                                                
3 Karin Stjernqvist, (1992) Extremely low birth weight infants. Development, behaviour and impact on the
family.
4 I västvärlden har man istället börjat dela in barnen i grupper beroende på mognadsgrad (graviditets-
längd). Fördelen med det är att mognadsgraden har en större betydelse för barnets förmåga att klara ett liv
utanför livmodern. De flesta barn som föds för tidigt föds vecka 32 eller senare.
5 Procenttalen är hämtade ur personligt brev från Nina Nelson, överläkare på Barn- och ungdomsmedi-
cinska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.
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ning, vilket i sin tur kan leda till cp-skador eller hydrocefalus, vattenskalle.
Det är därför viktigt att barnet har en lugn och trygg miljö. Dessutom pågår
celldöden i hjärnan, dvs under fosterstadiet har ett överskott av hjärnceller
bildats. De celler som inte samarbetar med sina ”grannar” kopplas inte ihop
med andra celler utan dör. Om barnet utsätts för mycket stimulans under
neonataltiden dör inte alla de celler som är oförmögna att samarbeta. Men
att celldöden fortfarande pågår är inte enbart negativt, eftersom prematura
barn löper en större risk att drabbas av hjärnblödning. Om barnet får en
hjärnblödning har hjärnan fortfarande en större förmåga att koppla samman
andra hjärnceller och skadan behöver därför inte bli så allvarlig. Detta har
också betydelse vad det gäller syrebrist, där fullgångna barn riskerar att få
allvarliga skador.

Det tidigt födda barnet är infektionskänsligt och kuvösen ger en ypperlig
grogrund för bakterier p.g.a. den höga luftfuktigheten kombinerat med
värme. Barnet har mycket tunn hud (vilket gör att det förlorar mycket väts-
ka genom huden) där det är lätt för bakterier att tränga in och de har inte
heller hunnit bygga upp något eget immunförsvar. Därför är handhygien
mycket viktig. Bröstmjölk ger ett visst skydd, men man kan dessutom ge
plasma för att hjälpa barnets immunförsvar. Bröstmjölken är, enligt Hugo
Lagercrantz (1998), viktig även för hjärnans utveckling, eftersom den inne-
håller fosfolipider (detta har mindre betydelse för fullgångna barn).

Neonatalvården förr och nu

Det för tidigt födda barnet vårdas under en kortare eller längre period på en
neonatalavdelning. Där finns på större sjukhus ofta intensivvårdsplatser för
barn med stort vårdbehov och lättvårdsplatser för de barn som inte behöver
lika mycket vård t.ex. lära sig att äta själv.

Första tiden kan barnet vårdas i kuvös, när det gäller de mycket för tidigt
födda barnen kan det röra sig om flera månader. Kuvösen är en fransk upp-
finning från 1880-talet, som förebild hade man en äggkläckningsmaskin.
Enligt Hugo Lagercrantz (1981) var syftet att minska spädbarnsdödlighe-
ten, eftersom befolkningen minskat kraftigt under fransk-tyska kriget. Bar-
nen visades upp som utställningsobjekt. En permanent utställning fanns på
ett nöjesfält utanför New York ända fram till 1940. På grund av infektions-
risken fick inte barnens mammor ha någon nära kontakt med sina barn, vil-
ket medförde att mammorna inte ville ha dem när de vuxit ur kuvösen.
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Vården på olika sjukhus skiljer sig, men på många vårdavdelningar arbetar
man nu efter NIDCAP-metoden6. Tidigare kunde ett barn utsättas för över
200 vårdhandlingar under ett dygn. Nu försöker man att utföra flera vård-
handlingar vid varje tillfälle och slipper på så sätt störa barnet så många
gånger. Genom att bl.a. ha dämpad belysning, täcken över kuvösen och att
barnet får närhet av sin mamma och pappa genom att sitta känguru, dvs
barnet ligger på förälderns bröst hud mot hud, försöker man skapa en så
gynnsam och trygg miljö som möjligt för barnet. 7

 Vår förhoppning är att den individualiserade neonatala inten-
sivvården enligt NIDCAP-metoden kan bidra till att minska
stimuliflödet och ha en gynnsam effekt på barnets kommande
utveckling. Det är också känt att för tidigt födda barn under
senare delen av förskoleperioden och tidig skolålder kan vara
överaktiva och ha koncentrationsstörningar. En del av dessa
beteenden kan sannolikt också förklaras av den överstimule-
ring barnen utsätts för under den neonatala intensivvården.
Agneta Kleberg m.fl. (1995) s.63

NIDCAP-metodens syfte, är att individanpassa vården utifrån det enskilda
barnet, har visat sig ge goda resultat. Dels för att barnet får vila ostört läng-
re perioder och dels för att föräldrarna får möjlighet att bygga upp en dju-
pare relation till sitt barn. Detta är viktigt för att barnet ska få en så gynn-
sam utveckling som möjligt, trots den tuffa starten. Detta har enligt Karin
Stjernqvist (1999) visat sig leda till att barnen i genomsnitt behöver kortare
vårdtider och man har vid studier av barn vid tre års ålder funnit färre bete-
ende problem än förut. Dessutom fann man att barnet och mamman hade en
bättre relation.

                                                                
6 NIDCAP-metoden är utarbetad av Heidelise Als,  psykolog från Boston. Den bygger på observation och
anpassning till det enskilda barnet. Den är ett komplement till existerande neonatalvård.
7 Idén med att sitta känguru kommer från länder där man har brist på teknisk utrustning, såsom kuvöser.
För att få barnet att hålla värmen bar man det innanför sina kläder och man fann att detta bl.a. även sti-
mulerade barnets andning.
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BARNS UTVECKLING

Människan utvecklas under hela livet. Vi når olika stadier eller faser i vårt
liv. Jag har beskrivit vad som sker under den neonatala perioden och kom-
mer nu att helt kort beskriva den intellektuella utvecklingen för 7 – 12 -
åringen, eftersom det är den utvecklingsfas som berör mig som lärare.

Perioden mellan sju och tolv år har kallats, enligt Rödstam (1998), latensfa-
sen, vilket syftar på att barnet anses vara i ett slags känslomässigt lugn un-
der den största delen av den här perioden. En del barn passerar latensfasen
och kommer in (eller är på väg in) i puberteten, de kallas förpubertetsbarn.
Det finns ingen tydlig gräns mellan latensfasen och förpuberteten. Det finns
även de barn som når puberteten under den här perioden.

Latensbarnet har utvecklat ett jag-ideal, d.v.s. de har utvecklat ett någor-
lunda väl strukturerat norm- och regelsystem, vilket innebär att de behöver
mindre vuxenkontroll än ett yngre barn. Jag-idealet, samvetet, innebär ock-
så att de lär sig kontrollera sina känslor t.ex. vad det gäller ilska. Under den
här perioden blir kamrater viktigare och vuxna mindre viktiga.

Förpubertet är ett stadie (en fas) mellan barn och vuxen. Flickor kommer
ofta in i förpuberteten tidigare än pojkar. Man skulle kunna benämna den
som en trotsålder, likt sexårstrots. Det mönster som varit självklart under
latensfasen är inte lika självklart längre och man gör sig redo för ett nytt
självständigt liv. Där man själv vill styra de regler som gäller. Många för-
pubertetsbarn tror inte heller lika mycket på sig själva som de gjort tidigare
och de kommer in i ett känslosammare liv där de lätt faller i gråt och är lätt-
retligare än de varit tidigare.

Under de här perioderna (latensfasen och förpuberteten) utvecklar barnen
sitt logiska tänkande. Detta ger t.ex. möjligheten till att lära sig läsa och
skriva, förmågan att förstå uttryck som stor, större störst och att rangordna
dem. De lär sig också att tänka först och handla sedan, förstå konsekven-
serna av sitt handlande (de kan så att säga utföra handlingarna tankemäs-
sigt). De utvecklar med tiden också en förmåga att nyansera sina tankar,
vilket medför att de kan se orsak och verkan av en handling. Yngre barn ser
oftast bara effekten av en handling. Det nyanserade tänkandet ger också en
förmåga att bedöma sig själv och andra människor. De lär sig t.ex. att
mamma och pappa inte är perfekta. Barn i den här åldern har fortfarande
besvärligt med abstrakta resonemang, därför bör tankeoperationer göras så
konkreta och vardagsnära som möjligt. Latensbarnet har ofta utvecklat en
god motorisk och perceptuellförmåga, vilket gör det möjligt att t.ex. avko-
da, bearbeta och tolka siffror och bokstäver, men det har även betydelse för
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att kunna avläsa andra människors kroppsspråk m.m.. Man kan kort beskri-
va det med att det är förmågan för oss att orientera och anpassa oss till vår
omvärld.

Den kognitiva utvecklingen kan mätas i intelligenstest, med hjälp av en rad
tester kan man beräkna ett IQ-värde. Medelvärdet för IQ är 100 SD=15. En
individ som har ett medelvärde under 70 anser ha en mental retardation.8

Det är oftast först i skolåldern som man tydligt kan se om barnet har en
svag kognitiv utveckling, perceptionsstörningar m.m., eftersom kraven på
barnet då ökar.

Ett barn som kommer från en intellektuellt torftig miljö kan få svårigheter i
skolan då barnet kanske inte fått någon vana av att läsa böcker och föräld-
rarna kanske inte uppmuntrat barnets intellektuella nyfikenhet, viljan/lusten
att lära.

                                                                
8 Ett IQ-värde under 70 innebär en standardavvikelse på –2 eller mer.
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NÅGRA OMSTÄNDIGHETER KRING PREMATURA BARN

Koncentrationssvårigheter

Barn med koncentrationssvårigheter kan delas in i två grupper:
• primära koncentrationssvårigheter, som har biologiska orsaker.
• sekundära koncentrationssvårigheter, som har sociala orsaker.
Ofta kan det även vara så att det är en kombination av både primära och
sekundära koncentrationssvårigheter, vilket gör problemet mer komplext.
Det är dock viktigt att poängtera att det inte är den psykosocialt påfrestande
uppväxtmiljön som är orsak till de primära koncentrationssvårigheterna.
Många upplever de här barnen som väldigt jobbiga och ouppfostrade, men
barnen kan inte rå för att koncentrationen sviktar. Därför är det väldigt vik-
tigt att man försöker finna den bakomliggande orsaken när man märker att
ett barn har det svårt, för att man ska ha möjlighet att göra det bästa möjliga
av situationen.

Jag ska försöka att kortfattat beskriva barn med primära koncentrationssvå-
righeter. Att koncentrera sig innebär att man öppnar sina sinnen för att ta in
omvärlden, men i den processen är det också viktigt att kunna utesluta så-
dan intryck som inte är relevanta. Man kan inte reagera på minsta ljud eller
rörelse, då blir intrycken väldigt splittrade och det blir svårt att uppfatta en
helhet.

När ett barn har stora koncentrationssvårigheter påverkar det barnets hela
utveckling, situationen i skolan och relationerna till kamraterna. Typiska
drag för de här barnen är att de lätt blir distraherade (uppmärksamhetsstör-
ning), eftersom de har svårt att filtrera bort överflödiga sinnesintryck. Vissa
barn försöker skapa egna intryck när situationen blir för långsam och ena-
handa, genom att röra på sig eller prata. Impulsivitet är ett annat känne-
tecken, vilket beror på att många saknar förmågan att förstå följderna av sitt
handlande. ”Det bara blev så…”. Det får även konsekvenser för den kogni-
tiva förmågan vid inlärning , eftersom barnet inte stannar upp tillräckligt
länge för eftertanke. Många barn med primära koncentrationssvårigheter är
överdrivet aktiva, hyperaktiva. De har svårt att sitta stilla, vilket medför att
de rör på sig, pillar på saker, gungar på stolen m.m. Enligt Björn Kadesjö
(1996) har forskare inte kunnat visa att hyperaktiva barn rör sig mer än
andra barn totalt sett, däremot handlar det mer om att de inte kan anpassa
sitt agerande efter vad som är lämpligt. Det kan också vara vanligt att bar-
nen har sömnstörningar (vilket kan ha följt dem sedan de var riktigt små).
Det finns ytterligare ett typiskt drag för barn med denna typ av koncentra-
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tionssvårigheter, att ha svårt att uppfatta och följa regler och instruktioner.
Det har en koppling till att barnet är impulsivt och lätt brister i uppmärk-
samhet, därför behövs mycket stöd och förståelse av vuxna. Det är lätt att
förstå att det också inverkar på barnets inlärning, då mycket följer givna
regler och barnet kan ha svårt att uppfatta den röda tråden.

När man stöter på barn med koncentrationssvårigheter är det viktigt att man
planerar noga för att undvika moment som är extra påfrestande för barnet,
dessutom är det viktigt att man tar sig tid att förstå barnet, innan man gör
upp åtgärdsprogram eller anpassar undervisningen på något sätt. Dessutom
är det viktigt att man rådfrågar någon som är kunnig och har erfarenhet ,
om man känner sig osäker på vad som bör göras.

Överstimulering
Överstimulering innebär att barnet har svårt att utestänga intryck och im-
pulser. När det gäller spädbarn födda vid ca 40 graviditetsveckor har de
ofta förmågan att stänga av eller säga ifrån om de får för mycket stimulans.
Det gör de genom att skrika, vända bort huvudet eller att somna. Ett omo-
get för tidigt fött barn har inte den här förmågan. Till en början kan det
räcka med att bara se mammas eller pappas ansikte, att bli berörd samtidigt
kan bli för mycket och resultera i att barnet blir oroligt, vilket i sin tur kan
få till följd att t.ex. syreupptagningen försämras. Det är då lätt att förstå
vikten av att låta det prematura barnet få lugn och ro.

Äldre barn i skolan som har koncentrationssvårigheter har samma typ av
problem. De kan även de ha svårighet med att stänga ute de impulser eller
stimulans, som finns omkring oss hela tiden. Som jag tidigare skrivit kan
det leda till att barnet reagerar på minsta ljud, vilket i sin tur får till följd att
helhetsintrycket av omvärlden splittras. Det i sin tur kan leda till att barnet
får inlärningssvårigheter.

Kompensation

Kompensation innebär i korthet att man har förmåga att förändra ett från
början kritiskt läge till ett normalt resultat. Som exempel kan nämnas att
barn som får hjärnblödningar under den neonatalaperioden har en stor för-
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måga att med hjälp av andra hjärnceller, som inte utnyttjas ersätta de ska-
dade och på så sätt löpa mindre risk att få bestående men.

Social kontakt

Social kontakt innebär det sätt man fungerar i förhållande till andra. Det
kan röra sig om relationer till kamrater och allt vad det innebär med att
följa regler och normer.
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I SKOLAN

Skolan har bl.a., förutom skollagen, även en läroplan att följa. Vår nuva-
rande läroplan heter Lpo 94. Dessutom finns bl.a. målformuleringar , som i
stora drag berättar vad varje elev ska ha tillägnat sig för kunskaper i de oli-
ka ämnena. Det finns uppnåendemål för år 5 och år 9. Varje enskild skola
har sedan brutit ner målen, till lokala kursplaner, för att visa de kunskaper
och färdigheter varje elev bör ha tillägnat sig årsvis, för att nå de givna
målen.

Lpo94

I Lpo94 finns de mål och riktlinjer lärare och annan personal i skolan ska
följa. Där står bl.a. att undervisningen ska anpassas efter varje barns behov
och förutsättningar. Här står också att skolan skall ge barn med behov av
särskilt stöd den hjälp de behöver. Personalen på skolan ska samverka med
hemmet när det gäller barnets fostran, som grund har man de normer och
regler som finns i skolan. Tillsammans med eleverna ska läraren komma
överens om de regler som gäller i gruppen, vad det gäller arbete och rela-
tioner. Det är också lärarens uppgift att hålla sig informerad om, hur varje
barns situation ser ut för att man ska kunna ta hänsyn till den enskilde ele-
ven. Lika viktigt är det att man som lärare informerar barnens vårdnadsha-
vare om deras barns situation i skolan (kunskapsutveckling, skolsituation
och trivsel). Skolans personal ska lämna det öppet för vårdnadshavare och
elever att påverka skolverksamheten.

Skolan ska dessutom sträva efter att eleverna känner trygghet och får möj-
lighet att tillgodogöra sig goda kunskaper i skolans ämnen och tillräckliga
kunskaper för framtiden.

Specialundervisning

Elever med särskilda behov, behöver olika typer av hjälp att nå de mål
skolan har satt upp för undervisningen. Det kan röra sig om enskild under-
visning i svenska eller matematik, eller i en mindre grupp. Det kan vara
klassläraren som själv ansvarar för undervisningen eller en specialpedagog
(speciallärare). Specialundervisning kan även röra sig om särskild rörelse
träning för att träna grovmotorik. I det sista exemplet med specialgymnas-
tik kan även barn med svårigheter att uppfatta/följa instruktioner få ett bra
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stöd, då det ofta rör sig om korta instruktioner som man kan förstärka ge-
nom att visa rent praktiskt.

Carin Jonsson (1997) hävdar att det inte är den vanliga klassläraren som
ska ge barnet en diagnos, utan det är viktigt att det sker i nära samarbete
med en specialist.
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METOD

Metodval
 Jag har valt att göra en litteraturstudie. På så sätt har jag kunnat få ett vida-
re perspektiv av ämnet. Genom valet, att läsa vetenskapliga artiklar och
böcker, har antalet undersökta individer ökat väsentligt mot om jag gjort ett
antal intervjuer. Detta känns för mig väsentligt då populationen i sig är liten
och jag vill försöka undvika att resultatet innehåller för många felkällor.

Urval

 Jag har valt att begränsa mig till barn i skolåldern, då detta är den period
som känns mest aktuell vad det gäller examensarbete, men har ändå med
neonatalperioden som förklaringsgrund. Jag har valt att begränsa litteratu-
ren till att omfatta framför allt litteratur publicerad under 1990- talet.

Undersökningens genomförande

Eftersom jag valt att göra en litteraturstudie ligger merparten av min under-
sökning i att läsa in litteratur i ämnet. Jag har försökt att välja så ny och
aktuell litteratur som möjligt, då utvecklingen av neonatalvården hela tiden
går framåt. Jag har dessutom haft personlig kontakt med Nina Nelson,
överläkare på neonatalvårdsavdelningen på US i Linköping och Christina
Fuxin sjuksköterska på avdelning 15 på US i Linköping, för att diskutera
och få synpunkter.

Metoddiskussion

Valet av metod har styrts både av forskningsetiska ställningstaganden och
av den tid jag haft till förfogande. Jag funderade först på att genomföra ett
antal intervjuer, men insåg att jag ville ge ett vidare perspektiv, både vad
det gäller antalet undersökta individer och antalet neonatalvårdsavdelningar
de vårdats på. Karin Stjernqvist (fil.dr. och universitetslektor vid institutio-
nen för psykologi vid Lunds universitet) skriver (1999) att för att ge en
komplett bild av barnets förmåga och funktion krävs läkarundersökning,
psykologtestningar, intervjuer med föräldrar, skolpersonal och ett fråge-
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formulär till barnet själv. Det allra bästa skulle alltså varit att jag under 7-8
års tid följt ett antal barn, i en sk longitudinell studie, och i samarbete med
läkare och psykolog intervjuat barnet själv, föräldrar och skolpersonal bar-
net haft kontinuerlig kontakt med. Det har naturligtvis inte varit möjligt för
mig. Därför är valet att göra en litteraturstudie det enda tänkbara för att nå
den omfattning av material, som jag känner att jag vill ha till grund för min
undersökning. Risken som jag ser med att istället gjort intervjuer är att jag
skulle gett en skev bild av verkligheten, då antalet intervjupersoner och un-
dersökningar skulle varit begränsat.

Det som varit svårt har framför allt varit att sovra i materialet, p.g.a. den
mängd artiklar som finns i ämnet.
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RESULTATREDOVISNING

Jag har i min resultatredovisning valt att presentera varje studie/bok för sig,
för att läsaren ska kunna få en bild av det underlag forskaren/författaren
haft för sin undersökning. I analysen sammanfattar jag och knyter samman
de resultat litteraturen gett och avslutningsvis kommer jag att i diskussio-
nen knyta samman resultaten med tidigare fakta och egna funderingar.

Det för tidigt födda skolbarnet.

Maj Ödman (1993) skriver att ”Risken för hjärnskada – som senare i livet
ger ett handikapp – är betydligt högre hos för tidigt födda barn än barn som
föds i normal tid.”9. Hon menar att 5-10 % (Kleberg (1995), 2-5%) av de
för tidigt födda riskerar att drabbas av CP-skador eller mental utvecklings-
försening och att  30 – 40 % kan få koncentrationsstörningar och störningar
när det gäller motorik och uppfattningsförmåga. Socialstyrelsens medicins-
ka råd för perinatologi (1990) talar om en ökad risk för CP-skador och kro-
niska skador på lungorna för barn som fötts för tidigt.

Maureen Hack m.fl. (1994) har jämfört 68 barn med en födelsevikt under
750g (66% var flickor, p.g.a. deras högre överlevnad). Barnen föddes mel-
lan 1982 och 1986. Man använde sig av två kontrollgrupper. Kontroll-
grupp1: födelsevikt mellan 750g och 1499g (vårdade på samma sjukhus
som kontrollbarnet) och kontrollgrupp 2: innehöll barn som föds fullgångna
(utsågs ur samma klass som undersökningsbarnet och hade ett födelseda-
tum som avvek med som mest tre månader). Varje kontrollbarn (båda kon-
trollgrupperna) utsågs så att de stämde överens med undersökningsbarnen
när det gällde etnisk tillhörighet och kön. Tio av barnen som hade en födel-
sevikt under 750g hade stora neurologiska skador (dvs cerebral pares,
blind- eller dövhet), vilket kan jämföras med fem barn gruppen 750 –
1499g och ingen i gruppen med fullgångna barn. Barnen som vägde under
750g vid födelsen hade signifikant sämre resultat i alla test, utom verbalt
minne när man jämförde med kontrollgrupp 2. De hade signifikant sämre
resultat i tester som visade kognitiv förmåga, verbal förståelse, grovmoto-
rik, öga-hand koordination, koncentration, skolmognad / skolprestationer
och beteende – socialförmåga. De fann inget signifikant samband mellan
motorisk utveckling och beteende problem. Däremot fann man ett signifi-
kant samband mellan gestationsålder och  IQ-värde, när man jämförde alla
tre grupperna. Hack m.fl. skriver i sin undersökning att för tidigt födda
                                                                
9 Maj Ödman (1993) s.8
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barns skolgång/skolprestationer påverkas dels av sociala orsaker och dels
av biologiska orsaker. De menar att barnets totala utveckling mer påverkas
av neonatala orsaker/komplikationer, än av sociala missförhållanden.

Agneta Klebergs m.fl. (1995) beskrivs riskerna med att utsätta de för tidigt
födda barnen för överstimulering, som kan leda till att barnen blir överakti-
va och/eller får koncentrationssvårigheter. Men att det är viktigt att bygga
upp en personlig kontakt mellan föräldrar och barn, genom att t.ex. sitta
känguru. Från USA har det rapporterats en ökad risk att föräldrarna till för
tidigt födda barn misshandlade barnet, eftersom man inte knutit någon rik-
tig känslomässig relation. Ingemar Kjellmer skriver i förorden till Agneta
Klebergs bok Utvecklings anpassad neonatalvård att ända fram till början
av 1990-talet har neonatalvården varit mer anpassad för tekniskutrustning
än för det enskilda barnet10. Han menar att det är viktigt att barnen har en
positiv miljö under neonatal tiden och att det påverkar barnets utveckling
även längre fram i livet. Blennow (1997) skriver, att den enskilt viktigaste
orsaken till VLBW barns neurologiska utveckling är familjen (hur man mår
rent socialt och vilken gemenskap man känner). Därför menar han är det
mycket viktigt att föräldrarna får allt stöd de behöver.

Enligt Karin Stjernqvist (1999) har WHO gjort en klassifikation av skador
hos för tidigt födda barn.
• Skada på organnivå. Benämns som större eller mindre, beroende på

skadans utbredning.
• Invaliditet/oförmåga på individnivå. Delas in i svår, måttlig eller lätt.

Beskriver oförmåga att utföra olika funktioner såsom rörlighet, kommu-
nikation och personlig hygien.

• Handikapp på samhällsnivå. Beskriver konsekvenser av oförmåga.

Trots den förbättrade neonatalvården, som innefattar såväl
ökad medicinsk kunskap, förbättrad utrustning och tekniker
som ökad kunskap om barnets individuella behov, kvarstår det
faktum att en del barn utvecklar bestående handikapp efter den
för tidiga födelsen.
Karin Stjernqvist (1999) s.57

Även Karin Stjernqvist (1999) talar om skador i form av beteendeavvikel-
ser, skolsvårigheter och svårigheter i social kontakt (t.ex. tillbakadragenhet,
rädsla, aggressivitet och att de helst valde att leka med yngre barn) , vilka
kan ha uppstått till följd av lättare neurologiska skador. Resultaten grundar
sig på en longitudinell studie genomförd i södra Sverige. Studien omfattar
                                                                
10 Ingemar Kjellmer i förorden till Utvecklingsanpassad neonatalvård av Agneta Kleberg m.fl. 1992. ”Det
är emellertid först på senare tid vi börjat bli medvetna om att även miljön som skapas kring det nyfödda
och omogna växande barnet kan ha en långtidsinverkan för barnets framtida utveckling.”
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61 ELBW-barn (36 flickor och 25 pojkar) och lika många fullgångna kon-
trollbarn matchade så att de stämde överens beträffande ålder, kön och de
kom från samma region. Beteendeavvikelser yttrade sig som koncentra-
tionssvårigheter (var 5:e för tidigt född vs var 20:e fullgången), hyperakti-
vitet och inlärningsproblem, vilket kan diagnostiseras som DAMP eller
ADHD beroende på svårigheternas art. 20% av de för tidigt födda barnen
hade diagnosen ADHD, vilket kan jämföras med 8% av kontrollbarnen i
undersökningen. Hon fann, när hon testade barnen (vid tio års ålder), att
den genomsnittsliga mognadsnivån här kunde jämföras med ett fullgånget
barn vid åtta års ålder. Det kan enligt henne vara en orsak till att man finner
beteendeavvikelser hos de för tidigt födda barnen, om de utsätts för över-
krav av föräldrar och lärare. Detta kan även vara orsaken till att barnet väl-
jer att leka med yngre kamrater, eftersom de då mer överensstämmer rent
mognadsmässigt och då kan leka på lika villkor. 85% av ELBW-barnen var
normalbegåvade, men hade ett lägre IQ än kontrollbarnen, Stjernqvist skri-
ver att om man flyttar ner normalfördelningskurvan för begåvning en stan-
dardavvikelse får man kurvan för för tidigt födda barn (detta stämmer en-
ligt henne väl överens med internationella studier). 25% av ELBW-barnen
hade ett IQ-värde över 100 och skilde sig inte på något sätt från de full-
gångna barnen. Hon talar dessutom om en ökad risk för prematura barn
som kommer från lägre socialgrupper att få en svagare kognitiv utveckling
än fullgångna barn ur samma socialgrupp. Orsaken till att risken inte är lika
stor hos prematura barn till föräldrar med högre utbildningsnivå, menar
hon, beror på att de barnen får mer stimulans. Hon har dessutom funnit en
skillnad mellan de för tidigt födda barnen och kontrollgruppen, när det
gäller perceptionsförmåga. Perceptionssvårigheterna innebär att barnet kan
ha svårt att uppfatta bokstäver, siffror och figurer rätt och avbilda dessa
rätt, vilket kan ha påverkan på barnets upplevelse av omvärlden och påver-
ka barnets inlärning negativt. Vidare menar Stjernqvist att en tredjedel av
de för tidigt födda barnen presterade under medel, inom ämnena svenska,
engelska, matematik och orienteringsämnena. De största svårigheterna fann
hon att barnen hade när det gällde matematik (45%) och engelska (43%).
Det finns en signifikant skillnad när man jämför antalet barn som har spe-
cialundervisning (ELBW 30% respektive Kontrollgrupp 2%). 8% av under-
sökningsbarnen hade börjat skolan ett år senare än sina jämnåriga kamrater
eller gått om ett år, motsvarande siffra för kontrollbarnen var 3%. Hon
kunde inte finna någon skillnad mellan de för tidigt födda barnen och de
fullgångna barnen när det gällde deras egen självbild. Stjernqvist har funnit
att två tredjedelar av syskonen till för tidigt födda barn, under det första
året, visar olika typer av beteendestörningar. Det rör sig främst om aggres-
sivitet och regressivt beteende. Hon menar att det är viktigt att omgivning-
en uppmärksammar syskonets situation det första året. Vid uppföljning vid
tio års ålder kunde hon inte finna någon signifikant skillnad mellan beteen-
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det hos ELBW-barnens och kontrollbarnens syskon. Hon har även funnit
att i hälften av familjerna uppstod relationsproblem mellan föräldraparet
(var 5:e föräldrapar till fullgångna barn).

Artikeln av Ann-Charlotte Smedler m.fl. (1992) bygger på en undersökning
av 14 VLBW- och SGA- barn (fyra pojkar och tio flickor), födda innan
vecka 37 och en kontrollgrupp som stämde överens (angående antal, köns-
uppdelning, ålder och socialbakgrund). Barnen var födda mellan 1979 och
1981 på Karolinska sjukhuset. Syftet med studien var att följa upp barnens
utveckling och man undersökte då främst den kognitiva och sensomotoris-
ka mognaden. Undersökningarna ägde rum i barnens hem och tog igenom-
snitt tre timmar, i pauserna mellan de olika testerna fick man en möjlighet
att tala om skolan, familjelivet och de fösta åren av barnets liv. Resultatet
av undersökningarna sammanställdes för att ge en så heltäckande bild av
varje individ som möjligt. Undersökningen visade att sex av VLBW – SGA
barnen presterade normalt eller över normalt för sin ålder i testen (42,9 %).
Dessa barn hade även en tillfredsställande känslomässig, social och skol-
mognadsmässig utveckling. Åtta av barnen presterade sämre än normalt för
sin ålder. Det gällde framförallt grovmotorisk utveckling, perceptuell orga-
nisation, trail making del B (som innebär att barnet ska dra streck mellan
stigande siffror och bokstäver på tid, anses ge indikation på inlärningssvå-
righeter). Tre av barnen hade någon form av specialgymnastik i skolan, för
att stimulera den motoriska utvecklingen. Fem av barnen rapporterades
vara mycket blyga för människor utanför den egna familjen, detta hade bli-
vit ett problem i bl.a. skolan. De sex barn som var födda vid lägst gestra-
tionsvecka återfanns alla i den grupp som presterade under normalnivå på
testen. Smedler m.fl. menar att det är inte den för tidiga födelsen enskilt
som förhöjer risken för senare problem, utan om man haft många kompli-
kationer under vårdtiden (även om risken för komplikationer är högre med
sjunkande gestrationsvecka). Barn som överbeskyddas på grund av föräld-
rarnas oro kan också komma att få svårigheter längre fram.

Hedberg Nyqvist och Barkman Hellquist (1991) vänder sig i första hand till
föräldrar och andra som kommer i kontakt med för tidigt födda barn. Den
bygger på egna erfarenheter de fått under sin tid som sjuksköterskor på ny-
föddhetsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och etiska dis-
kussioner med teol. dr Erwin Bischofberger, vilken också bidragit med
bakgrundsmaterial. Dessutom har de intervjuat föräldrar till för tidigt födda
barn. Även de talar om risken när det gäller för tidigt födda barn att få kon-
centrations problem eller att barnen blir hyperaktiva, men de säger också
att de för tidigt födda barnens sociala miljö har en avgörande betydelse för
framtiden. Det är viktigt att barnet får stimulans och en kärleksfull miljö.
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Samuelsson m.fl. (1999) har i sin forskning undersökt 70 VLBW barn vid
nio års ålder och jämfört dem med 72 NBW-barn, som överensstämde vad
det gällde kön, ålder och sjukhus. I undersökningen har man jämfört bar-
nens läsförmåga, kunskaper i matematik (där uppgifterna var utformade så
att läsförmågan hos barnet inte skulle påverka resultatet), ordkunskap, läs-
förståelse, fonologisk och ortografisk avkodningsförmåga, dessutom tog
man reda på barnets skolsituation och neurologiska funktion. De har genom
sin undersökning visat att barn med mycket låg födelsevikt (mindre än
1500g), presterar sämre inom alla akademiska test, undantaget ordförståel-
se, än sina jämnåriga (fullgångna) kamrater. De säger dessutom att ett fler-
tal undersökningar har visat att VLBW barn i större utsträckning än andra
barn är i behov av specialundervisning. Barn med lässvårigheter är tre
gånger så många jämfört med kontrollgruppen (24% av VLBW-barnen re-
spektive 8% av NBW-barnen), men det är däremot färre VLBW-barn vad
gäller dyslexi (7% respektive 13%). Man fann även att en högre andel
VLBW-barn hade svårigheter med finmotorik eller/och var hyperaktiva.
Dessutom fann man att barn med lässvårigheter (båda huvudgrupperna)
oftare var hyperaktiva och/eller hade svårigheter med sin finmotorik (i
denna jämförelse delade man in barnen i tre grupper/huvudgrupp lässvårig-
heter, dyslexi och normala läsare). Samuelsson m.fl. menar att eftersom få
av VLBW-barnen uppfyller de kriterier som krävs för att få diagnosen
dyslexi, innebär det att de går miste om att få den hjälp de faktiskt behöver.
Man efterlyser ett speciellt träningsprogram, som fokuserar på både bete-
ende och lässvårigheter.

Samuelsson med m.fl. (2000) hade som syfte att undersöka förekomsten av
dyslexi hos för tidigt födda barn. Man säger i inledningen till artikeln att
flera forskare de senaste åren funnit att dyslexi kan ha två olika former. Det
kan röra sig om att svårigheten ligger i att avkoda fonologiskt (develop-
mental phonological dyslexia) eller att avkoda ortografiskt (developmental
surface dyslexia). Detta har också lett till att man sett en koppling mellan
svårigheter i den ortografiska avkodningen och en försenad mognad hos
barnet. Denna form av dyslexi påminner också mycket om de svårigheter
yngre barn har när de ska lära sig läsa och skiljer sig från den fonologiska
dyslexin. Man har i sin studie undersökt 70 VLBW-barn och jämfört dem
med en kontrollgrupp innehållande 57 NBW-barn, som överensstämde ål-
der, kön och vårdplats vid födseln. Samtliga gick i vanlig grundskola och
hade fullgod hörsel och syn. Det var fler VLBW-barn som var i behov av
specialundervisning jämfört med kontrollgruppen. Barnen fick genomgå en
rad ortografiska och fonologiska tester, man undersökte ordförståelse, läs-
förmåga, matematisk förmåga, finmotorik, beteende (hyperaktivitet, social
förmåga, finmotorik och grovmotorik) och neurologisk status. Det visade
sig att VLBW-barnen presterade sämre i alla tester, utom ordförståelse,
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grovmotorik och socialförmåga. De var dessutom i genomsnitt mindre rent
fysiskt än sina jämnåriga kamrater i kontrollgruppen. Man fann signifikanta
skillnader inom områdena beteende och akademisk förmåga , det fanns
även bland vissa av de helt neurologiskt friska VLBW-barnen utvecklings-
förseningar. Samuelsson fann vidare att tecknen på svårigheter i den orto-
grafiska avkodningen var mycket vanligare hos VLBW-barnen (12 barn,
20%), dessa barn hade även en viss försening i den totala utvecklingen.
Idag vet man inte med säkerhet varför vissa barn utvecklar en svårighet för
ortografiskavkodning, men de antar att det beror på att barnets utveckling
är försenad och en sämre perceptullförmåga. Dessutom säger de i sin arti-
kel att det finns en ökad risk hos VLBW-barn att få problem med hyperak-
tivitet, bristande uppmärksamhetsförmåga och impulsivitet, vilket också är
tecken på ADHD.

Malena Åsard (1997) har, i sin psykologexamensuppsats med handledning
av Karin Stjernqvist undersökt 17 ELBW-barn (barn med extremt låg fö-
delse vikt). De ingår i Karin Stjernqvists större studie av för tidigt födda.
Barnen har undersökts vid ca tio års ålder (10,7 med avvikelse på 4 måna-
der) och man testade/undersökte barnens kognition, hälsa, kroppsmed-
vetenhet, skolsituation, familjesituation, självskattning och beteende. Kon-
trollgruppen bestod av 17 barn, som stämde överens beträffande kön och
ordningsföljd i eventuell syskonskara, även föräldrarna matchades mot
ELBW-barnens föräldrar när det gällde utbildning, ålder, nationalitet, civil-
stånd och socioekonomisk status. Endast 24% (n=4) av barnen saknade nå-
gon form av funktionsnedsättning jämfört med 76% (n=13) i kontollgrup-
pen, när det gällde sinnen, rörlighet, emotion, kognition, egenvård och
smärta. Främst rör det sig om att barnen lär in och minns långsammare -
kognitiv funktionsnedsättning. Dessutom hade flertalet någon form av syn-
nedsättning, vilket krävde att de använde glasögon. När det gällde variab-
lerna egenvård, emotion, smärta och rörlighet fann Åsard ingen signifikant
skillnad mellan ELBW- respektive kontrollbarn. I hennes undersökning har
11 ELBW-barn av 17 någon form av skolproblem (särskola (1 barn), gått
om ett år (2 barn), börjat skolan ett år senare (2 barn), specialundervisning
(8 barn)och personlig assistent (3 barn)), jämfört med kontrollbarnen där
hon inte fann någon form av ovannämnda skolproblem. När det gäller spe-
cialundervisning är det generellt vanligare för för tidigt födda barn än för
kontrollbarnen, vilket hon säger även styrkts genom andra forskningsre-
sultat11. I sin undersökning har hon också  frågat föräldrarna till ELBW-
och kontollbarnen, hur de uppfattar barnens koncentrations förmåga. 41%
                                                                
11 Saigal S, Rosenbaum m.fl. ”Comprehensensive assessment of the healh status of extremely low birth
weight children at eight years of age: Comparison with a reference groupe.” The Journal of Pediatriks
1994; 125, 411-417. 37% av för tidigt födda vs 16% kontroll barnen.  Liknande resultat visar Halsey C.,
Collin M., m.fl. ”Extremely Low-Birth-Weight Children and Their Peers – A Comparison of School-Age
Outcomes. Archives Pediatrics Adolescent Meducine, 1996; 150: 790 – 794. 50%.
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av föräldrarna ansåg att deras barn hade dålig eller mycket dålig koncent-
rationsförmåga (6% av föräldrarna i kontrollgruppen ansåg att deras barn
hade koncentrationssvårigheter). Medan 35% av föräldrarna till ELBW-
barnen ansåg att deras barns koncentrationsförmåga var god eller mycket
god (70% av kontollbarnens föräldrar). I det begåvningstest hon använt sig
av (WISC-III) nådde barnen i ELBW-gruppen signifikant sämre resultat
genomgående. I några av deltesterna (sifferrepition, bildkomplettering,
kodning och labyrinter) fann hon ingen signifikant skillnad. Även när det
gällde öga-hand koordination presterade de för tidigt födda barnen signif i-
kant sämre än kontrollbarnen. För att ta reda på barnens syn på sig själva
(självskattning)  fick de svara på ett antal frågor, som mätte fysiska färdig-
heter, färdigheter och talanger, psykiskt välmående, relationer till familjen
samt relationer till andra. I detta test visade ELBW-barnen signifikant säm-
re resultat när det gällde delskalan färdigheter och talanger. Hon skriver i
avslutningen av sitt arbete att det är viktigt att lärare får kunskap om för
tidigt födda barn, då många bör undervisas i små grupper p.g.a. sina pro-
blem med koncentrations och uppmärksamhets förmåga. Hon säger också,
med hänvisning till en artikel av Karin Stjernqvist, Tidiga psykologinsatser
ger ett bättre liv.(Psykologtidningen,1996;19: 4 –7), att det finns en tydlig
koppling mellan mycket för tidig födsel och sociala problem. Det kan bero
på att det naturliga samspelet under spädbarnstiden störts. Åsard visar att
vid 10 års ålder var det syskonen till kontrollbarnen som hade mer problem.
Det visade sig att de oftare hade psykosomatisaproblem, exempelvis hu-
vudvärk, ont i magen och/eller uppmärksamhetskrävande.

Skolpsykolog Emil Kruuse (1987) har byggt sin forskning, på för tidigt
födda barn, på ett intelligenstest kallat Leiter IQ raw-scores. Man har inte
vid det här tillfället tidigare använt sig av testet när det gäller barn och där-
för skriver han att det är möjligt att det föreligger bias i hans slutsatser av
undersökningen. Hans forskningsunderlag är resultaten av undersökningar
på 156 barn med låg födelsevikt, (med låg födelsevikt menar han 2500
gram eller under), och en kontrollgrupp på 192 barn med okänd födelsevikt
(över 2500 gram). Barnen föddes mellan september 1959 och december
1961 och var vid undersökningstillfället mellan 8 år och 3 månader till 11
år och 7 månader. Kruuse har i sin undersökning använt sig av ett antal va-
riabler; kön, social bakgrund och födelsevikt. Han menar att det är tänkbart
att samspelet mellan dessa variabler är det som är betydande för barnets
resultat i Leiter provet. Barnen har fått lösa ett stort antal uppgifter och där-
efter har man jämfört antalet rätt med ovanstående variabler. När man jäm-
för alla barn presterade flickor och pojkar lika bra (det fanns ingen signifi-
kant skillnad), han tog då endast hänsyn till kön-variabeln. Däremot har
han visat att för tidigt födda barn med en låg födelsevikt från de lägre soci-
algrupperna har ett lägre resultat än barn som fötts fullgångna ur samma
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socialgrupp, detta gäller både pojkar och flickor. Pojkar med låg födelse-
vikt presterade sämre i testet generellt, oavsett vilken socialgrupp man till-
hörde (han tittade då på variablerna kön och socialgrupp, vilka han jämför-
de med testresultaten). I socialgrupp 1 kunde han inte finna något generellt
samband mellan låg födelsevikt och inlärnings svårigheter, medan han fann
ett sådant samband i den lägsta socialgruppen. Han fann också att barn ur
socialgrupp 1, som haft symptom på hjärnskada vid ett års undersökningen,
hade kompenserat detta vid 12 år, medan så inte var fallet i den lägre soci-
algruppen, utan symptomen kvarstod. Han menar att om barnet lever under
gynnsamma förhållanden kan det kompensera den ofördelaktiga starten i
livet, medan ogynnsamma uppväxt förhållanden snarare förstärkte risken
för bestående skador.
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ANALYS AV RESULTAT

Jag har här sammanställt de skador eller svårigheter som beskrivits i resul-
tatredovisningen. Orsaken är att resultaten ska bli mer lättöverskådliga och
tydliga. En forskares resultat kan förekomma i mer än en stapel.

Figur 1: Risker för skador eller svårigheter hos för tidigt födda.

Socialstyrelsen medicinska råd för perinatologi (1990) skriver i sin rapport
att för tidigt födda barn löper en förhöjd risk att drabbar av CP-skador. Maj
Ödman (1993) menar att 5-10% av de för tidigt födda barnen kommer att få
en CP-skada, medan Kleberg m.fl. (1995) anger att 2-5% av barnen kom-
mer få denna typ av skada. Ca 15% av barnen i Hack m.fl. studie (1994)
hade större neurologiska skador i den siffran inkluderades förutom barn
med CP-skador även barn som var blinda eller döva.
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Det råder i materialet skilda meningar om huruvida det är neurologiska el-
ler sociala orsaker som bidrar till att en del för tidigt födda barn har en läg-
re utvecklingsnivå än sina jämnåriga kamrater. Både Kruuse (1987) och
Stjernqvist (1999) har i sina undersökningar visat att barn till föräldrar i de
lägre socialgrupperna löpte större risk att utvecklingsmässigt hamna efter
sina jämnåriga kamrater. Kruuse har även jämfört barn inom de lägre soci-
algrupperna och sett ett samband mellan låg födelsevikt och lågt IQ-värde.
Båda menar att det troligtvis beror på att de barnen inte får lika mycket
stimulans, som barnen i de högre socialgrupperna. Hedberg Nyqvist säger i
sitt material att barnets sociala miljö är en avgörande faktor för barnets ut-
veckling, vilket även Blennow (1997) hävdar. Hack däremot menar att bar-
nets totala utveckling främst påverkas av orsaker och komplikationer som
tillstött under neonatalperioden, men att framgång respektive svårigheter i
skolan påverkas av både sociala och biologiska faktorer, även Smedler pe-
kar på komplikationer som orsak till skador och svårigheter högre upp i
åldrarna.

Hack m.fl. (1994) skriver i sina resultat att barn med en födelsevikt under
750g hade sämre testresultat när det gällde kognitiv förmåga, verbal förstå-
else, grovmotorik, skolmognad/skolprestation och beteende/social förmåga.
Stjernqvist (1999) har i sina resultat vid tio års uppföljningen funnit att ge-
nomsnittsmognadsgraden för de för tidigt födda kunde jämföras med full-
gångna barn vid åtta års ålder, men hon har inte noterat någon skillnad
mellan för tidigt födda barns syn på sig själva jämfört med barn födda vid
normaltid. Åsard däremot har funnit att barnen skattar sina färdigheter och
talanger lägre än barn födda vid normal tid. Av de barn Smedler (1992)
m.fl. undersökte fann man att ca 43% presterade normalt för sin ålder, des-
sa barn visade heller inga tecken på beteendestörning. Samuelsson (2000)
har funnit att även helt neurologiskt friska barn, visar tecken på en försenad
utveckling. I Åsards material (1997) har så många som 76% någon form av
funktionsnedsättning, främst rör det sig om kognitiv funktionsnedsättning.
Både Hack m.fl. (1994) och Åsard (1997) har hos de för tidigt födda barnen
funnit en sämre öga-hand koordination.

Många syskon till för tidigt födda barn får under det första året beteende-
förändringar. Åsard hävdar att vid tioårskontrollen hade syskonen till kon-
trollbarnen psykosomatiska besvär, medan syskonen till de för tidigt födda
barnen inte visade några som helst tecken på detta. Stjernqvist har däremot
inte noterat några sådana skillnader mellan syskongrupperna. Skillnaden
mellan Stjernqvists och Åsards resultat, när det gäller syskon till för tidigt
födda barn, vid uppföljningen vid tio års ålder kan bero på skillnaden i an-
talet undersökningspersoner (Stjernqvist n = 61 ELBW-barn samt lika
många kontrollbarn respektive Åsard n = 17 ELBW-barn och lika många
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kontrollbarn). Det är troligt att Stjernqvists resultat mer stämmer överens
med verkligheten, då Åsards undersökningsbarn utgör en subgrupp (mindre
grupp) i Stjernqvists undersöknings material.

Ett vanligt förekommande problem hos de för tidigt födda barnen är enligt
majoriteten av forskarna  koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur kan leda
till inlärningssvårigheter då barnet lätt blir distraherat (Hack m.fl. (1994),
Kleberg m.fl. (1995), Hedberg Nyqvist och Barkman Hellqvist (1991),
Stjernqvist (1999), Åsard(1997), Samuelsson (1999 och 2000), Ödman
(1993). Stjernqvist anger att vart 5:e för tidigt fött barn har koncentrations-
svårigheter, vilket kan jämföras med var 20:e barn fött efter en fullgången
gravid itet.

Stjernqvist (1999) har funnit att så många som 20% hade diagnostiserad
ADHD av de för tidigt födda barnen, även Samuelsson (2000) har bland
barnen som han studerat funnit en ökad risk för ADHD i samband med för
tidig födsel.

Kleberg m.fl. (1995) anger överstimulering under neonatalperioden som en
trolig orsak till barnens koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet, me-
dan Stjernqvist anger överkrav från föräldrar och lärare som trolig orsak.
Åsard (1997)säger att det är viktigt med hänsyn till koncentrationssvårig-
heterna hos barnet att ha undervisningen i mindre grupper, för att undvika
allt för många störande moment.

Flera av forskarna (Smedler (1992), talar om riskerna med att överbeskyd-
da barnet och att det kan leda till att barnet får problem socialt, vilket yttra-
de sig genom att barnen var extremt blyga. Stjernqvist (1999) har funnit att
barnen ofta väljer yngre lekkamrater och förklarar det med att barnen väljer
kamrater efter den utvecklingsnivå de ligger på. Genom att välja yngre
kamrater stämmer de bättre överens mognadsmässigt.

En högre andel av de för tidigt födda barnen har gått om skolan ett år eller
fått skolstarten uppskjuten (Stjernqvist (1999), Åsard (1997) och Kruuse
(1987)). Flera av forskarna (Hack m.fl. (1994), Stjernqvist (1999) och Kru-
use (1987)) har undersökt barnens IQ-värde och funnit att det hos för tidigt
födda barn ligger signifikant lägre än hos barn födda vid fullgången gravi-
ditet. Stjernqvist (ibid) skriver att 85% av barnen har normalbegåvning,
men att normalfördelningskurvan ligger en standardavvikelse lägre än för
fullgångna barn.

I övervägande delen av undersökningarna har de för tidigt födda barnen
specialundervisning av något slag jämfört med kontrollgrupperna (Stjern-
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qvist (1999), Smedler m.fl.(1992),.Samuelsson m.fl. (1999), Åsard (1997)).
De största svårigheterna, menar Stjernqvist (ibid), finns inom ämnena ma-
tematik och engelska. Det är också vanligare att för tidigt födda börjar
skolan ett år senare eller går om ett år

Samuelsson m.fl. (1999) har visat i sina resultat att tre gånger så många för
tidigt födda barn jämfört med barn födda efter en fullgången graviditet, har
lässvårigheter, men att man finner färre barn i den här gruppen som upp-
fyller kriterierna för dyslexi. Samuelsson m.fl. (2000) har funnit att för ti-
digt födda barn med en försenad utveckling är överrepresenterade när det
gäller den typ av dyslexi där svårigheten ligger i den ortografiska avkod-
ningen. Orsaken till det tror de delvis beror på att barnen har perceptions-
svårigheter. När det gäller fonologisk dyslexi är de för tidigt födda barnen
underrepresenterade. Stjernqvist, Åsard och Smedler m.fl. har också funnit
att för tidigt födda barn i högre utsträckning har perceptionssvårigheter.
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DISKUSSION

I Sverige föds idag knappt 300 barn per år som tillhör gruppen extremt
mycket för tidigt födda. Av den orsaken är den en population i samhället
som är försvinnande liten, men som för den sakens skull inte får glömmas
bort. I mitt arbete har jag främst berört VLBW- och ELBW-barn, dvs barn
för tidigt födda med lägst födelsevikt.

Det är svårt att ge ett klart svar på hur det går i skolan för de extremt myck-
et  och mycket för tidigt födda barnen. Kunskapen om de små barnen ökar,
vilket leder till att fler barn kan räddas. Läkare får genom forskning nya
kunskaper om olika vårdhandlingars påverkan på det lilla barnet, som ex-
empel kan nämnas syrgasens påverkan på barnets ögon. Där man nu för-
stått hur viktigt det är att reglera syrgasen endast efter barnets behov, efter-
som barnet vid för hög syrgashalt riskerar att drabbas av ROP12.

Arbetssättet på neonatalvårdsavdelningarna har också ändrats, i och med
införandet av NIDCAP-metoden. Eftersom de barn som föddes för sju år
sedan eller mer och som har kunnat studera i skolsituationer sköttes helt
annorlunda mot hur man sköter barnen idag på flertalet neonatalvårdsav-
delningar. En orsak till det var att man inte såg barnets behov av kontakt
med sina föräldrar, som första prioritet, och inte heller föräldrarnas behov
av kontakt med sitt nyfödda barn. Istället valde man att inte utsätta barnen
för smitta, eftersom många av dessa små barn är otroligt infektionskänsliga,
på grund av att de inte har ett färdig utvecklat immunförsvar och dessutom
har en mycket tunn hud. Det handlade alltså inte om dumhet på något sätt,
utan var en ren säkerhets åtgärd. Problemet med försiktighetsåtgärderna
kring de för tidigt födda barnen var att det ledde till att föräldrarna inte
kände sitt barn när det var dags att åka hem. Man visste inte hur man skulle
tolka signaler och man hade inte heller haft förmåga att bygga upp en riktig
relation till barnet. Från USA finns rapporter om en ökad risk för misshan-
del av för tidigt födda barn. En orsak till att för tidigt födda barn kunnat
löpa större risk att utsättas för detta kan vara att föräldrarna inte kunnat
bygga upp en riktig relation till sitt barn och därför känner sig hjälplösa och
maktlösa när det blir jobbigt. Idag är man mycket medvetna om det inom
vården och man arbetar för att föräldrarna själv i så stor utsträckning som
möjligt ska sköta sitt barn under vårdtiden, aktuell forskning har noterat att
barnen, efter införandet av NIDCAP, har färre symptom på beteendestör-
ningar och att det har etablerats en bättre relation mellan mor och barn.
Idag har dessutom de föräldrar som känner att de har behov av det (eller

                                                                
12 ROP är en form av ögonskada där blodkärlen i ögat växer och barnet får en synförsämring. I
de allvarligaste fallen leder det till att hornhinnan lossnar och barnet blir blint. Idag laserbe-
handlar man när man ser tendenser till denna skada.
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om vårdpersonal ser att det finns ett behov) möjlighet att träffa psykolog
eller kurator. Dessutom har det på många platser i landet startats kontaktfö-
reningar, där man har möjlighet att träffa andra föräldrar och för tidigt föd-
da barn. För mig har just möjligheten att prata med andra föräldrar till för
tidigt födda barn varit en otroligt läkande kraft. På Internet finns en mai-
linglista avsedd för stöd och diskussion angående för tidigt födda barn.

Orsaken till att dessa små barn löper en större risk att få skador är att risken
för skador ökar ju mer för tidigt man föds. Jag tror att det är sannolikt att
miljön påverkar barnets utveckling. Om ett barn har fått skador under neo-
natalperioden bidrar det givetvis till att barnet behöver extra stöd och sti-
mulans. Därför är det viktigt att man på BVC eller på återbesök på neona-
talkliniken hjälper föräldrarna med lämpliga åtgärder för att ge barnet en
god utveckling. Om det är så att barn inom de lägre socialgrupperna löper
en högre risk att drabbas av en försenad utveckling, på grund av bristande
stimulans, är det otroligt viktigt att man hjälper föräldrarna att ge barnet
den stimulans det behöver. Kanske genom att poängtera vikten av att läsa
böcker, även för det lilla barnet, att sjunga sånger och leka, vilket stimule-
rar språkutvecklingen. Trots det kan man inte styra föräldrarnas uppfostran
och agerade gentemot barnet, men man kan som sagt upplysa om vikten av
extra stimulans.

Smedler har dessutom funnit att barn som överbeskyddas av sina föräldrar
löper en högre risk att få problem i skolan. Jag kan förstå att det finns en
tendens att överbeskydda det för tidigt födda barnet, liksom barn som drab-
bas av allvarlig sjukdom. Även här tror jag att det kan hjälpa med upplys-
ning från till exempel BVC. Men man måste även förstå föräldrarnas situa-
tion och uppmuntra dem att tala med någon om sin oro. Man är kanske helt
enkelt så otroligt orolig för att det ska hända barnet något, att man inte låter
det utforska omvärlden. Av egen erfarenhet kan jag säga att oron inte en-
dast behöver omfatta det för tidigt födda barnet, utan även dess eventuella
syskon.

De barn man har studerat visar dock att det finns en ökad risk för bl.a. kon-
centrationssvårigheter, perceptionssvårigheter och svårigheter i skolan.

Som jag tidigare skrivit löper för tidigt födda barn en högre risk att drabbas
av koncentrationssvårigheter. Det rör sig då kanske framför allt om primära
koncentrationssvårigheter, men det kan även vara uppblandat med sekundä-
ra koncentrationssvårigheter. Ett barn med primära koncentrationssvårig-
heter har svårt att få en helhetsuppfattning av omvärlden, vilket i sin tur
kan leda till att barnet får en långsammare utveckling. De avviker i beteen-
de och har svårt att förstå konsekvenserna av sitt handlande, vilket i sin tur
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leder till konflikter med bl.a. kamrater. Ett annat vanligt problem för barn
med koncentrationssvårigheter är den perceptuella förmågan, vilket även
det är en av de svårigheter man finner hos för tidigt födda barn. Jag har inte
funnit i materialet om det är samma barn som har alla dessa svårigheter.
Kan det vara så att det är de primära koncentrationssvårigheterna, som är
orsak till inlärningssvårigheter, försenad utveckling och bristande percep-
tuellförmåga?

Åsard skriver att barn med koncentrationssvårigheter bör undervisas i små-
grupper. Tyvärr är det oftast inte möjligt att genomföra, men borde vara
självklart om man utgår från Lpo 94, eftersom man där säger att man ska
anpassa undervisningen efter barnets behov. Det bör dock tilläggas att barn
med koncentrationssvårigheter måste ingå i den vanliga barngruppen också
(om man har möjlighet att ordna en mindre gruppsammansättning), efter-
som de annars inte har möjlighet att öva sin sociala förmåga. Det man kan-
ske i skolan skulle kunna ordna är att barnet kan få en viss del av sitt behov
av avskildhet tillgodosett. Man kan kanske ordna ett bås eller en flyttbar
skiljevägg, som man kan använda när det finns behov. Barnets behov av att
röra på sig kan man tillfredsställa genom att ha en motorikbana ute på skol-
gården eller rörelsekort (kort med olika motoriska övningar, t.ex. balansera
en ärtpåse på huvudet ), som man kan utföra i korridoren.

Det första man alltid måste tänka på, när man möter barn med olika typer
av svårigheter i skolan, är att försöka ta reda på orsaken till problemet; Har
barnet luckor i sina kunskaper? Vilken typ av luckor? Hur uppträder barnet
i klassrummet? Vad säger/tror/vet föräldrarna? Det måste alltid finnas en
öppen dialog med barnets föräldrar. Jag tror och hoppas att de flesta föräld-
rar vill samverka för att hjälpa sitt barn att nå en positiv utveckling. Därför
är det viktigt att man ser utvecklingssamtalet, som den möjlighet det är att
lära känna barnet och dess bakgrund. Därefter kan man bygga vidare.
Dessutom är det viktigt att man ber om hjälp, stöd och råd av sina kollegor.
Kanske finns det en specialpedagog på skolan som har mer kunskap om
barn med svårigheter och kan ge råd om lämpliga åtgärder.

Syskonet till det för tidigt födda barnet har visat sig få beteendeförändring-
ar framför allt det första året. Jag tror att det bottnar i den rädsla och fru-
stration barnet känner. Det är en kaotisk händelse för många barn att få
syskon. En händelse där glädjen över att ha blivit storebror eller storasyster
blandas med avundsjuka och svartsjuka för all den uppmärksamhet det nya
barnet får. När det gäller syskon till det för tidigt födda barnet blir situatio-
nen ändå mer kaotisk. Man vet inte om lillasyster eller lillebror kommer att
överleva, miljön på neonatalvårdsavdelningen kan till en börja vara
skrämmande med larmande apparater, slangar och bebisar som ser ut som
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små nykläckta fågelungar. Deras mamma och pappa är inte heller som
vanligt, eftersom de kanske genomgår en form av sorgearbete.

Om en elev får ett syskon alldeles för tidigt låt barnet berätta (om det vill)
och ta dig tid att lyssna! Det finns ett fåtal barnböcker i ämnet, kanske kan
man läsa någon av dem för att klasskompisarna också ska förstå. Det tror
jag är det viktigaste. Ha förståelse för att koncentrationen brister, men för-
sök ändå vara precis som vanligt. Det första året efter Rebeccas födelse var
Alexander inte riktigt sig själv. Men hans fröken gav honom möjligheten
att berätta om hur han upplevde allt och när lillasyster äntligen kom hem,
efter ett helt sommarlov, gick vi till skolgården och hälsade på.

Det är ändå intressant att se att antalet undersökningspersoner så radikalt
förändrar forskningens resultat, vilket även det styrker mitt ställningstagan-
de beträffande val av metod. Åsard som undersökt en subgrupp av Stjern-
qvists hela undersökningsgrupp, får helt andra testresultat, vilket jag be-
skrivit i analysen.

Många föräldrar till för tidigt födda barn känner sig oroliga inför sitt barns
hälsa och utveckling, men det är viktigt att tänka på att de barn som föds
idag inte får den typ av vård undersökningsbarnen haft. NIDCAP-metoden
har medfört en stor förändring för de för tidigt födda barnen och den inför-
des först 1992 på försök vid vissa neonatalvårdsavdelningar i landet. Jag
har valt att fokusera på skador och svårigheter de för tidigt födda barnen
kan få. Det man vet idag är, som jag tidigare skrivit, hur statistiken för
1980-talets barn ser ut och bland dem är 90% av ELBW-barnen friska och
går i vanlig klass. Risken för att de ska drabbas av koncentrationsstörningar
eller hyperaktivitet är högre generellt (vart femte barn). Två tredjedelar av
barnen har medelgoda eller mycket goda prestationer i skolan.13 Om de re-
sultat man fått hos de yngre barnen, som vårdats enligt NIDCAP-metoden,
håller i sig när barnen når skolåldern kommer antalet barn med koncentra-
tionssvårigheter förhoppningsvis att minska. Man kan då anta att även an-
talet för tidiga barn med skolsvårigheter minskar.

Det forskas mycket om för tidigt födda barn, men jag tycker att man glömt
bort syskonen. Där skulle jag vilja fortsätta någon gång. Dels för att ta reda
på hur de upplevt tiden då deras syskon legat på sjukhus och dels för att få
en bild av hur man bör bemöta dessa barn i skolan. En orsak till att det inte
finns så mycket forskning om för tidigt födda barns syskon (i skolan) beror
troligtvis på att det rör sig om så få barn.

                                                                
13 Siffrorna är hämtade ur Karin Stjernqvists bok Född  för tidigt. Hur går det sedan? (1999).
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Avslutningsvis vill jag citera Betty Levinson:

Eleven är inte hyperaktiv utan energisk;
Inte impulsiv utan spontan;
Inte destruktiv utan kreativ;
Inte en dagdrömmare utan fantasifull;
Inte ouppmärksam utan global och en tänkare

Individen är unik (001125)

Jag tror att det är viktigt att lyfta fram det positiva i alla situationer, men att
man måste inse sina begränsningar och be om hjälp eller stöd av t.ex. koll-
egor.
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