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Sammendrag 

 

Forfatter: Endre Blindheim Midtstigen 

Tittel: Sammenhengen mellom ADHD-symptomer og eksekutive vansker hos førskolebarn 

med autismespekterforstyrrelser 

Hovedveileder: Professor Stephen Von Tetzchner, Universitetet i Oslo 

Biveileder: Pål Surén, PhD,  Nasjonalt folkehelseinstitutt  

Bakgrunn: Barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har ofte eksekutive vansker. Studier 

antyder at skolebarn som har samforekomst av ASF og ADHD-symptomer (ASF+) har større 

grad av eksekutive vansker relativt til de barna som har ASF uten ADHD (ASF-). Spesifikt 

synes vanskene å være med inhibisjon og arbeidshukommelse. Ingen studier har tidligere 

undersøkt om tilsvarende relative forskjeller mellom ASF+ og ASF- også gjelder for 

førskolebarn. Denne studien sammenlignet eksekutive vansker hos ASF+, ASF- og barn med 

typisk utvikling (TYP) i alderen 3:0 – 5:11 år.  Metoder: Studien sammenlignet barn med 

ASF+ (n = 40), barn med ASF- (n = 68) og barn med typisk utvikling (TYP) (n = 340). 

Målene på eksekutive vansker var ulike skalaer fra kartleggingsskjemaet Behavioral Rating 

Inventory of Executive Functions (BRIEF-P; Gioia, Espy & Isquith, 2003). For å undersøke 

forskjeller i eksekutive vansker mellom gruppene ble det foretatt univariate og multivariate 

variansanalyser, med påfølgende parvise tester. Resultater: Både ASF+ og ASF- viste økt 

grad av eksekutive vansker sammenlignet med TYP. Relativt til ASF- hadde ASF+ mer 

vansker generelt, og spesifikt med inhibisjon og emosjonell kontroll. Konklusjon: De relative 

forskjellene i eksekutive vansker hos førskolebarn er noe annerledes enn de som har blitt 

funnet hos skolebarn. Dette funnet bidrar til den gryende forståelsen for utviklingsforløpet til 

barn med samtidige ASF og ADHD-symptomer.     
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1 Innledning 

1.1 Introduksjon 

Denne studien undersøker hvordan uro og uoppmerksomhetssymptomer henger sammen med 

ulike former for eksekutive vansker i hverdagen hos førskolebarn med 

autismespekterforstyrrelser. I løpet av sine tidlige barneår får barn stadig større evner til å 

danne mentale representasjoner av aktiviteter og oppgaver de skal gjennomføre. De utvikler 

evner til å holde tilbake impulser, og å utføre sekvenser av handlinger som fører mot et 

fremtidig mål. Disse kapasitetene kan samles under begrepet eksekutive funksjoner, som ofte 

blir beskrevet som et sett av kognitive prosesser som understøtter målrettet problemløsning 

(Welsh & Pennington, 1988). Barn er bruker eksekutive funksjoner i mange sammenhenger. 

Disse funksjonene er grunnlag for fungering i mellommenneskelige og sosiale 

sammenhenger, for lek og læring i skole og barnehage, og for tilegnelse av ferdigheter som 

kreves for god tilpasning i hverdagen (Silver, 2014). Autismespekterforstyrrelser (ASF) og 

uro- og oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD) er begge tilstander som er forbundet med 

problemer med eksekutive funksjoner (Hill, 2008; Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, & 

Pennington, 2005) Disse eksekutive vanskene samspiller antagelig med andre vansker som 

barn med disse diagnosene har, og kan bidra til at de strever med læring, sosialt samspill, og 

tilpasning i hverdagen (Barkley, 2012; Gilotty, Kenworthy, Sirian, Black, & Wagner, 2002). 

En økt forståelse av eksekutive vansker hos barn med utviklingsforstyrrelser vil kunne bidra 

til mer virksomme hjelpetiltak (Pellicano, 2007a).      

Teorier om eksekutive vansker er sentrale forklaringsmodeller for både ASF (Geurts, deVries, 

& van den Bergh, 2014) og ADHD (Barkley, 2012). Det har blitt hevdet at de to tilstandene 

har ulike profiler for sine eksekutive vansker. Barn med ASF har angivelig spesifikke vansker 

med kognitiv fleksibilitet og planlegging, mens barn med ADHD har spesifikke vansker med 

inhibisjon og arbeidshukommelse (Ozonoff & Jensen, 1999). 

I diagnosemanualene DSM –IV (APA, 1994) og ICD-10 (WHO, 1999) er ASF og ADHD 

gjensidig utelukkende tilstander. Forståelsen som ligger til grunn for dette er at dersom en 

person har ASF blir uro og uoppmerksomhetssymptomer best forklart som sekundærvansker 

som skyldes de grunnleggende autismesymptomene. De senere årene har ideen om at begge 

tilstandene kan opptre samtidig fått økende aksept (Leyfer et al., 2006). I den nye 
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diagnosemanualen DSM-5 kategoriseres både ASF og ADHD som ulike former for 

nevroutviklingsforstyrrelser (APA, 2013). Manualen tillater at ADHD kan settes som en 

såkalt spesifikasjonsmarkør for de som får en ASF-diagnose.  Den gradvise forandringen i 

tenkemåte har reist nye problemstillinger, og interessen for de som fyller kriterier for begge 

tilstander har økt.  Studier har vist at det er en betydelig grad av samforekomst mellom de to 

tilstandene (Leitner, 2014).  Barn som både har ASF og klinisk relevante ADHD-symptomer 

er sannsynligvis en spesielt kompleks og utsatt gruppe (Murray, 2010) . Denne gruppen synes 

å være mer utsatt for andre utviklingsproblemer, har vanskeligere for å tilpasse seg i dagligliv 

og skolesammenheng, og profitterer i mindre grad på behandling og andre tiltak (Sikora, 

Vora, Coury, & Rosenberg, 2012). Siden ADHD-symptomer er så utbredt innenfor 

autismespekteret, er det interessant å undersøke om barn med samforekomst av ASF og 

ADHD-symptomer skiller seg fra den øvrige gruppen med ASF når det gjelder eksekutiv 

fungering.   

Et fåtall studier har i senere tid undersøkt denne problemstillingen. Resultatene er ikke 

entydige, men de peker mot at barn som fyller kriteriene for både ASF og ADHD (ASF+) har 

større grad av eksekutive vansker enn de med ASF som ikke har ADHD (ASF-)(Forner, 

Miranda, Pastor, & Rosello, 2015). Videre viser enkelte av studiene at det som særlig skiller 

gruppene er evne til inhibisjon og arbeidshukommelse (Andersen, Hovik, Skogli, Egeland, & 

Øie, 2013; Sinzig, Morsch, Bruning, Schmidt, & Lehmkuhl, 2008). I disse studiene har 

deltakerne vært barn i skolealder. Hittil har ingen sett på om lignende relative forskjeller kan 

oppdages hos barn med ASF i førskolealder. Hovedmålene for denne studien er å undersøke 

om førskolebarn med ASF og samtidige ADHD-symptomer har større grad av eksekutive 

vansker enn de med ASF som ikke har ADHD-symptomer. Et annet mål er å undersøke om 

de med samforekomst eventuelt har en spesifikk profil innenfor eksekutive vansker.    

1.2 Autismespekterforstyrrelser (ASF) 

Autismespekterforstyrrelser (ASF) er en diagnose som omfatter individer som er 

kjennetegmet av avvik og vansker innenfor to hovedområder: 1: Sosialt samspill og 

kommunikasjon og 2: Et begrenset og repetitivt mønster av aktiviteter og interesser. Det 

vanligste er at disse symptomene kommer til syne i tidlig barnealder. Personer med ASF 

strever ofte med å fungere selvstendig, og kan selv i voksen alder være avhengig av 

omfattende støtte og oppfølging (APA, 2013). 
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Vanskene med sosialt samspill og kommunikasjon kan komme til syne på flere forskjellige 

måter. For eksempel kan det være vanskelig for en person med ASF å delta i en samtale som 

preges av gjensidig utveksling, der samtalepartnerne bygger videre på det den andre har sagt. 

Vansker med ikke-verbal kommunikasjon er utbredt. Enkelte bruker lite gester og annet 

kroppsspråk og har ansiktsuttrykk som er vanskelige å lese (Roth, 2010). De fleste med ASF 

har betydelige problemer med å inngå i relasjoner med andre mennesker. De strever med å 

forstå sosiale spilleregler, og å forstå andres oppfatninger og perspektiver. Enkelte tar nesten 

ikke initiativ til sosialt samspill med andre mennesker. Andre er kontaktsøkende, men på 

måter som andre opplever som pussige, for eksempel ved at det er lite samsvar mellom 

kroppsspråk og innholdet i det som blir sagt (Durand, 2014). 

Det er også stor variasjon i de begrensede og repetitive mønstrene av interesser og aktiviteter. 

Noen kan utføre gjentakende eller stereotype handlinger, slik som å vifte med hendene på en 

bestemt måte.  Repetitiv bruk av tale er vanlig, som kan innebære å gjenta om og om igjen 

setninger som andre har sagt, eller som de har hørt på TV eller radio. Et annet typisk trekk er 

fastholdelse av rigide rutiner. Eksempelvis kan barn med ASF alltid ville ha på seg de samme 

klærne eller alltid ville følge akkurat samme vei til barnehagen (Roth, 2010). Enkelte kan ha 

uvanlige interesser. For eksempel er noen barn med ASF svært opptatt av vaskemaskiner, 

rennende vann eller heiser. Det kan også dreie seg om vanligere interesser, men som er så 

intense at barnet ikke får gjennomført andre aktiviteter (Turner-Brown, Lam, Holtzclaw, 

Dichter, & Bodfish, 2011). Av og til kan imidlertid en slik snever fokusering være en ressurs. 

Enkelte innenfor autismespekteret viser særlig god forståelse for matematiske formler, fysiske 

krefter og systemer, noe som under de rette betingelsene kan føre til store intellektuelle 

prestasjoner (Attwood, 2003). 

Forekomsten av ASF på verdensbasis er beregnet til å være 62 per 10 000 (Elsabbagh et al., 

2012). I Norge er den kumulative insidensen hos 11 år gamle barn beregnet til å være 80 per 

10 000, med en fordeling mellom gutter og jenter på henholdsvis 4:1 (Suren et al., 2012). 

Årsakene til ASF kan være mange og varierte. Tvilling- og familiestudier antyder at genetiske 

faktorer spiller en viktig rolle. En rådende hypotese er at flere gener inngår i et komplekst 

samspill med hverandre og med miljømessige faktorer (Rutter, 2005). 
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1.2.1 ASF i førskolealder 

Flere intervensjonsprogrammer tar sikte på å komme i gang så tidlig som mulig for å bidra til 

at utviklingen til barn med ASF blir mindre atypisk. Selv om forskningen på slike 

programmer er begrenset, er det belegg for å si at tidlige tiltak har god innvirkning på 

tilegnelsen av viktige ferdigheter (Eldevik et al., 2009). Fokuset på tidlige tiltak har inspirert 

forskere til å beskrive tidlige tegn ved autisme. Selv om flere som senere får en ASF-diagnose 

viser atypisk utvikling allerede fra første leveår, er det stor variasjon for når foreldre 

rapporterer om de første symptomene (Volkmar & Chawarska, 2008). Det har vist seg 

vanskelig å oppdage autisme hos småbarn (Stenberg et al., 2014), og dette skyldes 

antageligvis at autismesymptomene er noe som trer gradvis frem over tid (Chakrabarti & 

Fombonne, 2014). Et tegn som særlig kjennetegner barn i førskolealder med ASF er at de i 

mindre grad spontant orienterer seg mot sosiale stimuli, som for eksempel å snu seg mot en 

person som sier navnet deres.  De tar mindre initiativ til samspill med felles oppmerksomhet, 

det vil si å koordinere sin egen og en annens oppmerksomhet om et objekt eller en hendelse 

(Dawson et al., 2004). Førskolebarn med ASF har problemer med å tilpasse seg i hverdagen, 

særlig når det gjelder overganger fra en aktivitet til en annen. De kan de streve med å sortere 

sanseinntrykk, og trenger ofte spesiell tilrettelegging hjemme og i barnehagen (Andersson, 

2013).  

1.2.2 En dimensjonal tilnærming  

De senere årene har det blitt stadig mer anerkjent at autismespekterforstyrrelser varierer langs 

flere ulike dimensjoner. De diagnostiske klassifikasjonssystemene ICD-10 og DSM-IV samler 

det som tilsvarer ASF i ulike underkategorier innenfor begrepet gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser. I klinisk praksis i Norge brukes for det meste ICD-10-kriterier. I 

forskning brukes som regel DSM-kriterier. Underkategoriene i de to klassifikasjonssystemene 

er delvis, men ikke fullstendig overlappende. Underkategoriene vises i tabell 1, som også 

viser hvordan de to systemene korresponderer.  

Tabell 1 

Underkategorier av gjennomgripende utviklingsforstyrrelser 

DSM-IV Pervasive developmental 

disorders 

ICD-10 Gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser 

Navn Navn 

Autistic Disorder (AD) Barneautisme 
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Childhood Disintegrative Disorder (CDD) Annen disintegrativ forstyrrelse i 

barndommen 

Rett’s Disorder (RD) Rett-syndrom 

Asperger’s Disorder (AS) Asperger-syndrom 

Ingen korresponderende underkategori Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med 

psykisk utviklingshemning og 

bevegelsesstereotypier 

 

Pervasive Developmental Disorder Not 

Otherwise Specified (PDDNOS) 

Atypisk autisme 

 

Andre spesifiserte gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser 

 

Uspesifisert gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelse 

  

I DSM-IV ble AD gitt til de som hadde tydelige vansker innen gjensidig sosialt samspill, 

kommunikasjon og repetitiv atferd allerede før tre års alder.  AS ble gitt til de som hadde 

liknende vansker som AD, men som viste tilnærmet normale språklige og kognitive evner. 

PDD NOS ble gitt til de som hadde vansker innen de samme områdene som AS og AD, men 

som ikke fullstendig oppfylte kriteriene for en av disse to diagnosene. Flere satte etter hvert 

spørsmålstegn ved gyldigheten denne oppdelingen (C. Lord et al., 2012).  I DSM-5 har man 

gått bort fra underkategoriene, og samlet de tidligere underkategoriene i ASF-begrepet (APA, 

2013). Det legges opp til at den som diagnostiserer skal vurdere og beskrive variasjon langs 

flere dimensjoner. Den viktigste dimensjonen er alvorlighetsgrad av de sosialkommunikative 

og repetitive symptomene. I tillegg skal man beskrive variasjon i kognitivt evnenivå, 

språknivå og grad av samforekomst med andre kompliserende tilstander.  

Studier av personer med ASF har vist at det er stor variasjon i uttrykksmåter hos de som får 

diagnosen (C. Lord et al., 2012). Når det gjelder kognitive evner kan enkelte ha normale eller 

svært gode evner, mens en stor gruppe har evner tilsvarende psykisk utviklingshemming 

(Grzadzinski et al., 2011). Enkelte innen autismespekteret behersker språket både muntlig og 

skriftlig. Andre har mangelfull eller forsinket språkutvikling, og kan kanskje bare uttrykke 

enkle behov gjennom enkeltord eller tegn (Rogers & Dawson, 2010). Samforekomst med 

andre psykiatriske diagnoser er svært utbredt innen ASF. De fleste med en ASF-diagnose har 

minst én psykiatrisk diagnose i tillegg (Simonoff et al., 2008). De vanligste er ulike former for 

angst og ADHD(Leyfer et al., 2006; Mazefsky et al., 2012). 
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1.3 Uro- og oppmerksomhetsforstyrrelse (ADHD) 

Uro og oppmerksomhetsforstyrrelse (ADHD) er en av de mest utbredte 

nevroutviklingsforstyrrelsene. Kjernesymptomene er oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og 

impulsivitet i større grad enn det som forventes ut fra utviklingsnivå. Et barn med 

oppmerksomhetsvansker kan ha vansker med å holde konsentrasjonen over tid, streve med å 

få med seg instruksjoner, bli lett distrahert, eller ofte glemme og miste ting. Hyperaktivitet 

innebærer motorisk uro, rastløshet, eller overdrevent mye prating. Impulsivitet kan komme til 

syne ved at barnet ofte avbryter andre, og at det har vanskelig for å vente på sin tur (Wilens & 

Spencer, 2011). Diagnosen forutsetter at barnets atferd vurderes å oppfylle seks eller flere 

kriterier fra hvert av de to symptomdomenene uoppmerksomhet og hyperaktivitet/ 

impulsivitet. Symptomene skal ha vært tilstede i mer enn seks måneder, og på tvers av sosial 

kontekst, for eksempel både på skolen og hjemme. I utgangspunktet skal symptomene ha vært 

tilstede før fylt 12 år.  DSM- 5 opererer med tre typer av ADHD, basert på hvilke symptomer 

som er mest fremtredende: 1: Hovedsakelig uro / impulsivitet, 2: Hovedsakelig 

uoppmerksom, og 3: Kombinert type (APA, 2013). 

Forekomsten av ADHD ligger gjennomsnittlig på rundt 5.0% hos barn på 

verdensbasis(Willcutt et al., 2005). I Norge er beregnet kumulativ insidens 3.4% blant 11-

åringer, med en fordeling på 3:1 mellom gutter og jenter (Suren et al., 2012).  Det er store 

utfordringer knyttet til å diagnostisere ADHD i førskolealder. Diagnosen skal ikke stilles 

dersom trekkene kun er tilstede i enkelte situasjoner eller kommer som resultat av syns- eller 

hørselproblemer, depresjon eller angst. Det er også viktig å ikke diagnostisere normal atferd. 

Det typiske for alle små barn er å være aktive og ikke klare å konsentrere seg over lengre tid. 

Derfor må den som diagnostiserer gjøre en helhetlig vurdering av hvor gjennomgripende, 

vedvarende og hemmende symptomene er (Goodman & Scott, 2005). Blant førskolebarn med 

ADHD-diagnose er hyperaktivitet og impulsivitet mest fremtredende (Goodman & Scott, 

2005). Barn som fyller kriteriene for ADHD i førskolealder har stor sannsynlighet for å 

fortsette å fylle kriteriene for ADHD i skolealder (Lahey et al., 2004). De hyperaktive og 

impulsive trekkene blir mindre uttalte med alderen, mens uoppmerksomhetstrekkene i større 

grad vedvarer (Wilens & Spencer, 2011). Hos ungdom og voksne med ADHD er 

uoppmerksomhet det klart mest fremtredende, og mange beskriver en indre følelse av 

rastløshet (Willcutt et al., 2005). ADHD medfører ofte store tilleggsproblemer i flere aspekter 

av barnets og familiens liv, som vedvarer inn i ungdoms- og voksenalder (Harpin, 2005).  
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1.4 ASF med ADHD- symptomer  

Studier viser konsistent at rundt en tredjedel av barn i skolealder med ASF også fyller 

kriterier for ADHD. Dette gjelder både i kliniske utvalg og prospektive befolkningsutvalg 

(Forner et al., 2015; Leitner, 2014; Rao & Landa, 2014). Det er mindre kunnskap om 

samforekomst mellom disse tilstandene i førskolealder. De to studiene som er undersøker 

samforekomst av ASF og ADHD i førskolealder har begge kliniske utvalg, og viser en noe 

lavere andel enn hos skolebarn, henholdsvis 13% (Gadow, DeVincent, & Pomeroy, 2006) og 

20% (Sikora et al., 2012). Hyperaktivitet er vanligere blant yngre barn med ASF, mens 

uoppmerksomme trekk er vanligere blant de eldre, noe som speiler mønsteret i populasjonen 

som kun har ADHD (Yoshida & Uchiyama, 2004). Relativt til førskolebarn som kun har ASF 

har de med ASF og samtidige ADHD-symptomer flere tilleggsdiagnoser, og synes å være 

vanskeligere å hjelpe med ulike former for behandling og tiltak (Leitner, 2014). De har større 

grad av fysiske helseplager og skolevansker, og lavere livskvalitet (Sikora et al., 2012).   

1.4.1 Forståelse av samforekomst 

Samforekomsten av ASF og ADHD er betydelig større enn hva forekomsten av tilstandene 

enkeltvis skulle tilsi. Det kan tyde at det er en sammenheng mellom de to tilstandene. 

Imidlertid kan samforekomsten tolkes på flere forskjellige måter. For det første kan ASF og 

ADHD ses på som to distinkte og uavhengige forstyrrelser som ofte opptrer sammen på grunn 

av at de har delte risikofaktorer, for eksempel delte genetiske eller miljømessige faktorer. 

Familie- og tvillingstudier gir støtte til hypotesen om at ASF og ADHD har delvis 

overlappende genetiske faktorer (Rommelse, Franke, Geurts, Hartman, & Buitelaar, 2010). 

For det andre kan uro og uoppmerksomhetssymptomer tolkes som uttrykk for primære 

symptomer som er vanlige for ASF. Både ASF og ADHD er funksjonsdiagnoser, det vil si at 

de settes på bakgrunn av observert atferd. Atferdssymptomer kan være like på overflaten, men 

ha ulike underliggende mekanismer. For eksempel kan høy motorisk aktivitet skyldes 

inhibisjonsvansker (typisk ADHD) eller være uttrykk for repetitiv, stereotyp atferd (typisk 

ASF). Eller dersom et barn oppfattes som at det ikke å høre etter, kan det både dreie seg om 

generelle oppmerksomhetsvansker (typisk ADHD), eller mer spesifikke vansker med felles 

oppmerksomhet og sosial kommunikasjon (typisk ASF) (Reiersen & Todd, 2008). En tredje 

mulighet er at de diagnostiske kategoriene er uklare, og ikke fanger opp kompleksiteten av 

atferdsuttrykk som kjennetegner nevroutviklingsforstyrrelsene (Leitner, 2014). Forekomsten 
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av autismetrekk er også forhøyet i ADHD-populasjonen (Reiersen & Todd, 2008), noe som 

har fått enkelte til å reise spørsmålet om autismespekteret strekker seg over og omfatter 

ADHD (Grzadzinski et al., 2011). Innenfor diagnosesystemet har kategorier alltid vært 

rådende. Kategorisering er en av de vanligste måtene å kommunisere informasjon på. Men 

kategorier fungerer best når medlemmer i en kategori er forholdsvis homogene, definitivt 

annerledes og gjensidig utelukket fra andre kategorier. Når det gjelder forskjellige former for 

nevroutviklingsforstyrrelser, kan det være at de har mangfoldige overlappende egenskaper 

som varierer langs dimensjoner (Reynolds & Horton, 2014). Dermed vil samforekomst være 

regelen mer enn unntaket for disse tilstandene (Fago, 2003).  

1.5 Eksekutive funksjoner 

Eksekutive funksjoner er et begrep som blir brukt om domenegenerelle kognitive prosesser 

som er målrettede, og som styrer og regulerer andre mer spesifikke funksjoner, slik som 

språk, hukommelse, motoriske ferdigheter og emosjoner(Isquith, Crawford, Espy, & Gioia, 

2005). De eksekutive funksjonene er spesielt viktige i problemløsning som krever at det 

dannes mentale representasjoner av fremtidige handlinger (Garon, Bryson, & Smith, 2008). 

Historisk stammer begrepet eksekutive funksjoner fra observasjoner av pasienter med 

ervervede hjerneskader. Pionerer som Luria (1973) beskrev omfattende vansker med målrettet 

atferd hos pasienter med skader i hjernebarkens frontale områder, på tross av tilsynelatende 

normal generell intelligens. Nyere kunnskap viser at eksekutive funksjoner sannsynligvis er 

understøttet av vidt distribuerte og samarbeidende nevronale systemer, der prefrontale korteks 

spiller en viktig rolle (Niendam et al., 2012). 

Barn bruker eksekutive funksjoner for å lære seg dagliglivets ferdigheter, for å fungere i 

mellommenneskelige og sosiale sammenhenger, og for å klare seg godt i skole og 

barnehage(Silver, 2014). Utviklingen av eksekutive funksjoner kan sies å skje i et stadig 

samspill mellom et aktivt og formbart individ og aktive og formbare omgivelser (Blair, Raver, 

& Berry, 2014). Eksekutive funksjoner begynner å fremtre allerede i fra tidlig småbarnsalder, 

og betydelig endring skjer i førskolealder (Diamond, 2002). Utviklingen synes å følge en 

omvendt U-kurve, der jevn utvikling skjer i barndom og ungdom, og et toppunkt nås i ung 

voksen alder (Zelazo, Müller, Frye, & Marcovitch, 2003). Utviklingen av prefrontal korteks, 

viser en lignende omvendt U-kurve (Diamond, 2013). Hos småbarn er imidlertid den 



9 

 

fremvoksende evnen til å regulere egen atferd fortsatt skjør og variabel, og i stor grad påvirket 

av den ytre situasjonen (Vaughn, Kopp, & Krakow, 1984). 

Begrepet eksekutive funksjoner blir ofte brukt som et paraplybegrep, med flere dels 

uavhengige, men samarbeidende underprosesser. Det er en viss uenighet om hvilke spesifikke 

funksjoner som bør inkluderes, men noen av de viktigste innenfor studiet av 

nevroutviklingsforstyrrelser er inhibisjon, fleksibilitet, arbeidshukommelse, emosjonell 

kontroll og planlegging (Hill, 2004; Isquith et al., 2005; Pennington & Ozonoff, 1996). 

I det følgende presenteres teoretiske modeller og empiriske funn som kaster lys over tidlig 

utvikling av de ulike spesifikke eksekutivfunksjonene. For å vise hvordan forskere har 

operasjonalisert de ulike funksjonene beskrives også oppgaver som typisk blir brukt som mål. 

1.5.1 Inhibisjon 

Inhibisjon innebærer å kunne hemme og overstyre tanker og motoriske responser som ikke er 

relevant for den aktuelle oppgaven eller aktiviteten (Hill, 2008).  Det inkluderer både det å 

stanse en sterk atferdstendens (en respons som tidligere har blitt forsterket), å stanse en 

pågående respons, og å stenge ute forstyrrende informasjon. Inhibisjon er viktig for å motstå 

distraksjon, og for å holde seg fokusert på det problemet man forsøker å løse (Barkley, 1997). 

De tidligste tegnene til inhibisjon kan observeres hos småbarn som får beskjed av en voksen 

om å stoppe med en belønnende aktivitet, for eksempel å slutte å spise godteri (Garon et al., 

2008). Oppgaver som måler inhibisjon er slike som krever at personen tilbakeholder en 

respons, forsinker en respons, stopper en pågående respons, eller motstår distraksjoner 

(Barkley, 1997). En av de vanligste oppgavene er en oppgave som kalles «Go-no-go» (Nosek 

& Banaji, 2001). I denne oppgaven skal barna trykke på en knapp når de ser et grønt lys, men 

ikke når de ser et rødt lys I perioden mellom 3 og 5 år skjer en akselerasjon i evnen til å 

inhibere (Diamond, 2013). For eksempel vil barn i førskolealder i økende grad klare å motstå 

en liten umiddelbar belønning for å oppnå en større utsatt belønning, motstå konflikter 

mellom ulike impulser, og holde seg til én oppgave av gangen på tross av fristende 

distraksjoner (Carlson, 2005). 

1.5.2 Fleksibilitet 
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Fleksibilitet er evnen til å kunne skifte mellom ulike responsstrategier eller å skifte 

oppmerksomheten mellom ulike aspekter ved et problem (Garon et al., 2008). Eksempler på 

oppgaver som krever at barna klarer å skifte fra en responsstrategi til en annen er såkalte 

«reversal-oppgaver», som går ut på at testlederen først belønner barnet for én av to alternative 

responser (for eksempel strekke seg etter en gul boks, men ikke en grønn). Deretter skifter 

testlederen over til å belønne barnet dersom det strekker seg etter den grønne boksen, men 

ikke den gule. Barn viser store endringer i prestasjonene på slike tester i alderen 1 til 3 år 

(Overman, Pate, Moore, & Peuster, 1996). Litt eldre barn viser store endringer i prestasjon på 

oppgaver som krever skifte av oppmerksomheten mellom ulike aspekter av et problem. En 

test som gir et mål på dette er Dimensional change card sort (DCCS) (Russo et al., 2007). I 

denne oppgaven skal barna sortere kort etter en dimensjon (for eksempel farge), men etter 

hvert skifte over til en annen dimensjon (for eksempel form). Testlederen forteller hvilken 

regel de skal følge for hvert forsøk, så barna trenger ikke å huske regelen over lengre tid. De 

fleste 3-åringer klarer å sortere etter den første regelen (sortere etter farge), men klarer ikke å 

skifte over til den nye regelen (sortere etter form). Etter fylte 4 år, klarer de fleste barn denne 

oppgaven (Zelazo et al., 2003), noe som tyder på en rask vekst i fleksibilitet i denne perioden.   

1.5.3 Arbeidshukommelse  

Arbeidshukommelse innebærer å holde informasjon aktiv i bevisstheten som støtte til å 

fullføre en oppgave eller aktivitet (Isquith et al., 2005). Den mest kjente modellen for 

arbeidshukommelse er fremsatt av Baddeley (1992). I denne modellen beskrives en «sentral-

eksekutiv» komponent som styrer to underkomponenter. Den ene underkomponenten er 

verbal («den fonologiske løkken»), mens den andre er ikke-verbal («den visuo-spatiale 

skisseblokken»). Den sentrale-eksekutive komponenten kan aktivt bearbeide informasjon i 

sinnet, og «mate» de to underkomponentene med informasjon fra langtidshukommelsen. De 

to underliggende komponentene er mer begrensede lagre, som passivt og automatisk 

oppdaterer informasjon (Baddeley, 1992). En oppgave som ofte blir brukt for å måle de mer 

passive aspektene av arbeidshukommelsen hos barn er såkalte «delayed response»-oppgaver 

(Dawson et al., 2002). Slike oppgaver går ut på at barnet først får se at et objekt (for eksempel 

en leke) blir gjemt i en av flere alternative bokser. Deretter skjules gjemmestedet ved at en 

skjerm går ned. Når skjermen går opp igjen, får barnet forsøke å finne leken. Barn mestrer 

denne typer oppgaver helt fra de er 6 måneder gamle, noe som tyder på at de fra denne 

alderen kan holde en representasjon av et objekt i sinnet selv om de ikke kan se objektet 
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(Reznick, Morrow, Goldman, & Snyder, 2004). Evnen til å holde informasjon i sinnet 

fortsetter å utvikle seg helt opp til skolealder. Det som særlig forandrer seg, er hvor lenge 

barna synes å kunne holde representasjonene aktive, og hvor mange objekter de kan huske 

(Garon et al., 2008). De mer aktive aspektene av arbeidshukommelsen, som har med 

bearbeiding av informasjon å gjøre, måles gjerne med oppgaver der barna først får høre rekker 

av tall eller bokstaver, og deretter skal gjenta dem baklengs. I disse oppgavene ser man i 

alderen 3-5 år en markant vekst i hvor mange elementer som kan gjentas baklengs (Carlson, 

2005).  

1.5.4 Planlegging 

Planlegging er komplekse dynamiske operasjoner, hvor man vurderer ulike muligheter for å 

oppnå et gitt mål og danner mentale representasjoner av handlingssekvenser som fører mot 

målet (Russo et al., 2007; Zelazo et al., 2003).  Planlegging krever evne til å se for seg 

forandringer fra den nåværende situasjonen, og overvåke om de planlagte handlingene fører 

mot målet. For voksne er målrettet atferd gjennom planlegging en sentral og selvsagt del av 

livet, både i sosiale, relasjonelle og yrkesmessige sammenhenger (Friedman & Scholnick, 

2014). Små barn derimot, kjennetegnes ved at de er impulsive, stimulusbundne og nesten 

utelukkende orientert mot det som er «her og nå» (Inhelder & Piaget, 1958). Allerede i 8 -9 

måneders alder strekker imidlertid barn seg etter ønskede objekter som er ute av syne, noe 

som kan tolkes som tidlige manifestasjoner av målrettete handlinger (Diamond, 2013). 

Gjennom de første leveårene får småbarn stadig større evne til danne indre representasjoner 

av problemer og mål. Såkalte «Tower»-oppgaver gir et mål på planleggingskapasitet (Hill, 

2008). Testene finnes i ulike utgaver og vanskelighetsgrader, også noen som er tilpasset barn. 

De går i hovedsak ut på at barnet skal flytte skiver fra en pinne som er «start» til en annen 

pinne som er «mål». Reglene er at bare en skive kan flyttes om gangen, og at en større skive 

aldri kan legges oppå en mindre skive. Barn synes å klare slike oppgaver betydelig bedre når 

de er 5 år enn når de er 4 år, noe som kan tolkes som at planleggingskapasiteten øker raskt i 

denne perioden (Kaller, Rahm, Spreer, Mader, & Unterrainer, 2008). Prestasjonen øker jevnt 

gjennom skolealder, og helt frem til ung voksen alder (Gioia, Espy, & Isquith, 2003).     

1.5.5 Emosjonell kontroll 



12 

 

Emosjonell kontroll innebærer å kunne regulere og modere emosjonelle responser på måter 

som passer til konteksten, og som fremmer målrettet atferd (Mazefsky et al., 2013). 

Tradisjonelt forskerne som har vært opptatt av eksekutive funksjoner tatt for seg såkalt «kalde 

funksjoner». De «kalde funksjonene» er prosesser som er involvert i abstrakt problemløsning. 

De senere årene har det vært en økende interesse også for de «varmere» funksjonene, som er 

involvert i regulering av emosjoner og motivasjon (Russo et al., 2007). Helt fra fødselen 

fungerer omsorgsgivere som støtte for regulering av barnets emosjonelle reaksjoner. Evnen til 

å kontrollere og modulere uttrykket av emosjoner, særlig negative emosjoner utvikler seg 

jevnt i de første leveårene. Denne utviklingen er tett knyttet til utviklingen av episodisk 

hukommelse, og med kapasitet til å be om trøst (Fox & Calkins, 2003). I førskolealder lærer 

barnet å sette ord på ulike følelser, og blir i økende grad kjent med egne emosjonelle 

responser. Barnet får også økt kjennskap til de kulturelle og sosiale konvensjonene for når, 

hvor og hvordan emosjoner utrykkes (Fox & Calkins, 2003).  

1.6 Eksekutive vansker ved ASF 

Flere ulike teorier forklarer eksekutive vansker som viktige årsaker til autismesymptomer. 

Disse teoriene utviklet seg på bakgrunn av at atferden til personer med ASF har visse 

fellestrekk med pasienter som har skader i hjernens frontale områder(Damasio & Maurer, 

1978). Både repetitive og sosialkommunikative symptomer blir forsøkt forklart som 

konsekvenser av eksekutive vansker.  

Stereotyp og repetitiv atferd kan forstås som et uttrykk for perseverasjon, det vil si tendensen 

til å fortsette med en handlingsmåte eller tankesett som ikke synes å føre frem. Slik 

perseverasjon observeres hos mennesker med skader i hjernens frontallapper, og forstås som 

uttrykk for mangel på fleksibilitet (Lopez, Lincoln, Ozonoff, & Lai, 2005). Problemer med 

fleksibilitet kan forklare hvorfor barn med ASF ofte viser stor motstand mot selv små 

forandringer i vante rutiner. Det kan også forklare hvorfor noen barn med ASF opplever sterkt 

ubehag ved overganger mellom ulike aktiviteter, noe som kan gå utover både samarbeid og 

lek (Russo et al., 2007). 

Andre har hevdet at eksekutive funksjoner er nødvendige for å kunne resonnere om andres 

mentale tilstander, og dermed kan forklare de sosialkommunikative vanskene ved 

ASF(Pellicano, 2007b). Disse teoriene tar utgangspunkt i at det er funnet robuste 
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korrelasjoner mellom eksekutive funksjoner og aspekter ved sosial kognisjon både hos barn 

og ungdom med ASF. Resonnering om andres mentale tilstander krever at barnet løsriver seg 

fra de umiddelbare omgivelsene, det som er «her og nå» i situasjonen, noe som er tett knyttet 

til eksekutiv fungering (Pennington & Ozonoff, 1996). Andre hevder at det er en mer 

indirekte sammenheng mellom eksekutive vansker og sosial kognisjon, ved at svekkede 

eksekutive funksjoner medfører dårlig regulert samspill med andre mennesker. Dermed 

begrenses både kvaliteten og kvantiteten av sosialiserende samspill. Siden sosial kontakt er 

den viktigste arenaen for å lære om andres tanker og følelser, vil det begrensede samspillet 

over tid hindre utviklingen av forståelse om mentale tilstander (Hughes, 2002). 

Studier har overbevisende dokumentert at både barn, ungdom og voksne med ASF har 

eksekutive vansker, både sammenlignet med personer med typisk utvikling, og sammenlignet 

med personer med andre utviklingsforstyrrelser (Geurts et al., 2014; Hill, 2004). Det mest 

konsistente funnet er at personer med ASF særlig har vansker med planlegging og 

fleksibilitet, mens det er større usikkerhet rundt inhibisjon og arbeidshukommelse. Enkelte 

har hevdet at personer med ASF har intakt evne til inhibisjon (Ozonoff & Jensen, 1999; Russo 

et al., 2007). Når det gjelder arbeidshukommelse har det blitt hevdet at personer med ASF 

muligens har intakt verbal arbeidshukommelse, men at de har vansker med ikke-verbal 

arbeidshukommelse (Geurts et al., 2014). Emosjonell kontroll er mindre studert i ASF-

populasjoner. Klinisk praksis viser at intense følelsesmessige reaksjoner, slik som ekstreme 

sinneutbrudd, er utbredt blant personer med ASF (Mazefsky et al., 2013). De senere årene har 

det også blitt presentert forskningmessig evidens for at personer med ASF har vansker med 

emosjonell kontroll(Jahromi, Bryce, & Swanson, 2013; Samson, Huber, & Gross, 2012).  

Selv om eksekutive vansker er utbredt blant personer med ASF, er det stor variasjon i hvilke 

funksjoner som er svekket, hvor alvorlig svekkelsene er, og i hvor stor grad de overkommes 

ved kompensatoriske ferdigheter (Geurts et al., 2014). Flere foreslår at eksekutive vansker er 

sekundærvansker som fremtrer gjennom utviklingen som et resultat av å leve med autisme 

(Dawson et al., 2002; Yerys, Hepburn, Pennington, & Rogers, 2007). Uansett om de 

eksekutive vanskene hos personer med ASF er primære eller sekundære, spiller de 

sannsynligvis en viktig rolle i utviklingen av sosial kompetanse (Pellicano, 2012), og 

tilpasning i dagliglivet (Gilotty et al., 2002). Videre er eksekutive funksjoner viktige for å 

overkomme forskjellige former for lærevansker (Denckla, 1996). For å få en økt forståelse for 
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autismespekteret, og for å øke virksomheten til hjelpetiltak er det derfor viktig å studere 

utviklingen av eksekutive funksjoner hos barn med ASF.  

1.7 Eksekutive vansker ved ADHD 

Teorier om eksekutive vansker er også sentrale for å forklare symptomene som kjennetegner 

ADHD. Barkley (1997) hevder at det primære problemet med ADHD er en svekket evne til å 

inhibere, noe som forklarer de hyperaktive og impulsive trekkene. Videre hevder han at hos 

barn med typisk utvikling skaper inhibisjon et nødvendig tidsvindu, slik at de andre 

eksekutive funksjonene kan virke. Den primære svekkelsen i inhibisjon ved ADHD får 

dermed påvirkninger på de andre eksekutive funksjonene gjennom utviklingen. I følge teorien 

er dette spesielt ødeleggende for utvikling av arbeidshukommelse, noe som forklarer 

problemene med glemsomhet og organisering. Rapport, Chung, Shore, and Isaacs (2001) 

hevder derimot at problemer med arbeidshukommelse er det primære problemet ved ADHD. 

Personer med ADHD vil ha vansker med å opprettholde representasjoner i 

arbeidshukommelsen, noe som gir det karakteristiske mønsteret av uorganisert atferd. 

Representasjoner blir raskt «visket ut». Dermed vil personen med ADHD hele tiden søke etter 

tilførsel av informasjon til arbeidshukommelsen. Dette forklarer de raske aktivitetsskiftene 

som kjennetegner barn med ADHD, spesielt i monotone omgivelser. Teorien går videre ut på 

at hyperaktiv atferd kan forstås som unngåelsesatferd. Unngåelsen kommer av at oppgavekrav 

som overgår den svake arbeidshukommelseskapasiteten skaper en aversiv følelse.  

En omfattende metaanalyse utført av Willcutt og kolleger (2005) viste at personer med 

ADHD (total N= 3734) skåret svakere enn personer uten ADHD (total N=2969) på en rekke 

oppgaver som måler eksekutive funksjoner. Dette gjaldt for barn, ungdom og voksne, også 

etter at det var kontrollert for intelligensnivå og språknivå. Analysen omfattet både kliniske 

utvalg og befolkningsutvalg. De største effektstørrelsene mellom grupper med ADHD og 

personer med typisk utvikling var for inhibisjon og arbeidshukommelse (Willcutt et al., 

2005). Når det gjelder førskolebarn med ADHD viser studier at disse også har eksekutive 

vansker sammenlignet med barn med typisk utvikling, særlig innenfor inhibisjon og 

arbeidshukommelse (Mahone & Hoffman, 2007).  
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1.8 Studier av eksekutive funksjoner hos barn med 

ASF  

En hypotese som har oppstått de senere årene er at barn som fyller kriteriene for både ASF og 

ADHD (ASF+) vil ha større grad av eksekutive vansker sammenlignet med ASF uten ADHD 

(ASF-). Et fåtall studier har undersøkt eksekutive funksjoner hos ASF+ sammenlignet med 

ASF-.  

I en sammenligning av skolebarn (6-14 år) med ASF+ (n=21), ASF- (n=28) og typisk 

utvikling (n=21) ble det funnet at barna med ASF+ hadde større grad av eksekutive vansker 

enn barna med ASF- (Yerys et al., 2009). En annen studie sammenlignet profiler av 

eksekutive funksjoner hos grupper bestående av barn med ASF+, ASF-, ADHD og typisk 

utvikling (Sinzig, Morsch, et al., 2008). Hver av gruppene hadde 20 barn i alderen 6 til 18 år.  

Målene forskerne brukte var nevropsykologiske tester av inhibisjon, fleksibilitet, ikke-verbal 

arbeidshukommelse og planlegging. Sammenlignet med gruppen med typisk utvikling viste 

ADHD-gruppen vansker med inhibisjon og ikke-verbal arbeidshukommelse, mens ASF-

gruppene var svakere på testene av fleksibilitet og planlegging. Barna med ASF+ presterte 

svakere enn ASF- på inhibisjons-testen, men ikke på noen av de andre oppgavene. For barna i 

ASF+- gruppen var det slik at ADHD-symptomer målt ved en foreldre-utfylt sjekkliste viste 

en sterk negativ korrelasjon med prestasjon på inhibisjonsmålet. En nyere studie undersøkte 

verbal arbeidshukommelse hos barn med ASF+ (n=16), ASF- (22), ADHD (n=79) og barn 

med typisk utvikling (n=50). Barna med ASF+ presterte svakere enn alle de andre gruppene 

(Andersen et al., 2013). To studier har imidlertid ikke funnet forskjeller i eksekutiv fungering 

mellom ASF+ og ASF- på nevropsykologiske tester av henholdsvis ikke-verbalt arbeidsminne 

(Goramus et al, 2008) og inhibisjon (Sinzig, Bruning, Morsch, & Lehmkuhl, 2008).   

Samlet sett antyder disse studiene at ASF+ kan være forbundet med større grad av eksekutive 

vansker enn ASF-. Selv om resultatene er sprikende, kan det se ut til at det som skiller 

gruppene særlig er vansker med inhibisjon og arbeidshukommelse. Alle disse studiene 

inkluderer kliniske utvalg med barn i skolealder (6:0-18:0 år).  

I de fleste studiene av eksekutive vansker hos individer med ASF har deltagerne vært 

skolebarn, ungdom eller voksne (Hill, 2004). Resultatene fra studier som undersøker om 

førskolebarn med ASF har større grad av eksekutive vansker enn barn med typisk utvikling, 

er inkonsistente (Se tabell 2). Noen studier viser at førskolebarn med ASF har større grad av 
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eksekutive vansker enn typiske kontrollbarn (Dawson, Meltzoff, Osterling, & Rinaldi, 1998; 

Kimhi, Shoam, Agam, Ben, & Bauminger, 2014; Pellicano, Maybery, Durkin, & Maley, 

2006). Andre finner ingen forskjeller mellom barn med ASF og barn med typisk utvikling 

(Dawson et al., 2002; Griffith, Pennington, Wehner, & Rogers, 1999; Rutherford & Rogers, 

2003; Yerys et al., 2007).   

Flere forhold kan bidra til de sprikende resultatene. En forklaring kan være at det er 

forskjellige aldersgrupper i de ulike studiene.  Pellicano et al. (2006) fant eksekutive vansker 

hos barn med ASF i 4 – 7 års alder, mens (Yerys et al., 2007) fant ingen slike vansker hos 

barn med ASF som var i 2-3 års alder. En mulighet er derfor at eksekutive vansker er noe som 

fremtrer hos eldre førskolebarn.  En annen forklaring på de sprikende funnene kan være at det 

er stor variasjon av tilleggssymptomer innenfor autismegruppen. Kun én av studiene av barn i 

førskolealder rapporterte om at de har undersøkt grad av ADHD-symptomer hos barna med 

ASF(Sinzig, Bruning, et al., 2008). Denne studien viste ingen signifikante forskjeller mellom 

gruppen med ASF og gruppen med typisk utvikling, men moderate effektstørrelser indikerte 

imidlertid at ASF-gruppen var mer svekket innen inhibisjon enn de typisk utviklede barna. 

Interessant nok hadde hele 65% av ASF-gruppen klinisk relevante ADHD-symptomer, men 

det ble ikke tatt hensyn til i analysene. 
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Tabell 2 

Studier av eksekutive funksjoner hos førskolebarn med ASF. 
 Dawson et al  

(1998) 

Griffith et al 

(1999) 

Dawson et al 

(2002) 

Rutherford & 

Rogers (2003) 

Pellicano et al 

(2006) 

Yerys et al 

(2007) 

Smithson et al 

(2013) 

Sinzig et al 

(2014) 

Kimhi et al 

(2014) 

 

 

           

Utvalg           

ASF 20 18 72 28 40 18 39 26 29  

UF 19  34 24 - 18     

TYP 20 17 39 26 40 18 39 29 30  

ADHD        30   

Alder i år for ASF ASF: M = 5:5 

 

3:0 – 5:0 2:10 – 4:4 2:0 – 3:11 4:0 – 7:0 2:2 – 3:4 2:10 – 5:10 4:0 – 9:0 3:0 – 6:0  

Eksklusjon Medisinske 

tilstander 

 Medisinske 

tilstander 

Medisinske 

tilstander 

Medisinske tilstander, 

ADHD, 

IQ<80  

Mental alder 

under 18 mnd 

Verbal IQ<70 Medisinske 

tilstander, 

IQ<70 

Nedsatt kognitivt 

funksjonsnivå 

 

Målt ADHD-
symptomer? 

- - - - - - - CBCL -  

Matchet på Språklig mental 
alder 

Alder, mental 
alder 

Mental alder Mental alder Alder, kjønn, verbal, 
ikke-verbale evner 

Med TYP: Mental 
alder 

Alder, kjønn - Alder, mental alder, 
IQ, mors 

utdanningsnivå 

 

Kontrollvariabel Nonverbalt evnenivå       Alder, IQ   

EF- mål           

Inhibisjon DR ANB, BT ANB  LH  ANB BRIEF-P GNG   

Fleksibilitet  SR ODR, SR SR SST SR BRIEF-P SSV FIST  

Emosjonell kontroll       BRIEF-P    

Arbeidshukommelse DR ANB, BT ANB   ANB BRIEF-P    

Planlegging     MT, TOL  BRIEF-P  TOL  

ASF mer vansker enn 
TYP? 

Arbeidshukommelse
/ inhibisjon i DR 

På ingen av 
målene 

På ingen av 
målene 

På ingen av 
målene 

Inhibisjon i LH 
Fleksibilitet i SST 

Planlegging i TOL 

På ingen av 
målene 

På alle de kliniske 
skalaene,  

på global 

eksekutivskåre. 

På ingen av 
målene 

Fleksibilitet i FIST 
Planlegging i TOL 

 

Merk: ANB = A not B- task;BT = Boxes task DR = Delayed response task; FIST= Flexible item selection task;GNG = Go / no go; LH = Lurias handgame; M = Gjennomsnitt; MT = Mazes task; ODR = Object 

discrimination reversal; SR = Spatial reversal; SST = Set shifting task; SSV= Shifting attentional set visual; TOL = Tower of London; UF = Andre utviklingsforstyrrelser 
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1.9 Design 

Førskolebarn med ASF er en heterogen gruppe. En betydelig andel har sannsynligvis klinisk 

relevante ADHD-symptomer. Dersom ADHD-symptomene ikke tas hensyn til i 

sammenligninger med barn med typisk utvikling, kan viktig kunnskap om en undergruppes 

eksekutive vansker gå tapt. Studier av skolebarn med ASF tyder på at de som har samtidige 

ADHD-symptomer har mer omfattende eksekutive vansker enn de som ikke har det. 

Forskjellen synes å være spesifikk for inhibisjon og arbeidshukommelse. Et viktig spørsmål er 

om de relative forskjellene mellom ASF+ og ASF- oppstår allerede i førskolealder, eller om 

de trer frem senere i utviklingen.  

I denne studien undersøkes eksekutive funksjoner hos barn i førskolealder med ASF. Spesielt 

ses det på forskjeller og likheter i eksekutive vansker mellom to undergrupper: Den ene har 

høy grad av ADHD-symptomer (ASF+) og en annen har lav grad av ADHD-symptomer 

(ASF-).  For å gi et bilde på hvor omfattende de eventuelle vanskene er, inkluderes også en 

gruppe av barn med typisk utvikling i sammenligningene. For å undersøke om kognitivt 

evnenivå påvirker resultatene, blir det kontrollert for IQ.   

Hypotesene er:  

1: Førskolebarn med ASF+ vil ha signifikant større grad av eksekutive vansker enn de 

med ASF-. Barna med ASF- vil ha større vansker enn de med typisk utvikling.   

2: Førskolebarn med ASF+ vil ha større vansker med inhibisjon og 

arbeidshukommelse enn de med ASF-.   
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2 Metoder 

2.1 Deltagere og rekruttering 

Denne studien undersøker barn som har vært deltakere i Autism Birth Cohort- studien (ABC-

studien), en delstudie av den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).  

MoBa er en prospektiv kohortstudie hvor foreldrene ble rekruttert midtveis i mors graviditet 

(Magnus et al., 2006). Triader med mor, far og barn følges opp over flere tidspunkter, med 

innsamling av biologisk materiale og spørreskjemaer. Spørreskjemaene dreier seg særlig om 

barnets helse og utvikling. Da rekrutteringen var ferdig i 2008 var 90 700 mødre, 72 100 fedre 

og 108 500 barn med i studien (Stoltenberg et al., 2010). 

ABC-studien er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Columbia 

University i New York i USA. ABC-studien har et kohort-design og har som formål å 

undersøke ulike aspekter ved ASF, både forekomst, årsaker og utviklingsforløp. Barn som 

viste høy grad av ASF-symptomer ble invitert til kliniske undersøkelser ved Nic Waals 

institutt i Oslo. Invitasjonen kom som følge av tre ulike identifiseringsmetoder: 1) Screening 

via MoBa-spørreskjemaer da barnet var tre, fem eller syv år, 2) henvisning fra klinikere eller 

foreldre hvis det var mistanke om ASF hos barnet- og. 3) Årlige koblinger til Norsk 

pasientregister for å identifisere de som hadde fått ASF-diagnose via det ordinære norske 

helsevesenet. 

Screeningen ved tre års alder var basert på The Social Communication Questionnaire (SCQ; 

Rutter, Bailey, & Lord, 2003), et spørreskjema som dekker atferdsområder som er sentrale for 

ASF: Språk og kommunikasjon, sosialt samspill og begrenset/repetitiv atferd. Dette 

spørreskjemaet har god validitet som screening-instrument for ASF, med en svært god 

sensitivitet, men en noe lavere spesifisitet (Allen, Silove, Williams, & Hutchins, 2007). 

Revisjoner ble foretatt underveis i ABC-studien for å øke spesifisiteten, da for mange typisk 

utviklede barn ble screen-positive. Screeningen ved fem og syv års alder var basert på 

spesifikke spørsmål om ASF-typiske trekk. En tilfeldig utvalgt aldersmatchet kontrollgruppe 

fra MoBa-kohorten ble i tillegg invitert til de kliniske undersøkelsene. De kliniske 

undersøkelsene ble avsluttet i november 2012, etter at til sammen 1033 barn hadde blitt 

undersøkt. Av disse fikk 195 en ASF-diagnose.  
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2.2 De kliniske undersøkelsene i ABC-studien 

I den kliniske undersøkelsen ble det vurdert om barna oppfylte kriterier for ASF-diagnose. 

Samtidig skulle det kliniske teamet kartlegge medisinske forhold, eventuelle andre vansker, 

og nevropsykologiske profiler.  Familiene som takket ja til å delta i den kliniske 

undersøkelsen ble mottatt i lokalene til Nic Waals institutt på Lovisenberg sykehus i Oslo. 

Undersøkelsen varte i én dag. Familiene fikk ettergitt penger for utlegg de hadde i forbindelse 

med reise og overnatting, men ingen øvrig kompensasjon for deltagelsen. Det kliniske teamet 

som foretok undersøkelsen besto av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, leger og 

forskningsassistenter. For barna som var i førskolealder ble blant annet følgende instrumenter 

benyttet:    

1. Autism Diagnostic Interview, Revised (ADI-R) 

2. Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) 

3. Stanford-Binet Intelligence Scales 5
th

 ed. (SB5) 

4. Testledd fra de finmotoriske og grovmotoriske oppgavene i Mullen Scales of Early 

Learing (Mullen). Dersom barnet ikke kunne fullføre SB5 ble full Mullen administert. 

Psykologer utførte de psykometriske testene med barnet (SB5, Mullen og ADOS), psykiatere 

og leger foretok foreldreintervju om barnets helse og utvikling, grovmotoriske tester og en 

fysisk undersøkelse. Forskningsassistenter gjennomførte foreldreintervjuer (blant andre ADI-

R), og skåret spørreskjemaer som foreldre og barnehageansatte hadde fylt ut forut for 

undersøkelsen. Etter at de kliniske undersøkelsene var over, møttes teamet for å gå igjennom 

relevant informasjon, og for å foreta en systematisk diagnostisk vurdering. Selv om formålet 

var å identifisere barn med ASF, ble annen utviklingspsykopatologi også diagnostisert. Det 

var spesialistene i psykologi og psykiatri som hadde ansvaret for å komme til en diagnostisk 

konklusjon. Diagnosene ble gitt ut i fra DSM-4- kriterier, og omfattet følgende undergrupper: 

1) Autistic disorder, 2) profound disability with autism, 3) pervasive developmental disorder 

not otherwise specified (PDD-NOS), 4) childhood disintegrative disorder 5) Asperger’s 

syndrome. I denne studien er disse kategoriene samlet i en samlekategori (ASF) med 

utgangspunkt i DSM-5-kriterier.  

Til slutt fikk foreldrene en tilbakemelding, og dersom konklusjonen var at barnet fylte 

kriteriene for en ASF-diagnose, fikk foreldrene vite dette. Dersom konklusjonen var en annen 



21 

 

diagnose, beskrev klinikerene de observerte problemene, men meddelte ikke diagnosen. 

Foreldrene mottok en rapport i etterkant, som inneholdt oppsummering av den kliniske 

undersøkelsen og eventuelle anbefalinger om videre utredning og oppfølging.  

2.2.2 ADOS 

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS; Lord et al., 2000) er en semistrukturert 

observasjonstest som brukes for å vurdere ASF-symptomer. ADOS er delt inn i tre domener: 

1) Kommunikasjon, 2) sosialt samspill, og 3) stereotyp atferd og snevre interesser. ADOS 

finnes i fire moduler. Hvilken modul som benyttes baseres på barnets språklige nivå og  

kronologiske alder.  

Testen består av standardiserte aktiviteter som er laget slik at kommunikasjon, sosialt 

samspill, og fantasifull rollelek har stor sannsynlighet for å forekomme med barn som utvikler 

seg typisk. Ut fra barnets respons på de ulike situasjonene kodes tilstedeværelse eller fravær 

av autistiske trekk. Testleddene summeres opp til tre domeneskårer, der høyere skåre 

indikerer høyere intensitet av autismesymptomer. I et valideringsutvalg ble den interne 

konsistensen bedømt som god til svært god. Cronbachs α var høyest for domenet for sosialt 

samspill (.86 -.91), og lavest for domenet for stereotyp atferd og snevre interesser (.47 – 65). 

Inter-rater reliabilitet ble bedømt som adekvat til god for alle modulene. Mean exact 

agreement lå på 80 – 89 % (Lord et al., 2000). ADOS benyttes som et standardinstrument for 

utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser både i forskning og klinikk. 

(Molloy et al, 2011) Observasjonene som systematiseres i ADOS kan være en viktig 

informasjonskilde i diagnostiseringsprosessen, men er i seg selv ikke tilstrekkelige for å 

kunne sette en ASF-diagnose (Lord et al, 2000). ADOS brukes oftest i sammenheng med 

Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R), som er et omfattende intervju med barnets 

omsorgsgivere. ADI-R tar for seg både nåværende og tidligere autismerelevante trekk. ABC-

hadde prosedyrer for observasjon og dobbeltskåring for å sikre en reliabel bruk av ADOS og 

ADI-R.     

  



22 

 

2.3 Instrumenter i denne studien 

For å undersøke eksekutive vansker hos førskolebarn med ASF brukte jeg flere instrumenter 

fra ABC-studien og MoBa.  Utfallsvariablene var ulike skalaer i et kartleggingskjema for 

eksekutive vansker (BRIEF-P). For å kontrollere for kognitivt evnenivå ble en sammensatt 

IQ-skåre benyttet. Gruppene ble definert ut i fra om de fikk en diagnose i ABC-studien eller 

ikke, og om de skåret over eller under en terskelverdi på en ADHD-skala.    

2.3.1 Mål på eksekutive funksjoner: BRIEF-P  

Behavioral Rating Inventory of Executive Function – Preeschool Version (BRIEF-P; Gioia et 

al., 2003) er et kartleggingsskjema som skal måle eksekutive vansker i barns hverdagsatferd.  

(Norsk oversettelse ved Nicholas & Hermansen, 2004). Det er beregnet på barn i 

førskolealder (2:0 til 5:11 år), men tilsvarende spørreskjemaer finnes også for eldre barn og 

voksne. BRIEF-P er utviklet ut fra en tanke om at eksekutive funksjoner, spesielt hos barn, 

har en dynamisk og variabel natur, og at de derfor kan være vanskelige å måle i en avgrenset 

og strukturert nevropsykologisk testsituasjon (Gioia et al., 2003).  

BRIEF-P finnes i en versjon for foreldre og en for barnehageansatte. Det består av 63 ledd 

som alle er utsagn som beskriver barn. Eksempler er «har problemer med aktiviteter som må 

løses i ett trinn» og «har vansker med å finne en ny måte å løse et problem på, eller fullføre en 

aktivitet når han/hun står fast i noe». Leddene er alle rangert i tre nivåer, hvor respondenten 

krysser av for om den aktuelle atferden 1) aldri, 2) noen ganger, eller 3) ofte er et problem. 

Det blir spesifisert i skjemaet at respondenten skal vurdere hvorvidt utsagnene passer for de 

siste seks månedene. Leddene i BRIEF-P kan summeres til fem kliniske skalaer, som er basert 

på teoretiske inndelinger (Se tabell 3).  

  



23 

 

Tabell 3 

Beskrivelse av de kliniske skalaene i BRIEF-P  

 

Inhibisjon 

 

På en passende måte å kontrollere impulser og atferd i henhold til den 

aktuelle situasjonen 

Fleksibilitet Bevege seg uten for mye motstand fra ett aspekt ved et problem til et 

annet, slik situasjonen krever 

Emosjonell kontroll Regulere emosjonelle responser på en passende måte ut i fra kontekst 

Arbeidshukommelse Holde informasjon aktiv, for ved hjelp av denne å holde seg til eller 

fullføre en aktivitet 

Planlegging Forutse fremtidige situasjoner, samt å utvikle og utføre sekvenser av 

handlinger for å fullføre en kompleks oppgave. 

 

Råskårene fra de fem kliniske skalaene summeres opp til en global eksekutivskåre, som gir et 

mål på den samlede graden av eksekutive vansker. Råskårene på de kliniske skalaene og den 

globale eksekutivskåren ble konvertert til T-skårer ved hjelp av tabeller fra manualen (Gioia 

et al., 2003). En T-skåre på 50 representerer gjennomsnittet i normeringsgruppen, mens 10 T-

poeng representerer ett standardavvik. Høyere T-skåre indikerer høyere grad av eksekutive 

vansker. T-skårer over 65 tolkes som klinisk signifikant. Det foreligger ikke norske normer 

for BRIEF-P. Normeringsgruppene ble valgt ut for å representere en normalpopulasjon i 

USA. De besto av barn med variert etnisk, geografisk og sosioøkonomisk bakgrunn, og uten 

kjente tilfeller av utviklingsforstyrrelser eller annen psykopatologi. Skalaene for BRIEF-P er 

normert i fire grupper, basert på alder (2.0 – 3:11 år og 4:0 til 5:11 år), og kjønn (gutt og 

jente). Som andre spørreskjemaer om vansker hos barn, har også BRIEF-P en positiv skjevhet 

i frekvensfordelingen av skårer. Det vil si at de fleste skårer mot den lave enden av skalaen 

(lite vansker). 

To viktige aspekter ved reliabilitet er intern konsistens og stabilitet over tid (DeVellis, 2012). 

En skalas interne konsistens er høyere jo sterkere leddene i skalaen er korrelert med 

hverandre. Cronbachs α er et anerkjent mål på intern konsistens (Cronbach, 1951). I den 
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amerikanske normeringsgruppen varierte Cronbachs α  mellom .80 og .90 for de kliniske 

skalaene i foreldreversjonen av BRIEF-P, noe som indikerer en god reliabilitet (Kline, 2013). 

En studie av et utvalg bestående av tre år gamle barn som var trukket ut fra  MoBa-

populasjonen, viste en tilsvarende intern konsistens på de fem kliniske skalaene. Her varierte 

Cronbachs α mellom .76 og .90 (Skogan et al., 2015). For normeringsgruppen ble det også 

målt en gjennomsnittlig test-retest-korrelasjon på .86 over et gjennomsnittlig intervall på fire 

og en halv uke. Dette er en ytterligere støtte for at BRIEF-P har god reliabilitet.  

Flere forhold er med på å bygge opp under validiteten til BRIEF-P. Skalastrukturen ble basert 

både på teoretisk grunnlag og på empirisk støtte fra faktoranalyser (Gioia et al., 2003). 

BRIEF-P har vist god økologisk validitet både for førskolebarn med typisk utvikling og med 

ulike former for utviklingsforstyrrelser (Isquith et al., 2005). 

2.3.2 IQ-skåre 

Stanford Binet 

Stanford- Binet Intelligence Scale 5
th

 ed. (SB5; Roid, 2003) er en standardisert test av 

kognitive evner som kan brukes for både barn og voksne. Administreringen av testen 

begynner med to såkalte «routing»- tester, én verbal og én ikke-verbal. Resultatet på 

«routing»- testene avgjør på hvilket nivå den videre testingen skal starte. Deretter utføres seks 

ikke-verbale deltester og fem verbale deltester. Til sammen gir «routing»-testene og de øvrige 

deltestene grunnlag for å beregne ikke-verbal IQ, verbal IQ og fullskala IQ. For deltagere i 

ABC-studien hvor full SB5 ikke ble gjennomført ble det i flere tilfeller i stedet regnet ut en 

estimert IQ, basert på kun de to «routing»-testene. SB5 ble oversatt til bruk i ABC-studien, og 

det ble brukt amerikanske normer. Fullskala IQ for SB5 har vist god reliabilitet. I et utvalg 

bestående av 4800 amerikanske barn den god intern konsistens, med  Chronbachs α på .96 for, 

og test-retest koeffisient på .92. Den viste også god kriterievaliditet ved at den korrelerte 

positivt med en annen anerkjent test av kognitive evner hos førskolebarn (Lichtenberger, 

2005).  Korrelasjonen var r = .83, noe som regnes som høy grad av korrelasjon (Kline,2013).  

Mullen 

Mullen Scales of Early Learning (Mullen; Mullen, 1995) ble brukt som mål på kognitive 

evner for barna som ikke var i stand til å fullføre SB5. Mullen er laget for barn som er mellom 
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0 og 68 måneder gamle, og brukes ofte som et alternativ til andre kognitive tester for barn 

med ASF eller andre utviklingsforstyrrelser. Testen består av deltester som kartlegger visuell 

oppfattelse, grov- og finmotorikk, samt reseptivt og ekspressivt språk. Det beregnes en 

fullskala IQ basert på alle testleddene (med unntak av de grovmotoriske). Mullen har vist god 

konvergent validitet. I en studie som inkluderte barn med ASF og barn med typisk utvikling 

korrelerte IQ-målene i Mullen med IQ-mål i Differential Ability Scales (DAS) en annen 

anerkjent test som brukes for barn med utviklingsforstyrrelser(Bishop, Guthrie, Coffing, & 

Lord, 2011). 

For å kunne benytte et estimat av kognitive evner hos så mange deltagere som mulig, ble det 

laget en variabel som kombinerte ulike standardiserte skalaer fra SB5 og Mullen. Fire 

forskjellige mål ble brukt. En hierarkisk tilnærming ble brukt for å sikre best mulig mål for en 

gitt deltager. SB5 fullskala ble brukt for de som hadde gyldig skåre på denne. Denne ble 

foretrukket da den er basert på flest deltester, noe som styrker skårens reliabilitet. Dersom 

barna ikke hadde gyldig skåre på SB5 fullskala ble SB5 estimert IQ valgt. Dersom heller ikke 

denne var tilgjengelig, ble Mullen fullskala valgt. Mullen ble vurdert som minst egnet som 

mål på kognitivt evnenivå fordi de psykometriske egenskapene er mindre kjent for Mullen 

enn for SB5. 

2.3.3 ADHD-symptomskala 

MoBa- spørreskjemaet som ble sendt ut til foreldrene ved barnets treårsdag, inneholdt 6 ledd 

fra ADHD-skalaen i Child Behavior Checklist (CBCL;Achenbach & Dumenci, 2001), og 6 

fra DSM-IV-kriteriene for ADHD (APA, 2000). Foreldrene skulle krysse av for hvordan 

utsagn om ADHD-symptomer passet for barnets væremåte de siste to månedene. De kunne 

velge mellom passer ikke, passer litt/noen ganger og passer godt/ofte. Leddene ble summert 

sammen til en ADHD-skala, med 11 ledd om uoppmerksomhet, hyperaktivitet og 

impulsivitet. Høy skåre indikerte stor grad av ADHD-vansker. Den samme skalaen ble brukt 

som screening for en annen delstudie av MoBa, nemlig Den norske longitudinelle ADHD-

studien (ADHD-studien). Barna som skåret over 90. persentil i MoBa-populasjonen ble 

invitert til kliniske undersøkelser i ADHD-studien, såfremt de ikke fylte kriterier for 

invitasjon til ABC-studien (Biele, Zeiner, & Aase, 2014).  

I denne studien benyttes samme terskelverdi (skåre over 90. persentilen) for å dele inn ASF-

gruppen i ASF+ og ASF-. Denne tilnærmingen ble valgt som en operasjonalisering av høy 
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grad av ADHD-symptomer. Grunnen til at ikke ADHD-diagnose ble valgt, var at 

diagnostikerne i ABC-studien fulgte DSM-IV-retningslinjer. De satte som regel ikke ADHD-

diagnose dersom kriteriene for ASF ble fylt, selv om barnet fylte kriterier for ADHD-

diagnose.  Den indre konsistensen for ADHD-skalaen ble undersøkt for det totale utvalget. 

Cronbachs α var .81, noe som regnes som tegn på god reliabiltiet (Kline, 2013). ADHD-

skalaen har sammenlignet med tilsvarende skalaer om separasjonsangst, atferdforstyrrelse og 

opposisjonell atferdsforstyrrelse vist god konvergent og diskriminant validitet for norske 

førskolebarn (Biele et al., 2014).  

2.4 Utvalget i denne studien 

Formålet i denne studien er å undersøke eksekutive vansker hos førskolebarn med ASF. 

Derfor ble utvalget avgrenset til de barna som var mellom 3:0 og 5:11 år gamle. I ABC-

studien fikk til sammen 195 barn en ASF-diagnose, og 348 fikk ingen diagnose. Etter 

avgrensingen besto utvalget av 108 barn med ASF og 340 uten diagnose.    

Forklaring: ASF+, ASF- og TYP 

I denne studien sammenlignes tre grupper. To forhold avgjorde barnas gruppetilhørighet: 1) 

Diagnose og 2)  hvorvidt de skåret over eller under terskelverdien på ADHD-skalaen.   

Tabell 4 
Gruppene i studien  

 

Forklaring Diagnose Over/ under terskel på 

ADHD-skala 

TYP Barn med 

typisk 

utvikling 

Ingen Under og over  

ASF- 

 

ASF uten 

ADHD-

symptomer 

ASF Under  

ASF+ ASF med 

ADHD-

symptomer 

ASF Over 
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2.5 Statistiske analyser 

For å undersøke forskjeller og likheter i eksekutiv funksjon mellom de tre gruppene ASF+, 

ASF- og TYP, ble det utført univariate og multivariate variansanalyser for de 

gjennomsnittlige skårene i BRIEF-P. For å undersøke relative forskjeller mellom hver enkelt 

gruppe ble det gjort post hoc parvise tester. For å undersøke om kognitivt evnenivå kunne 

være en konfunderende variabel, og for å redusere innengruppevarians, ble det også utført 

univariate og multivariate variansanalyser med IQ-skåre som kontrollvariabel. For å 

undersøke om det var gruppeforskjeller for de gjennomsnittlige verdiene av IQ-skåre, ADHD-

skåre og alder, ble det utført univariate variansanalyser.   

De manglende dataene i BRIEF-P ble antatt å være fullstendig tilfeldig fordelt (for eksempel 

at foreldrene glemte å svare på spørsmålet). For hver skala ble de som hadde mer enn 20% 

manglende data ekskludert fra analysen. Manglende data for de som hadde mindre enn 20%  

ble erstattet med gjennomsnittet av de gyldige skårene.  For å øke statistisk styrke ble 

manglende data ekskludert parvis. I utgangspunktet var det til sammen 340 deltagere i TYP-

gruppen, 68 i ASF- -gruppen og 40 i ASF+-gruppen. På grunn av manglende data ble det 

færre deltagere i noen av analysene. I analysene av global eksekutivskåre og de kliniske 

skalaene i BRIEF-P, var det totale antallet 245 i TYP-gruppen, 45 i ASF--gruppen og 31 i 

ASF+-gruppen.  

I forkant av variansanalysene ble det gjort flere forberedende analyser for å undersøke 

egenskapene til utfallsvariablene i BRIEF-P. Dette ble gjort for å undersøke om 

forutsetningene for de parametriske testene var oppfylt.  For forutsetninger om normalitet var 

forholdene tilfredsstillende. Selv om utfallsvariablene i BRIEF-P ikke var normalfordelt, 

indikert av signifikante Kolmorov-Smirnov-tester, var gruppene store nok til normalitet i 

gruppene kunne antas (Field, 2013). Det var ingen ekstreme verdier som ble ansett som 

nødvendige å fjerne.  Det var heller ikke problemer med multikollinearitet for de kliniske 

skalaene i BRIEF-P. Korrelasjonene mellom skårene for de kliniske variablene var alle under 

r = 0.8, noe som indikerer at forutsetningen om fravær av multikollinearitet var møtt (Field, 

2013). Den laveste korrelasjonen var mellom emosjonell kontroll og arbeidshukommelse, r = 

.52. Den høyeste korrelasjonen var mellom arbeidshukommelse og planlegging, r = .78.  
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Forutsetningene om homogen varians i gruppene for den univariate analysen ble ikke møtt, 

noe som ble sluttet ut fra signifikant resultat av Levenes-test. Når det i tillegg er svært ulikt 

antall i gruppene, og den største gruppen har minst varians i utfallsvariabelen, kan den vanlige 

F-testen bli for liberal (Glass, Peckham, & Sanders, 1972). Derfor ble Brown Forsythe-test 

valgt som testobservator for ANOVA. Den er robust mot brudd på forutsetning om homogen 

varians i gruppene (Brown & Forsythe, 1974).  Tilsvarende ble ikke forutsetningen om likhet 

i varians-kovarians-matriser i de multivariate analysene møtt. Dette ble sluttet ut fra at Boxs 

Ms-test var signifikant. Pillais trace ble valgt som testobservator for MANOVA, siden den er 

robust mot brudd på forutsetning om homogen varians-kovarians i gruppene (Field, 2013). 

For analysen av kovarians ble forutsetningen om homogen regresjonseffekt i gruppene møtt. 

Dette ble sluttet ut i fra at interaksjonseffekten mellom gruppene og kontrollvariabelen ikke 

var signifikant i modellen, p = .93.    

Et alfanivå på .05 ble brukt for alle testene. Imidlertid ble det for de parvise 

sammenligningene gjort Games-Howell-korreksjoner.  Denne korreksjonen reduserer 

sannsynligheten for type 1-feil, det vil si å finne statistisk signifikante sammenhenger som et 

resultat av sjanse, noe som kan være et problem når man utfører et stort antall parvise 

sammenligninger. Games-Howell-korreksjonen ble valgt fordi gruppestørrelsene er 

forskjellige, og denne korreksjonen er nøyaktig også under slike betingelser (Field, 2013). 

Effektstørrelser for de parvise sammenligningene vises ved Cohens d , som angir differansen 

mellom gruppegjenomsnittene delt på et veid gjennomsnitt av standardavviket i gruppene. 

Cohens retningslinjer ble brukt som tolkning av styrken til effektene. Det vil si at d >0.2 

tolkes som liten, d > 0.5 som moderat, og d > 0.8 som stor effekt (Cohen, 1988).  Alle 

analyser ble foretatt i IBM SPSS versjon 22 (IBM Corp, 2013).   
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3 Resultater 

Tabell 5 viser gjennomsnittlig alder, IQ-skåre og ADHD-skåre, fordelt på de tre gruppene 

ASF+, ASF- og TYP. Barna med typisk utvikling hadde statistisk signifikant lavere 

gjennomsnittsalder enn både ASF+ og ASF-. De to gruppene med ASF hadde ikke signifikant 

forskjellig gjennomsnittsalder. Gruppen med ASF- hadde signifikant høyere skåre på ADHD-

skalaen enn gruppen med typisk utvikling. Gruppen med ASF+ hadde signifikant høyere 

ADHD-skåre enn begge de to andre gruppene, noe som er forventet siden denne skalaen ble 

brukt som grunnlag for å dele de to gruppene med ASF. Gruppen med typisk utvikling hadde 

signifikant høyere IQ-skåre enn de to gruppene med ASF. ASF+ og ASF- var ikke signifikant 

forskjellig fra hverandre på IQ-skårer.   

Tabell 5 

Gruppekarakteristika 
 TYP 

(n=340) 

 

ASF- 

(n=68) 

ASF+ 

(n=40) 

   

Variabel M (SD) M (SD) M (SD) F
 a

 p Post hoc
b
 

Alder 3.57 (0.30) 3.84 (0.82) 4.03 (0.81) 8.7 <.001 TYP<ASF-=ASF+ 

ADHD-skåre 6.56 (3.68) 7.51 (2.74) 14.25 (2.45) 138.0 <.001 TYP<ASF-<ASF+ 

IQ-skåre 106.0 (12.2) 74.3 (23.4) 71.0 (20.8) 95.4 <.001 TYP>ASF-=ASF+ 

 

Merk: M = Gjennomsnitt; SD = Standardavvik; TYP= barn med typisk utvikling; ASF-=barn med ASF og lav ADHD-skåre; 

ASF+= barn med ASF og høy ADHD-skåre.  
a = ANOVA med Brown-Forsythe som testobservator.  
b= Games-Howell-justering for parvise sammenligninger. 

 

Tabell 6 viser at det var høyere andel av gutter i ASF+ enn i ASF-, men at forskjellen ikke var 

statistisk signifikant.  Det var også en høyere andel av gutter med IQ under 70 i ASF+ enn i 

ASF-, men denne forskjellen var heller ikke signifikant.   
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Tabell 6 

Kjønnsfordeling og andel med IQ-skåre under 70 i gruppene med ASF 

 ASF- 

(n=68) 

ASF+ 

(n=40) Gruppesammenligning
 a 

  

n (%)     p 

Kjønnsfordeling   .295 .587 

- Gutter 55 (80%) 34 (85%)   

- Jenter 13 (20%) 6 (15%)   

IQ-skåre   .097 .755 

- Under 70 31 (45%) 23 (57%)   

- Over 70 37 (55%) 17 (43%)   

 

Merk: TYP= barn med typisk utvikling; ASF-=barn med ASF og lav ADHD-skåre; ASF+= barn med ASF og høy ADHD-

skåre.  
a = Kji- kvadrat-test for uavhengighet 

 

3.1 Global eksekutivskåre i BRIEF-P 

En enveis ANOVA viste at det var en statistisk signifikant forskjell i global eksekutivskåre i 

BRIEF-P mellom de tre gruppene ASF+, ASF- og TYP. Brown-Forsythe ble brukt som 

testobservator, F (2,81.5) = 94.32,  p = .000, η2 =.51. Figur 1 viser gjennomsnittlig global 

eksekutivskåre fordelt på de tre gruppene.  

Figur 1 

Gjennomsnittlig global eksekutivskåre i BRIEF-P 

 

Merk: Y-aksen viser T-skårer for global eksekutivskåre i BRIEF-P. 50 tilsvarer gjennomsnittet i normeringsutvalget. 10 tilsvarer 1 

standardavvik i normeringsutvalget. 65 tilsvarer klinisk terskel. TYP= barn med typisk utvikling; ASF-=barn med ASF og lav ADHD-skåre; 

ASF+= barn med ASF og høy ADHD-skåre. 
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Post hoc parvise tester med Games-Howell-korreksjon viste at gjennomsnittsskåren for ASF+ 

(M = 69.41, SD = 11.39) var signifikant høyere enn skåren for ASF- (M = 60.08, SD = 14.05), 

som igjen var signifikant høyere enn skåren for TYP (M = 42.39, SD = 7.75). Dette indikerer 

at gruppen med ASF+ har større grad av eksekutive vansker enn ASF-, som igjen har større 

vansker enn gruppen med typisk utvikling. Absoluttverdien av effektstørrelsen for forskjellen 

mellom ASF+ og ASF- var d = 0.72, en moderat effekt. Mellom ASF+ og TYP var d = 2.77, 

en stor effekt. Mellom ASF- og TYP var d = 1.56, en stor effekt.  

3.1.1 Global eksekutivskåre og IQ-skåre 

Pearson produkt-momentkorrelasjon viste en middels sterk negativ korrelasjon mellom den 

globale eksekutivskåren i BRIEF-P og IQ-skåre, r = -.369, p < .001.  

En ANCOVA viste at det var en statistisk signifikant forskjell i global eksekutivskåre i 

BRIEF-P for de tre gruppene, også når det ble kontrollert for IQ, F(2, 84.3) = 70.28, p < .001, 

ηp2 = .311.Effekten av IQ-skåren i modellen hadde ikke signifikant sammenheng med den 

globale eksekutivskåren, F (1,84.3) = 3.60, p = 0.590. 
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3.1.2 Andel over klinisk terskel på global eksekutivskåre 
 

Figur 2 viser prosentvis andel over klinisk terskel (T > 65) på global eksekutivskåre. I 

gruppen med ASF+ skåret 52.5% over den kliniske terskelen, mens det i gruppen med ASF- 

var 26.5%. I gruppen med typisk utvikling var det 0.6% som skåret over den kliniske 

terskelen.   

 

Figur 2 
Prosentvis andel over klinisk terskelverdi på global eksekutivskåre i BRIEF-P 

 

 

Merk: Y-aksen viser hvor mange prosent som skårer over klinisk terskel (T=65) på global eksekutivskåre i 

BRIEF-P. T-skåre på 65 tilsvarer 1.5 standardavvik over gjennomsnitt i normeringsutvalget. TYP= barn med 

typisk utvikling; ASF-=barn med ASF og lav ADHD-skåre; ASF+= barn med ASF og høy ADHD-skåre 
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3.2 De kliniske skalaene i BRIEF-P 

Chronbachs alfa ble brukt for å undersøke den indre konsistensen til de kliniske skalaene i 

BRIEF-P, se tabell 7. For alle gruppene var det god indre konsistens for de ulike kliniske 

skalaene. Cronbachs α varierte mellom .723 og .891.   

 

Tabell 7 

Intern konsistens for de kliniske skalaene i BRIEF-P  
  Inhibisjon Fleksibilitet Emo.kon Arb. huk.  Planlegging 

       

TYP  .854 .739 .855 .856 .769 

ASF-  .873 .853 .878 .891 .860 

ASF+  .853 .851 .875 .855 .723 

Merk: Intern konsistens ble målt med Cronbachs α; Emo.kon=Emosjonell kontroll; Arb.huk=Arbeidhukommelse; TYP= 

barn med typisk utvikling; ASF-=barn med ASF og lav ADHD-skåre; ASF+= barn med ASF og høy ADHD-skåre. 

   

Figur 3 viser gjennomsnittlige T-skårer på de kliniske skalaene i BRIEF-P i de forskjellige 

gruppene. Figuren antyder at både ASF+ og ASF- har en noenlunde lik profil i skårer på de 

kliniske skalaene i BRIEF-P. Både ASF+ og ASF- har sine høyeste gjennomsnittskårer på den 

kliniske skalaen som måler arbeidshukommelse. Gruppen med typisk utvikling skårer høyest 

på skalaen som måler emosjonell kontroll, se tabell 8 for eksakte verdier.  

Figur 3 

Gjennomsnittlig skåre på de kliniske skalaene i BRIEF-P 

 
Merk: Y-aksen viser T-skårer for de kliniske skalaene i BRIEF-P. 50 tilsvarer gjennomsnittet i normeringsutvalget. 10 tilsvarer 1 

standardavvik i normeringsutvalget. 65 tilsvarer klinisk terskel. Arb.huk=Arbeidhukommelse. Emo.kon.= Emosjonell kontroll. TYP= barn 
med typisk utvikling; ASF-=barn med ASF og lav ADHD-skåre; ASF+= barn med ASF og høy ADHD-skåre.  
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En enveis MANOVA viste at det var statistisk signifikante forskjeller mellom ASF+, ASF- og 

TYP i gjennomsnittlige skårer for de kliniske skalaene i BRIEF-P, Pillais trace = .627 F(10, 

630.0) = 28.77, p < .001 , ηp2 = .314. Separate univariate variansanalyser viste signifikante 

forskjeller i mellom gruppene på samtlige av de kliniske skalaene, se tabell 8. Tabellen viser 

også resultatet av parvise sammenligninger. De parvise sammenligningene viste at gruppen 

med ASF+ hadde signifikant høyere gjennomsnittskårer på de kliniske skalaene inhibisjon og 

emosjonell kontroll enn ASF- . Den største effektstørrelsen for forskjeller mellom ASF+ og 

ASF- var for inhibisjon som har Cohens d lik 0.84, en stor effekt. For emosjonell kontroll var 

d = 0.69, noe som representerer en moderat effekt.  På de kliniske skalaene 

arbeidshukommelse, fleksibilitet og planlegging var det ikke signifikante forskjeller mellom 

ASF+ og ASF-, se tabell 8. Videre viste de parvise sammenligningene at TYP skåret 

signifikant lavere enn både ASF- og ASF+ på alle de kliniske skalaene.  

3.2.1 De kliniske skalaene i BRIEF-P og IQ-skåre 

En MANCOVA mellom ASF+, ASF- og TYP, med IQ som kovariat, viste at det var en 

signifikant sammenheng mellom IQ og de kliniske skalaene, Pillais trace = .107, F(5,307) = 

7.3, p < .001, ηp2 = .107.Det var allikevel en signifikant forskjell i gjennomsnittlige skårer på 

BRIEF-P -skalaene mellom gruppene ASF-, ASF+ og TYP, også når det ble kontrollert for 

IQ, Pillais trace = .436, F(10,616) = 17.1, p < .001, ηp2 = .218.  



35 

 

Tabell 8  

MANOVA for de kliniske skalaene i BRIEF-P   

 

TYP 

n=245 

ASF- 

n=45 

ASF+ 

n=31 

 

Effektstørrelse 

av gruppe 

 

Parvise 

sammenligninger 

 

 

 

 
M SD M SD M SD F ηp2 

 p 
a
 d

 b
 

Inhibisjon 43.2  7.51 54.6 12.18 64.3 11.04 102.3 .391* 

ASF+ > ASF- 

ASF+ > TYP 

ASF-  > TYP 

.002 

.000 

.000 

0.84 

2.24 

1.13 

Fleksibilitet 42.2 5.80 57.1 12.7 63.3 12.26 147.2 .481* 

ASF+ = ASF- 

ASF+ > TYP 

ASF-  > TYP 

.089 

.000 

.000 

0.49 

2.19 

1.51 

Emosjonell 

kontroll 
45.1 8.21 54.2 13.88 63.6 13.75 58.9 .270* 

ASF+ > ASF- 

ASF+ > TYP 

ASF-  > TYP 

.014 

.000 

.000 

0.69 

1.63 

0.79 

Arbeids-

hukommelse 
45.1 8.33 65.0 15.15 71.3 13.70 146.4 .479* 

ASF+ = ASF- 

ASF+ > TYP 

ASF-  > TYP 

.149 

.000 

.000 

0.43 

2.31 

1.63 

Planlegging/ 

organisering 
44.7 8.84 59.0 15.79 63.3 12.12 70.2 .306* 

ASF+ = ASF- 

ASF+ > TYP 

ASF-  > TYP 

.384 

.000 

.000 

0.31 

1.75 

1.12 

 

Merk: TYP= barn med typisk utvikling; ASF-=barn med ASF og lav ADHD-skåre; ASF+= barn med ASF og høy ADHD-skåre.  
a 
=Games Howell-justering for parvise sammenlikninger;  

b
=Cohens d som mål på effektstørrelse (absoluttverdi) 

*p<.05 
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4 Diskusjon 

Hovedmålene for denne studien var å undersøke om førskolebarn med samforekomst av ASF 

og ADHD-symptomer hadde større grad av eksekutive vansker enn barn med ASF uten 

ADHD-symptomer. Videre var det et mål å finne ut hvilke funksjoner som særlig skilte de to 

autismegruppene fra hverandre. Studien gir et bidrag til feltet fordi den undersøker om ASF+ 

også i førskolealder er en gruppe som lar seg skille fra det øvrige autismespekteret når det 

gjelder eksekutive vansker. 

4.1.1 Funn  

Samlet sett viste resultatene at barna med ASF+ hadde mer eksekutive vansker enn barna  

med ASF-, som igjen hadde mer vansker enn barna med typisk utvikling. I gruppen med 

typisk utvikling var det under 1% som skåret over klinisk terskelverdi på den globale 

eksekutivskåren. I gruppen med ASF-  skåret 26.5% over den kliniske terskelen, mens i 

gruppen med ASF+ skåret 52.6% over.   

Relativt til ASF- hadde ASF+ signifikant mer vansker med inhibisjon og emosjonell kontroll. 

Den største forskjellen var for inhibisjon, der det var en stor effektstørrelse. For emosjonell 

kontroll var det en moderat effektstørrelse. På skalaene arbeidshukommelse, fleksibilitet og 

planlegging var ikke ASF+ og ASF- signifikant forskjellig fra hverandre, og for disse tre 

skalaene var det små effektstørrelser.   

Selv om IQ hadde en moderat korrelasjon med eksekutive vansker, var variansanalyser for 

både den globale eksekutivskåren og de kliniske skalaene fortsatt signifikante etter at det ble 

kontrollert for IQ. Det tyder på at kogntivt evnenivå og eksekutive funksjoner er relaterte, 

men delvis uavhengige.    

4.2 Relative forskjeller mellom ASF+, ASF- og TYP 

Resultatene viste at førskolebarn med ASF har eksekutive vansker sammenlignet med barn 

med typisk utvikling.  Dette funnet samsvarer med tidligere studier (Dawson et al., 1998; 

Kimhi et al., 2014; Pellicano, 2007a), og er en ytterligere støtte til oppfatningen om at de 

eksekutive vanskene som kjennetegner autismespekteret er noe som fremtrer allerede i en 

tidlig alder. Resultatet var derimot i strid med funn fra andre studier. Hverken Rutherford and 
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Rogers (2003)  eller  Yerys et al. (2007) fant forskjeller mellom grupper med ASF og typisk 

utvikling blant førskolebarn.  I begge disse studiene var barna mellom 2-3 år. Dette kan 

muligens forklare de forskjellige resultatene. Vansker defineres ut i fra hva som er typisk for 

alderen. Eksekutive funksjoner utvikles over relativt lang tid, og har en rask vekst hos typisk 

utviklede barn i førskolealder (Diamond, 2002). Det er derfor ikke sikkert at de typiske barna 

i studiene med så unge deltagere som 2-3 år har nådd et så utviklet nivå for de aktuelle 

funksjonene at autismerelaterte eksekutive vansker fanges opp.     

Griffith et al. (1999) sammenlignet eksekutive funksjoner hos barn med typisk utvikling og 

barn med ASF i alderen 3 til 5 år, det samme aldersspennet som har blitt undersøkt i denne 

studien. De fant imidlertid ingen forskjell mellom gruppene. Forklaringen på dette kan være 

at disse forskerne brukte laboratorieoppgaver som ikke klarte å fange opp forskjellene mellom 

gruppene. I slike oppgaver samhandler barnet med en støttende voksenperson, og det er få 

distraksjoner, noe som kan maskere vansker som barnet strever med til vanlig (Kenworthy, 

Yerys, Anthony, & Wallace, 2008). Kartleggingsskjemaet BRIEF-P, som er brukt i denne 

studien er muligens mer sensitiv for eksekutive vansker enn det laboratorieoppgaver er. 

BRIEF-P er basert på barnets atferd i hverdagen, og representerer informasjon fra et lengre 

tidsrom, fra mange ulike situasjoner i hverdagen. Sammenlignet med laboratorietester krever 

ustrukturerte situasjoner i hverdagen sannsynligvis større grad av eksekutiv fungering, noe 

som gjør at vanskene kommer mer til syne (Koziol & Lutz, 2013).    

Gruppen med ASF og med ADHD-symptomer skåret høyere på den globale eksekutivskåren 

enn gruppen med ASF uten ADHD-symptomer. Dette funnet gir støtte til hypotesen om at 

kombinasjonen av ASF og ADHD-symptomer er forbundet med økt grad av eksekutive 

vansker. Over halvparten av gruppen med ASF og høy ADHD-skåre skåret over den kliniske 

terskelverdien for den globale eksekutivskåren. I gruppen med ASF og lav ADHD-skåre var 

det en fjerdedel som skåret over terskelverdien. Disse resultatene er i tråd med en lignende 

studie som har undersøkt relative forskjeller mellom ASF+ og ASF- i globale mål på 

eksekutiv fungering i hverdagen, i skoleversjonen av BRIEF (Yerys et al., 2009).   
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4.3 Relative forskjeller i spesifikke funksjoner 

mellom ASF+ og ASF- 

En hypotese var at ASF+ kom til å ha relativt mer vansker med inhibisjon og 

arbeidshukommelse enn ASF-. Hypotesen fikk delvis støtte. Gruppene var signifikant 

forskjellig når det gjaldt inhibisjon, men ikke når det gjaldt arbeidshukommelse. At gruppene 

skiller seg fra hverandre når det gjelder inhibisjon, er i tråd med en tidligere studie hos 

skolebarn, som brukte den nevropsykologiske testen «Go-no-go» (Sinzig, Morsch, et al., 

2008).  Satt sammen kan disse funnene tolkes som at ASF+ er en gruppe som sammenlignet 

med ASF- har relativt større problemer med inhibisjon allerede fra førskolealder, og at denne 

forskjellen varer inn i skolealder. At ASF+ og ASF- skiller seg fra hverandre når det gjelder 

inhibisjon konvergerer også med ADHD-litteraturen, som gjennomgående viser at ADHD-

symptomer spesielt er forbundet med inhibisjonsvansker (Willcutt et al., 2005).   

Prediksjonen om at autismegruppene kom til å skåre forskjellig innenfor arbeidshukommelse 

ble ikke bekreftet. Både ASF+ og ASF- hadde sin høyeste skåre på arbeidshukommelse, men 

interessant nok var det ikke en relativ forskjell mellom dem på denne skalaen. Resultatet står i 

kontrast til en studie av Andersen et al. (2013), som fant at ASF+ hadde signifikant mer 

problemer med verbal arbeidshukommelse enn ASF-. Diskrepansen kan kanskje forklares ved 

barna i studien til Andersen et al. (2013) inkluderte eldre barn, (gjennomsnittlig mellom 11 og 

12 år).   

En tolkning av disse resultatene satt sammen kan være at relative forskjeller i 

arbeidshukommelse mellom gruppene er noe som fremtrer i tiden mellom førskolealder og 

skolealder. Det er en anerkjent antagelse at underkomponenter av eksekutivsystemet kan 

utvikles i forskjellig takt (Diamond, 2002). I en studie av typisk utviklede barn fant Tillman et 

al. (2014) at individuell variasjon i inhibisjon predikerte senere variasjon i 

arbeidshukommelse, mens det motsatte ikke gjaldt, noe som kan tyde på at evnen til å 

inhibere har viktig betydning for utviklingen av arbeidshukommelse. I den teoretiske 

modellen til Barkley (1997) er kapasitet til å inhibere responser nødvendig for vellykket 

utvikling av de andre eksekutive funksjonene. Grunnen er at inhibisjon skaper de nødvendige 

«tidsvinduene» som de andre eksekutive funksjonene får spillerom i. For eksempel krever det 

å opprettholde og manipulere informasjon (arbeidshukommelse) at man stenger ute impulser 

og forstyrrende informasjon. Dersom barn med ASF+ er kjennetegnet av relativt større 
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vansker med inhibisjon i førskolealder, kan dette føre til at relative vansker mellom ASF+ og 

ASF- når det gjelder arbeidshukommelse fremtrer over tid. Det er imidlertid så begrenset 

kunnskap om forskjeller mellom ASF+ og ASF- at en slik tolkning først og fremst er 

spekulativ, og eventuelle sammenhenger må undersøkes i senere studier.  

Et interessant funn var også at ASF+ hadde mer vansker med emosjonell kontroll enn ASF-. 

Emosjonell kontroll-skalaen måler evne til å avpasse emosjonelle responser etter konteksten. 

Dårlig emosjonell kontroll kan føre til eksplosivitet eller store svingninger i emosjoner (Gioia 

et al., 2003). Inhibisjon av forstyrrende tanker eller atferd og kontroll av emosjonelle uttrykk 

har begge til felles at de krever at impulsive responser bremses eller stanses. Inhibisjon og 

emosjonell kontroll har sterk sammenheng hos barn med typisk utvikling, og de to 

funksjonene har parallelle utviklingsforløp, med store endringer i førskolealder (Carlson & 

Wang, 2007) Inhibisjon og emosjonell kontroll kan samles under begrepet selvregulering. 

Selvregulering er svært viktig både i individuell problemløsning, men også i evnen til å 

opprettholde mellommenneskelige relasjoner(Liebermann, Giesbrecht, & Müller, 2007). 

Variasjon i selvreguleringsevner i tidlig alder, er en viktig risikofaktor for atferdsvansker og 

andre psykiske vansker senere i livet (Carlson & Wang, 2007). Flere studier viser at 

samforekomst av ASF og ADHD relativt til ASF uten ADHD er forbundet med større grad av 

tilleggsvansker hos eldre barn og voksne, og det kan tenkes at tidlige vansker med 

selvregulering kan spille en rolle for å forklare dette (Leitner, 2014).     

4.4 Mulig klinisk betydning 

Denne studien bidrar til å vise at også førskolebarn med ASF har eksekutive vansker, og at 

disse vanskene finnes i ulike former. Et av de overordnede målene for tiltakene som 

iverksettes for barn med autisme, er å legge til rette for at de kan leve et så selvstendig liv som 

mulig på lang sikt. Selvstendighet handler blant annet om å vite hvordan man skal få brukt 

den kunnskapen og de evnene man har, noe som understøttes av eksekutive funksjoner 

(Pennington & Ozonoff, 1996). Derfor kan kartlegging av eksekutive vansker gi et verdifullt 

bidrag til behandling og annen oppfølging. Et mål bør være å identifisere de innenfor 

autismespekteret som har eksekutive vansker, og deretter vurdere hvilke funksjoner som er 

svekket i hvert enkelt tilfelle. Slike unike eksekutivprofiler kan være nyttig 

bakgrunnsinformasjon for behandling og andre tiltak (Geurts et al., 2014).  
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Det er viktig å ta hensyn til gruppen som har samforekomst av ASF og ADHD, som muligens 

har mer omfattende eksekutive vansker. ADHD-symptomer er utbredt i autismespekteret, og 

kan i noen tilfeller være en nyttig spesifikasjonsmarkør. Dette er først og fremst fordi det kan 

være et viktig skritt for å rette mer tilpassede tiltak for barn som er i denne undergruppen 

(Yoshida & Uchiyama, 2004).   

Tidlige tiltak for ASF settes i verk for å støtte barnet til å oppnå viktige milepæler i 

utviklingen, eller å redusere utviklingsforsinkelser. Tiltakene tilpasses den enkeltes styrker og 

svakheter (Durand, 2014).  Hos et betydelig antall barn med ASF oppstår eksekutive vansker 

muligens allerede i førskolealder, og mye tyder på at de varer helt opp til voksen alder (Hill, 

2008). Eksekutive vansker interagerer antageligvis med andre kognitive og atferdsmessige 

vansker over tid gjennom utviklingen (Pellicano, 2012). Jo tidligere støtte til utvikling av 

eksekutive funksjoner settes inn, desto større kan de positive konsekvensene bli på sikt 

(Barkley, 2012). Problemene i dagliglivet som er relatert til eksekutive vansker kan avhjelpes 

gjennom ulike intervensjoner eller støtte. Øving på spesifikke eksekutive funksjoner har en 

viss effekt hos barn med typisk utvikling, men det er ikke sikkert oppøvede evner i en 

treningssituasjon lar seg generalisere til andre, mindre strukturerte situasjoner(Diamond & 

Lee, 2011). Et bredt fokus på kognitiv, språklig, emosjonell og sosial utvikling, gjerne 

gjennom lek og spill, er antagelig egnet for å gi støtte til utviklingen av eksekutive funksjoner 

hos barn (Diamond & Lee, 2011).  

4.5 Studiens styrker og svakheter 

En styrke ved studien er at resultatene fra ADOS og ADI-R ble brukt som et viktig grunnlag 

for diagnose. Disse to instrumentene, som blir regnet som diagnostiske standardinstrumenter, 

har god sensitivitet og spesifisitet, og fører til en mer konsistent bruk av de diagnostiske 

kriteriene for ASF (Risi et al., 2006). ADI-R og ADOS har vist god diagnostisk validitet også 

for førskolebarn (Gray, Tonge, & Sweeney, 2008).    

En annen fordel med denne studien er at utvalget består av førskolebarn i en prospektiv 

kohortstudie. De fleste studiene som tidligere har gjort liknende sammenligninger som i 

denne studien, har rekruttert fra sykehus eller andre klinikker. Kliniske grupper kan være 

utsatt for ulike typer henvisningsskjevheter, for eksempel er det kjent at de som er henvist til 

en klinikk har større grad av symptomer enn den populasjonen de er ment å 
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representere(Caron & Rutter, 1991). Prospektive studier unngår henvisningsskjevheter, og 

resultatene fra denne studien kan potensielt ha større generaliserbarhet enn de som bruker 

kliniske utvalg. 

Det er imidlertid også problemer med måten utvalget ble rekruttert. Barna som var med i 

studien var med som et resultat av at foreldrene deres takket ja til å delta både i MoBa og 

deretter ABC-studien. Dette kan føre til såkalt seleksjonsskjevhet: Foreldre som takker ja til å 

delta i prospektive studier har ofte bedre helse og høyere sosioøkonomisk status enn de som 

ikke deltar (Nohr, Frydenberg, Henriksen, & Olsen, 2006). En studie viste at MoBa har en 

underrepresentasjon av alenemødre, mødre under 25 år og mødre som røyker, og en 

overrepresentasjon av mødre som tar vitaminer og kosttilskudd  (Nilsen et al., 2009). Dette 

kan antyde forskjeller i sosiale og demografiske variabler som kan henge sammen med 

systematiske skjevheter i datagrunnlaget. Slike skjevheter kan svekke generaliserbarheten av 

resultatene.    

En begrensning med studien er også at det ble brukt amerikanske normer for BRIEF-P. 

Grunnen var at det ikke foreligger norske normer. Resultatene viste at barna med typisk 

utvikling skåret lavere (indikerer mindre grad av vansker) enn gjennomsnittet til den 

amerikanske normeringsgruppen. De typiske barna skåret mellom 42 og 45 på de ulike 

kliniske skalaene. At de typisk utviklede barna skåret lavere enn normen kan skyldes flere 

forhold. En mulighet er at norske barn har mindre grad av eksekutive vansker enn 

amerikanske barn. Videre kan kulturelle forskjeller mellom ulike land henge sammen med 

hva som oppfattes som normal atferd (Geisinger, 1994). En mulighet er også at de norske og 

amerikanske populasjonene er like, men at utvalget i denne studien har mindre vansker enn 

den norske populasjonen på grunn av seleksjonsskjevheter i utvalget som allerede er 

beskrevet. 

4.6 Fremtidige studier 

Funnene i denne studien antyder at førskolebarn med ASF har eksekutive vansker i 

hverdagen. Den antyder også at en undergruppe med samforekomst av ASF og ADHD-

symptomer er skiller seg fra gruppen med ASF som ikke har ADHD-vansker. Spesifikt var de 

vanskene som skilte gruppene knyttet til selvregulering. Et interessant spørsmål er om ulike 

eksekutivprofiler spiller en rolle for å forklare variasjon i utviklingsløp hos barn med ASF. 
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Fremtidige studier kan derfor følge opp barn med ASF med og uten samforekomst av ADHD 

longitudinelt, for å se på utviklingsmessige sammenhenger med symptomutforming, annen 

patologi og adaptive ferdigheter i hverdagen. For å sikre god gyldighet av ADHD-diagnoser 

bør slike studier bruke standard kriterier for diagnostisering. Diagnosene bør settes på 

bakgrunn av en grundig klinisk vurdering, med et bredt tilfang av informasjon fra flere 

informanter.      
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5 Konklusjon 

En stor samling av studier viser at en betydelig andel av de som har 

autismespekteforstyrrelser har eksekutive vansker. Ulike teoretikere og forskere har forstått 

disse eksekutive vanskene både som kausale forklaringsmodeller for autismesymptomer, men 

også som viktige risikofaktorer for andre utviklingsproblemer. Eksekutive vansker er også 

utbredt blant personer med ADHD. En rådende oppfatning har vært at ASF og ADHD er 

forbundet med ulike distinkte profiler av eksekutive vansker.  Anerkjennelsen av at ASF og 

ADHD også kan forekomme sammen, har ført til en økt interesse for denne undergruppens 

egenart. De med samforekomst av ASF og ADHD som er i skolealder, synes å ha mer 

eksekutive vansker, og særlig med inhibisjon og arbeidshukommelse enn de som har ASF 

uten ADHD. Siden ASF og ADHD begge oppstår i tidlig barnealder, kan kunnskap om 

førskolebarn med samforekomst bidra til økt forståelse for de varierende utviklingsforløpene 

som kjennetegner autismespekteret.  

I denne studien ble eksekutive vansker i hverdagen hos tre grupper av førskolebarn undersøkt. 

Den ene gruppen hadde ASF og samtidige ADHD-symptomer. Den andre gruppen hadde 

ASF og ikke ADHD-symptomer, mens den tredje gruppen var typiske barn. Barna med 

samforekomst av ASF og ADHD-symptomer hadde mest vansker av alle gruppene, og skilte 

seg fra den øvrige gruppen av barn med ASF spesifikt innenfor de selvregulerende 

funksjonene inhibisjon og emosjonell kontroll. De relative forskjellene i eksekutive vansker 

hos førskolebarn med ASF+ og ASF- antar et noe annerledes mønster hos førskolebarn enn 

hos skolebarn, men det er for lite kunnskap om gruppen generelt til at man foreløpig kan si 

noe sikkert om utviklingen av de eksekutive vanskene. Den økte graden av eksekutive 

vansker fra førskolealder er sannsynligvis noe som kan gjøre gruppen med ASF+ særlig 

sårbar for andre vansker videre i utviklingen, og dette er noe som bør undersøkes nærmere i 

fremtidige studier. 
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