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Abstract 

 

This paper is a two-part investigation of the development of conditions and rights for the 

neuropsyciatric disabled in the Swedish school system.  What part did (and does) the 

authorities play in the development, and how has the society looked upon different handicaps 

and the disabled over time? And how have all this affected the school of today, and the 

treatment of the disabled in the school environment today? 

 

 The rapports focus on the neuropsyciatric disabled and their conditions in the last twenty 

years, and how I, as a future teacher, can help these pupils to learn and to enjoy their school 

time.  

 

The examination has been made both in litterature and by extended interviews with three 

well-experieced employés in pre-school, high school and Neuropsyciatric care. The intention 

is to look at the issue from both a theoretical and a practical perspective. The validity of three 

interviewed individuals can of course be questioned, but the thought is to provide a voice 

from persons who had worked with young disabled for a long time and in different ways, to 

complete the litterary sources of the theoretical part. Using both these angles, my wish is to 

provide a more complex and variated picture of today’s school and the Neuropsyciatric 

disables learning situation. 
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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att skapa en bild av situationen för neuropsykiatriskt 

funktionshindrade elever i dagens svenska skolväsende, sett ur en lärares perspektiv.  

 

Undersökningen bygger på två delar, teoretiska perspektiv och praktiska erfarenheter. I den 

första delen söks svaren på frågor kring den historiska utvecklingen och dess effekter på 

dagens skola i främst litterära källor. I den andra delen intervjuas tre yrkesverksamma 

individer om sina erfarenheter kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionshinder under de senaste 20 åren. Tanken med en teoretiskt och en praktiskt 

orienterad del är att kunna jämföra dem och analysera likheter och skillnader. 
 

Synen på de funktionshindrade och deras rättigheter till bland annat utbildning har utvecklats 

snabbt under 1900-talet och i takt med den samhällsomvandling som också skett i stort. Under 

de senaste drygt 20 åren har utvecklingen tagit ytterligare fart, inte minst när det gäller 

diagnostisering och behandling av de neuropsykiatriskt handikappade. 

Såväl när det gäller staten (i form av beslutsfattare och myndigheter) och samhället (i 

betydelsen medborgarna) har funktionshindrades rättigheter idag blivit en självklar del i 

samhällsbygget, med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och den värdegrund de står 

för.  

Även skolan är en del av både staten och samhället, och genom styrdokumenten slås också 

skolans uppgifter och skyldigheter fast när det gäller elever med neuropsykologisk 

problematik och funktionshinder som kan göra det svårt för dem att nå skolans uppsatta mål. 

Man arbetar också idag på olika plan för att hjälpa och stödja drabbade elever. Men 

undersökningens jämförelse mellan det teoretiska utgångsläget och de praktiska 

förutsättningarna visar på en diskrepans mellan ideal och verklighet. Olika försvårande 

omständigheter i form av resurs- och kunskapsbrist finns fortfarande kvar, och på flera olika 

sätt har också dagens allt tuffare samhälle ytterligare försvårat för barn och ungdomar med 

den här typen av problematik. Rätt omhändertagande från första början i förskola och skola, 

och samarbete med hemmet är viktiga faktorer för att ge eleven så goda förutsättningar som 

möjligt.  
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1. INLEDNING 
I Skolverkets rapport Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen hävdar man i 

undersökningsresultatet i en av delrapporterna att elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder som DAMP/ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom i högre grad än många 

andra funktionshindrade tycks ha svårigheter att nå målen. (Skolverket 2001) 

Enkätundersökningen man grundar delrapporten på har utförts bland skolpersonal och 

skolledare, och de tillfrågade beräknar att knappt hälften av de neuropsykiatriskt 

funktionshindrade med ovanstående problematik i årskurs nio kan bedömas klara behörighet 

till nationella program i gymnasieskolan. Stämmer detta är det i mina ögon ett underkännande 

av den svenska skolan Den svenska skolan styrs, liksom vårt samhälle i övrigt, av en 

värdegrund som bottnar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonvention och 

därmed bland annat betonar allas lika rättigheter till ett meningsfullt liv och utbildning. 

Skolans intentioner och styrdokument talar om en inkluderande skola, en skola där alla ska ha 

samma chans till utbildning och utveckling. Om man ska utgå ifrån att ovanstående 

undersökning stämmer måste något gå snett på vägen från den teoretiska världen där 

styrdokument skapas till den verklighetens skola som ska genomföra verksamheten enligt 

styrdokumentens intentioner, instruktioner och målsättningar.  

 

I sitt slutbetänkandet till Utredningen om bemötandet av personer med funktionshinder (SOU 

1999:21) konstaterar utredaren Bengt Lindqvist att ”Skolan är ett av de tydligaste exemplen 

på att det finns en diskrepans mellan ideal och realiteter” vad gäller styrdokumentens 

instruktioner och den verklighet som de funktionshindrade möter. (SOU 1991:21, s 127) Han 

lyfter i sitt resonemang fram en teori om att det finns en inneboende motsättning mellan 

formuleringar i läroplanen kring de värden som skolan ska gestalta och förmedla och med den 

praktiska verklighet som skolan lever i.  

 

I min uppsats kommer jag att undersöka och skildra hur arbetet med och villkoren för elever 

med neuropsykiatriska funktionshinder vuxit fram och förändrats under de drygt tjugo år som 

gått sedan den här typen av handikapp på allvar började uppmärksammas i samhället. 

Resultatet kommer sedan att användas som bakgrund till att undersöka vilka svårigheter och 

faktorer som påverkar elever med neuropsykiatriska funktionshinder och deras möjligheter att 

klara målen i dagens skola. En led i detta är att prova Lindqvists teori om en diskrepans 

mellan ideal och realiteter i skolmiljön, vilket innebär att jag ställer den litterära 
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undersökningen mot intervjuer med aktiv personal som arbetar med barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder. 

 

Vad innebär då Neuropsykiatriska funktionshinder? Termen är ett samlingsnamn på en grupp 

funktionshinder som uppmärksammats och beskrivits först under de sista decennierna. Att 

man först under senare år kommit att uppmärksamma den här typen av funktionshinder är inte 

något anmärkningsvärt då definitioner av funktionshinder och dess orsaker ändras på olika 

sätt över tid, varefter man finner bot för olika tillstånd och samhället förändras så att gamla 

hinder försvinner och nya uppstår. (Bengtsson Levin & Nelson 2001; s.105) Anledningen till 

att vi idag uppmärksammar andra funktionshinder än tidigare är att samhället idag förändrats i 

en riktning som exempelvis ställer högre krav på läs- och skrivkunnighet och intellektuell 

kapacitet. Informationssamhällets framväxt med allt vad det innebär av ökad 

informationshantering, ett rörligare och mer stressat samhälle med krav på längre utbildning 

för att klara de allt mer avancerade och specialiserade arbetsuppgifterna i arbetslivet ställer 

andra krav på medborgarna än vad tidigare samhällen gjort. (Bengtsson Levin & Nelson 

2001; s.124) De svårigheter med exempelvis koncentration, perception och med socialt 

samspel som följer med olika neuropsykiatriska diagnoser har därmed blivit mer synliga i det 

moderna samhället. 

 

Till de neuropsykiatriska diagnoserna räknas tillstånd som DAMP, ADHD, Autism och olika 

autismliknande tillstånd, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom och språk- och talstörningar . 

(Attention 2006) De olika diagnoserna är ofta kombinerade med andra handikapp såsom 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter och annan problematik som ytterligare försvårar för den 

drabbade i inlärningssituationer.(Gillberg 2001+2006)  

 

Som gymnasielärare kommer jag i mitt yrke kommer att möta och undervisa elever som bär 

på en neuropsykiatrisk problematik – med eller utan diagnos. Min önskan är att jag och 

läsaren genom den här uppsatsen få ökade kunskaper om villkoren i skolan för elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder för att sedan kunna tillämpa mina kunskaper i mitt framtida 

yrke.  
 

1.1 Bakgrund till mitt ämnesval 
Mitt intresse för hur samhället behandlar sina medborgare med särskilda behov väcktes redan 

när jag som sommarjobbande tonåring kom i kontakt med patienter som i unga år spärrats in 
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på mentalsjukhus av oklara anledningar. Efter att ha levt i årtionden på sluten anstalt var 

patienterna till sist så institutionsskadade att de inte längre klarade att leva ett ”normalt” liv 

när institutionerna i samband med psykiatrireformens genomförande stängdes. Det finns en 

stor sannolikhet att det bland de intagna fanns någon typ av problematik av det slag vi idag 

kallar neuropsykiatriska funktionshinder, som dock inte var så svåra att personerna, med rätt 

stöd och hjälp från början, antagligen hade kunnat leva ett gott liv med eget boende, arbete 

och kanske också egen familj. 

 

Samhället, och dess syn på och behandling av sina medborgare, har naturligtvis utvecklats 

sedan de här människorna var unga under 1900-talets första hälft. Men även senare har 

vittnesmål framkommit om kränkande behandlingar i form av de omtalade 

tvångssteriliseringarna, diskriminerande särbehandling i skola och arbetsliv samt – fortfarande 

idag – om en känsla av utanförskap i ett allt hårdare samhälle. Statistiskt sett är exempelvis 

individer med DAMP i högre grad representerade när det gäller missbruk, depressioner samt 

social missanpassning och till och med kriminalitet. (Gillberg, 2001; s.159 ) 

 

Kan man stoppa den här utvecklingen? Som blivande lärare drivs jag av en önskan om att 

hjälpa unga att utvecklas på ett positivt sätt, och anser att det skulle vara förödande om man 

som lärare gav upp strävan efter att alla elever ska få en rättvis och jämlik chans att få ett bra 

liv. Läroplanen (Lpf 94) är också tydlig när det gäller hur undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov; 

 
 ” /…/ Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. /…/ 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan 
har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder.” (Lpf 94 1.1, Lärarförbundet 
2002) 

 

Forskning som gjorts pekar på att funktionshindren kan vara så vanligt förekommande att en 

elev i varje klass statistiskt sett kan vara drabbad. (Gillberg 2001) Även om forskningen här 

inte är entydig, och olika undersökningar visar på en variation mellan några procent och upp 

till över tio procent drabbade så ändrar det inte på det behov av rätt stöd som de facto finns 

bland de drabbade. (Gillberg 2001, Kärfve 2001, Skolverket 2005) Det är också där som jag 

valt att lägga min fokus för den här undersökningen; Jag tar inte ställning i debatten kring de 

neuropsykiatriska diagnosernas frekvens utan konstaterar att min lärarroll handlar om att 

försöka se och möta alla elever och deras individuella behov. Uppsatsen är tänkt som en 
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bakgrund till att förstå dagens situation, och till att väcka tankar och kanske insikter som jag 

(och andra blivande lärare) kan ha nytta av i vårt arbete med elever med den här 

problematiken.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, genom att undersöka hur synen på och arbetet med de 

neuropsykiatriskt funktionshindrade utvecklats i stat och samhälle under de senaste tjugo 

åren, få en så heltäckande bild som möjligt av hur situationen ser ut för såväl elever med 

neuropsykiatriskt funktionshinder som lärare i dagens svenska skola.  

 

Perspektivet i min uppsats är främst lärarens, och för att få en mer komplex bild av situationen 

har jag valt att komplettera min inledande litterära undersökning med intervjuer med 

yrkesverksamma som under många år kommit i kontakt med barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder.  

 

1.3  Frågeställningar 
I arbetet kommer följande frågor att besvaras: 

 

1. Hur ser situationen elever med neuropsykiatriska diagnoser/problematik ut i dagens 

skola? 

 

2. Hur ser en jämförelse ut, om man ställer statens styrdokument och samhällets 

värderingar kring arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionshinder mot de 

yrkesverksamma respondenternas praktiska erfarenheter? Finns det fog för Lindqvists 

teori om en diskrepans mellan ideal och realiteter? 

 

 

1.4    Metoder och material  

 
1.4.1 Om metoderna 

Min tanke med valda metoder är att först hämta fakta ur olika skrivna källor, för att skapa en 

bild av hur utvecklingen och dagens situation rent teoretiskt ser ut. Det teoretiska perspektivet 

ställs sedan mot den bild byggd på praktiska erfarenheter som intervjuade respondenter ger. 
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Jag har alltså delat upp min undersökning i två delar. 

 

I den första delen undersöker jag vad främst litterära källor (men också elektroniska källor) 

exempelvis i form av styrdokument och rapporter har att säga om utvecklingen när det gäller 

de neuropsykiatriska funktionshindren – ”på pappret” så att säga. Mina litterära huvudkällor 

och deras författare presenteras under 1.4.2. Tanken är att undersöka vad officiella rapporter, 

forskare, författare, myndigheter och lagstiftning ger för bild av utvecklingen och dagens 

situation. 

 

Den andra delen består av kvalitativ forskning i form av intervjuer. Där har jag fört enskilda, 

strukturerade samtal med tre yrkesverksamma individer för att ta del av deras personliga och 

praktiska erfarenheter av mer än tjugo års arbete med barn och ungdomar med särskilda 

behov i form av neuropsykiatrisk problematik/diagnoser. Anledningen till detta är att 

komplettera det teoretiska perspektivet med praktiska erfarenheter, för att därmed skapa en 

grund för jämförelse och diskussion. Som gemensam grund för samtliga intervjuer ligger ett 

frågeformulär som finns bifogat som bilaga 1.  

 

Metodvalet är naturligtvis en viktig del av en undersökning med efterföljande uppsats. Judith 

Bell konstaterar i sin bok Introduktion till forskningsmetodik att ”vilken metod man än väljer 

för insamling av information måste man alltid kritiskt granska den för att avgöra hur 

tillförlitlig och giltig den information är som man får fram” (Bell 2000; s.89) Strävan efter att 

skapa en uppsats vars resultat har både hög validitet och reliabilitet är förstås utgångspunkten 

även för mig i mitt arbete. Och jag är medveten om de fällor som alltid finns vad gäller mina 

båda valda metoder, vilka jag återkommer till under punkt 1.4.3. 

 

1.4.2 Presentation och kritisk granskning av huvudkällor  

Huvudsakliga litterära källor; 

Skolverkets rapport 270:2005, Handikapp i skolan – det offentliga skolväsendets möte med 

funktionshinder från folkskolan till nutid, har främst gett en historisk bakgrund sett ur ett 

utbildningspolitiskt perspektiv. 

 

Jag har hämtat definition och beskrivningar av de neuropsykiatriska funktionshindren ur två 

böcker av en pionjär och auktoritet på området; Christopher Gillberg. Böckerna heter Ett barn 
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i varje klass – om DAMP/MBD och ADHD och Autism och autismliknande tillstånd hos barn 

ungdomar och vuxna.  

 

Jag är medveten om att Gillbergs forskning till viss del har ifrågasätts, inte minst på grund av 

att han den 27 juni 2005 dömdes av Göteborgs tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för 

att han vägrat att lämna ut information om sitt forskningsunderlag till en sociolog och en 

barnläkare som ifrågasatt hans slutsatser och teser från den så kallade 

Göteborgsundersökningen. Bakgrunden till handlingen är att Gillberg hävdar att han lovat de 

individer vars uppgifter som låg till grund för undersökningen fullständig sekretess och därför 

ansåg att han inte hade något annat val än att förstöra underlaget för att det inte skulle hamna i 

någon annans händer. Gillberg, som dömdes tillsammans med rektorn för Göteborgs 

universitet där han är verksam, har delat inblandade parter av olika slag i två läger. 

 

Bland försvararna kan nämnas en intresseförening för neuropsykiatriskt funktionshindrade, 

Attention, som i ett pressmeddelande hävdar att Gillberg gjorde rätt som skyddade enskilda 

individer från att få personliga uppgifter utlämnade till ”två icke fackkunniga forskare /…/ 

utan specifik kompetens om de funktionshinder frågan gäller”. (Attention 2006) Å andra sidan 

konstaterar den före detta rektorn för Umeå universitet och tillika ordförande i SVHF´s 

kommitté för integritetskänslig forskning, Inge Bert Täljedal, i ett debattinlägg i SvD 

publicerat på nätupplagan den 21/5 2006 att högskolor och universitet som statlig myndighet 

måste tänka på offentlighetsprincipen och att Gillberg helt enkelt lovat försökspersonerna för 

mycket. (Sv. Dagbladet 2006) Täljedal hävdar vidare att det är svårt att säkra den fria 

forskningen om man inte tillåter insyn – och att man som forskare måste vara medveten om 

vad lagen säger om öppenhet kring forskningsunderlagen. 

 

Mina efterforskningar har dock visat att Gillberg fortfarande åtnjuter förtroende som forskare 

och expert med trettio års erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska funktionshinder. Han är 

flitigt anlitad som expert och hans material används alltjämt inom neuropsykiatrin och inom 

specialpedagogiken.  Hans material baseras dessutom på mer forskning än den tidigare 

nämnda Göteborgsstudien, och enligt Attentions hemsida den 9/6 2006 har ”Gillbergs 

forskning bekräftats och använts i en mängd nya studier, både i Sverige och internationellt”. 

(Attention 2006) Ett exempel på detta är den pågående forskningen på Karolinska institutet 

om hjärnan och signalsubstanserna. Jag vill också poängtera att jag främst använder mig av 

Gillbergs kompetens när det gäller att förklara hur funktionshindren ser ut, och vilka problem 
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de innebär, och att jag också släpper fram hans främste belackare när det gäller de ifrågasatta 

delarna frekvens och diagnostisering. 

 

Den kritiker som drabbades av Gillbergs tilltag att förstöra material var Eva Kärfve, sociolog 

och docent samt författare till den bok (Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan) som 

går till häftig motattack mot främst Gillberg och hans bok om DAMP och ADHD som först 

publicerades 1996. (Kärfve 2001, Gillberg 2001) Mina efterforskningar pekar dock på en 

stark kritik även mot Kärfve och hennes slutsatser, där exempelvis läkaren Magnus Landgren 

i nätupplagan av Pedagogiska magasinet i januari 2001 kommenterade den uppblossade 

debatten så här; ”Kärfves bok innehåller så många faktafel och överdrifter, självmotsägelser, 

etiska fördömanden, felskrivningar och demagogiska formuleringar att en granskning kräver 

många sidor. /…/ Höstens debatt om neuropsykiatriska funktionshinder hade säkert sett 

annorlunda ut om en vetenskaplig granskning av docent Eva Kärfves bok gjorts före 

publiceringen.” (Landgren 2006) På Neuronätet – en sida skapad av socionomen och skötaren 

Marie Lundqvist i syfte om att skapa ett forum och en kunskapsbas kring neuropsykiatriska 

diagnoser, konstaterar Lundqvist att ”Hon (Kärfve) är sociolog, och hennes uppgift är att 

studera och analysera samhällsfenomen utifrån ett samhälleligt/sociologiskt perspektiv”. 

Lundqvist hävdar vidare att Kärfve mött en svidande kritik, och att Kärfves retorik är svår att 

ta till sig. (Lundqvist 2006) 

 

Med den här redovisningen av den kritik som kan framföras mot Gillberg som källa (och mot 

hans meningsmotståndare) låter jag mig nöjas. Min slutsats av den blir således att Gillberg 

kan användas som källa, om än med kritiska glasögon på när man betraktar statistiken. Inte 

för att jag egentligen misstror Gillberg, utan för att ingen exakt statistik ännu har kunnat 

presenteras av någon. (Gillberg 2001, Kärfve 2001, Skolverket 2005) Min undersökning 

syftar, som jag tidigare varit inne på, inte heller till att ge sig in i den debatten. Jag redogör 

istället bara för mina källornas olika åsikter, exempelvis när det gäller synen på 

neuropsykiatriska handikapp och hur den förändrats. 

 

Journalisten Agneta Wågmans bok Utvecklingsstörd då och nu – Landstingets omsorgs- och 

särskoleverksamhet i Värmland under hundra år skrevs för att summera en nästan hundra år 

gammal epok då ansvaret för omsorgs- och särskoleverksamheten den 1 januari 1995 

lämnades över från Värmlands läns landsting till länets kommuner. Jag upplever inte att 

författarinnan hämmats av att granska sin uppdragsgivare när det gäller att lyfta fram de 
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problem som fanns i vården/utbildningen av de funktionshindrade, utan att Wågman tvärtom 

genom sina starka skildringar av det som varit och fokuseringen på ögonvittnens berättelser 

tillför ett mänskligt perspektiv på historiens utveckling. 

 

Muntliga källor; 

I den andra delen, inriktad på praktiska erfarenheter, har jag träffat och intervjuat tre individer 

som på olika sätt kommer i så gott som daglig kontakt med barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska diagnoser. Motiveringen till mitt selektiva urval är att samtliga intervjuade 

har arbetat mer än tjugo år med barn och ungdomar med särskilda behov, och de har också 

rekommenderats av andra yrkesverksamma just för sin stora erfarenhet av min målgrupp. De 

har i stor utsträckning arbetat med barn med neuropsykiatrisk problematik, med eller utan 

diagnos, och de har, genom att arbeta på olika institutioner och med olika åldrar, olika 

perspektiv att utgå ifrån. Samtliga är idag fortfarande yrkesverksamma, och kan därför ge sin 

syn på utvecklingen i skola och samhälle för elever med den här problematiken under minst 

tjugo år och fram till idag. En närmare presentation av de intervjuade inleder redovisningen av 

intervjuerna, under punkt 3.1. 

 

 Tanken med intervjuerna är att jag önskar komplettera den teoretiska delen med en praktisk 

vinkel. Min förhoppning är att min kvalitativa intervju-undersökning ska vara av intresse även 

för andra blivande, eller nyblivna lärare och andra som kommer i kontakt med barn och 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Presenterade åsikter och den efterföljande 

diskussionen är tänkta att väcka frågor och göra läsaren uppmärksam på problem och 

möjligheter som kanske inte behandlas under (lärar)utbildningen utan som man ofta stöter på 

först ute i ”verkligheten” på arbetsplatsen. Intervjuerna bandades med så kallad diktafon, och 

svaren noterades också skriftligen av mig för säkerhets skull. Band och utskrifter från dem 

finns således. Jag har, av hänsyn till de intervjuade och deras elever/patienter, valt att hålla 

respondenterna anonyma, samt också att så långt som möjligt avidentifiera deras svar. Skälen 

till detta är forskningsetiska – jag vill så långt som möjligt utesluta att någon som ej valt att 

medverka ska kännas igen i respondenternas berättelser och svar.  

 

1.4.3 Eventuella problem med valda metoder 

När det gäller den teoretiska delen av min uppsats kan man aldrig komma ifrån att källor kan 

ifrågasättas och att olika tolkningar kan göras av texten. En stor del av min teoretiska del 

syftar till att kartlägga den historiska utvecklingen, och historiska fakta exempelvis i form av 
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politiska beslut och liknande lämnar inte så stort utrymme för tolkning utöver det urval av 

fakta som man tvingas göra. Jag har dock i mitt val av källor försökt nå en bredd, och 

konstaterar att jag vid insamling och genomläsning av litteratur inför uppsatsen mött 

samstämmighet när det gäller de historiska delarna och de neuropsykiatriska 

funktionshindrens framväxt. Oenighet uppstår i princip bara när det gäller frekvens, och om 

orsaken till problematiken är av rent biologisk/medicinsk art eller också till viss del kan bero 

på samhällsfaktorer och relationsproblem exempelvis i skolan. De här oenigheterna 

redogjorde jag för under punkt 1.3.2, och återkommer också till i den historiska 

genomgången. Jag anser därmed att jag visat på de olika uppfattningar som finns i frågan.  

 

När det gäller den praktiska delen är jag väl medveten om att kvalitativa undersökningar i 

forskningskretsar är föremål för diskussioner kring exempelvis vetenskaplighet och 

objektivitet. En djupare intervju med tre personer kan naturligtvis inte resultera i några 

statistiskt fastslagna resultat med ambition att avgöra hur skolpersonal och andra som arbetar 

med barn med neuropsykiatrisk problematik generellt resonerar. Men min tanke med 

intervjuerna är inte att presentera något statistiskt, generaliserande resultat, utan helt enkelt att 

lyfta fram enskilda yrkesverksammas åsikter och erfarenheter. De kan i däremot användas för 

diskussion, och som utgångspunkt för egna insikter hos läsaren. 

 

Vad gäller uppsatsens validitet (giltighet) anser författaren Judith Bell att validitet genom sin 

indikation på om man verkligen mäter eller beskriver det man säger sig vilja mäta är ett 

ganska komplext begrepp. (Bell 2000; s.90) Hade någon annan som ställt samma frågor fått 

samma svar? Och är mitt urval på något sätt representativt? I intervjudelen kan man 

naturligtvis ifrågasätta detta. Men i beaktande av att tanken med min uppsats inte är att 

presentera några statistiskt fastslagna sanningar anser jag ändå att metoden fyller sin tänkta 

funktion.  

 

Reliabiliteten (Tillförlitligheten) innebär att exempelvis samma frågor ska ge samma utslag 

om de ställs vid olika tidpunkt under i övrigt lika omständigheter. (Bell 2000; s.89f) En fråga 

som inte är reliabel saknar därmed också validitet, men hög reliabilitet innebär inte 

automatiskt hög validitet.  

 

Jag är medveten om att det finns fallgropar här och har exempelvis ansträngt mig för att inte 

göra vare sig mina frågor eller mitt uppträdande ledande. De öppna frågorna ger dock ändå 
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möjlighet till en viss bias (skevhet) eftersom de intervjuade kan tolka dem på olika sätt, och 

associerar dem med olika tankegångar/svar. Bell konstaterar att ”det finns alltid en risk för att 

man får en viss skevhet i resultaten, i första hand för att intervjuarna är människor och inte 

maskiner”. (Bell 2000; s.123) För att försöka undvika att påverka intervjupersonerna har jag 

försökt att konstruera och framföra frågorna så neutralt som möjligt, men individernas 

tolkningar av frågorna kan ändå leda till att man svarar på olika saker och att resultaten ifrån 

frågorna inte kan jämföras. Bias kan också uppstå på grund av intervjuarens förkunskaper, 

oavsett om de är dåliga eller mycket stora. (Bell 2000; s.101) En mycket påläst intervjuare 

kan exempelvis frestas att tolka in saker i respondenternas svar som understödjer 

undersökningens teorier, och genom att jag själv är mycket intresserad av de här frågorna är 

jag medveten om att jag kan falla i den fallgropen. För att undanröja tvivel har jag dock (som 

jag tidigare nämnt) valt att spela in samtliga intervjuer, och använda i stort sett allt material 

för att tydliggöra den helhetssyn som de intervjuade visar. 

Det finns både för och nackdelar med att ställa exakt samma frågor till alla tre 

respondenterna, trots att de har skilda arbetsuppgifter och träffar barn och ungdomar i olika 

åldrar och med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Strukturen blir tydligare, även om 

vissa frågor inte kan besvaras av alla tillfrågade. 

 

Mitt selektiva urval har jag redan motiverat med att respondenternas yrke, arbetsuppgifter och 

långa erfarenhet (minst 20 år) och dess matchning mot mina frågeställningar. Samma frågor 

till nyutexaminerade yrkesverksamma kanske hade bemötts med andra svar, och med fler 

intervjuade hade kanske tydligare tendenser kunnat utläsas. Men en sådan frågeställning kan i 

så fall utvecklas och undersökas i en framtida undersökning som fokuserar mer på just de 

funderingarna. För att kunna få en bild av utvecklingen under de 20 år min undersökning 

omfattar var jag dock i det här fallet hänvisad till att använda personer med minst tjugo års 

arbetslivserfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. 

Respondenterna valdes ut genom att jag tog kontakt med lämpliga institutioner och, utifrån 

ovanstående kriterier, bad om namn på personer som kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Samtliga föreslagna accepterade och intervjuades. 

 

1.5 Avgränsningar 
De neuropsykiatriska diagnoserna är relativt nya och i och med vidare forskning pågår det 

ständigt en diskussion kring dem. Expertisen har, som jag tidigare varit inne på, delats upp i 
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två olika läger när det gäller antal drabbade och hur diagnoskriterierna ska se ut. Frågor som 

”hur många som verkligen har ADHD”?, och andra komplikationer av den här debatten, är 

förvisso intressanta att undersöka och är säkert redan föremål för en rad uppsatser runt om i 

världen. Jag ställer mig däremot helt utanför den diskussionen eftersom det är en annan 

frågeställning som inte direkt påverkar min egen undersökning. Min roll är ju inte att 

diagnostisera någon, utan att undervisa mina elever utifrån deras förutsättningar och 

styrdokumentens instruktioner. I den mån jag tar upp debatten (förutom källkritiskt under 

punkt 1.3.2) är det som en del i historiken kring de neuropsykiatriska funktionshindren 

 

Inte heller kommer jag att gå in på pedagogik och de olika tekniker och hjälpmedel som 

utvecklats för att hjälpa elever med funktionshinder och speciella behov. Det överlåter jag till 

specialpedagogiken, eftersom det är att gå in för djupt på det området. 

 

Jag börjar min uppsats med en kort genomgång av de neuropsykiatriska funktionshindrens 

historia, vilket tidsmässigt placerar oss i början av 1900-talet (även om det naturligtvis funnits 

människor med den här problematiken långt innan man satt namn på symptomen, funnit 

diagnosverktyg och forskat fram avgränsande definitioner). Anledningen till det valda 

tidsperspektivet är således att man först då uppmärksammade problematiken och började 

forska kring orsaker och behandling. 

 

Utveckling, behandling och kunskap kring de neuropsykiatriska funktionshindren tog fart vid 

1980-talets början, och för att kunna hitta intervjupersoner som varit med under hela den 

aktuella tiden valde jag också att sätta tidsavgränsningen vid intervjuernas utformning vid 

cirka 20 år.  

 

 

1.6   Definitioner och förklaringar av begrepp 
Nedan följer en genomgång och förklaring av begreppet funktionshinder och 

neuropsykiatriska funktionshinder samt en kort presentation av de neuropsykiatriska 

funktionshindren. Genomgången syftar till att klarlägga vedertagna definitioner samt ge 

övergripande kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och den problematik som de 

neuropsykiatriska funktionshindren kan föra med sig i skolmiljön. 
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1.6.1 Definition av funktionshinder 

Traditionellt sett har man rent medicinsk betraktat ett funktionshinder som att den drabbade 

fått en skada, som i sin tur orsakat en funktionsnedsättning (som kan vara av olika karaktär). 

Inom samhällsvetenskapen talar man istället om eventuella hinder som kan orsaka problem 

för individen. (Skolverket 2005; s.13) Skillnaden mellan synsätten kan åsynliggöras genom ett 

exempel med en rullstolsburen person som befinner sig i ett flervåningshus. Finns det bara 

trappor i byggnaden skapas ett hinder som leder till ett handikapp, medan en fungerande hiss i 

samma byggnad skulle innebära att ett handikapp egentligen inte existerar i den situationen.  

 

Vad man vill peka på är att en individ med funktionshinder inte i varje situation per automatik 

ska ses som handikappad, och att det finns funktionshindrade som exempelvis inte behöver 

någon speciell hjälp för att nå kunskapsmålen i skolan eftersom det inte föreligger något 

hinder just i den situationen. Man kan heller inte utgå ifrån att alla med funktionshinder 

behöver samma typ av stöd, eftersom hindren ser olika ut för varje individ och situation. Den 

här synen på funktionshinder har alltmer tagit över som utgångspunkt när det gäller planering 

och genomförande av åtgärder både på samhälls-, vård- och undervisningsbasis. (Skolverket 

2005; s.13) 

 

1.6.2 Kategorisering av funktionshinder 

Funktionshindren kan vara av en mängd olika typer, och en vanlig indelning som skolverket 

pekar på i sin kartläggning är att dela in dem i ”fysiska”, ”begåvningsmässiga” och ”dolda”.  

(Skolverket, 2005; s.14) 

 

Fysiska funktionshinder innebär allt från synskada och hörselskada till rörelsehinder, medan 

begåvningsmässiga innebär utvecklingsstörning. När det gäller dolda funktionshinder delar 

man, enligt skolverkets rapport, i sin tur in dem i två undergrupper. Den ena gruppen innebär 

dolda medicinska funktionshinder där sjukdomar som allergi, diabetes, mag- och 

tarmsjukdomar och liknande ingår. I den andra gruppen återfinns de neuropsykiatriska 

diagnoserna liksom specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, specifika 

matematiksvårigheter, stamning, språk-, tal- och röststörningar. (Skolverket, 2005) 

 

1.6.3 Definition av neuropsykiatriska diagnoser 
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Neuropsykiatriska funktionshinder är så kallade funktionsdiagnoser, vilket innebär att 

diagnoserna baseras på hur individer fungerar inom vissa områden. De diagnostiserade har 

problem inom exempelvis områden som uppmärksamhet och social samspel. (Attention 2006) 

Neuropsykiatriska funktionshinder är biologiskt betingade, det vill säga beror på 

biologiskmedicinska faktorer. Neuropsykiatriska funktionshinder orsakas således inte av en 

problematisk uppväxtmiljö – däremot förvärras symptomen i en miljö som inte är gynnsam. 

Det finns en genetisk (ärtlig) benägenhet hos problematiken, vilket innebär att det inte är 

ovanligt att den drabbade även har släktingar med liknande svårigheter. (Attention 2006) 

 

Diagnoser inom den neuropsykiatriska sfären ställs genom en utredning gjord av 

speciallistteam, ofta på mottagningar specialiserade på just neuropsykiatriska diagnoser. I 

utredningen ingår undersökning av exempelvis läkare, psykolog, logoped och sjukgymnast för 

att kunna bedöma alla delar som krävs för att kunna ställa en diagnos enligt kriterierna. 

(Attention 2006) 

 

Viktigt att komma ihåg, och som alltid när det gäller de neuropsykologiska diagnoserna, är att 

man inte får utgå ifrån att alla med samma diagnos har exakt samma problem och svårigheter. 

Speciellt tydligt blir det när det gäller Autism-spektrat, där till och med två personer med 

liknande Autism-diagnoser kan ha helt olika symtom, styrkor och problem. (Gillberg 2005; 

s.127) Som lärare kan det dock vara bra att veta att uttalade problem med koncentration 

generellt är ett problem för samtliga neuropsykiatriska diagnoser, och att interaktion mellan 

den drabbade och dess omvärld (exempelvis i klassrumssituationen) och störd tidsuppfattning 

kan vara en del av funktionshindret som påverkar elevens möjlighet att tillgodogöra sig 

utbildningen. (Gillberg 2001; s.94, +25) (Gillberg 2005; s.101) (Attention 2006) 

 

1.6.4 Kort presentation av några vanliga neuropsykiatriska funktionshinder 

I de neuropsykiatriska diagnoserna ingår diagnoser som ADHD, DAMP, autism, Tourettes 

syndrom, tvångsyndrom samt språk- och talstörningar. (Attention 2006) I dagligt tal kallas de 

ibland för ”bokstavsdiagnoser”, och de drabbade för ”bokstavsbarn”. Viktigt att påpeka är att 

utöver de specifika diagnoserna kan personer ha olika typer av problematik som kan beröra 

delar av diagnoserna men som inte är tillräckligt för att någon av nedanstående diagnoserna 

ska sättas. Även om diagnoserna och kriterierna (eller snarare bedömningen som ligger till 

grund för dem) har ifrågasatts av en del forskare är de presenterade uppgifterna vedertagna 

och utgör enligt mina källor för närvarande grund för diagnostisering och behandling av 
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neuropsykiatriskt funktionshindrade i dagens vård och skola. Dock reserverar jag mig för att 

forskning och utveckling fortfarande ständigt pågår, vilket naturligtvis löpande kan påverka 

arbetet med neuropsykiatriska funktionshinder och de drabbade. 

 

Diagnosen DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) innebär att den 

drabbade kan ha problem i fråga om aktivitetskontroll, uppmärksamhet, motorikkontroll och 

perception.  Aktivitetskontroll och uppmärksamhet är alltid avvikande, medan övriga 

svårigheter kan vara också antingen motoriska eller perceptuella. ”Aktivitetskontroll” innebär 

att hålla rätt aktivitetsgrad sett till situationen, koncentrationsförmåga, 

uppmärksamhetsförmåga och förmåga att ”sitta still”.(Gillberg 2001; s.18ff) Kriterierna för 

DAMP sattes upp 1982, och DAMP ersatte 1990, efter beslut av en nordisk expertgrupp, det 

tidigare internationellt använda begreppet MBD (Minimal Brain Dysfunction). DAMP-

begreppet används främst i Norden. (Gillberg 2001; s.17) Christoper Gillberg, en dagens 

tongivande experterna när det gäller DAMP och andra neuropsykiatriska diagnoser, hävdar i 

sin bok Ett barn i samma klass – om DAMP, MBD och ADHD att begåvningsprofilen för 

personer med DAMP-diagnos ofta är ojämn, och att ungefär 20 procent av de drabbade 

inlärningsmässigt fungerar på samma eller liknande nivå som personer med lindrig psykisk 

utvecklingsstörning. (Gillberg 2001; s.21) En DAMP-diagnos ställs genom olika medicinskt 

vedertagna tester, och man delar i sin tur in diagnosen i två kategorier; Svår eller lätt till 

måttligt svår DAMP. För att anses ha den svåra varianten ska den drabbade ha problem med 

samtliga fem kategorier (aktivitet och uppmärksamhet, grovmotorik, finmotorik, perception 

samt språk och tal). Personer med lättare till måttlig DAMP har samtliga problem med 

aktivitet och uppmärksamhet, i kombination med upp till tre av de övriga kategorierna. 

(Gillberg 2001; s.22)  

 

DAMP-problematiken innebär i skolmiljön att undervisningen för majoriteten av de drabbade 

under mer än hälften av tiden skulle behöva ske enskilt eller i liten grupp. De drabbade orkar 

inte heller koncentrera sig längre stunder – i gymnasieåldern max 15 – 20 minuter, och eleven 

bör sitta så att han i så liten utsträckning som möjligt störs av klasskamraternas ljud. (Gillberg 

2001; s.165) 

 

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) innebär avvikelser när det gäller områdena 

uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. (Gillberg 2001; s.22) Det finns tre olika typer av 

ADHD beroende på vilken typ av problematik den diagnostiserade lider av; (1) ADHD 
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dominerad av uppmärksamhetsbrist, (2) ADHD dominerad av överaktivitet och bristande 

impulskontroll samt (3) ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och 

impulsstyrning. 

Enligt ovan nämnde Gillberg uppfyller cirka 50 % av barn med DAMP fullständigt kriterierna 

för ADHD, men en viktig skillnad mellan DAMP och ADHD är det krävs en större 

motorisk/perceptuell problematik för att diagnosticeras med DAMP. (Gillberg 2001; s.23) 

Gillberg påpekar vidare att man inte automatiskt kan dra ett likhetstecken mellan ADHD och 

hyperaktivitet, eftersom en del drabbade inte är överaktiva och några som till och med är 

”underaktiva”.  

 

DAMP och ADHD är alltså enligt experten Gillberg överlappande begrepp. Han hävdar att 

vilken diagnos den utredda får kan bero på vart i världen undersökningen sker. DAMP är den 

som används mest i Norden, medan ADHD exempelvis används oftast i USA. (Gillberg 2001; 

s.29) Gillberg påpekar vidare att ”det snarare är regel än undantag att DAMP/ADHD är 

förknippat med andra problem: framför allt inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter 

och psykiska störningar. Tillräcklig förståelse för barn, ungdomar och vuxna med 

DAMP/ADHD kan man bara ha om man också är medveten om dessa kopplingar.” (Gillberg 

2001;s.29) 

 

Autism är i själva verket ett brett spektra av olika diagnoser och Gillberg påpekar i boken 

Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna att man därför inte kan se 

autism som en tydligt avgränsad sjukdom med enhetlig orsak. (Gillberg 2005; s.17ff) Därför 

pratar han om ”Autism och autismliknande tillstånd” med flera undergrupper, i verksamheten 

ofta benämnt som Autismspektradiagnos – förkortat ASD. Autism kategoriseras i typerna 

”svår”, ”medelsvår” och ”lindrig”. Den lindriga varianten har ibland kallats för 

”högfungerande autism”, vilket innebär att personen fungerar ”relativt väl” gentemot sin 

omvärld. Mellan denna typ och varianten Aspergers syndrom är gränsen, enligt Gillberg, 

ganska oklar. 

 

Majoriteten av de barn som diagnostiseras med Autism (67-81 %) har, enligt Gillberg, ett 

klart begåvningshandikapp, vilket ytterligare försvårar exempelvis inlärning. (Gillberg 2005; 

s.71) Även hörsel- och synnedsättningar är vanliga, liksom talsvårigheter (utöver den för 

Autismtypiska språkstörningen) och epilepsi. (Gillberg 2005; s.78) Gemensamt för alla 

former av autism är en störning i ömsesidig kommunikation och begränsningar när det gäller 
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beteende och förmåga till fantasi. Specifikt för autism är något som kan förklaras med ”ett 

annat sätt att tänka”. Det påverkar inlärningssituationen då personer med autism tycks utgå 

ifrån detaljerna snarare än, som brukligt, först försöka se en helhet för att skapa ett 

sammanhang innan man börjar arbeta. Helhetsbilden i ett undervisningsupplägg kan således 

gå förlorad för den autistiske eleven. (Gillberg 2005; s.63) Svårighet att tolka andra 

människors ansiktsuttryck, samt en medfödd oförmåga att inse betydelsen av samspel med 

andra människor kan också påverka inlärningen. (Gillberg 2005; s.62) 

 

Tourettes syndrom är känt främst för de tics – återkommande reflexliknande rörelser och 

läten – som de drabbade har. Men Tourettes syndrom kan också innebära svårigheter med 

tvångsföreställningar, tvångshandlingar, problem med impulskontroll, 

koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter och hyperaktivitet. (Attention 2006) 

 

2.  Historisk och medicinsk bakgrund 

Jag börjar min litterära undersökning med att presentera en historisk och medicinsk bakgrund.  

Tanken med historikdelen är att ge bakgrundskunskaper i hur de neuropsykiatriska 

diagnoserna blivit ett begrepp i samhället, inte minst genom den medicinska forskningen och 

debatten kring neuropsykiatrisk problematik. 

Därefter presenterar jag kortfattat de teorier som jag kommer att pröva mot mitt resultat. 

 

2.1 Historik och forskning 
2.1.1 De neuropsykiatriska funktionshindren i historien  

När man söker information om de neuropsykiatriska diagnoserna i böcker om 

funktionshindrens historia nämns de inte alls förrän i text som behandlar 1900-talets sista 

decennier. Detta beror inte på att problematiken inte fanns bland populationen tidigare – redan 

på 1700-talet finns dokumenterade fall av vad man i efterhand kan konstatera vara infantil 

autism i Frankrike och England – utan på att uppmärksamheten på och forskning kring de här 

diagnoserna vuxit fram i takt med samhällets utveckling och de förändrade krav på 

medborgarna som skapat nya hinder och möjligheter. (Gillberg 2005; s.14) (Bengtsson Levin 

& Nelson 2004; s.124) Detta har lett till att tillstånd, symtom och problem som kanske 

tidigare sammanklumpats i andra diagnoser differentierats och fått nya namn, och att man 

med vidare forskning insett att de olika diagnoserna innebär olika typer av svårigheter om än 

kanske inom samma spektra. Exempelvis kan en neuropsykiatrisk störning ha uppfattats som 
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allt från hörselnedsättning till utvecklingsstörning i de olika enskilda fallen då man inte hade 

tillräckliga mätverktyg eller framforskade samband och diagnoser att utgå ifrån. (Bengtsson 

Levin & Nelson 2004; s.124) (Thyberg 2004) 

 

2.1.2 Forskning kring Autism 

När det gäller just Autism hävdar Christopher Gillberg att den problematiken sannolikt 

funnits i alla tider, men att man först på 1940-talet fick ett begrepp som innefattar de personer 

som har vissa gemensamma särpräglade kontakt-, språk- och beteendeavvikelser som 

gemensam grupp. (Gillberg 2005; s.11) Först ut att publicera sina upptäckter var Leo Kanner, 

som efter studier på ett begränsat antal barn 1943 var den första att beskriva det som vi idag 

känner som autistiskt syndrom.  På grund av det begränsade patientunderlaget (11 barn från 

relativt privilegierade hem) drog han, och andra forskare, dock för generaliserande slutsatser 

som exempelvis slog fast att alla autistiska barn var överbegåvade och att de drabbades 

föräldrar var välbeställda men känslokalla. Just en kylig relation mellan barnet och dess mor 

ansågs som en av sjukdomens grundorsaker, vilket ledde till ett skuldbeläggande av 

föräldrarna i allmänhet och modern i synnerhet som levde kvar länge inom psykologin. 

(Gillberg 2005; s.12 + s.15) Man vet idag också att barn och ungdomar med autism 

förekommer över hela världen, i olika kulturer och att de förekommer i alla sociala miljöer 

och således inte är den ”överklassjuka” Kanner utpekade den till utifrån sitt begränsade 

forskningsunderlag. (Gillberg 2005; s.11)  

 

Kanners studie hade förvisso brister, och vad gäller orsaken till syndromet vacklade han fram 

till sin död 1980 mellan att se en biologisk eller en psykologisk förklaring på 

orsakssammanhangen. (Gillberg 2005; s.13) Men Kanners stora bedrift - som ändå ger honom 

en erkänd plats i medicinhistoria - var att han lyckades avgränsa vad själva syndromet autism 

innebär. (Gillberg 2005; s.13) Oberoende och ovetande av sin kollega bedrev Hans Aspberger 

samtidigt forskning i form av observationer av barn som han beskrev under samlingstermen 

”de autistiska personlighetsavvikelserna i barndomen”. (Gillberg 2005; s.14) Han hävdade, då 

han senare ställdes inför Kanners forskningsresultat, att han beskrev en annan diagnos och 

hans upptäckt fick namnet Aspergers syndrom. Ännu idag diskuterar man om de båda 

diagnoserna ska ses som varianter på samma sjukdom, eller om Aspergers syndrom ska ses 

som en specifikt syndrom. (Gillberg 2005; s.14) Själva ordet autism myntades troligen redan 

1911 av Eugen Bleuler, som med det syftade till det grekiska ordet autos (=själv) för det 

självcentrerade perspektiv som man ansåg karaktäristiskt för schizofreni. Autism sågs 
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nämligen länge som ett symptom på schizofreni. (Gillberg 2005; s.14f) Ännu idag har man 

dock inte lyckats hitta någon ökad ärftlig benägenhet för schizofreni i stora patientmaterial.  

 

2.1.3 Forskning kring MBD/DAMP och ADHD 

Vid förra sekelskiftet upptäckte man hur barn drabbades av koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och inlärningsproblem i sviterna av epidemisk hjärninflammation. På grund av 

att barnen innan insjuknandet i allmänhet förefallit normalbegåvade drog man slutsatsen att de 

som följd av hjärninflammationen drabbats av en mycket liten hjärnskada. Syndromet, som 

var kontroversiellt redan då, fick det namnet MBD (Minimal Brain Damage) och diagnosen 

ställdes sedan under flera decennier på barn med en problematik som kombinerade 

svårigheter med kamratumgänge och skolanpassning med en klar motorisk överaktivitet. 

(Gillberg 2001; s.13) Under 1940-talet kompletterade man diagnosen genom att lägga till 

även traumatiska skador (d v s slag och annat våld) mot hjärnan som en möjlig orsak. Trots att 

diagnosen på 1950-talet var väl etablerad främst inom amerikansk barn-psykiatri och 

neurologi ifrågasattes den av forskare, och efter stridigheter inom forskarvärlden bytte man ut 

ordet ”damage” till ”dysfunction” och diagnosen kom att leva kvar även internationellt fram 

till 1980-talets början. (Gillberg 2001; s.13f)  

 

I början av 1980-talet gick den engelska barnpsykiatrikern Michael Rutter till starkt angrepp 

mot diagnosen MBD. Han visade bland annat på att man faktiskt (med dåtidens ännu inte 

tillräckligt välutvecklade medicinska utrustning) faktiskt inte kunde påvisa någon hjärnskada 

hos många av de diagnostiserade barnen, och att många barn där tvärtom en hjärnskada 

faktiskt var bevisligen dokumenterad inte visade upp några symtom av dem man tillskrev 

MBD. (Gillberg 2001; s14) En hjärnskada orsakade, enligt Rutter, olika problem beroende på 

var i hjärnan den fanns och MBD´s symptom borde enligt iakttagelser vara uttryck för en 

större skada än den ”minimala” man avsåg i diagnosen. Dessutom, ansåg Rutter, borde man 

även när det gällde MBD precis som när det gällde andra barnpsykiatriska/barnneurologiska 

områden gå ifrån ”spekulativa orsaksdiagnoser till förmån för beskrivande, neutrala termer”. 

(Gillberg 2001; s.14) MBD används nu alltmer sällan i världen, och inom forskningen utgår 

man numera istället i första hand från de olika symptom och den problematik de drabbade 

visar.  

 

Utifrån detta presenterades och utvecklades under 1980- och 90-talet diagnoserna DAMP och 

ADHD, även om svårigheter att helt enas kring diagnostermerna fortfarande i allra högsta 
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grad existerar. En viktig anledning till detta är att det saknas internationell samstämmighet när 

det gäller vilken diagnos som sätts på drabbade. (Gillberg 2001; s.15)  

 

I USA dominerar exempelvis termen ADHD helt, medan engelsmännen diagnostiserar det 

som ”hyperactivity” (överaktivitetstillstånd). I Sverige, liksom övriga Norden, dominerar 

DAMP eftersom man anser den bäst sammanfatta det spektra av svårigheter som den 

drabbade har. (Gillberg 2001; s.15) Mycket av de kunskaper man har om DAMP har hämtats 

från den omtalade så kallade ”Göteborgsstudien” (eller MBD-studien som den också kallas 

eftersom termen fortfarande användes vid studiens genomförande) då barn födda mellan 1969 

och 1971 följdes och undersöktes vid sex och sju års ålder av barnpsykiater, barnneurolog, 

psykolog och sjukgymnast i olika miljöer. Sedan följdes undersökningarna upp vid 10, 13, 16-

17 och 22 års ålder av personal som inte kände till tidigare bedömningar. En svaghet med 

undersökningen är att den omfattar bara ungefär 60 barn med DAMP/ADHD och lika många 

jämförelsefall. Fler undersökningar kring DAMP har dock genomförts efteråt, och har enligt 

Gillberg bekräftat resultaten från Göteborgsundersökningen i flera viktiga delar – exempelvis 

när det gäller frekvens och det sambandet mellan DAMP och dyslexi och psykiska störningar 

som Göteborgsstudien pekat på.(Gillberg 2001; s.16f) Christopher Gillbergs mycket 

uppmärksammade bok ”Ett barn i varje klass – om DAMP, MBD och ADHD” som kom ut i 

första upplagan 1996, redogjorde för den då relativt nya diagnosen DAMP, och hänvisade till 

studier som visar att ”DAMP-frekvensen” i undersökningsgrupperna var mellan fyra till sju 

procent, vilket innebär att det borde finnas minst ett barn i varje svensk skolklass som har 

DAMP. (Gillberg 2001; s.31) Vidare hävdar Gillberg i sin bok att man igenom olika studier 

slagit fast att tre gånger fler pojkar än flickor diagnostiseras med DAMP, vilket i sig dock inte 

måste bero på att fler pojkar drabbas utan att flickorna av någon anledning inte blir 

diagnostiserade lika ofta. (Gillberg 2001; s.31) DAMP tycks enligt Gillberg, vara något 

vanligare i sociala problemområden. Om detta beror på en tilläggsproblematik (exempelvis 

utagerande beteende) som leder till att problemen oftare upptäcks, eller att DAMP-

problematiken verkligen är vanligare kan Gillberg dock inte svara på. (Gillberg 2001; s.31) 

ADHD tycks, enligt de studier som Gillberg hänvisar till, vara minst lika vanligt som DAMP 

(om än med Gillbergs reservation för en viss osäkerhetsfaktor i studiernas genomförande). 

Även ADHD tycks vara vanligare hos pojkar. (Gillberg 2001; s.32f) 
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Studier visar, enligt Gillberg att det både vid DAMP och ADHD finns en klar så kallad 

comorbiditet. (Gillberg 2001; s. 34) Med detta menar man en hög frekvens av samtidiga 

problem av olika slag – som exempelvis inlärningssvårigheter och olika psykiska störningar. 

Gillberg går i sin bok så långt att han anser att DAMP är ett av de stora folkhälsoproblemen i 

vår tid. (Gillberg 2001; s. 34) 

 

2.1.4 Forskningsdebatten kring neuropsykiatriska funktionshinder 

Forskningen och debatten kring de neuropsykiatriska diagnoserna fortgår ännu idag, inte 

minst på grund av att man ännu inte fått helt obestridliga svar på alla frågor som finns. Detta 

bottnar i att diagnoserna historiskt sett är ganska nya och att metoder för undersökning av 

exempelvis hjärnan utvecklats tillräckligt först under senare delen av 1900-talet. (Bengtsson 

Levin & Nelson 2004)  

 

Diagnoserna ADHD och DAMP är exempelvis föremål för en stundtals intensiv debatt. Det 

finns en skepsis främst mot den höga frekvensen, som indirekt slår också mot diagnosverktyg 

och orsakssamband. En uppmärksammad bok som ifrågasätter Gillbergs auktoritet på området 

är Eva Kärfves Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan som utkom 2001. Hon ställer 

sig tvivlande till att DAMP skulle vara ett nytt folkhälsoproblem och anser bland annat att 

man måste ställa sig frågan varför så många fall hon mött diagnostiseras först när de börjat 

skolan, och att mottagandet de drabbade får i skolan påverkar i vilken riktning utvecklingen 

sker. (Kärfve 2001; s.211f) Är det, menar Kärfve, i själva verket en avindividualisering av de 

elever som bryter mot normen som orsakar problemen? Det fråntar alla – inte minst skolan - 

skulden för att eleven inte klarar av skolgången – för en hjärnskada kan ju ingen rå för… Hon 

är, efter att ha studerat bland annat Gillbergs fallstudier, övertygad om att ”snart sett vilket 

barn som helst kan få denna diagnos” (Kärfve 2001; s.10) Och enligt Kärfves synvinkel leder 

diagnosen, och skolans åtgärder, åter till den segregation som man tidigare i historien önskat 

lämna. Segregation behöver inte bestå av att eleven, som förr, skickades på speciell 

institution, utan att eleven nu, på grund av sin diagnos, exempelvis kanske har en stödperson 

som följer med ut på rasten och påverkar elevens umgänge med kamrater, eller att diagnosen 

gör det svårare för eleven och dess föräldrar att välja skola (eftersom eleven inte är ”attraktiv” 

för skolorna på grund av att eleven med sin diagnos och resursbehov blir ”dyrare” för skolan).  

 

Kärfve tar vidare upp ett exempel då författarinnan Christina Claesson besökt en 

högstadieklass på en skola och förfärats över miljön.(Kärfve 2001; s.10f) Eleverna levde, 
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enligt författarinnan, i ett fullständigt kaos, och kom och gick mer eller mindre som de ville i 

klassrummen. De satt och pratade i mobiltelefon, och kallade varandra och lärare som 

försökte säga ifrån för tillmälen som ”hora” och ”bög”. Någon möjlighet till inlärning såg hon 

inte, och de lärare som inte redan var sjukskrivna gick, enligt Kärfves beskrivning, på sina 

knän i sina försök att ens skapa en miljö där inlärning skulle vara möjlig. Författarinnan 

skildrade skakad sina upplevelser i en mycket uppmärksammad artikel i Sydsvenska 

dagbladet, där hon hävdar att i stort sett hela den 28 elever stora klassen tycks ”lida av 

kollektiv dyslexi-DAMP”. (Kärfve 2001; s. 11) Reaktionerna på artikeln (men främst på 

ovanstående citerade formulering) lät inte vänta på sig – inte minst från den utpekade skolan – 

men Kärfve påpekar i sin bok att det knappast kan vara så att samtliga elever beter sig så på 

grund av ett diagnostiserat eller inte diagnostiserat neuropsykiatriskt funktionshinder;  

 
Flertalet av barnen i den klass Christina Claesson skildrar har förmodligen inte någon 
diagnos. Ett barn i varje klass, påstår Christopher Gillberg. Men inte tjugoåtta barn i samma 
klass.  
 
Barn i underprivilegierade skolor, barn som är präglade av samma trista omständigheter 
både hemma i förorten och i skolkorridoren, med underbetalda, underutbildade lärare i 
alldeles för stora klasser brukar bete sig just så. De pratar med varandra istället för att 
koncentrera sig på skolarbete: De lär sig ingenting. De har inte DAMP. De beter sig som 
alla ungar gör i samma omständigheter. Det är faktiskt ett generellt fenomen. Utslagning 
och segregation bildar grogrund för ett slags icke-solidaritetens epidemi: Förslumningen, 
som är resultatet av politiska beslut och kulturella distinktioner, skaffar sig fäste inuti 
barnet. Och om inget mirakel inträffar kommer barnet genom sitt uppförande att ge uttryck 
för denna förslumning. (Kärfve 2001; s.11f) 
 

Forskningen och debatten kring de neuropsykiatriska diagnoserna är med andra ord inte 

samstämmig, och mina efterforskningar visar att det krävs en helt egen uppsats för att 

redogöra för alla de olika synvinklar och perspektiv som finns, och de skilda tolkningar som 

görs av olika inblandade. Litteraturen visar på att synen på diagnoserna fortfarande skiljer, 

och att det finns frågeställningar att fundera över och ta upp till diskussion samt att debatt och 

forskning kan leda till förändrade arbetssätt längre fram. Idag arbetar man dock inom 

barnpsykiatri och skolverket generellt sett efter den uppfattning att diagnoskriterierna, och 

därmed också diagnoserna, är korrekta och att de har de orsaker och de symptom som tidigare 

redovisats i min text. Detta gäller inte minst det faktum att man inom forskningen funnit stöd 

för att de neuropsykiatriska funktionshindren har biologiskmedicinska orsaker, och att detta 

numera är vedertagna fakta bland både drabbade och personal. (Attention 2006) (Gillberg 

2005; s.16) 
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2.1.5 Funktionshinder och utbildning vid 1900-talets början 

Hur har då staten och samhället historiskt sett betraktat funktionshindrade med 

neuropsykiatrisk problematik och deras behov av och rätt till utbildning? Eftersom de 

neuropsykiatriska diagnoserna inte dyker upp i journalblad och således också i litteraturen på 

allvar förrän under 1900-talets sista decennier är det omöjligt att säkert säga hur situationen 

för den här gruppen funktionshindrade sett ut i ett historiskt perspektiv. Rent generellt kan 

man konstatera att staten sedan den under 1800-talet i upplysningens anda börjat engagera sig 

i och ta ett allt större ansvar för sina medborgare med olika typer av funktionshinder, under 

tidigt 1900-tal strävade mot en centralisering som syftade till både effektivisering och till att 

säkerställa en viss nationell standard i omhändertagandet. (Förhammar 2004B) Från början 

handlade det dock inte om någon allmänt definierad utbildning, utan mer om institutionell 

vård. (Förhammar 2004B) Institutionerna innebar att de funktionshindrade isolerades från den 

”vanliga världen”, ofta med argumentet att det var för att skydda de ömtåliga från den hårda 

omvärlden. (Förhammar 2004B) (Wågman 1994)  

 

Fanns det då neuropsykiatriskt funktionshindrade bland de barn som placerades i 

institutionsvården? Det finns (som jag tidigare konstaterat) inga journaler som talar om 

diagnoser som exempelvis autism eller ADHD, eftersom den här typen av funktionshinder då 

ännu inte var kända. Däremot pratar man om olika grader av ”sinnesslöhet”, där de drabbade 

delades in i ”bildbara” och ”obildbara”. (Förhammar 2004A; s.41f) Begreppet ”sinnesslö” var 

brett och omfattade människor som ansågs ”abnorma” eller ”odisciplinerade” på olika sätt – 

beskrivningen av symptom och problematik kan tolkas som exempelvis vad vi idag kallar 

utvecklingsstörning av olika grad, olika neuropsykiatriska problem och ibland ”enklare” 

problem som läs- och skrivsvårigheter eller kanske en hörselskada eller talfel. (Förhammar 

2004A; s.43) Över huvud taget var metoderna att undersöka och diagnostisera barnen mycket 

bristfälliga. (Wågman 1994; s.93) Barnen uppmärksammades ofta först i skolåldern, då 

småskolelärarinnan kunde anmärka på ”tröghet”, ”oro”, ”trotsighet” eller liknande som 

innebar att man ansåg att eleven inte kunde tillgodogöra sig undervisningen som sina 

klasskamrater. Här kopplade man antingen in Fattigvårdstyrelsen eller Barnavårdsnämnden 

(och ofta också den lokala prästen) och en utredning av hemmiljön startade. (Wågman 1994) 

 

I boken Utvecklingsstörd då och nu – landstingets omsorgs och särskoleverksamhet i 

Värmland under hundra år publiceras ett formulär som användes i utredningarna (ofta av just 

prästen i samråd med anhöriga till den utredda) och där en läkare slutligen skulle attestera och 
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avgöra om den utredda ansågs ”mottaglig” eller ”icke mottaglig” för uppfostran, ”vilken grad 

av idioti” barnet hade samt om barnet eventuellt ansågs farlig för sin omgivning. (Wågman 

1994; s. 97f) I boken publiceras ett autentiskt protokoll från 1925, där läkaren som svar på 

den avslutande frågan om barnet (som konstaterats lida av ”måttlig idioti”) och dess 

eventuella farlighet svarat ”Icke farlig för omgifningen på annat sätt än att han är ovarsam 

med eld om han inte passas.”. Barnet skulle då snart fylla åtta år, och dess föräldrar ansågs av 

utredaren båda ”abnorma och utan förmåga till att uppfostra barnen”. Formuläret användes 

fortfarande på 1930-talet. 

 

I ovan nämnda bok berättar Verner Nilsson, som tillbringat över sjuttio år på institutioner för 

utvecklingsstörda, om hur han som nioåring skickades till Värmlands läns sinnesslöanstalt 

1916. (Wågman 1994) Hans ensamstående mamma hade tre barn och försörjde sig som 

mjölkerska, och Verner Nilsson anser själv att anledningen till att han togs in på anstalten var 

att; ”Jag hade svårt att läsa och mamma var så fattig och kunde inte ha oss hemma.” (Wågman 

1994; s.94).  

 

Verner Nilsson berättar vidare; ”För det allra minsta fick man stryk. De kunde göra som de 

ville. En gång när jag hade jobbat i slöjden sade föreståndaren, fröken Blomdahl, att jag gjort 

fel. Hon tog in mig i badrummet och två sköterskor fick hålla i mig medan hon piskade mig 

med björkris .” (Wågman 1994; s.95) 

 

Ett annat ögonvittne vars historia Agneta Wågman lyfter fram i sin bok är Åke Johansson. 

Den tioåriga Åke kastades utan någon förberedelse in i institutionsvärlden; ”Den nya första 

dagen på mitt stulna liv började bryskt och brutalt. Jag förstod fortfarande inte var jag befann 

mig eller varför. Hård väckning, alla upp genast, kläderna på. Men herregud! Alla hade 

likadana kläder! /…/” (Wågman 1994; s.96). 

 

Han upplevde sin degradering till institutionsskolan första klass som förnedrande och 

oförståelig, men hade ingenting att säga till om. Tioåringen led av hemlängtan, men var 

tvungen att vänta i flera veckor på att få ta emot besök för att, som han själv tror, ”vänja sig 

av med sin familj”. Brev till och från hans mor öppnades, lästes och censurerades av 

personalen. (Wågman 1994; s.96). 
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Livet på institution var inte lätt, och Åke Johanssons är starkt kritisk mot den vård som 

bedrevs;  
Som jag ser det var det här utvecklingsstörningen började. Jag plockades ned bit för bit. 
Allt som var friskt och levande ansattes hårt. Socialt blev jag mer och mer störd. Att vara 
ett litet oskyldigt barn och aldrig få känna skyddande händer – vem härdar ut det med livet 
och förståndet i behåll? /…/ Stel, kall och hård var den miljö vi sextio barn skulle fostras 
och vårdas i. Straffen och hoten hängde alltid över oss. /…/ Olika straff för olika ”brott”. 
Iskalla duschar, eller ännu värre, iskalla karbad tillhörde vanligheterna, att ligga på straff 
likaså. Man kunde straffas till icke-bulle, icke-kaffe eller icke-frukt trots att stället hade en 
stor fruktodling. Inte ens de äpplen som trillat ned på marken fick vi ta. Men vi gjorde det 
ändå, som tur väl var! (Wågman 1994; s.96) 
 

1934 antogs den omtalade Lagen om tvångssterilisering av sinnesslöa, och den var enligt 

författaren Agneta Wågman, en direkt följd av det rasbiologiska intresse som bredde ut sig 

bland forskare och maktelit i Sverige under 1920- och 30talet. (Wågman 1994; s.101). Man 

ville helt enkelt se till att vissa människors anlag inte fördes vidare, och som ett led i detta 

steriliserades människor mot sin vilja, kanske som villkor för att de skulle skrivas ut från 

anstalten – och ibland till och med utan att de visste om det!  Motiveringen till det 

hänsynslösa agerandet var att de drabbade själva mådde bäst av det som skedde, och i mångas 

ögon hade inte de som ansågs utvecklingsstörda några sexuella känslor eller behov.  

Wågman citerar ”Åke” och hans skildring av den här tiden;  
Bland de många övergrepp som utvecklingsstörda utsatts för är tvångssterilisering ett av de 
svårare. Utan förklaring eller annan upplysning fördes till exempel flera av pojkarna från 
Hallagården iväg till sjukstugan strax innan de skulle lämna skolhemmet för gott. Det kunde heta 
att de skulle till doktorn för en undersökning bara. Den som hade oturen att bli inlagd för till 
exempel blindtarmsoperation var steriliserad vid uppvaknandet – men det visste han inte om, 
sådan upplysning behövdes inte ges. Han var ju ändå bara utvecklingsstörd… (Wågman 1994; 
s.101) 

 

2.1.6 1940-1980 – förändrad syn på funktionshinder och utbildning 

Efter andra världskriget hade internationellt sett fokus hamnat mer på handikappfrågor, inte 

minst på grund av att många länder fått många medborgare skadade för livet i kriget. 

(Skolverket 2005; s 28) Rehabiliteringsfrågor och utveckling av hjälpmedel blev viktiga 

frågor, även politiskt, och synen på funktionshindrade över lag började förändras – också i 

Sverige. Förändringarna ledde bland annat till att man slutade att ensidigt se på 

funktionshindret som en skada hos den enskilde, för att istället allt mer fokusera på de 

begränsningar som kan uppstå och (framför allt) förhindras genom att man förebygger dem 

med olika åtgärder och hjälpmedel. (Skolverket 2005; s.28) 

 

Bakom samhällets ökade engagemang i de funktionshindrades liv låg således nya synsätt och 

tankar om humanism och en önskan om rättvisa. (Förhammar 2004B; s56ff) Ett exempel på 
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detta är den deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN 1948, och som kom 

att bli en utgångspunkt för många länders – däribland Sveriges – medborgarpolitik. (Peterson 

2004; s.178) Rättigheterna skulle omfatta alla medborgare, och slog fast allas lika värde och 

allas lika rättigheter. Statens nya tankegångar gällde inte minst skolan och utbildning - som 

skulle vara till för alla. Under andra hälften av 1900-talet började man att således på allvar 

tänka om när det gällde den segregering av de funktionshindrade som tidigare gjorts. 

(Förhammar 2004B; s.54)  

 

För de ”sinnesslöa” som bedömdes som ”bildbara” blev undervisning obligatorisk 1944. 

Hittills hade man ansett att institutionalisering var den bästa samhällsnyttan när det gällde den 

här gruppen. En viktig nyhet med beslutet att göra undervisning för ”sinnesslöa” obligatorisk 

var att landstingen (och städer utanför landsting) fick i uppgift att svara för undervisning och 

vård av de ”sinnesslöa”. Men den största förändringen var ändå att den statliga tillsynen 

flyttades från Medicinalstyrelsen till Skolöverstyrelsen, vilket jämställde undervisningen av 

”sinnesslöa” med den vanliga skolundervisningen. Nu var undervisningen av ”sinnesslöa” inte 

längre främst en medicinsk fråga, utan en pedagogisk angelägenhet. Staten tog, genom 

inrättandet av obligatoriet, för första gången fullt ut på sig kostnaden för undervisningen för 

personer med funktionshindret utvecklingstörning. (Förhammar 2004B; s.54) 

 

Anpassningen man gjorde för att göra skolan tillgänglig även för de ”bildbara sinnesslöa” var 

att införa minimikurser i en del ämnen samt starta hjälpklasser för dem med större behov av 

hjälp och stöd.  Författarinnan Agneta Wågman citerar en statlig utredning (SOU 1936:31) 

som konstaterar att syftet med den anpassade undervisningen i specialgrupp förutom att ge de 

svagare barnen bättre förutsättningar också skulle leda till att normalbegåvade elever skulle 

”befrias från det hämmande inflytande, som de förstnämnda barnens närvaro där utgör”. 

(Wågman 1994; s.114) Segregationen fanns således fortfarande kvar i skolmiljön. 

 

Olika typer av specialklasser skapades dessutom vid sidan om den vanliga skolan, såsom 

exempelvis de observationsklasser (eller obs-klasser som de senare kom att kallas, och vars 

smeknamn levde kvar långt in i vår tid) för elever som inte var ”efterblivna” men ändå ansågs 

”svåruppfostrade”, som ”störde”, eller ”inte passade in”. (Skolverket 2005; s.23). Skolverket 

hävdar vidare i sin utredning att syftet med observationsklasserna inte i första hand var att ge 

behövande elever kompensatoriskt stöd, utan helt enkelt att förbättra disciplinen i den 

”vanliga” skolan.  
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Målet var med undervisningen var att så många som möjligt skulle få redskap att på sikt 

åtminstone delvis kunna försörja sig själva. Men för dem som inte klarade detta krävdes ett 

försäkringssystem som skulle fånga upp dem och säkerställa deras försörjning. Utöver 

utbildningspolitiken fördes därmed också en medveten arbetsmarknads- och socialpolitik, 

som syftade till att ge de utsatta en bättre chans på arbetsmarknaden i form av stödåtgärder 

och anpassade – så kallade skyddade - arbetstillfällen och ett försäkringssystem som skulle ge 

dem som inte klarade av att arbeta försörjning i form av en grundpension. (Förhammar 

2004B; s56ff) 

 

Efter utvärdering av en tids försöksverksamhet infördes så 1962 grundskolan efter förslag från 

Skolberedningen. (Skolverket 2005; s.26). Den allra första grundskoleläroplanen, (Lgr 62) 

slog fast att eleven skulle stå i centrum, och att alla elever skulle hjälpas till en allsidig 

utveckling inom ramen för en skola för alla. I Lgr 62 sägs bland annat att:  

 
 /…/ Läraren måste därför så långt möjligt söka bilda sig en allsidig uppfattning om varje 
elev och individualisera undervisningen. Detta tillhör de mest angelägna läraruppgifterna 
om skolan verkligen skall kunna ge varje elev den hjälp till utveckling, som bäst svarar mot 
hans anlag och möjligheter. (Skolverket 2005; s.26) 

 

Efterlevde man då tanken om den helt odifferentierade skolan? Enligt skolverkets 

rapport 270:2005 var de elever som av olika skäl hade svårt att klara av den vanliga 

undervisningen hänvisade till olika typer av specialklasser.(Skolverket 2005; s.27) De 

här specialklasserna var förankrade i den nya läroplanen, som en ”naturlig hjälpåtgärd” 

för de elever som ”på grund av speciella svårigheter behöver sådan särskild 

specialundervisning som ej kan meddelas inom den vanliga klassundervisningens ram”. 

(Skolverket 2005; s.27) Vid sidan av specialklasser gavs i läroplanen också anvisningar 

om ytterligare former av tillfälligt stöd för elever som gick i vanliga klasser men 

behövde särskilt stöd under kortare tid. Hit hörde så kallade läs- och talkliniker. 

 

Kritiken mot den segregerade undervisningen av funktionshindrade var stor under 1960- 

och 1970-talen, vilket så småningom ledde till att de så kallade vanföreanstalterna 

avskaffades och att man skar ned på antalet stora institutioner. (Skolverket 2005; s.28) I 

1969 års läroplan (Lgr 69) förordades en ökad integration av elever med olika typer av 

handikapp. (Skolverket 2005; s.29) Den ideologiska anledningen till detta var att man 

ville sträva efter att eleverna skulle nå det övergripande målet normalisering. Nu skulle 
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inte längre de funktionshindrade ”skyddas” på institutioner, utan istället beredas plats att 

delta och synas i det vanliga samhället. Så långt som möjligt skulle den handikappade 

eleven delta i den ordinarie skolans verksamhet, och läroplanen påpekade också (i linje 

med det nya sättet att se på funktionshinder) att skolans arbetssätt kunde vara en möjlig 

orsak till att elever fick svårt att klara skolan.  

 

Samtidigt som nu alla barn och ungdomar oavsett handikapp omfattades av skolplikten, 

ökade också andelen elever i behov av särskilt stöd i den vanliga skolan stort. 

Skolverket citerar i rapport 270:2005 ett delbetänkande presenterat av en utredning om 

skolans inre arbete (Skolans arbetsmiljö; SiA) 1974; 

 
Idag erhåller mellan 35 och 40 procent, ibland upp till 60 procent av eleverna i grundskolan 
tidvis undervisning på timmar som kallas specialundervisning. Samtidigt med denna 
kvantitativa expansion har ordet förlorat sin innebörd av specialpedagogisk metodik. Endast 
27 procent av undervisningen utförs av specialutbildade lärare.  (Skolverket 2005; s.31) 

 

Skolverket påpekar vidare i sin rapport att man redan 1974 insåg att ”med en sådan 

volym elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd för att uppnå målen för 

utbildning kan man ana bilden av en skola i svårigheter”. (Skolverket 2005; s.31) 

Genom att överge den långa traditionen av särskiljande av elever med särskilda behov 

och sträva mot att integrera och normalisera samtliga elever i skola och samhället, 

samlade man allt fler barn och ungdomar med olika förutsättningar (exempelvis med 

och utan funktionshinder av olika typer) i den så kallade ”vanliga” skolan. Detta ledde 

till att det, enligt skolverkets rapport, snart uppstod ett spänningsfält mellan å ena sidan 

skolans innehåll och mål och å andra sidan samhällets mål att normalisera och integrera 

personer med funktionshinder i skola och samhället. Problematiken föranledde en 

utredningskommitté, döpt till Integrationsutredningen och tillsatt av regeringen 1978 för 

att utreda frågan om integrationen om handikappade i skolväsendet samt de 

frågeställningar som väcks i och med integrationen. För första gången såg man ur ett 

handikappolitiskt perspektiv på elever med funktionshinder och deras skolgång. 

(Skolverket 2005; s.31) 

 

2.2 Presentation av teorierna 
Följande teorier kommer att prövas i min undersökning. 
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2.2.1 Det finns en diskrepans mellan ideal och realiteter i skolans bemötande av elever 

med funktionshinder 

Utredaren Bengt Lindqvist, före detta statsråd och senare FN:s speciella rapportör i 

handikappfrågor, konstaterar i slutbetänkandet av Utredningen om bemötandet av personer 

med funktionshinder (SOU 1999:21) att ”Skolan är ett av de tydligaste exemplen på att det 

finns en diskrepans mellan ideal och realiteter” vad gäller styrdokumentens instruktioner och 

den verklighet som de funktionshindrade möter. (SOU 1991:21, s 127) Han konstaterar vidare 

att skolan är av stor vikt för individens utveckling i form av exempelvis både framväxten av 

självbild men också för vilka möjligheter man rent praktiskt får att lyckas i framtida studier 

och arbetsliv. Han lyfter med sitt resonemang fram en teori om att det finns en inneboende 

motsättning mellan formuleringar i läroplanen kring de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla och med den praktiska verklighet som skolan lever med.  

 

2.2.2 Elever med neuropsykiatriska funktionshinder har svårare att klara målen i 

årskurs 9 än elever med andra funktionshinder. 

Skolverket presenterar i sin rapport Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever 

målen (Skolverket 2001) i en delrapport resultatet från en intervjuundersökning utförd bland 

skolledare och skolpersonal kring elever med funktionshinder, i vilken respondenterna anser 

att elever med neuropsykiatriska funktionshinder har större svårigheter än elever med andra 

typer av funktionshinder att nå de mål man satt upp för årskurs 9, och följaktligen också inte 

heller når de godkända betyg som krävs för att antas på ett nationellt program på gymnasiet. I 

rapporten går man så långt som att konstatera att knappt hälften av eleverna med diagnoserna 

DAMP/ADHD, Aspergers syndrom samt Tourettes syndrom kommer att klara av att få 

godkänt i kärnämnena i årskurs nio. 
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3.   Litterär undersökning av utvecklingen kring neuropsykiatriska 

funktionshinder från 1980 fram till idag  
Med en bakgrund i form av funktionshindrens historik och en redogörelse för forskningen 

kring och definieringen av de neuropsykiatriska funktionshindren är det så dags att undersöka 

hur utvecklingen under de senaste drygt tjugo åren sett ut, samt hur de påverkat dagens skola. 

Jag har delat in min litterära undersökning i tre delar, i vilka jag undersöker hur staten i form 

av den offentliga diskursen (beslutsfattare och lagstiftare) påverkar tillvaron för de 

funktionshindrade samt hur samhällets (i betydelsen medborgarnas och samhällsinstansernas) 

syn på och arbete med neuropsykiatriska funktionshinder förändrats under de senaste tjugo 

åren. Under punkt 3.3 kopplar jag slutligen ovanstående punkter till dagens skola och dess 

förutsättningar. 

 

3.1 Statens roll – politiska beslut, lagar och styrdokument 
Jag har tidigare nämnt det inflytande som FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

(1948) haft och har som grundsten i både de svenska grundlagarna samt i det moderna 

samhällets värdegrund. (Peterson 2004; s.178) Utöver detta kom också 1989 FN´s konvention 

om barnets rättigheter, som slår fast barns rätt till exempelvis liv, utveckling och utbildning. I 

artikel 2.1 slår man fast alla barns lika värde; 
”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnet eller 
dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 
ställning i övrigt. (Regeringskansliet 2003; s.11) 

 

Men det finns också internationella förordningar och definitioner som mer specifikt handlar 

om funktionshinder och de funktionshindrades situation, och som spelat en viktig roll i 

utvecklingen WHO´s klassifikationen av funktionstillstånd och funktionshinder från 1980 är 

kanske den mest kända, eftersom man i den för första gången anslog ett miljörelativt synsätt 

när det gäller funktionshinder. (Skolverket 2005; s.14) Detta gjorde att man (som jag tidigare 

redogjort för i min definition av funktionshinder under punkt 1.6.1) frångick den tidigare mer 

stelbenta synen på funktionshindrade och deras villkor, och istället utgår ifrån att ett 

handikapp är något som ”skapas och uppstår i samspel mellan en individ med funktionshinder 

och den omgivande miljön”. (Skolverket 2005; s.14) En person kan således vara 

funktionshindrad i en situation eller miljö men inte i en annan. 

 



 35

Den senaste internationella klassificeringen av funktionstillstånd och funktionshinder 

presenterades 2001 av WHO, och innebär att man numera utvecklat ett utvidgat 

hälsoperspektiv ur det hindersperspektiv man presenterar i den tidigare klassifikationen från 

1980. (Skolverket 2005; s. 14f) Utvecklingen av hälsoperspektivet innebär att man fokuserar 

mer på förutsättningarna för aktivitet och delaktighet än på skadans begränsande för 

individen. Man önskar gå från en strikt medicinsk och social modell till en ”bipsykosocial” 

modell över funktionstillstånd och funktionshinder för att därmed kunna nå djupare insikter 

kring omgivningens betydelse för alla människor oavsett om de är funktionshindrade eller 

inte, samt hur det påverkar olika individer och deras specifika svårigheter. (Skolverket 2005; 

s14f) I Skolverkets rapport 270:2005 lyfter man i sin tolkning fram begrepp som aktivitet och 

delaktighet, och den betydelse de har för individernas livskvalitet. Man påpekar att de här 

begreppen är viktiga att fokusera på om man vill förstå hur exempelvis skolsituationen kan 

upplevas av elever med olika typer av funktionshinder. (Skolverket 2005; s.15) Man citerar 

också författaren Bengt Persson som jämfört de av WHO fastslagna klassifikationerna med 

elevers faktiska skolsituation;  

 
Den inkluderande skolan bygger på att alla elever skall finnas tillsammans. Men det räcker inte att 
man är fysiskt närvarande (eller ””integrerad””) för att uppleva meningsfullhet i tillvaron. Därtill 
krävs att möjlighet ges till ett aktivt deltagande i den inkluderande verksamheten och att vars och 
ens bidrag ses som en resurs i det gemensamma gemensamhetsskapande. (Skolverket 2005; s.15) 

 

Är då detta ett nytt problem? Om vi då ska återgå till den svenska utvecklingen, hade (som jag 

tidigare konstaterat under punkten 2.1.4) arbetet med att integrera och centralisera utbildning 

och behandling av funktionshindrade tagit fart under andra hälften av 1900-talet. Men, i takt 

med integreringen, upplevde man snart att en konflikt var under uppseglande när det gällde 

den prestationsinriktade skolan å ena sidan och individernas förutsättningar och behov å andra 

sidan.  

 

Följden av läroplanen från 1980, Lgr 80, som framhöll att skolans arbetssätt skulle anpassas 

efter den enskilde individen och dess förutsättningar, samt att integrering av elever med behov 

av särskilt stöd skulle eftersträvas, blev ett minskat antal specialklasser. (Skolverket 2005; 

s.31) Styrda av läroplanen, och ett nytt statsbidragsystem för samordnad specialundervisning 

1978, förändrade skolan sitt synsätt när det gäller hur de skulle planera för och undervisa 

elever med särskilda behov.  
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När så regeringen i juni 1978 tillsatte en kommitté för att utreda frågan om integration av 

handikappade elever i skolväsendet anlades för första gången ett handikapppolitiskt 

perspektiv på elever med funktionshinder och deras skolgång. (Skolverket 2005; s.33)  

 

Med den moderna synen på funktionshinder som WHO presenterade 1980, där man fokuserar 

mer på hinder och möjligheter än på själva handikappet, som utgångspunkt presenterade 

kommittén 1982 sitt slutbetänkande ”Handikappade elever i det allmänna skolväsendet” 

(SOU 1982:19). Man konstaterade där att elever med funktionshinder visserligen i allt högre 

grad (beroende på funktionshindrets art) integrerats i den vanliga skolan, men att 

integreringen fortfarande kunde innebära segregering i form av specialundervisning och 

utanförskap därför att man inte kunde delta i övriga elevers umgänge och studietakt. 

Integration av elever med särskilda behov måste alltså innebära mer än bara en rent rumslig 

aspekt - det måste innebära ömsesidighet, gemenskap, delaktighet och möjlighet till 

kommunikation mellan den funktionshindrade och sin omgivning. (Skolverket 2005; s.33) 

 

Från och med den 1 juli 1991 tog kommunerna över ansvaret för skolan. Detta kom att ställa 

höga krav på kommunerna, inte minst när det gällde de funktionshindrade elevernas 

rättigheter. (Skolverket 2005; s.34ff) En viktig anledning till förändringen – som ju innebar att 

centraliseringstanken förbyttes i en decentraliseringssträvan, var att man ansåg att besluten 

rörande skolans arbete måste förläggas närmare de som har ansvar för skolans verksamhet, 

och ansåg att kommunerna själva skulle ansvara även för planering och genomförande av de 

funktionshindrade elevernas skolgång. Däremot skulle staten ta på sig ett ansvar för 

samordning mellan regioner, samt bistå med sakkunskap. (Skolverket 2005; s.34) 1992 togs 

beslutet att successivt föra över även ansvaret för Särskolan och dess verksamhet från 

landstingen till kommunerna. En viktig effekt av att båda skolformerna nu fick gemensam 

huvudman var att skolgången för särskolans elever normaliserades genom att man ersatte 

omvårdnadsperspektivet med ett klart skolperspektiv. (Skolverket 2005; 38f) 

 

Nu ville man också frångå den regelstyrning som hittills gällt till förmån för en mer uttalad 

mål- och resultatstyrning. Regeringen skulle via styrdokumentet skollagen ange mål och 

riktlinjer som skulle gälla över hela nationen, och kommunerna skulle i sin tur ansvara för att 

de ramar och riktlinjer som slagits fast genomfördes. För att kunna kontrollera att målen och 

resultaten efterlevdes lanserades ett system för uppföljning och utvärdering. Det skulle ge 
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riksdag och regering en samlad bild av skolverksamheten i landet, och skapa underlag för 

beslut om eventuella insatser och åtgärder.  

1989 genomfördes en handikapputredning som (liksom tidigare utredningar i frågan) inte 

egentligen hade som uppdrag att undersöka själva skolan och skolmiljön. (Skolverket 2005; 

s.36) Men grunduppgiften för 1989 års handikapputredning var att kartlägga och analysera 

hur socialtjänsten, habiliteringen och rehabiliteringen för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionshinder såg ut och fungerade. Målet var att utredningen skulle kunna lämna förslag 

som skulle förbättra insatserna och tillförsäkra de funktionshindrade ett väl fungerande 

samhällsstöd. Och utredningen konstaterade i sitt betänkande bland annat att ”Den människa 

som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som ””föremål för åtgärder””, utan skall ses 

som en individ med rättigheter.” Med denna formulering anslog man, enligt skolverkets 

rapport 270:2005, ett synsätt som kom att utvecklas under senare delen av 1990-talet av 

”Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder”. (Skolverket 2005; 37f) och 

som kom att genomsyra synen på de funktionshindrades rättigheter i både skolan och 

samhället i övrigt. 

 

1990-talets stora ekonomiska kris påverkade hela samhället, och när den slog till strax efter att 

ansvaret för den svenska skolan så radikalt förändrats drabbades barn och ungdomar med 

funktionshinder hårt. (Skolverket 2005; s.39f) Åtstramningspaket i både den statliga och de 

kommunala budgetarna i form av minskade bidrag och sparkrav i verksamheterna påverkade 

den praktiska möjligheten till hjälp och stöd, inte minst i skolan. Besparingarna ledde där till 

större klasser, minskat antal lärare och speciallärare och krav från skolorna på en diagnos för 

att tillhandahålla specialpedagogiskt stöd till elever. Antalet elever som skrevs in i särskolan 

ökade – och förklaringen till detta kan dels vara ovanstående, men kan dels också bero på de 

förändrade krav på eleverna som de nya målstyrda styrdokumenten man nu införde satt upp. 

Men, oavsett anledning - antalet elever med behov av särskilt stöd ökade kraftigt! (Skolverket 

2005; s.40) Effekterna av 1990-talets lågkonjunktur blev långvariga i skolan, och det dröjde 

ända till 2001 tills kommunerna fick speciella anslag till personalförstärkningar i syfte att fler 

elever skulle kunna nå målen. (Skolverket 2005; s.41) 

 

I början av 1990-talet presenterades de nya läroplanerna, Lsä90 (Särskolan) 1990, Lpo 94 

(Det obligatoriska skolväsendet) samt Lpf 94 (De frivilliga skolformerna) 1994, vilket innebar 

att läroplanerna för första gången var gemensamma för samtliga skolformer inom det 

offentliga skolväsendet. Skolverkets citerar som exempel på detta nya övergripande synsätt ett 
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utdrag ur Lpo94, som i en formulering anger en för samtliga skolformerna gemensam 

värdegrund för en likvärdig utbildning;  

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov. 
Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla” (Lpo 94, Skolverket 2005; s.42) 

 

Men, som också konstateras i de tilläggsdirektiv som läroplanskommittén fick, förutsätter en 

likvärdig utbildning att de elever som behöver särskilt stöd också får det. För att säkerställa 

detta tydliggör kommittén ansvaret genom att i sitt förslag föreskriva att ”läraren ska 

stimulera och handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter, att 

alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd och att rektor har ett 

ansvar för att undervisning och elevvård utformas så att elever som behöver särskilt stöd och 

hjälp får detta” (Skolverket 2005; s.42) 

 

Utanför skolans värld bör nämnas en viktig satsning som genomfördes inom socialpolitiken, 

och som påverkar livet för personer med vissa neuropsykiatriska funktionshinder. (Skolverket 

2005; s.40) Den så kallade Handikappreformen trädde i kraft 1994, och i en del i den är den så 

kallade LSS-lagen (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), som bland annat 

omfattar diagnoser inom autismspektrumet. Syftet med reformen var att genom att införa ny 

rättighetslagstiftning för de svårast funktionshindrade försöka skapa mer jämlika 

levnadsvillkor för funktionshindrade och övriga medborgare. (Skolverket 2005; s.40) Lagen 

visar dock på en skillnad i synen på olika neuropsykiatriska funktionshinder eftersom den inte 

omfattar personer med exempelvis ADHD och DAMP (som inte samtidigt har andra 

funktionshinder som berättigar till stöd). 

  

I den så kallade FUNKIS-utredningen (Funktionshindrade elever i skolan, SOU 1998:66) 

konstaterade man i sitt slutbetänkande;  
Att skolan skall anordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla elever, oavsett 
möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet, med den enskilde 
elevens förutsättningar, behov och intressen i centrum. Det är skolans uppgift att erbjuda 
varje individ en relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter. /…/ Med dessa 
utgångspunkter bör de specialpedagogiska insatserna utgå från principerna att handikapp 
kan och ska minimeras genom förändringar och anpassningar av miljö och bemötande, att 
den enskildes behov och situation ska bedömas i ett helhetsperspektiv samt att insatserna 
skall vara icke-segregerande.” (Skolverket 2005; s.43) 
 

 



 39

FUNKIS-utredningen blev omdiskuterad, dels för att man sällan gav förslag på lösningar på 

de problem man presenterade men också för det individperspektiv man anslog. Inte minst när 

det gäller diagnoser som ADHD, DAMP och dyslexi som enligt forskningen kan omfatta upp 

till 10 % av elevunderlaget. Hur ska man kunna arbeta individanpassat om en så stor del av 

eleverna är drabbade? (Skolverket 2005; s.44) 

 

 I SOU 1998:48 (den så kallade Bemötandeutredningen), som utredde hur personer med 

funktionshinder blev bemötta i både skola och samhälle, konstaterade man i ett 

delbetänkande;  
Fram till 1991 hade skolan öronmärkta resurser för elever med särskilda svårigheter, och de 
pengarna fick barn och ungdomar med funktionshinder del av. Då använde vi fortfarande 
begreppet ”integrering” som hade hängt med sedan barn med funktionshinder på sextiotalet 
började få tillträde till den vanliga skolan. NU säger vi ”inkludering” för att markera en förändrad 
syn, och skolan har haft nästan fyra decennier på sig att vänja sig vid tanken på att skolan är till för 
alla. Barn med funktionshinder ska inte längre vara med på nåder, skolan är också deras. Men de 
är fortfarande barn med funktionshinder, de behöver stöd för att kunna delta i undervisningen och 
kamratlivet på sina villkor. (Skolverket 2005; s.45) 
 
 

I sitt slutbetänkande framhöll utredaren så slutligen att han upplevde att det finns en 

”diskrepans mellan ideal och realiteter”, och att skolan var ett tydligt exempel på detta. 

(Skolverket 2005; s.46) Med andra ord ansåg man att de grundläggande handikappolitiska 

värderingarna som slagits fast inte tycktes nå fram till den verklighet där besluten kring de 

funktionshindrades situation togs. Segregeringen tycktes öka, trots tydliga impulser om att 

minska den, och anledningen till tendensen var att man inte ansåg sig kunna klara av 

undervisningsmålen i en helt integrerad miljö. Utredaren konstaterade vidare att segregation 

ännu lever kvar och att förutsättningarna i exempelvis undervisningssituationen kan vara ett 

hinder för delaktighet och jämlikhet även i dagens samhälle och skola, och att detta därmed 

fördröjer utvecklingen av ett samhälle där alla har samma möjligheter att delta på sina egna 

villkor. (Skolverket 2005; s.46) 

 

Hur ska då framtidens skola och samhälle arbeta med och se på de funktionshindrades 

situation?  I samband med den proposition som följde FUNKIS-utredningen (Prop 

1998/99:105) avgav socialutskottet ett yttrande som också utbildningsutskottet anslöt sig till;  

 
/…/ Socialutskottet ställer sig bakom principen om att barn och ungdomar med 
funktionshinder så långt som möjligt skall erbjudas en anpassad utbildning i sin 
hemkommun och i likhet med övriga barn och ungdomar ha möjlighet att bo hemma hos 
sina föräldrar, men vill samtidigt betona att den förändring som föreslås i propositionen 
måste genomföras på ett sådant sätt att kommunerna klarar att möta de behov som barn och 
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ungdomar med svåra funktionshinder har. För att dessa elever skall kunna bli delaktiga i 
samhällslivet och jämlika krävs att kommunerna tar sitt ansvar. Enligt socialutskottets 
mening är tillgången till stöd och service för den enskilde funktionshindrade och 
personalens förmåga att möta olika behov avgörande för om integrationen skall lyckas. 
(Skolverket 2005; s.47) 

 

Den tidigare nämnda så kallade bemötandeutredningen ( SOU 1998:48) och dess olika 

betänkanden och förslag bildar en del av grunden till den handlingsplan för handikappolitiken 

fram till och med 2010 som regeringen presenterade för riksdagen i mars 2000. (Skolverket 

2005; s. 48) Regeringen konstaterade i handlingsplanen att bilden av dagens 

handikappolitiska läge visar på motsägelser. Utvecklingen har nämligen visserligen gått 

framåt på många plan, och staten har via exempelvis höjda statsbidrag till kommunerna varit 

en del av detta. Men fortfarande finns det allvarliga hinder kvar att forcera, som exempelvis 

det tidigare nämnda problemet med att de grundläggande värderingarna man vill ska 

genomsyra handikappolitiken inte tycks nå fram vid beslut och genomförande av exempelvis 

utbildning och andra områden där funktionshindrades rättigheter måste komma fram. Hur ska 

man då nå dit? I propositionen skrev regeringen exempelvis vidare; 
/…/ Varje myndighet har ett grundläggande ansvar för att inom sitt ansvarsområde leva upp 
till de nationella målen för handikappolitiken och FN:s standardregler. Allt för ofta ses 
handikappolitiken som ett särområde istället för en naturlig del inom alla politikområden. 
Handikapperspektivet bör ingå som en naturlig del i varje myndighets ordinarie 
verksamhet./…/ (Skolverket 2005; s.48) 

 
 
Skolverket påpekar själv i sin rapport 270:2005 att Skolverket tillhör de myndigheter som har 

ett sådant sektoransvar som lyftes fram i den citerade propositionen, och att man i den rollen 

ska vara en samordnare som stöttar och driver på såväl andra skolmyndigheter som aktörerna 

inom skola och barnomsorg. (Skolverket 2005; s.48) Att man i en och samma myndighet idag 

hanterar samtliga skolfrågor, både när det gäller funktionshindrade och icke 

funktionshindrade, ser Skolverket ytterst som en demokratifråga och som en del av de 

grundläggande värden skolan enligt styrdokumenten ska stå för. (Skolverket 2005; s.49) 

 

De standardregler som man hänvisar till i prepositionen antogs av FN:s generalförsamling 

1993, och reglerna, som tillkom på initiativ av Sverige, antogs enhälligt. (Skolverket 2005; 

s.47) Standardreglerna bygger i sin tur på FN:s allmänna konvention om de mänskliga 

rättigheterna (1948) och Konventionen om barnets rättigheter (1989), och behandlar frågan 

om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. (Handikappombudsmannen 

2006) Avsikten med standardreglerna är att slå fast det ansvar en stat har för att medborgare 

med funktionshinder får samma rättigheter som övriga medborgare. En av huvudprinciperna 
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för standardregeln är att utbildning för elever med funktionshinder ska vara integrerad i den 

ordinarie skolan. (Skolverket 2005; s.47) 1994 inrättade regeringen 

Handikappombudsmannen, vilken fungerar som både kontrollorgan mot regeringen och 

informationsmyndighet i handikapp- och diskrimineringsfrågor gentemot medborgare och 

myndigheter. (Handikappombudsmannen 2006)                                                                                                   

 

Statens roll i arbetet med de funktionshindrades rättigheter är på inget sätt färdigspelad, och 

nya lagar och åtgärdspaket kommer löpande. Så sent som i april 2006 antogs exempelvis en 

ny viktig lag när det gäller funktionshindrade och deras vardag; Lagen, som heter ”Förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever” (2006:67) innefattar 

bland annat barn och ungdomar med funktionshinder. (Handikappombudsmannen 2006) 

 

 I den nya lagen slås fast att skolans huvudman har det övergripande ansvaret för att 

diskriminering och annan kränkande behandling inte drabbar elever i skolmiljön. De är också 

skadeståndsansvariga om eleven beviljas skadestånd för sådan behandling. 

(Handikappombudsmannen 2006) Lagen ställer också krav på skolorna att de aktivt arbetar 

för att ”främja barns och elevers lika rättigheter” och en del i detta är den så kallade 

”Likabehandlingsplan” som skolorna måste upprätta och uppdatera varje år. Lagen slår också 

fast att ”den psykosociala och fysiska studiemiljön ska vara lika för alla elever” samt att 

”Skolan ska se över hur arbetet med rekrytering, introduktion och antagning ska se ut”. 

(Handikappombudsmannen 2006) 

 

3.2  Samhällets roll – attityder, kunskap och värderingar 
Statens utveckling och olika politiska ställningstaganden påverkar förstås också samhället (i 

betydelsen medborgarna och samhällets olika institutioner) och dess syn på neuropsykiatriska 

funktionshinder och insatser till på de drabbade och deras rättigheter.  

 

Men det finns andra faktorer som påverkat samhället attityder. En annan faktor som påverkat 

utvecklingen, när det gäller attityder hos både samhällsinstitutioner och medborgare över lag, 

är alla de intresseföreningar som bildats för att tillvara ta drabbade och deras anhörigas 

intressen. Det finns många exempel på föreningar, som finns för både specifika diagnoser och 

för handikappade i allmänhet. En landsomfattande organisation är den i år 

femtioårsjubilerande FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) som 
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organiserar många funktionshindrade med utvecklingsstörning. Föreningen har idag 29000 

medlemmar och 165 lokalföreningar över hela Sverige, och arbetar dels som 

föräldrarådgivare men också med att bevaka utvecklingsstördas intressen i kommun, 

landsting, riksdag och myndigheter inom olika samhällsområden. (FUB 2006) I boken 

Utvecklingsstörd då och nu –Landstingets omsorgs- och särskoleverksamhet i Värmland 

under 100 år berättar Inger Wahlgren, mamma till en flerhandikappad kvinna, om hur viktig 

föreningen blev för henne som anhörig. (Wågman 1994; s.112f) Här kunde både hon och 

hennes dotter träffa andra människor i samma situation, och samtala och få råd om olika 

problem och svårigheter som dyker upp på världen. FUB har också, förutom att vara ett forum 

och praktiskt stöd för sina medlemmar, också varit remissinstans för utredningar exempelvis 

inom landstinget och deltagit i olika planeringsgrupper. Författarinnan till boken, Agneta 

Wågman, hävdar att just FUB haft en stor del i att man tillvaratagit utvecklingsstördas 

intressen, och för att utvecklingens positiva riktning.(Wågman 1994; s.113) 

 

Ett annat exempel lite senare exempel är Riksförbundet Attention som är en 

intresseorgantisation som täcker in hela det neuropsykiatriska spektrumet. (Attention 2006) 

Ett av huvudsyftena med organisationen är att verka för kunskap om och förståelse och 

respekt för de neuropsykatriska funktionshindren och de av dem drabbade i samhället. Detta 

gör man, i likhet med tidigare nämnda föreningar och organisationer, genom information och 

påtryckningar samt genom olika projekt och utgivning av informationsmaterial. (Attention 

2006) 

 

Och just mötet med omvärlden, att möta förståelse och stöd är viktigt för många drabbade och 

deras anhöriga. Författarinnan Agneta Wågman beskriver i tidigare nämnda bok hur mötet 

med omvärlden påverkar vardagen för både drabbade och anhöriga. (Wågman 1994; s.104) 

Hon hävdar att så kallade ”normala” människor ofta bär på en rädsla och olust inför uppenbart 

handikappade personer och deras avvikande beteende. Men hon konstaterar också att rädslan 

ofta beror på brist på kunskap och vana, och att människan instinktivt reagerar med 

avståndstagande när man möter något avvikande eller okänt. Ett sätt att göra detta är att intala 

sig att den drabbade ”helt enkelt är av en annan sort än mig”, och detta resonemang gjorde 

exempelvis, enligt författarinnan, att man med statens och läkarkårens goda minne kunde 

tvångssterilisera människor eftersom de inte ansågs vara människor i riktigt samma mening 

som andra.  
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Även om synen på funktionshindrade förbättrats sedan tvångssteriliseringarnas tid, hävdar 

författarinnan att vi ännu idag har fördomar kring exempelvis utvecklingsstörda och att både 

de drabbade och deras anhöriga fortfarande möts av fördomar i form av oförstående läkare 

och intolerans från såväl vänner som helt okända personer. (Wågman 1994; s.104) Hon 

påpekar dock att upplevelserna och erfarenheterna av omgivningens bemötande kan variera 

med diagnos och situation i livet. Inte bara för de drabbade, utan även för föräldrarna; 

”Att aldrig få sova en hel natt i sträck, att alltid vara på sin vakt, att ha dåligt samvete för att 

man försummar sina andra barn, att kämpa mot oförstående myndigheter, att upplevas som 

besvärlig – och att känna lycka över minsta framsteg, vara flexibel och uppfinningsrik och 

hela tiden tvingas till nya upptäckter i tillvaron – det är några exempel på hur det kan vara (för 

föräldrarna, min anm.)” skriver hon. (Wågman 1994; s.105) 

 

Men det finns också exempel på hur attityderna till de drabbade och deras anhöriga också 

förbättrats under de senaste tjugo åren - inte minst på grund av ökade kunskaper inom 

diagnostisering och omhändertagande. Wågman redogör för en intervju med ett föräldrapar 

från Karlstad vars dotter var över fyrtio år innan hon på 1990-talet fick sin korrekta diagnos, 

som är autism. Tidigare löd diagnosen ”lindrigt utvecklingsstörd med tillägget bortskämd och 

lat”. (Wågman 1994; s.106) På grund av att dottern inte fick rätt diagnos från början, fick hon 

heller inte rätt behandling och hjälp, vilket i sin tur gjorde att hon gick in i en djup depression. 

Oförståelsen från myndigheter och personal på boendet, som sinsemellan inte var överens om 

vem som skulle lägga resurser att stödja dottern, fick svåra följder, och det har tagit lång tid 

för dottern att återhämta sig. Hennes föräldrars kamp för henne har också varit viktig. Hennes 

föräldrar konstaterar att; ”/…/ Man måste akta sig noga för att bli sjuk eller orkeslös. Det är 

ett livslångt hårt jobb.” (Wågman 1994; s.108) 

 

Christopher Gillberg beskriver i sin bok Autism och autismliknande tillstånd hos barn, 

ungdomar och vuxna hur människor i alla tider har känt ett behov att projicera sina egna 

fantasier och rädslor på individer eller grupper, och att just autistiska personer ofta varit 

utsatta för den här typen av projektion. (Gillberg 2005; s.15) Gruppen, som gått under namnet 

”de gåtfulla barnen” har till och med av forskare och läkare tillskrivits vissa egenskaper och – 

framför allt deras mödrar har (som jag tidigare varit inne på) beskrivits på mindre tilltalande 

sätt. Fortfarande på 1980-talet ansågs barnets tillstånd bero på en störd relation mellan mor 

och barn, beroende på moderns känslokyla. (källa?) 
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Anledningarna till de fördomsfulla förklaringarna är, enligt Gillberg, att man i avsaknad av 

hållbara förklaringar tagit till bristfälliga hypoteser baserade på okunskap. Gillberg lyfter fram 

ett exempel, där en forskare vid namn Bruno Bettelheim jämförde föräldrar till autistiska barn 

med lägerkommendanter på koncentrationsläger som önskade livet ur de individer som var 

beroende av dem! Gillberg 2005; s.15f) Bettelheim genomförde studier för att bekräfta sin tes 

om vilken negativ effekt föräldrarna hade på sina autistiska barn, samt att föräldrarna själva 

hade avvikande beteenden i kombination med hög begåvning, känslokyla och hög social 

status. Han lyckades dock inte skapa någon begriplig teori om autismens ursprung ur detta 

resonemang. 

 

Under 1980-talet började man se mer biologiskt grundade teorier kring autismens ursprung, 

och idag är, enligt Gillberg, forskarvärlden överens om att autism har biologiska och inte 

psykiska orsaker. (Gillberg 2005; s.16) I och med att man helt släppt den tidigare utbredda 

uppfattningen att autistiska barn och ungdomar fick det bättre om de tidigt och radikalt skildes 

från sin biologiska familj har förutsättningarna för de drabbade och deras föräldrar förändrats 

drastiskt. Idag vet man att autism är ett funktionshinder, och såväl inom stat som i samhället 

vet man numera att man istället måste stödja och hjälpa familjen igenom barnets uppväxt. Ett 

exempel på denna insikt är förstås markeringen i LSS 1994, som, enligt Gillberg, medfört en 

rejäl förändring när det gäller synen på barn med autism och deras familjer. Föräldrarna är ju 

trots allt de som kommer att ha närmast kontakt och bäst kunskaper om just sitt barn och deras 

individuella behov, och de ses därmed numera som en stor resurs som måste tas tillvara för att 

hjälpa barnen på bästa sätt (även om det fortfarande finns enstaka forskare som hävdar 

motsatsen). När Gillberg tittar i backspegeln konstaterar han; 

 
Den dramatiska förändring i klimatet kring barn med autism, som blivit följden av 
kunskapsutvecklingen på området, kan knappast överskattas. Idag är Föreningen Autism en stark 
intresseförening som alla – även experterna – måste ta hänsyn till. För tjugofem år sedan sågs 
samma förening över axeln med hånleenden och kommentarer som ”de där sjuka föräldrarna”. 
Ingen som inte med egna ögon sett förändringen kan föreställa sig skillnaden. (Gillberg 2005; 
s.164) 
 

Vuxna med funktionshindret som klivit fram och berättat om sina erfarenheter och om sina 

liv, och uppgifter om att begåvade, uppmärksammade människor såsom exempelvis Albert 

Einstein kan ha haft autism har, enligt Gillberg, också påverkat samhället och dess 

medborgares syn positivt när det gäller autismspektrumdiagnoser. (Gillberg 2005; s.16) 
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Med lagstadgat stöd och en ökad insikt i samhället om funktionshindret autism och dess 

problematik har utvecklingen utan tvivel gått framåt. Men hur fungerar skyddsnäten rent 

praktiskt?  Numera är, enligt Gillberg, de flesta experter överens om att en tidig diagnos är 

mycket viktig för att kunna ge den drabbade (oavsett handikapp) så bra förutsättningar som 

möjligt. (Gillberg 2005; s.137) Men för att kunna ställa diagnosen och därmed fånga upp 

barnen så snabbt som möjligt, innan de hunnit få en massa negativa möten med och dåliga 

erfarenheter av en oförstående och frustrerad omgivning, måste det finnas bra beredskap 

bland dem som möter barnet. Det handlar, enligt Gillberg, exempelvis om BVC-personal, 

men också om läkare och annan personal som möter barnen. (Gillberg 2005; s.138f) 

Utredningen måste vara noggrann och utföras av specialister så att inte eventuella andra 

samtidiga funktionshinder missas, eller att man ställer en felaktig diagnos på grund av att 

kroppsliga symptom missas. Familjen måste, vid behov, få hjälp och stöd i samband med 

diagnostiseringen – dels kanske på grund av diagnosbeskedet men också kanske rent praktiskt 

i form av ekonomiskt stöd, avlastningsinsatser och så vidare. Ofta har familjen, enligt 

Gillberg, länge känt att något varit ”fel” innan diagnosen ställts, och det kan vara en lättnad 

för föräldrarna att få bekräftat att deras barns problem faktiskt inte beror på att de gjort något 

fel som föräldrar. (Gillberg 2005; s.87f) 

 

Gillberg framhåller dock att det finns en risk att de stödfunktioner som de drabbade har rätt 

till även idag bollas mellan olika samhällsfunktioner och dess förvaltningar. ”Det är inte vårt 

bord” är idag en inte alltför ovanlig hänvisning enligt Gillberg (Gillberg 2005; s.150) Detta 

påverkar förstås vilken hjälp de drabbade verkligen får, även om Gillberg anser att ingen 

offentlig förvaltning, inklusive skolförvaltningarna, kan frånsäga sig sitt ansvar. (Gillberg 

2005; s.150) 

 

Även när det gäller DAMP så är, enligt Gillberg, en tidig diagnos, ofta i anslutning till 

skolstart eller under de tidiga skolåren viktig för att kunna anpassa den drabbades situation 

också i skolan. (Gillberg 2001; s.177) Gillberg påpekar att även lärarna måste utbildas så att 

de är väl förtrogna med problem och situationer som kan uppstå, samt hur man arbetar för att 

minimera hindren för de drabbade. Just skolan är, enligt Gillberg, ett område där DAMP-

problematiken kan vara tydligast och svårast. (Gillberg 2001; s.179) Här efterlyser Gillberg 

ett mer samlat åtgärdspaket där skolhälsovården skulle ha en större expertis och större resurs i 

form av exempelvis tid att hjälpa drabbade och deras familj. Så kallad screening av de yngre 

barnen kan leda till en tidigare upptäckt av problematik som exempelvis DAMP och dyslexi. 
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Men Gillberg är starkt kritisk mot att en majoritet av lärarna, enligt hans åsikt, inte har en 

aning om vad diagnoser som DAMP och ADHD verkligen innebär, trots att man räknar med 

att minst ett barn i varje klass har någon av de två diagnoserna; ”Lärarutbildningen borde 

självklart innefatta ett stort avsnitt om barns och ungdomars utveckling och 

utvecklingsavvikelser” skriver han och fortsätter ”Det är oacceptabelt att lärare även i 

framtiden skall vara samhällets enda barnexperter utan utbildning om barn”. (Gillberg 2001; 

s.197) 

 

3.3     Skolans förutsättningar idag 
Staten har satt ramarna, och samhällets syn och agerande påverkas av utveckling, kunskap och 

forskning. Vilken effekt har då de förändringar jag redogjort för när det gäller staten och 

samhället orsakat i skolan? Finns det några praktiska förändringar att peka på?  Detta ska jag 

ta upp i den sista grundstenen – skolans förutsättningar. 

 

Jag har valt att dela upp min redogörelse för dagens skola och dess förutsättningar i 

nedanstående fyra underrubriker. Underrubrikerna heter ”Styrdokumenten”, ”Praktiskt 

arbete”, ”Attityd och resursfördelning” och ”Kompetens” 

 

3.3.1 Styrdokumenten 

Som jag tidigare redogjort för har staten genom en mängd utredningar och beslut påverkat 

skolans arbete. Utöver lagar och förordningar i allmänhet finns de olika styrdokument som är 

grunden för allt arbete i de olika skolformerna. Med reservation för att jag inte tänker ge mig 

in på att tolka ordalydelser ska jag här ge en kort orientering i vad styrdokumenten ger för 

instruktioner för skolan vad gäller elever med neuropsykiatriska diagnoser eller problematik. 

 

I grunden finns den så kallade Skollagen, som innehåller de grundläggande bestämmelserna 

om utbildning inom samtliga skolformer. Skollagen, som beslutas av Riksdagen, anger också 

de mål för utbildningen samt de övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska 

utformas som politiskt fastställts. (Lärarens handbok 2002; s.5) 

 

Hur syns då de neuropsykiatriska funktionshindren och de drabbades rättigheter i Skollagen? 

Sanningen är att de inte nämns vid ord någonstans, förutom Autism och autismliknande 

tillstånd som jämställs med utvecklingstörning. I den mån elever med funktionshinder nämns i 
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skollagen handlar det om utvecklingsstörda (som sagt också personer med autism eller 

autismliknande tillstånd eller med hjärnskada som innebär begåvningsmässigt handikapp, 1 

kap 16§), eller funktionshindrade med fysiska handikapp såsom hörselskada, synskada eller 

rörelsehinder. Särskolans verksamhet, som både finns på grundskole- och gymnasienivå, är 

till för elever som klassas som utvecklingsstörda. (6 kap, 1§) 

 

Om man istället utgår ifrån den kända problematik som tidigare belysts i form av 

inlärningssvårigheter och andra problem i skolmiljön kan vi istället räkna eleverna till skaran 

elever i behov av särskilt stöd. Skollagen slår redan i sitt första kapitel (allmänna 

föreskrifter,1 kap 2§) fast att man i utbildningen ska ta hänsyn till elever i behov av särskilt 

stöd, och i de avsnitt som handlar om förskoleklass och grundskola betonas detta redan i 

första paragrafen genom formuleringarna ”Särskilt stöd skall ges till barn som behöver det” 

respektive ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”. (2b kap 1§, 4 

kap 1§) Någon sådan formulering finns dock inte i det avsnitt som handlar om 

gymnasieskolans verksamhet, men det återfinns i den mer detaljrika läroplanen (som jag 

redogör för nedan). 

 

Kommunens skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning på nationella program slås fast i 

Skollagen, men gäller förutsatt att eleven ”slutfört sista årskursen i grundskolan eller 

motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andra språk, engelska 

och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper /…/” (5 kap 5§) De elever 

som, exempelvis på grund av ofullständiga betyg, inte tagits in på något av de nationella 

programmen har dock ändå rätt till gymnasieutbildning i form av specialutformade eller 

individuella program. Detsamma gäller den som kommit in men avbrutit sina studier i ett 

nationellt program. (5 kap 13§)  

 

Utöver den mer allmänt hållna skollagen finns det dessutom olika läroplaner för de olika 

skolformerna. Läroplanerna fastställs av regeringen, och exempel på läroplanerna är Lpö 98 

(läroplan för förskolan), Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet) samt Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna). (Lärarens handbok 

2002; s.5) Eftersom jag själv har för avsikt att arbeta i gymnasieskolan koncentrerar jag mig 

på vad Lpf 94 har att säga kring funktionshindrade. 

 

Här finns också mer specifika instruktioner kring elever med olika funktionshinder; 
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt, 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever 
med olika funktionshinder.(Lpf 94, 1.1 Skolans värdegrund och uppgifter) 

 

Vidare konstaterar man; 

 
Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. /…/ Detta ska 
syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 
inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på 
sig själva och ge dem framtidstro. (Lpf 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga 
skolformerna) 

 
Något som kan vara viktigt att nämna är också de mål för gymnasieskolans verksamhet som 

sätts upp. Enligt dem ska skolan bland annat sträva mot att varje elev ”respekterar andra 

människors egenvärde och integritet” samt ”inte accepterar att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling samt medverkar till att bistå människor” (Lpf 94, 2.2 Normer och 

värden)  

 

Vad gäller lärarens roll ska läraren vid betygssättandet  enligt läroplanen också ”beakta såväl 

muntliga som skriftliga bevis på kunskaper” vilket kan vara viktigt när elever har läs- och 

skrivsvårigheter. (Lpf 94, 2.5 Bedömning och betyg) Handikappombudsmannen har i sin 

tolkning av lärarens uppdrag också tagit upp lärarens skyldighet att ”utgå från varje elevs 

behov, förutsättningar och erfarenheter” samt ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till 

elever som har svårigheter”. Läraren ska vidare ”organisera arbetet så att varje elev utvecklas 

efter sina förutsättningar”. (Handikappombudsmannen 2006)  

 

Rektorns ansvar när det gäller elever med behov av särskilt stöd slås också fast i läroplanen; 

”Rektorn har /…/ ett särskilt ansvar för att undervisning, elevvårds- och syoverksamhet 

utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta”. (Lpf 94, 2.6 Rektorns 

ansvar) Han är enligt samma punkt också ansvarig för att ”lärare och annan personal får 

möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra 

sina uppgifter”.  

 
Slutligen vill jag påpeka att uppgiften att gå igenom och analysera varje del av 

styrdokumenten ur ett neuropsykiatriskt perspektiv i sig är material till en egen uppsats, och 
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jag nöjer mig därför här med att kort påvisa några formuleringar som jag uppfattar kan 

relateras till de neuropsykiatriskt funktionshindrade elevernas specifika hinder och 

möjligheter.  

 
3.3.2 Exempel på praktiskt arbete 

Hur kan då stödet till eleverna se ut rent praktiskt? Enligt min avgränsning mot 

specialpedagogiken, kommer jag (som jag tidigare förklarat) inte att ge mig in på att 

presentera någon speciell pedagogik eller undervisningsmetod, utan jag kommer istället att ge 

två exempel på nya övergripande sätt att som lärare arbeta med en elev med neuropsykiatriskt 

funktionshinder i dagens skola. 

 

Åtgärdsprogram är ett av de två exemplen. I SOU 1997:21 och SOU 1997:157 (Mål och 

riktlinjer) anvisas skolorna att vid behov upprätta åtgärdsprogram (Larsson-Svärd 1999; 

s.38f). Åtgärdsprogrammet ska upprättas individuellt för den skolelev, oavsett ålder eller 

eventuellt funktionshinder, som anses vara i behov av särskilt stöd. I behov av särskilt stöd är 

man exempelvis om man riskerar att inte klara de uppsatta målen. Åtgärdsprogrammet blir en 

mer konkret uppföljning av elevens utveckling inom olika områden, och elevens behov styr 

vilka åtgärder som ska sättas in och hur långsiktigt åtgärdsprogrammet ska vara. 

Åtgärdsprogrammet utformas av läraren tillsammans med eleven, föräldrar (om möjligt) och 

kanske också en specialpedagog om en sådan är inblandad. Det finns instruktionsböcker kring 

åtgärdsprogrammens utformning, och på en del skolor finns mallar för detta, men rent 

generellt ska åtgärdsprogrammet förutom mål (kortsiktiga och långsiktiga) innehålla en 

kartläggning och beskrivning av elevens styrkor och svagheter (och rättigheter exempelvis i 

form av förlängd skrivtid och liknande) samt vilka åtgärder som skall sättas in och vem som 

är ansvarig för dem. (Larsson-Swärd 1999; passim) (Handikapombudsmannen 2006) Det är 

således inte bara skolan som kan ha ett ansvar för att åtgärder ska sättas in, eleven själv kan 

exempelvis få uppgifter att arbeta med. Åtgärdsprogrammet följs regelbundet upp, varpå 

åtgärder utvärderas och mål förändras. 

 

Ett annat sätt att praktiskt arbeta med hjälp till neuropsykiatriskt funktionshindrade är att, i de 

fall eleven är berättigad till detta, ha kontakt med och få stöd av olika institutioner som kan 

bistå med både kunskap och undervisningshjälpmedel. Detta gäller exempelvis elever med 

autism och autismliknande tillstånd som genom att omfattas av LSS (Lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade 1993:387) har rätt adekvat skolgång, utbildning, arbete och 
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boende samt till psykologiskt stöd. (Gillberg 2005; s.149) Som ett led i detta är den drabbade 

ofta knuten till någon form av verksamhet inom vården (exempelvis BUP eller 

Barnhabiliteringen) som ibland kan kallas in av den drabbade (och dennes föräldrar) för att ge 

information till skolpersonal och som kan ge råd och stöd i hur man ska arbeta med den 

specifika individen. Ett åtgärdsprogram kan samordnas med insatser exempelvis via LSS. 

(Handikappombudsmannen 2006) 

 

3.3.3 Attityd och resursfördelning 

Skolverket hävdar i sin rapport 270:2005 att även om synen på vad som orsakar 

skolsvårigheter ändrats under de senaste tjugo åren så finns fortfarande en kluvenhet i 

uppfattningen om var gränsen ska gå för vilka som har de här svårigheterna, och hur mycket 

insatser som därmed måste sättas in i de enskilda fallen. (Skolverket 2005; s.49) Fastän 

skolans styrdokument ser ett interaktionsperspektiv på skolsvårigheter, bedömer ofta 

skolorna, enligt rapporten, själva individkaraktäristiska som en norm. Normen i sig utgör 

mallen för vilka som anses vara i behov av särskilt stöd. Ett exempel på detta är att många 

skolor fortfarande har en diagnos som krav för att avsätta utökade resurser till elever i behov 

av stöd. Ett resultat av uteblivna extraresurser till elever i den ”vanliga” skolan är också att 

allt fler väljer att sätta sina barn i särskolan, där bland annat elevgrupperna är mindre och 

undervisningen på olika sätt är mer anpassad för elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder. Detta innebär, enligt skolverkets rapport, att man trots visionen om en 

inkluderande skola för alla även idag segregerar barn och ungdomar som av olika skäl inte 

passar in i den norm skolan skapat. (Skolverket 2005; s.49) 

 

1998 gjorde Skolverket, i samarbete med bland andra Handikappombudsmannen, en 

enkätundersökning bland 98 rektorer på grundskolan. (Skolverket 2005; s.70f) Rektorerna 

fick besvara frågor om elever med dolda funktionsnedsättningar, och undersökningen hade 

initierats av den diskussion och uppmärksamhet som under föregående år förekommit kring 

skolsituationen för de relativt nya diagnoserna ADHD, DAMP, Autism och andra dolda 

funktionshinder/nedsättningar. Rektorerna fick utifrån sina erfarenheter uppskatta antalet 

drabbade i skolorna, och deras uppskattning (ca 2,5 procent) visade sig stämma ganska bra 

med konsulterade experters bedömning. Andra slutsatser som man drog av undersökningen 

var att åtgärdsprogram inte alltid upprättades trots lag om det, och att åtgärdsprogram i störst 

omfattning upprättades för elever med diabetes eller dyslexi. Majoriteten av de tillfrågade 

rektorerna angav bristande resurser som ett skäl till begränsade stödinsatser. 
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Efterföljande granskningar och undersökningar som Skolverket genomfört visar på 

kvalitetsskillnader på undervisningen av funktionshindrade, beroende på kompetens och 

utformning av verksamheten. En följd av undersökningarna är att Skolverket framhåller att 

kompetensutveckling för lärare som undervisar elever med funktionshinder särskilt kommer 

att uppmärksammas. (Skolverket 2005; s.71) Man påpekar vidare att det glapp som ibland 

förekommer mellan och inom olika skolformer eller verksamheter kan få svåra följder för 

elever med funktionshinder, och att det finns lokala brister i utvärderingen av elevernas 

lärande. 

Resultaten, som publicerats i rapport nr 202, pekar på att elever med funktionshinder har 

betydligt svårare att nå målen än genomsnittseleven. (Skolverket 2005; s.71) Statistiken skilde 

dock vad gäller de olika funktionshindren, exempelvis var knappt hälften av eleverna med 

neuropsykiatriska funktionshinder beräknade att nå målen i svenska, matematik och/eller 

engelska i grundskolans åk 9, medan elever med rörelsehinder över lag klarade målen i 

grundskolan i nivå med genomsnittet. Resultatet visar på behov av en utökad kompetens i 

skolan kring den problematik de neuropsykiatriska diagnoserna som exempelvis ADHD, 

DAMP och autism innebär, och Skolverket varnar också för att resursmässiga fördelar av 

diagnostisering leder till en ökad efterfrågan på diagnos. (Skolverket 2005; s.72) 

 

3.3.4  Kompetens 

En ovetande skolmiljö kan, enligt Christopher Gillberg, genom att reagera som andra 

oinvigda bidra till att en elev med DAMP hamnar i en regelrätt mobbningsprocess. (Gillberg 

2001; s.153) Genom inställningen att barnet ska ”ta sig i kragen” och jobba bättre bland 

skolpersonalen, och inställningen bland klasskamraterna att ingen vill vara med eleven för att 

han eller hon är ”jobbig” kan skolan, enligt Gillberg, bli faktorn som verkligen knäcker eleven 

med en diagnos som DAMP. Problemen blir ofta värre ju äldre eleven blir, i takt med att de 

sekundära problemen som exempelvis inlärningssvårigheter och liknande blivit än mer 

synliga och att förståelsen ofta minskar ju längre upp i skolsystemet eleven kommer. (Gillberg 

2001; s. 153) 

 

Gillberg framhåller att kunskaperna bland skolpersonalen fortfarande på många håll är 

otillräcklig när det gäller hur elever med DAMP-problematik bör bemötas och behandlas. 

”Genom att se missförstå dessa svårigheter och se dem som lättja, dumhet eller överdriven 

ambition (hos den som intensivt kämpar för att komma över svårigheterna) bidrar skolan till 
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lågt självförtroende och depression – och i förlängningen till socialt utagerande beteende.” 

konstaterar han (Gillberg 2001; s.153f) 

 

Läraren och dennes kompetens är således viktiga eftersom man dagligen möter eleven i sitt 

klassrum. I nätupplagan av Lärarnas tidning (publicerad 26/3 2003) går hjärnforskaren Martin 

Ingvar i artikeln ”Snudd på kriminellt att inte lära barn läsa” till hård attack mot dagens skola 

och dess arbete med elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter. (Dzedina 2006) 

”Läraryrket är världens viktigaste!” slår han fast och hävdar att många lärare idag gett upp 

kampen mot läs- och skrivsvårigheterna; 

 
När barnen börjar ettan och det visar sig att några har svårt för att lära sig läsa och skriva, tänker 
läraren att de är sent mogna. Det blir nog bättre när de börjar tvåan, tror läraren. Vilket det inte 
blir. I trean, när inget har förändrats, ringer läraren en gång till specialpedagogen. Men där är det 
upptaget. Elevens problem följer med till fyran och lärarna tänker att eleven är stökig av 
prepubertala skäl. I själva verket är det en unge som har flera år kvar till puberteten. Räkna går bra. 
Och då drar läraren slutsatsen att eleven helt enkelt inte är motiverad att läsa och skriva. Och sedan 
börjar eleven högstadiet utan att ha fått ordentlig hjälp och klarar sig inte längre, eftersom 
skolarbetet alltmer kräver fullgod läs- och skrivförmåga. Skolan har svikit rader av barn för att 
man inte har hjälpt dem i tid och inte haft rätt verktyg /…/  (Dzedina 2006) 

 

Hur ska man då arbeta för att hjälpa elever som har det svårt med exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter i skolan? Ingvar säger i artikeln att just tidig upptäckt av individens problem 

som leder till snabba insatser i form av rätt träning i rätt tid. Även om problem som 

exempelvis dyslexi naturligtvis kommer att kvarstå hela livet så kan man ändå öva upp 

förmågan om man får rätt stöd från början. (Dzedina 2006) 

Lärarna är inte kallsinniga till Ingvars åsikter, enligt honom själv. Han föreläser ofta för 

lärare, och han berättar att de brukar nicka igenkännande när han hävdar att skolan är dålig på 

att fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter.(Dzedina 2006) 
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4. PRAKTISKA ERFARENHETER 
Den litterära undersökningen har visat på statens, samhällets och skolans mål, värderingar och 

intentioner. Vilken bild ger då människor som är verksamma inom området av utvecklingen 

och de neuropsykiatriskt funktionshindrade elevernas förutsättningar i skola och samhälle? 

Och vilka erfarenheter och råd har respondenterna att dela med sig av till en blivande lärare 

när det gäller att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik? 

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 
Intervjuperson 1 , som jag valt att kalla ”Anna” intervjuades den 24 april 2006. Hon är i 

grunden utbildad , socialpedagog, med examen under 1970-talet, och därefter utbildad 

speciallärare. (Speciallärarutbildningen är numera ersatt med specialpedagogsutbildningen) 

Hon läste ”gren tre”, vilken var inriktad på arbete i främst träningsskolan men också i 

särskolan och med barn med måttlig och grav utvecklingsstörning. Hon har också en 

påbyggnadsutbildning med specialisering på kombinationshandikappet döv/utvecklingsstörd.  

 

Idag arbetar hon som resurspedagog på förskolorna i en mindre svensk stad. Som 

resurspedagog går hon runt mellan förskolor och handleder och stöttar personalen på olika sätt 

i verksamheten. Det kan handla om olika problem i barngrupperna, men också om barn med 

särskilda behov och annat som personalen behöver hjälp att hantera. Till skillnad mot 

specialpedagogerna, som följer barnen och även träffar föräldrarna, är resurspedagogernas 

arbete helt inriktat på att hjälpa och stötta personalen i deras arbete. Anna har arbetat med 

barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder på olika sätt och i olika 

skolformer sedan 1970-talet, och åldern på barnen är upp till och med grundskoleålder. 

Barnen hon arbetar med idag är i förskoleåldern, det vill säga upp till och med fem år och det 

handlar inte om specialgrupper utan ”vanliga” förskoleavdelningar. 

 

Intervjuperson 2, som jag valt att kalla ”Bengt” intervjuades den 26/4 2006. Han är utbildad 

skötare, med 40 poäng i Autism på universitetsnivå som tillägg. Idag arbetar han på BUP 

(Barn- och ungdomspsyk) i en större svensk stad. Till den specialavdelning han arbetar på 

remitteras autistiska barn och ungdomar upp till 18 års ålder efter en autismdiagnos. Tidigare 

har han arbetat på institution, gruppboenden och psykiatriska avdelningar. På den institution 

han har erfarenhet av arbetade han när det fortfarande fanns en avdelning för ungdomar, och 
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när han under en period arbetade inom vuxenpsykiatrin arbetade han ibland också med unga 

patienter som dock fyllt 18 år. 

 

Barn/ungdomar kan remitteras till BUP för långsiktig uppföljning, och kan då placeras bland 

annat hos den autismspecialiserade enhet Bengt tillhör. Kontakten sker via samordnare som 

kopplar in andra yrkeskategorier om så behövs. Bengt själv säger att hans arbetsuppgifter 

huvudsakligen innebär att ge råd och stöd till den autistiske patienten och dennes föräldrar, 

med fokus på funktionshindret. I viktig del i detta är, enligt Bengt själv, att förmedla kunskap. 

 

Intervjuperson 3, som jag valt att kalla ”Christer” intervjuades den 9/5 2006. I botten är han 

utbildad polis, men han har också arbetat inom kriminalvården samt som socialarbetare innan 

han sadlade om till lärare. Idag arbetar han på IV- programmet i en större svensk stad 

Hammarö. Till honom kommer således ungdomar som inte är behöriga till övriga 

gymnasielinjer på grund av att de inte är godkända eller har tillräckliga betyg i grundskolan 

för att antas på valt gymnasieprogram. Åldern på eleverna är således 16 – 19 år. Tidigare har 

han också arbetat som lärare i mellan- och högstadiet. 

 

Han säger själv att han arbetat med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd nästan hela sitt 

vuxna liv, och det som fick honom att ta steget över till läraryrket var att han i tidigare yrken 

såg hur illa det gick för många unga.  

 

4.2 Upplägg av intervjuerna 
Jag har konstruerat ett intervju-underlag med 26 frågor som, för dem som vill se hela frågorna 

i sin helhet, finns bifogat som bilaga 1. Intervjupersonerna har, trots skilda arbetsuppgifter, 

åldrar på barnen och arbetsplatser, alltså fått exakt samma frågor. Trots att detta gör att någon 

fråga ibland kan ligga utanför någons erfarenhetsområde tycker jag ändå att det är det bästa 

lösningen för att få ett så jämförbart och omfattande underlag som möjligt. De intervjuade har 

också samtliga arbetat på olika sätt och i olika former med barn och ungdomar i olika åldrar, 

och har således en ganska bred horisont att utgå ifrån.  

 

Frågorna delas in i tre fält som jag vill undersöka; det första handlar om själva diagnosen och 

diagnostiseringen (3.3 En NP-Diagnos). Det andra fältet handlar om attityder och 
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förutsättningar (3.4 Attityder och förutsättningar), och det avslutande handlar om lärarrollen 

(3.5 Gymnasielärarens roll.). Indelningen av frågorna finns bifogat som bilaga 2. 

 

Jag har valt att genomgående förkorta det ofta förekommande ordet neuropsykiatrisk/a till NP 

i redovisningen av intervjudelen för att underlätta läsningen och korta texten. Siffrorna inom 

parantes anger vilket nummer frågan har i mitt formulär. 

 

4.3 En NP-Diagnos 

 
4.3.1 Den vanligaste NP-problematiken? 

(5) Samtliga intervjuade har mött barn och ungdomar med olika typer av NP-problematik. I 

sin nuvarande arbete i Autism-teamet möter Bengt i princip bara autistiska barn och 

ungdomar eftersom kriteriet för att remitteras dit är en diagnos inom ASD 

(AutismSpektrumDiagnos). Så min fråga om vilken NP-problematik de oftast möter i sitt 

arbete blir lite skev. Men både Anna och Christer, som inte har ett specifikt NP-klientel att 

arbeta med, anser att koncentrationssvårigheter/störningar är den problematik som syns mest. 

Anledningen till detta är, enligt de båda, inte en egentlig ökning av antalet barn och ungdomar 

med problematiken. Anna anser att det beror på att världen som vi lever i idag är svårare för 

barn med koncentrationsstörningar att hantera. Stressen i samhället är högre, och ljudnivån på 

förskolorna är hög. Vidare pekar hon på arbetssättet i grundskolorna, när barnen arbetar 

individuellt och självständigt, skapar ett rörigt klassrum där barn som har svårt att koncentrera 

sig störs av ständiga ljud och rörelser omkring sig. Christer är också inne på samhällets 

betydelse, men ser mer mediakulturen och det ständiga zappandet mellan olika tv-kanaler och 

så vidare som en av orsakerna. Sedan är han också av åsikten att, vad han föredrar att kalla för 

okoncentration, ofta beror på en brist på bra vuxenkontakter och att det tillsammans med en 

bristande uthållighet är ett problem i dagens skola. 

 

4.3.2 Förändring av förekomsten av NP diagnoser 

(6) Upplever då de intervjuade att barn och ungdomar med NP-funktionshinder över lag har 

ökat under de senaste tjugo åren? Samtliga är överens om att antalet barn och ungdomar med 

någon form av diagnos har ökat, men att det inte handlar om att fler i populationen är 

drabbade utan att det beror på att problemen syns tydligare i vårt samhälle och att fler därmed 

diagnostiseras. Åsikterna kring den ökade diagnostiseringen är delade. Bengt framhåller att 
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man på grund av de ökade kunskaperna idag har bättre verktyg för att tidigt hitta och 

diagnostisera de drabbade. Christer är tveksam till många fall där diagnos ställts;  

 
Mycket är relationsbetingat, alltså. För jag har ju elever till exempel som inte fungerat alls 
hos tidigare… och helt plötsligt fungerar de. Och de kunde säkert ha haft någon form av 
diagnos där de… eller ja, det hade de till och med men jag ser inget av det. Och det kan ju 
bero på olika saker, dels på mötet med vuxenvärlden och sedan att man blir mer mogen. 
Och livet utanför skolan påverkar ju i hög grad hur man beter sig här då. (Christer 2006) 

 

(7-8) På frågan om det är någon speciell NP-diagnos som de upplever har ökat mer än de 

andra under de senast 20 åren, så tycker ingen av dem att någon specifik diagnos höjer sig 

över mängden. Christer tycker dock att man talar oftare om ADHD.  Han är, som tidigare 

nämnts tveksam till den överdiagnostisering han anser finns. Han tror inte alls på uppgifter 

om att nästan 10 % av eleverna har ADHD eller DAMP. Han tror på att diagnoserna existerar, 

men att inte mer än någon procent av populationen har det i form av en hjärnskada. Övriga är, 

enligt Christer, relationsbetingade, eller beror helt enkelt på att personen har svårt för att sitta 

stilla. Det betyder i sig inte att det är något ”fel” på dem för det, hävdar han. Han ser det mer 

som att vi alla är olika.  

 

Bengt ger sin förklaring till varför NP-diagnoser kan anses ha ökat med anledning av hur 

utvecklingen kring diagnostiseringen gått framåt under de senaste tjugo åren;  
De neuropsykiatriska diagnoserna fanns ju inte för 20 år sedan, förutom att man pratade om 
infantil autism. Men man pratade ju inte om Tourette som man stötte på, och ADHD fanns 
ju inte som beskrivning och inte heller DAMP, utan det var ju då kanske MBD som var en 
beskrivning som fanns på 80-talet. /…/ (Bengt 2006) 

 

Bengt tror vidare att forskning och nya rön lett fram till att man fått nya namn på 

svårigheterna som kan gå lite i varandra, och att man beroende på i vilket län man befinner sig 

och med vilka människor man talar med kan höra olika termer som beskriver samma problem. 

 

4.3.3 Diagnoser – frekvens och konsekvens? 

(12-13) När vi nu kommit in på själva diagnostiseringen ställer jag frågan om de anser att 

diagnoser ställdes tidigare eller senare idag gentemot för tjugo år sedan och vad det innebär. 

Samtliga tillfrågade är överens om att diagnoserna idag ställs tidigare. En orsak till detta, 

vilken både Anna och Bengt framhåller, är den ökade kunskap som finns bland 

förskolepersonal och BVC-personal när det gäller funktionshindren, dess symptom och den 

problematik den innebär. Redan på BVC-kontrollerna (som görs på Barnavårdscentralen 

under barnets sex första levnadsår) observeras och screenas barnen i syftet att upptäcka 
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eventuella barn i riskzonen och vidta lämpliga åtgärder exempelvis i form av remiss till 

utredande neuropsykiatriska enheter och anpassning av förskolemiljön.  

 

Både Anna och Bengt tycker att den tidigare diagnostiseringen är övervägande positiv 

eftersom den hjälper barnets omgivning att tillrättalägga så mycket som möjligt (i enlighet 

med WHO´s senaste klassificering) för att inte barnet ska drabbas så hårt av sitt 

funktionshinder. ”Det är ju det att så snabbt som möjligt få hjälp så att inte de här 

svårigheterna hinner ställa till så mycket. Jag tror att man kan göra väldigt, väldigt mycket 

och att man kan hitta strategier för att hjälpa barnet klara av svåra situationer. /…/ Att få 

föräldrarna att förstå./…/” säger Anna. Hon ser dock resursbristen som ett hot;  

 
Sedan skulle man ju kunna göra så väldigt mycket mer om det fanns resurser, många av 
barnen har svårt att leka på grund av det sociala problemet och den bästa lekkamraten är en 
vuxen som kan svara på ett bra sätt som kan vara en bra start. Men det är svårt att få till i en 
vanlig förskolegrupp. Fanns det resurser och möjligheter skulle man kunna göra väldigt 
mycket. (Anna 2006) 

 

Samtliga tillfrågade ser dock också negativa effekter med diagnostiseringen. Det handlar om 

den ”stämpling” som en diagnos ändå innebär. Dålig självkänsla (Anna), och en risk för att 

man hamnar i ett låst synsätt där man inte ser bortom diagnosen (Bengt och Christer) kan blir 

resultatet. Bengt; 

 
 /…/ Är det ett litet, ett ungt barn så måste man hela tiden vara öppen för att barnet 
utvecklas så att man inte kategoriserar och fastnar i något låst tanke- eller synsätt på 
individen. Jag menar, det är ju ett litet barn som utvecklas så… att se vilket håll går det åt 
så att säga. Anpassningen ska ju bara ske i förhållande till situationer som det krävs. (Bengt 
2006) 

  

Christer har träffat på individer som han upplever har använt sin diagnos som ett sätt att slippa 

undan krav, och de drabbade kan också, enligt Christer, ibland själva låsa fast sig vid sin 

diagnos och tror sig vara ”sjuka” när situationen i själva verket inte är så illa. Christer ser 

dock positiva aspekter av en diagnos – i de fall där det verkligen finns ett behov av den – för 

att få tillgång till samhällets hjälp exempelvis från barn- och ungdomspsykatrin. Även han ser 

dock, liksom Anna, problem att tillgodose elevernas behov av stöttning i skolan. I hans 

arbetsmiljö på gymnasiet handlar det dock främst om problem med samverkan mellan olika 

yrkesgrupper. Det handlar, enligt Christer, mycket om sekretess mellan socialarbetare och 

lärare som hindrar insatser, men också att hitta ett forum i skolan där eleven kan känna sig 

trygg och hörd när problem uppstår; 
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 /…/ Det är inte givet för mig att om en elev beter sig illa på något sätt att jag ska gå till 
elevvårdsteamet eller kurator. /…/ Bara för att de har den yrkesrollen… utan oftast är det 
den som eleven har en god relation till som möjligen kan påverka beteendet. Och det är ju 
väldigt vanligt i skolan att de skickar automatiskt till kurator och så vidare. Och det tycker 
inte jag är rätt utan eleven… /…/ Den här goda relationen kan man ju ha med en 
vaktmästare eller en… Ja, vem som helst. Jag tänker längre ned i stadierna. Och det är ju 
den som ska prata med eleven, för då möjligen kan eleven ta det på allvar. /…/ På en 
elevvårdskonferens är det lätt gjort att eleven bara sitter och håller med om allt. Att ja, jag 
ska sköta mig och ja, ja jag ska göra det där bara för att slippa och komma ut därifrån – och 
så sitter en förskrämd mamma där. Det ger ju inget resultat utan det är en 
papperskonstruktion. /…/ Det är den som har god kontakt med eleven som ska prata. Sedan 
kan man informera elevvårdsteamet då, att ett samtal har skett rent formellt. Men det ska 
inte automatiskt gå dit! (Christer 2006) 

 

(14) Hur påverkar det då intervjupersonernas arbete om en elev/patient med en NP-

problematik har diagnos eller inte? Återigen kan vi konstatera att Bengt i sitt arbete på 

Autism-enheten endast kommer i kontakt med barn och ungdomar med diagnos och att han 

därmed inte kan svara på den här frågan. Intressant att framhålla är dock Bengts klargörande 

om att de barn och ungdomar som diagnostiseras inom ASD (AutismSpektrumDiagnos) 

genom LSS-lagstiftningen har rätt till uppföljande råd och stöd av landstinget, och att ingen 

därmed kan nekas hjälp utan därför bland annat kan slussas till Autism-teamet. LSS-

lagstiftningen gäller dock inte för NP-diagnoser som DAMP eller ADHD, vilket gör att 

tillgången till hjälp och stöd inte är lika självklar för dem. 
 

Christer försöker att inte läsa de papper på diagnosen som han får med en ny elev som har 

diagnos, utan försöker själv först bilda sig en uppfattning om eleven. Han kan ha informerats 

om själva diagnosen, men undviker journaler som speglar de möten eleven haft med 

utredaren;  
 

/…/Alltså det är där du som pedagog… att du ska vara medveten om, ha i huvudet att det 
här handlar om mötet mellan dem – att det är därför det står så här. Och det är inte säkert att 
eleven uppträder på det här sättet mot dig. Men ibland kan det ju vara bra att veta, men jag 
brukar oftast jobba utifrån att jag möter eleven själv utan att var påverkad av en massa 
grejer. Ofta berättar ju eleven själv också om den har problem. (Christer 2006) 

 

Ett öppet sinne, där man försöker se bortom diagnosen är således Christers vision om hur man 

ska möta en elev med diagnos. Enligt honom handlar det om att behandla elever med NP-

problematik precis som övriga elever, dock med deras speciella behov i bakhuvudet; 
 

 Jag hade en elev som hade Aspberger. /…/ ”Kenneth du vet jag har ju Aspberger…” sade 
han första gången när han började gymnasiet. ”Ja, ja det vet jag” sade jag. ”Ja, gör det 
någonting på dina lektioner om jag går ut och går när jag kan behöva det ibland?” ”Neej!”” 
sade jag. ”Det är bara att du går ut och går …” Och därmed nöjde han sig – han gick aldrig 
ut en lektion på tre år. /…/ Han var trygg i det och han kunde prata om det. Men det var ju 
mer att jag behandlade honom precis som vem som helst. (Christer) 
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Ett problem när det gäller arbetet med elever med särskilda behov är utan tvekan 

resursbristen. Men tilldelningen ser olika ut i olika kommuner. Enligt Christer får skolorna i 

hans egen kommun extra resurser för de elever som har en diagnos. Andra kommuner, som 

exempelvis Annas kommun budgeterar, enligt Anna, istället ett visst belopp på varje 

arbetslag/klass baserat på antal barn och sedan får personalen själva planera hur den fasta 

summan ska fördelas i arbetslaget efter barnens behov. En diagnos innebär alltså i en kommun 

som arbetar enligt den modellen oftast inget extra resurstillskott. Det ska rymmas under den 

befintliga ramen. Anna konstaterar; 
Nu är vi tyvärr i ett läge som innebär dålig ekonomi, och idag krävs det ju mycket för att du 
ska få en extra resurs/resurser åtminstone i förskolan. Och där kan man väl säga att det 
fortfarande är ett lite gammeldags tänk kring hur man tilldelar resurser. För om det är ett 
fysiskt handikapp är det oftast inget snack, då blir det personell resurs, pengar läggs utan 
diskussion på handikappanpassning och attiraljer som rullstolar och så. Naturligtvis ska de 
här ha… det är inte det men när det gäller handikapp som inte syns så är det väldigt svårt 
idag att få något extra. Allting ska rymmas inom den ordinarie budgeten. (Anna 2006) 

 
(15) Om de intervjuade själva stöter på en elev som har så uttalad NP-problematik att en 

diagnos skulle vara påkallad (trots att eleven inte har någon), tvekar de inte att ta kontakt med 

behörig personal. I Christers fall är det specialpedagogen som är knuten till verksamheten, 

även om han försöker att inte dra igång någonting förrän han verkligen känner att en diagnos 

är befogad för att kunna hjälpa eleven på rätt sätt. När Anna stöter på ett sådant fall har ofta 

redan personalen tänkt tanken och börjat föra en dialog med föräldrarna kring detta. Anna 

poängterar hur viktig det första samtalet mellan personalen och förskolebarnets föräldrar är 

för hur relationen ska utvecklas; ”Här är ju förskolan först på plan, så de har ju ett jätteansvar 

att börja prata på rätt sätt med föräldrarna. De här samtalen är ju jätteviktiga, så att föräldrarna 

upplever att de här samtalen är goda samtal. /…/” I samtalen jämför man situationen på 

förskolan och i hemmet, och i de fall där man kommer fram till att barnet kan behöva mer 

hjälp och kan vara i behov av en utredning skickas via BVC en remiss till exempelvis BUP 

eller NP-diagnosticeringsenheten beroende på problemens art.  

(16) Christer framhåller åter den skepticism han känner mot den, som han anser, alltför 

omfattande tilltron till diagnostiseringen av NP. Men vilken syn har då eleverna själva och 

deras föräldrar på att en diagnos ställs? 

När det gäller de riktigt små barnen förstår de förstås inte själva ännu vad diagnosen innebär. 

Anna poängterar att hon inte själv har någon direkt kontakt med föräldrarna till barnen, men 

hon upplever ändå inte generellt sett att något motstånd förekommer bland föräldrarna. 

Snarare har det varit tvärtom – föräldrarna får genom diagnosen vetskap om vad barnets 

problem beror på, och får därigenom en bekräftelse på att barnets problem inte beror på att de 
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varit dåliga föräldrar. De inser också att en diagnos kan vara en väg för barnet att få mer hjälp 

och stöd i sin situation, även om vissa diagnoser ibland uppfattas som bättre än andra att få. 

Bengt har inte heller han stött på något motstånd mot diagnosen bland de föräldrar som 

remitteras till hans arbetsplats. Däremot kan han se att de lite äldre barnen och ungdomarna, 

som förstår vad diagnosen innebär, generellt sett kan se den som något negativt. En NP-

diagnos följs, enligt honom, av en process att gå igenom där man behöver hjälp och stöd för 

att till sist kunna acceptera sitt funktionshinder. Bengt; ”Och det är ju för att i dessa tider så är 

DAMP någon form av skällsord eller svordom och så… Och det är ju klart att då förknippar 

man ju det på det sättet, precis som CP varit och använts som ett skällsord i över trettio år!” 

 

Christer har stött på motstånd mot diagnoser bland föräldrar som vägrat acceptera en plats på 

särgymnasiet för sitt barn, varmed barnet hamnade hos honom på IV-programmet. ”Ingen 

förälder vill ju att det ska vara något fel på deras barn” konstaterar han. När det gäller de 

gymnasieelever med diagnos som Christer träffar har många kommit så långt att de accepterat 

sin diagnos. Har man en diagnos som Tourettes eller DAMP så är det svårt att dölja det för 

någon i längden, menar han, och syftar bland annat på tics och andra mer synliga problem 

som diagnoserna kan föra med sig. En del talar öppet om sina problem, andra nämner det inte 

alls. Det kan påverka självkänslan negativt att se på sig själv som någon det är fel på, men 

problematik som dyslexi börjar, enligt Christer, bli så vanliga att det inte längre är något 

uppseendeväckande. 

 

4.4    Attityder och förutsättningar då och nu. 
4.4.1 Förändring av attityder till NP-problematiken i stat, samhälle och skola. 

(9-10) Jag frågar de intervjuade om deras åsikt huruvida synen på NP-funktionshinder 

förändrats i statens (=beslutsfattarnas), samhällets (=medborgarnas) och skolans ögon under 

de gångna 20 åren. Följdfrågan är huruvida de kan se en praktisk förändring i hur man på 

deras arbetsplats arbetar med NP-funktionshindrade elever idag? 

 

När det gällde staten var samtliga tillfrågade överens om att en förändring helt klart skett i 

synen på NP-funktionshinder. Detta på grund av den nya kunskap som finns kring 

funktionshinder och den problematik som följer, vilket resulterat i en del nya resurser, och 

lagstiftning som exempelvis LSS. Just synen på Autism tar både Anna och Bengt upp som ett 
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exempel på hur både stat och samhälle förändrat synsätt och arbetssätt i takt med att 

forskningen gått framåt och kunskapen ökat. 

Anna berättar om hur synen på autistiska personer förändras under de drygt trettio år 

hon arbetat med funktionshindrade; 

 
 De med autism fanns ju inte förr överhuvudtaget. Några fick väl vara hemma bara, jag har 
jobbat i trettio år och det kan man tycka är en lång tid men det är det ju inte. Jag har varit 
med om att jobba med människor som suttit inlåsta i hemmet, instängd på en vind för att 
inte… ja man skämdes så för det här barnet./…/ Det är inte så länge sedan. (Anna 2006) 

 

Och de här attityderna är, enligt Anna, inte helt borta ännu idag i vår moderna värld utan kan 

fortfarande se olika ut i olika länder och kulturer;  

”Jag har också haft en som kom från ett annat land som alltså hade stora ärr på handlederna 

efter att ha varit fastbunden, som en hund!”, berättar hon vidare. Hon slår fast att; 

 
Nu ser man dem som en grupp med de här problemen. Man har börjat uppmärksamma och 
förstå att de här människorna behöver ha något från det att de är små till de är stora, och att 
det måste vara något som följs upp hela tiden så att de inte vandrar mellan olika ställen. Det 
är en grupp med specifika problem, och samhället måste ordna så att de får en bra skolgång 
och ett bra fortsatt liv. (Anna 2006) 

 

Att just autism uppmärksammats av staten under den här perioden (exempelvis i nämnda 

LSS-lagstiftningen 1994) och tilldelats mer resurser upplever hon som bara positivt även för 

andra NP-diagnoser. Ju mer fokus som sätts på de neuropsykiatriska funktionshindren desto 

bättre, anser hon. 

 

 När det gäller samhällets syn på de funktionshindrade och deras problematik så har de 

intervjuade olika synsätt. Bengt hävdar att det generellt sett finns en ökad medvetenhet och 

förståelse kring problematiken hos gemene man, men att det nu istället ibland handlar om ett 

motstånd mot diagnostiseringen för dess ”stämpling” av medborgarna som vi tidigare tagit 

upp. Bengt uppfattar det dock som att man ändå på olika sätt även tidigare kategoriserat och 

stämplat människor med den här problematiken, fast med andra termer. Anna är inne på 

samma tankegångar när hon berättar om hur hon i början av sin karriär hade en kollega som 

var utbildad idiotlärare. Den officiella yrkestiteln kom sig av att man då sågs barnen som, och 

officiellt klassade dem som, idioter.  

 

Hur har då attitydförändringarna påverkat deras respektive arbetsplatser? Anna lyfter fram 

positiva effekter i form av en mer medveten pedagogik, specialklasser för de barn som 
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behöver det och integrering av övriga i den ordinarie skolan. Man har hittat metoder som 

passar eleverna med speciella behov – exempelvis visuell information till de ofta visuellt 

begåvade personerna med autistiskt syndrom som underlättar inlärningen. Fasta rutiner 

fungerar också bäst för barn med ASD-diagnoser. 

 

Är det någonstans som pedagogik är viktigt är det just i mötet med barn med speciella behov 

och det är man sedan länge medveten om i särskolan. Anna påpekar att exempelvis 

åtgärdsprogram funnits mycket längre i särskolan än i den ordinarieskolan, och att det är bara 

ett av flera arbetssätt och metoder som grundskolan tagit efter särskolan. Ämnesintegrering är 

ett annat. 

Viktigast av alla förändringar är, enligt Anna, att man inte längre isolerar de 

funktionshindrade (exempelvis genom att gömma undan särskolorna i utkanten av 

samhällena) utan ger dem en plats i samhället. 

 

Christer anser att både samhället och skolan intagit en slappare attityd gentemot ungdomar 

och elever, och anser att det beror på att vuxenvärlden backat på ett för ungdomarna 

förödande sätt; 
Regelsystem och sådant är oftast upp till varje lärare att bestämma ramarna, och det gör ju 
att barnen blir väldigt förvirrade för det finns ingen… Alltså de lär sig ju att bemöta vuxna 
på olika sätt. Nu är det han som är rastvakt – exempelvis på högstadiet – och då kan jag 
spotta snus på foten, men nu är det han som är, eller hon, och då gäller reglerna. /…/ Där 
tycker jag att skolan har varit dålig på att greppa den biten. Ja, att vuxnas ord gäller inte 
riktigt. Det går att komma för sent och ha dåliga ursäkter… Så att skolan har varit dålig på 
att ställa ovillkorliga krav i vissa lägen, vilket då är ett handikapp för eleven, va. För då 
förstärker man ett beteende som inte är bra. Och det är eleven som får betala priset. /…/ Det 
blir ju så då för är strukturerna i skolan till exempel otydliga och eleven lever otydligt 
utanför skolan så att säga, har inga normer att rätta sig efter – ja då är det förödande. 
(Christer 2006) 
 

 
Ett stort problem som Christer ser när det gäller undervisningen för barn med särskilda behov 

är att det saknas resurser för den enskilda undervisning han anser att många av de här eleverna 

skulle behöva ha. Han vill ge läraren större möjlighet att råda över sina timmar, så att man kan 

avsätta några av undervisningstimmarna till smågrupper för de elever som just då behöver 

mer tid. Många elever tycks, enligt Christer, hanka sig fram genom att nätt och jämt klara 

godkänt genom att skriva av kompisar och hålla en låg profil i klassrummet. Problemet är att 

de då inte får särskilt mycket redskap med sig ut i livet, och genom att kunna ge mer tid åt 

varje elev skulle man som lärare få chansen att hjälpa dem bättre. Nu handlar det, enligt 
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Christer, ofta om ett nästan ständigt dåligt samvete hos dagens pedagoger för att de inte 

hinner med allt som de ser skulle behöva göras… 

 

Bengt påpekar att tjugo år tillbaka i tiden känns som rena ”stenåldern” när det gäller kunskap 

och arbetsmetoder. Utvecklingen, i form av kunskap om själva funktionshindren och hur man 

underlättar för den drabbade, är omfattande. Det han främst kommer att tänka på är hur man 

insett hur viktig tydliggörande pedagogik är för människor med autism. Tydliggörande 

pedagogik innebär att man strukturerar upp vardagen och dess händelser, exempelvis i form 

av scheman och listor. Pedagogiken är i sig inget revolutionerande, och brukar uppskattas 

även av elever utan funktionshinder. ”Det brukar personal säga i skolan – att ja det här är ju 

bra för alla, liksom. Det är ju så. Det är inga konstigheter i det egentligen – varför skriver vi 

själva en matlista innan vi går och handlar?” säger han. 

 

4.4.2    Skolans villkor idag 

(19-20) Lagstiftning har tillkommit under senare år, bland annat när det gäller rätt till 

åtgärdsprogram om en elev riskerar att ej uppfylla målen. Hur ser då de intervjuade på elever 

med NP-diagnos och deras möjligheter till rätt stöd och hjälp i skolan? Påverkas 

möjligheterna av om deras problem är diagnostiserade eller ej? 

 

Christers erfarenhet är att hanteringen av kraven är olika från skola till skola. Något som både 

Christer och Anna reagerat över och är rörande överens om, är att större resurser måste sättas 

in tidigare för att nå de elever som riskerar att inte klara målen och/eller hamna snett när de 

blir större. Bengt påpekar att de allt hårdare ekonomiska ramarna som styr givetvis påverkar 

hela skolans verksamhet, men att mer resurskrävande grupper drabbas hårdare. 

 

Bengt erfarenhet är att någon diagnos oftast inte krävs för att skolan ska börja reagera och 

handla. Men det varierar från skola till skola beroende på rektorns och lärarnas inställning. I 

en del fall vill man inte påbörja några åtgärder för den enskilde eleven förrän en diagnos har 

ställts (vilket kan dröja ganska länge på grund av väntetider till utredningarna), vilket förstås 

är negativt för elevens möjligheter till extra stöd och hjälp. Men i andra fall arbetar man, 

enligt Bengts erfarenheter, för att göra skolgången så bra som möjligt för individen efter 

förutsättningarna i väntan på en diagnos. 
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Christer vill också tillägga att det pedagogiska arbetet handlar om mer än de ekonomiska 

resurserna. Det handlar om att vara uppfinningsrik som lärare, och att våga överraska sina 

elever med uppiggande, oväntade avbrott under en tung period där man hittar på något oväntat 

som att exempelvis en dag utan förvarning ha bokat en buss och åker på en liten utflykt 

någonstans eller bryter lektionen för något som han själv kallar för ”pedagogiskt bus”. Det är 

något som, enligt Christer, dels gör eleverna vakna och alerta, och dels ger dem något roligt 

att minnas för en lång tid framöver. 

 

4.4.3    Faktorer som påverkar barn och ungdomars chans till hjälp och stöd 

(17-18) Hur stor roll spelar då föräldrarnas inställning och engagemang i att en diagnos ställs 

och att barnet får det stöd och hjälp som staten föreskriver? Vad gäller själva diagnosen 

(förutsatt att den gäller en elev som är under 18 år) är föräldrarnas medverkan helt avgörande. 

Både Anna och Bengt påpekar att ingen utredning kommer till stånd utan föräldrarnas 

medgivande.  

 

”Vi gör ju ingenting utan att föräldrarna vill det. Vi jobbar på föräldrarnas uppdrag när det 

gäller det här arbetet. Så förskolan kan ju förbereda allting, men det skickas aldrig iväg någon 

remiss om inte föräldrarna vill det” säger Anna. Bengt instämmer i den beskrivningen av 

arbetsgången, med reservation för att specialfall där patienter som inremitterats till BUP för 

annan problematik kan väcka en frågeställning om en eventuell diagnos under behandlingen. I 

de fallen kanske inte föräldrarna aktivt sökt en utredning, och presentationen av en eventuell 

hypotes kring ett NP-funktionshinder kan komma som en oväntad och kanske också 

ovälkommen bieffekt. Men diagnosen sätts inte officiellt om föräldrarna inte godkänner det, 

även om den fortfarande kan användas som arbetshypotes i själva behandlingen av patienten.  

 

Christer arbetar med äldre elever – där vissa till och med är myndiga – och kontakten med 

föräldrarna är inte så stor, även om den, enligt Christer, med tanke på IV-elevernas ofta 

tidigare problemfyllda skolgång antagligen är större än i andra gymnasieklasser. Han möter 

ofta tacksamhet från föräldrarna över att en dialog upprättas, och i flera fall har föräldrarna 

berättat att det är först på IV-programmet som eleven börjat fungera i skolmiljön. 

Anledningen till detta är, enligt Christer, det individanpassade tankesätt man arbetar har, med 

eleven i centrum. 

Och just föräldrarnas engagemang är, enligt samtliga intervjuade, också direkt avgörande för 

vilket stöd och hjälp den NP-funktionshindrade ska få i skola och samhälle under sin uppväxt. 
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”Det är också, tyvärr, väldigt avgörande. En förälder som kan prata för sig och ringa till rätt 

personer och så – det är väldigt avgörande tyvärr. /…/ Det här är inte lätt alltså, för pratar man 

med föräldrar så är det ingen egentligen som det gått liksom på räls för, utan man har fått tjata 

sig till och prata sig till allting och många vändor hit och dit” konstaterar Anna. Och det 

påverkar föräldrarna och deras inställning till skola och samhälle, menar hon. ”Många får 

liksom ett myndighetsförakt, föräldrarna har blivit så stenhårda till slut att man kan uppleva 

föräldrar till barnen som emotionellt arroganta, tuffa och hårda. Men de här föräldrarna vet att 

det här är den enda linjen som går att hålla”. Anna beskriver hur en kollega vid ett 

studiebesök på en lite kontroversiell skola frågat den lärare som guidade om det var sant (som 

man hört ryktesvägen) att skolan hade ett visst ”föräldratrubbel” (som bottnade i kritik som 

framförts från föräldrarna) och hur man såg på den kritiken. Svaret hon fick var ett enkelt 

konstaterande – ”Jo, men det beror på att föräldrarna älskar sina barn!” Som lärare måste man 

ha det i åtanke, poängterar Anna – även om det ibland innebär att föräldrarna är så ständigt 

inställda på kamp att de ibland skjuter över målet… 

 

Christer ser också en enorm vinst i föräldrarnas engagemang, men han ser en baksida för de 

elever vars föräldrar själva är svaga och inte kan driva sina barns talan. Han tror, dessvärre, 

inte heller att det scenariot är helt ovanligt. Bengt tror att en effekt av en elev saknar 

föräldrastöd och engagemang är att man ofta faller mellan stolarna när det gäller olika 

åtgärder och stöd från olika samhällsinstanser. Skyddsnätet blir helt enkelt mindre finmaskigt 

för alla barn, oavsett om de är funktionshindrade eller ej, om de inte har någon form av 

föräldrastöd, anser han. 
 

4.4.4     Allas lika chans – verklighet eller utopi? 

(24) Resonemanget kring barn och ungdomar med NP-funktionshinder och de förutsättningar 

de får att klara skolan leder fram till en viktig knäckfråga som jag måste ställa; Anser du att 

alla elever idag får samma chans i skolan? Även på den här frågan är svaret från de 

intervjuade enhälligt. Ingen av dem anser att samtliga elever får samma chans i dagens skola. 

Anna konstaterar; 
Jag tror att många barn kommer till korta tidigt. Det blir värre ju äldre de blir, så fort de har fått en 
känsla själva av att du duger inte tappar de snabbt hopp och styrka. Får de ingen stöttning orkar en 
del inte ens kämpa trots att de annars kunnat göra det. /…/ Jag vet ju att barn slås ut redan i 
förskoleklass idag, och det är på tok alltså! Redan där finns det barn som inte kan ta del av den 
undervisning som bjuds, för att man inte klarar av att delta. (Anna 2006) 
 

Både Bengt och Christer ser också problemet, och samtliga slår fast att man i sin yrkesroll 

aldrig får ge upp hoppet om att nå dit och arbeta maximalt för att hjälpa så många barn som 
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möjligt. Och de intervjuade ger exempel på saker man som lärare kan göra och tänka på här, 

vilket jag återkommer till under punkt 3.5. 

 

(25) Huruvida förutsättningarna förbättrats för eleverna idag jämfört med för tjugo år sedan, 

och om detta skiljer sig mellan de tidiga och de senare skolåren är en svårare fråga för 

intervjupersonerna att besvara. Christer tycker inte att vi ger eleverna bättre förutsättningar 

idag, och det motiverar han med det tidigare nämnda resonemanget att vuxenvärlden tycks ha 

backat. Han har – inte minst i sitt jobb med kriminella – sett hur en utslagning ofta tycks ske 

under högstadietiden. Det är en svår tid i många ungas liv, med omvälvningar av olika slag i 

samband med en ofta försämrad vuxenkontakt (inte minst i skolmiljö med fler olika lärare 

inblandade och en ökad anonymitet). 

 

En viktig del av skolans arbete är, som vi tidigare varit inne på, enligt Christers vision att sätta 

upp normer och regler som ska gälla för alla hela tiden, och konsekvenser för dem som bryter 

emot detta. Christer poängterar att konstruktionen av reglerna måste göras i samförstånd 

mellan samtliga vuxna i skolan så att alla kan skriva under på både regler och konsekvenser. 

Detta gör att alla kan dra lasset när det gäller själva genomförandet, och tystar effektivt 

diskussioner som ”Ja men för den läraren får jag ju göra det…”. Normlösheten, och bristen på 

konsekvenser när man bryter mot de normer som finns, är förödande för många ungdomar 

idag, hävdar Christer. Men det gäller att välja sina strider – som lärare är det lätt att uppröras 

över saker som Christer, med sin gedigna erfarenhet av möten med människor i kris, uppfattar 

som småsaker. När ungdomarna står utan klara och tydliga riktlinjer blir de förvirrade. Saker 

och ting gäller inte, hävdar Christer, och det de vuxna säger fungerar inte riktigt i 

verkligheten. Han ger ett exempel där en elev stod och rökte alldeles utanför entrén där det 

råder  rökförbud. En manlig skolpersonal kom förbi, och talade om för den kvinnliga eleven 

att hon inte fick röka där utan fick flytta på sig till anvisad plats. Eleven stod lugnt kvar och 

blåste rök i ansiktet på honom, som därmed gav upp och efteråt hävdade att han inte kunde 

göra mer åt saken. ”Och då förstår du ju, att en sådan ungdom som ser att de har ett sådant 

övertag på vuxna människor, så att det händer inget ens då trots att de provocerar så 

enormt….” säger Christer och fortsätter; ”Han skulle ha tagit henne i hampan och gått in, nu 

ringer jag dina föräldrar och kallar hit dem… Alltså det måste ske något. Men många sådana 

händelser händer i skolan idag där vuxenvärlden liksom på något sätt låter det gå, och det lär 

sig eleverna. Hur lätt som helst!”. 
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Både Christer och Bengt tar upp kravnivån när det gäller betygen i dagens grundskola, och de 

sänkta krav de båda upplever sig ha mött. Christers resonemang berör det ökade krav på 

utbildning som samhället idag har, och går ut på att man i någon sorts missriktad förhoppning 

om att hjälpa svaga elever vidare ger även elever som sett till sina kunskaper borde ha varit 

underkända godkänt. För de drabbade individerna blir det, enligt Christer, personlig katastrof 

när deras betyg och kunskaper sedan genomskådas på gymnasiet, och på sikt leder sänkta krav 

i ett försök att inkludera alla, enligt Bengt, till en sänkt nivå på utbildningar ända upp till 

universitetetsnivå som kan leda till sämre yrkeskunskaper och lägre kompetens på de 

utexaminerade. 

Anna och Bengt tar även upp skillnader när det gäller förutsättningarna under de tidiga åren. 

Anna pekar på den ökade kunskap som finns bland personalen som något positivt, men hävdar 

att många av barnen med NP-funktionshinder hade mått bättre i den gamla grundskolan där 

var och en hade sin egen bänk som man satt i och där alla samtidigt och lärarstyrt arbetade 

med samma ämne och uppgifter under en fast lärare. Bengt lyfter fram förskolans allt större 

grupper och det stressande tempo som man som förälder i dagens samhälle tidigt måste vänja 

in barnen i. Idag kräver ekonomin i de flesta hushåll att båda arbetar, och då gärna heltid för 

att klara de ökade levnadskostnaderna. Numera måste så gott som samtliga små barn in på 

dagis redan vid mycket ung ålder, vilket kan vara extra stressande om man har ett NP-

funktionshinder. 

 

4.4.5    Förutsättningar i gymnasieskola och arbetsliv för elever med NP-problematik 

(21) I den politiska debatten kring gymnasieskolan idag kommer ofta diskussionen att handla 

om den nya studieförberedande gymnasieskolan kontra den gamla där skillnaderna var större 

mellan de teoretiska och de praktiska linjerna. Hur anser de intervjuade att det nya systemet, 

samt det faktum att gymnasiet i dagens arbetsliv och samhälle trots sin frivillighet blivit något 

av ett obligatorium, påverkat förutsättningarna för de lite äldre eleverna med NP-

funktionshinder? 

 

Anna avstår från att besvara frågan eftersom gymnasiet ligger utanför hennes arbetsområde. 

Bengts känsla är att ungdomarna med autismdiagnoser hade bättre förutsättningar förut, och 

då främst på grund att arbetsmarknaden såg annorlunda ut. Han menar att effekterna av att 

alla de jobb som skalats bort från dagens tuffa arbetsmarknad främst slår mot den här 

gruppen, eftersom hans erfarenhet är att just de här individerna oftast först får gå när det blir 

lågkonjunktur och uppsägningar. Detta trots, påpekar han, att deras faktiska kunskaper för 
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arbetsuppgiften inte alls behöver vara sämre. Man har dock inte den uppbackning från 

arbetsgivaren och arbetskamraterna som behövs, eftersom just den sociala kompetensen inte 

riktigt finns där vid en autismdiagnos. Han såg också en fördel att det fanns olika typer av 

arbeten och olika sätt att nå dem, exempelvis genom lärlingsplatser utanför skolan. Just 

lärlingssystem är också Christer mycket intresserad av. ”Det är många av de här barnen som 

skulle må mycket, mycket bättre av det här” konstaterar han. ”Lära sig ett jobb den vägen 

ihop med en erfaren arbetare. De ska inte behöva plågas med att läsa en massa teori i skolan 

/…/. ” Christer är dock hoppfull. Han tror att myndigheterna insett problemet, och att man 

snart inte längre kan utgå ifrån att alla ska läsa teoretiska ämnen för att gå vidare på högskola 

och universitet. 
 

4.5 Gymnasielärarens roll  
Vilka erfarenheter och råd har då de intervjuade att dela med sig av till en blivande 

gymnasielärare att ta med sig i sin framtida yrkesroll? Det handlar dels om råd när det gäller 

själva yrket och arbetsplasten, och hur man kan arbeta för att underlätta för elever med 

särskilda behov i form av NP-problematik. Råd och synpunkter fick jag under hela 

intervjuerna, men innan jag går in på dem ska jag börja med att redovisa svaren på de frågor 

jag ställde. 
 

4.5.1   Förslag till förändringar för att förbättra villkoren för elever NP-problematik 

(22) På frågan vilka förändringar de intervjuade skulle vilja se i skolan i allmänhet och 

gymnasiet i synnerhet för att förbättra villkoren för elever med NP-problematik fick jag flera 

olika förslag där problemet attackerades ur olika synvinklar. 
 

Annas önskan var att man skulle sätta in resurserna så tidigt som möjligt för att hjälpa elever i 

riskgrupper. Istället för att, som hon upplever att man gör idag, vänta till problemen växt sig 

stora kring barnen i högstadiet och då starta någon form av resurskrävande 

brandkårsutryckning när barnen inte klarar de uppsatta målen;  
Jag kan ju också se de framtida högstadieeleverna nere hos mig och tänka - om vi fick den hjälpen 
nu här på förskolan… Så kanske man inte hade behövt haft resurserna till de här eleverna på 
högstadiet – och de kanske inte hade behövt ha känslan av att de är dåliga!/…/ Det är massor som 
späder på de här problemen när de blir äldre. /…/ Med ett långsiktigt tänk skulle resurserna läggas 
på förskolan istället. Ja, inte istället, men det skulle börjas där för att vi ser faktiskt barnen redan 
där… (Anna 2006) 
 

Bengt ser positivt på det projekt som startats inom hans kommun, och som han ser som en 

första byggkloss i att bygga upp kunskaperna kring NP-funktionshinder i skolorna. Projeketet 

innebär att man med start uppifrån bland rektorer och elevvårdsteam och ner igenom 



 69

skolornas arbetslag utbildar personalen för att säkerställa att alla som arbetar med barnen har 

goda och aktuella kunskaper om hur man på bästa sätt ska arbeta. Den kunskapen anser Bengt 

är mycket viktig för utvecklingen. Han påpekar också vikten av blivande lärare redan på 

lärarutbildningen får kunskap om NP-funktionshinder och vad det innebär i undervisningen. 

Dessutom vill han också se en generell resursökning i skolorna. Detta för att dels kunna 

minska elevgruppernas storlek, men också för att lyfta bort de orimliga krav som han anser att 

man idag ställer på enskilda lärare och deras förmåga att hantera alla typer av problem som 

dagens skola kämpar med. ”Det kanske är så att skär man ned på skolvårdsteamen – alltså 

skolpsykologer, kuratorer och skolsjuksköterskor – så rinner det ju över på lärarens 

funktioner”, resonerar han och konstaterar att dagens lärare därmed kanske måste axla flera 

olika roller än de faktiskt utbildats för. 

 

Christer, som också i sin bakgrund inom polis, socialvård och kriminalvård mött många 

människor som har problem, efterlyser också han mer resurser för att kunna arbeta lite mer 

flexibelt efter elevernas olika individuella behov; 
 

Det ligger samhällsekonomi i det för mig, då att du… Räddar du en elev – att du som 
människa gjort det – så genererar det egentligen två livslöner för lärare. /…/ Så därför 
förstår jag inte politiker ibland, när de drar ned på det förebyggande jobbet – alltså skolan 
som förebyggande jobb tycker jag – när det gäller kriminalitet, alkohol och droger och allt 
det. Så det är där de stora pengarna ska satsas, för sedan får det kosta hur mycket som helst 
när det gått åt skogen för dig som vuxen! (Christer 2006) 
 

 

4.5.2 Intervjupersonernas personliga råd och synpunkter 

(23+26) När det gäller själva undervisningen trycker Anna på ordet ”tydlighet”. (Som Bengt 

redan lyft fram är en tydliggörande pedagogik något som de flesta elever, med eller utan 

funktionshinder, uppskattar.) Hennes råd till läraren i sin yrkesroll är att försöka skapa en så 

bra relation till elevens föräldrar som möjligt, eftersom hon upplever att föräldrarna är så 

viktiga för arbetet med den minderåriga eleven. Hon är medveten om att föräldrakontakten 

minskar ju äldre eleven blir, men framhåller ändå vikten av att försöka få med sig föräldern i 

sitt arbete med eleven. ”Bakom varje barn med särskilda behov finns en förälder med 

särskilda behov – de är också i behov av stöd och hjälp!”, påpekar hon. Anna har upplevt hur 

föräldrarnas roll i skolan verkligen har förändrats. Hon minns hur föräldrar fulla av respekt 

inte vågade säga någonting till rektorn när de kallats dit på grund av sitt barn, och hur 

mammor till och med kunde niga inför rektorn! Idag har föräldrarna både större kunskap och 

en större självkänsla, vilket gör att de vågar ställa krav, menar Anna, och säger att även om 
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det naturligtvis är en positiv utveckling kan det ibland kännas svårt att förhålla sig till för 

personalen. Hon hoppas dock att det för nyutexaminerade lärare idag är mer självklart med 

den här utvecklingen. 

 

Bengt manar till lyhördhet, och att försöka finna individuella lösningar i största möjliga mån 

där det är påkallat. Man får, enligt Bengt, inte vara för likriktad, och tro att alla elever måste 

ha samma behandling. Man måste helt enkelt våga särbehandla på ett positivt sätt där eleven 

mår bra av det, utan att tro att man måste göra lika för alla. Han har bekanta som är lärare, 

vilket han säger har gett en inblick i vilken otroligt tuff yrkesroll och arbetssituation många 

lärare har. Christers tankegångar vidrör Bengts i det att han tycker är att man som lärare ska 

försöka skaffa en så stor pedagogisk spännvidd som möjligt, för att därmed kunna se olika 

möjligheter att hjälpa den enskilde eleven. Man måste ha fantasi och idéer så att man inte 

fastnar i något pedagogiskt grepp man kanske tillskansat sig under utbildningen. Hans tips är 

att försöka hitta något som eleven är bra på, och utnyttja detta i undervisningen.  

 

Han ger ett exempel där en elev som kom till honom var så tyst och inbunden att det som 

lärare inte ens gick att få honom att se dem i ansiktet. Han hade skolkat en hel del på 

högstadiet, och ansågs som ett svårt fall. När han kommit till Christer, och denne försökte 

fråga honom lite om hans intressen viskade han i princip fram svaret att ”han inte kunde 

någonting”… Men under de kommande veckorna upptäckte lärarna att eleven faktiskt utan att 

själv veta det hade en exceptionell förmåga att sköta och förstå hur några maskiner som 

användes i utbildningen fungerade. Efter två års studier var han bättre på maskinerna än 

lärarna som använde dem i sin undervisning, och lärarna gick snart till honom istället för att få 

hjälp när det var problem. Det visade sig att han i själva verket lidit av en i stort sett obefintlig 

självkänsla, men att han i mötet med rätt miljö och rätt vuxna växte som människa i takt med 

självkänslan steg. Det var inget ”fel” på honom, konstaterar Christer, han var bara blyg och 

hade låg självkänsla som inte blivit bättre av att han setts som ”ett problem” under sin skoltid. 

Idag har han gått ur skolan och har en anställning där han arbetar med avancerade maskiner. 

Christer ser fall som detta som en inspirationskälla; 

 
 Det är ju sådant som gör det så roligt att jobba, när man upptäcker att det går alltså ibland 
när det ser hopplöst ut så kan man vända det till något positivt”, säger Christer, ”/…/ vi som 
människor har både gott och ont i oss och min uppgift som pedagog är bland annat att 
förstärka det goda. /…/ Du får använda din fantasi ibland till att hitta möjligheter och gå på 
spännande saker, göra roliga saker med eleverna och sedan hitta rätt. (Christer 2006) 
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För att kunna hjälpa eleven måste man, enligt Christer, först nå fram till den. Dels till eleven 

som individ, men också som del i en grupp. Först och främst handlar det då om att, som 

Christer kallar det, nå innanför elevernas känslorevir. Det innebär att man ömsesidigt vågar 

vara ärliga mot varandra och visa sina känslor. En del lärare nöjer sig med att undervisa i 

ämnet och nå målkraven, men för att verkligen nå eleven som har det svårt måste man försöka 

tränga in under reviret, hävdar Christer. Annars blir det ett spel, en teater där eleven säger det 

som den förväntas säga, exempelvis inför en samlad elevvårdskonferens som inte eleven 

känner sig bekväm inför. När man känner individerna handlar det också om att känna var man 

kan sätta kravnivån på de olika grupperna. Christer hävdar att man inte kan sätta generella 

krav på alla grupper, utan måste utgå ifrån den specifika gruppens förutsättningar.  

 

En avslutande varning vill Christer rikta till alla blivande lärare. Han har mött många nya och 

ambitiösa lärare som, i sin iver att visa att de kan klara av sin klass själva, går i väggen. Han 

tycker att lärare över lag måste bli bättre på att hjälpas åt, och att man måste våga erkänna för 

sina kollegor att man inte kommer överens med sina elever och inte klarar av situationen. 

”Alltså, jag kan ha otur och få en klass som är jävligt jobbig, och då ska jag inte behöva stå 

där ensam. Men en del lärare försöker då att kämpa för att de kanske tror att ””jag blir 

bedömd som en dålig lärare och så för jag klarar inte av dem””.” , konstaterar Christer. 
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5. SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Här följer först en sammanfattning av det som jag vill lyfta fram ur den teoretiska och ur den 

praktiska undersökningen. Sedan jämförs de båda resultaten med varandra under en egen 

punkt. Jag har i sammanfattningen valt att kursivera vissa ord som jag anser vara nyckelord, 

ord som sedan följer med och tas upp i min diskussion. 

 

5.1 Sammanfattning av litteraturundersökningen 
 
5.1.1 Statens utveckling 

Staten definieras i min undersökning som ”beslutsfattare” och ”beslutandeorgan”.  

 

Grundstenen för det moderna svenska samhällets syn på sina medborgare och deras 

medborgerliga rättigheter är FN´s deklaration om mänskliga rättigheter (1948), som, under de 

senare åren kompletterad med Konventionen om barns rättigheter (1989) samt Standardregeln 

(1993), är en utgångspunkt från vilken både dagens lagstiftning och värdegrund utgår ifrån. 

Allas lika värde och rättigheter är inte längre ifrågasatt, och det gäller oavsett om man har ett 

funktionshinder eller inte. 

 

Under de senaste drygt tjugo åren har utvecklingen medfört en hel del förändringar både när 

det gäller statens inställning till och arbete med funktionshindrade i allmänhet och 

neuropsykiatriskt funktionshindrade i synnerhet. En viktig del i den här utvecklingen har FN´s 

klassifikation från 1980 som innebar ett nytt synsätt på funktionshinder och de 

funktionshindrades situation. Kompletterat med det bipsykosociala tankesättet i 

klassifikationen från 2001, och det handikappolitiska perspektiv som anlades redan i slutet av 

1970-talet har utvecklingen nu lett till att man numera ser den funktionshindrades rättigheter 

till exempelvis utbildning som lika självklar som den är för alla medborgare oavsett eventuellt 

funktionshinder. Handikappreformen är ett exempel på de reformer och den lagstiftning som 

införts i syfte att försöka ge funktionshindrade samma möjligheter till utveckling och trygghet 

som övriga medborgare. 

 

Beslutsfattarna framhåller ett individperspektiv, som exempelvis i skolmiljön innebär att man 

måste se och utgå ifrån individen och dess specifika hinder och möjligheter i undervisningen 

för att säkerställa att samtliga elever får möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Ett 
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särskilt ansvar för de elever som har olika funktionshinder betonas också. Statens 

instruktioner till skolans personal finns i första hand i styrdokumenten, och ett exempel är 

läroplanen för gymnasiet (Lpf94), som slår fast att;  

 
/…/ Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. /…/ 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan aldrig undervisningen göras lika för alla. Skolan har ett särskilt 
ansvar för elever med olika funktionshinder. 

 

Så långt är både intentioner och instruktioner glasklara. Men utredningar som gjorts 

konstaterar att det inte alltid är så lätt att nå den eftersträvade individanpassningen, inte minst 

på grund av att det finns ett stort antal elever i dagens skola med särskilda behov. En utredare 

går så långt som att konstatera en ”diskrepans mellan ideal och realiteter”, där beslutsfattarna 

fattar beslut som av olika anledningar inte tycks nå fram till den praktiska verkligheten. 

 

Efter att kommunerna med start 1991 successivt fått ta över allt ansvar för samtliga elevers 

skolgång vilar numera ett stort ansvar på de lokala skolorna och deras personal, inte minst 

när det gäller att säkerställa att även de funktionshindrade eleverna får sina fastslagna 

rättigheter och behov tillgodosedda. Även här finns motsägelser – utredningar visar på att 

bemötandet av neuropsykiatriskt funktionshindrade är bättre i dagens skola på grund av att 

man idag tack vare forskningen har bättre kunskap kring de neuropsykiatriska 

funktionshindren och dess orsak och symptom.  

 

Samtidigt tycks inte den segregation man önskat lämna i och med integreringen av 

funktionshindrade elever i den ”vanliga” skolan ha försvunnit. Elever med svårigheter inom 

det neuropsykiatriska spektrumet är inget undantag – och det utanförskap som blir följden av 

både upplägg av verksamheten och den problematik som eleverna bär med sig bidrar till att 

elever fortfarande känner sig segregerade, trots alla goda intentioner och den strävan att bryta 

segregationen som genomsyrat de senaste femtio årens handikappolitik. 

 

De motsägelser som trots allt finns bildar en utgångspunkt i den handlingsplan för 

handikappolitiken som gäller fram till 2010. Regeringen konstaterar att varje myndighet måste 

ta sitt grundläggande ansvar för att leva upp till både de nationellt uppsatta målen och FN´s 

så kallade standardregler inom sitt ansvarsområde.  
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5.1.2 Samhällets utveckling 

Samhället, i betydelsen medborgare och olika samhällsinstanser, påverkas förstås av de lagar 

och riktade åtgärder samt de med dem förmedlade attityder som staten beslutar om. Utöver 

detta finns det dock flera exempel på faktorer som påverkat samhällets syn på de 

neuropsykiatriskt funktionshindrade och deras situation. 

 

En viktig del i de förändrade attityder som min undersökning pekar på rörande kunskap om 

funktionshindren, fördomar kring orsak och symptom samt stöd till drabbade, har de 

intresseföreningar som genom att rikta sitt arbete mot både drabbade, anhöriga, 

(skol)personal och beslutsfattare såväl påverkar beteenden som sprider ny information till 

berörda. 

 

Avsaknad av kunskap leder till att fördomar och missuppfattningar styr attityder och 

handlande, och de neuropsykiatriska funktionshindren är inget undantag. Forskningen har 

dock under de senaste cirka tjugo år sedan tagit fart, bland annat vad gäller orsak till de 

neuropsykiatriska funktionshindren och den problematik de innebär för den drabbade. Även 

om forskningen inte är helt enig kring orsakssambanden arbetar man idag efter tesen att 

diagnoserna helt beror på biologiskmedicinska orsaker, även om symptomen blir värre i en 

icke gynnsam miljö. Med de ökade kunskaper man fått kring neuropsykiatriska 

funktionshinder under de senaste tjugo åren har bemötande och behandling förbättrats. 

 

Ett annat resultat av utvecklingen är att man idag arbetar mer medvetet från barnets allra 

första kontakter med myndigheter genom exempelvis BVC och förskolan för att upptäcka 

(eller screena som det också kallas) vilka barn som kan vara drabbade så tidigt som möjligt. 

Anledningen till det här arbetssättet är att man genom att sätta en tidigare diagnos vill försöka 

att ge det drabbade barnet så goda förutsättningar som möjligt genom att ”tillrättalägga” 

miljön och ge barnet (och dess omgivning) strategier att undvika handikappande situationer 

(jämför FN´s definition på handikapp).  

 

Men tyvärr, konstaterar flera källor, kan man konstatera att individer fortfarande faller mellan 

stolarna när det gäller olika myndigheter som ska samverka för att säkerställa de drabbades 

fastslagna rättigheter. En anledning är den resursbrist som finns. En viktig faktor för barnets 

möjlighet till utveckling som flera källor lyfter fram är barnets anhöriga/föräldrar och deras 

förmåga att stå på sig för att dels få tillgång till de hjälpmedel som egentligen anses självklara 
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och dels hjälpa sitt barn rent praktiskt i samarbete med exempelvis utredande vårdinstans och 

skolan. Synen på föräldrarna och deras roll har över huvudtaget genomgått en stor förändring 

under de senaste tjugo åren. De är inte längre skuldbelagda, utan ses som en viktig 

samarbetspartner när det gäller att arbeta med de drabbade barnen, inte minst eftersom de kan 

ses som ständigt närvarande ”experter” på just det aktuella barnet. 

 

Flera källor framför kritik mot skolan, och den dåliga kompetens som man anser finns kring 

barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. 

 

5.1.3  Skolans utveckling 

Hur har då till sist de förändringar som staten och samhället gått igenom när det gäller de 

neuropsykiatriska funktionshindren påverkat skolans syn på och arbete med elever med 

neuropsykiatriska problematik/diagnos? 

Ett mycket tydligt exempel på hur staten (utöver övrig lagstiftning) påtagligt styrt skolans 

arbete med elever med den här problematiken är styrdokumenten, i form av Skollagen och 

läroplanerna. Jag har, som blivande gymnasielärare, främst fokuserat på läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) och den slår både fast vilka rättigheter de drabbade har, vilka 

skyldigheter skolan har och hur ansvaret för detta är fördelat. ”/…/ Särskild uppmärksamhet 

måste ägnas åt de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika 

funktionshinder” är ett exempel från Lpf 94 som pekar på gymnasieskolans ansvar för elever 

exempelvis med neuropsykiatriska funktionshinder som innebär att den drabbade har 

svårigheter i skolan.  

 

Rent praktiskt kan arbetet handla om att skapa och arbeta efter åtgärdsprogram, och att (då 

möjlighet finns) utnyttja kontakten med vårdande institution och få hjälp med allt från 

praktiska hjälpmedel till den kunskap kring funktionshindret som den specialiserade 

institutionen ofta besitter.  

 

Men situationen i dagens skola är ofta pressad, inte minst ekonomiskt då resurserna inte 

räcker till för att säkerställa den individualiserade, behovsinriktade undervisning som 

styrdokumenten påbjuder. Ett dokumenterat sätt för ekonomiskt pressade kommuner att 

komma kring detta faktum är att mer eller mindre kräva en diagnos för att frigöra resurser. 

Detta skapar ett tryck på den enskilde att kunna uppvisa papper på en diagnos för att få 
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tillgång till de hjälpmedel som han eller hon behöver för att kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Dessutom pekar utredningar på att lokala kvalitetsskillnader beroende på 

personalens kompetens och undervisningens utformning också kan påverka möjligheten för 

den drabbade att få hjälp och för läraren att hjälpa. 

 

Utredningar visar att knappt hälften av de elever som har neuropsykiatriska funktionshinder 

beräknas nå målen i svenska, matematik och eller engelska när de slutar grundskolan, vilket 

innebär att de inte blir behöriga till gymnasiets ordinarie program! 

 

Utredningarna visar också på ett behov av kompetensökning i skolvärlden för att kunna se och 

hjälpa de här eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. Just lärarnas kompetens är viktig, 

inte minst för att inte hamna i en regelrätt ”mobbningsprocess” där skolans personal och andra 

elever av ren okunskap och fördomar bidrar till att stöta ut den drabbade utifrån dennes 

problematik och det avvikande beteende det kan medföra. 

 

Kunskap om diagnoserna och följdproblem som exempelvis läs- och skrivsvårigheter är 

således viktig för att läraren ska kunna ge rätt hjälp. Lärarutbildningen borde ta upp den här 

problematiken mer, anser en källa. En annan källa reagerar mot den slapphet att ta tag i 

problemen som man anser finnas i skolmiljön, och som leder till att eleverna hinner gå 

igenom nästan hela skolsystemet innan man inser att eleven behöver hjälp. En hjälp som då i 

en del fall kommer för sent.  

 

5.2 Sammanfattning av intervju-undersökningen 
De intervjuade gav ett digert material med gott om goda råd, insiktsfulla reflektioner och 

tankeväckande åsikter och erfarenheter. Varje svar föder nya frågor, och varje åsikt känns 

viktig eftersom de tillför nya dimensioner till undersökningen. Här har jag dock valt ut de 

delar som jag känner är mest relevanta sett till den teoretiska delen av undersökningen, för att 

kunna jämföra och presentera ett resultat sett till frågeställningarna. 

 

5.2.1 Synen på diagnosen 

Samtliga respondenter ser både positiva och negativa effekter av en diagnos. Två av de 

tillfrågade är övervägande positiva, eftersom de anser att en tidig diagnos kan innebära att 

man ger den diagnostiserade bättre förutsättningar utan alltför många svåra händelser som kan 
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förstöra relationer och tilltro exempelvis till lärare och klasskamrater. En av de tillfrågade, 

Christer, ser problem i att en diagnos tenderar att ta över och överskugga individens andra 

egenskaper. Eleven gömmer sig bakom sin diagnos, och skolan ser bara en begränsande 

diagnos och glömmer individen bakom. Samma tillfrågade uppger att han ibland är tveksam 

till diagnoser kring koncentrationssvårigheter och ADHD, eftersom han ibland anser att just 

den elevens beteende inte orsakas av en hjärnskada utan beror på elevens bristfälliga 

relationer med omvärlden. 

 

Han påpekar, och får medhåll av en annan respondent, att man måste ha ett öppet sinne när 

man möter eleverna. Ett sätt att nå ett förutsättningslöst möte med en ny elev är att vänta med 

att läsa eventuella diagnospapper och först bilda sig en uppfattning om eleven. 

 

I den kommun Anna arbetar i tillförs inga extra pengar till arbetslag där funktionshindrade 

med diagnos går, utan det är upp till arbetslaget att fördela den tilldelade budgeten på 

eleverna. I den kommun Christer arbetar i får arbetslaget extra pengar till elever med 

diagnoser. Båda förfaringssätten har både för- och nackdelar. I en kommun som inte ger mer 

resurser oavsett diagnos skapas ingen hysteri efter diagnoser, dock kan det skapa problem om 

många elever i ett och samma arbetslag visar sig ha problem jämfört med andra arbetslag. 

Annas erfarenhet är att man vid dolda funktionshinder tenderar att ha svårare att få bidrag till 

hjälpmedel än exempelvis vid mer fysiska funktionshinder som exempelvis rörelsehinder. I 

kommuner som kräver diagnos för att frigöra extra resurser finns öronmärkta pengar för 

elever som behöver mer hjälp än övriga. Men för att få tillgång till dem krävs en diagnos, 

vilket ibland kan ta både lång tid att få och kan leda till problem för de elever som har 

problematik inom området som dock inte är tillräckliga för en diagnos. Vem avgör hur svåra 

problem en elev behöver ha för att vara berättigad till extra stöd?  

 

5.2.2 Om attityder och förutsättningar nu och då 

Respondenterna tillfrågades om deras uppfattningar om vilka förändringar staten (i betydelsen 

beslutsfattarna) och samhället (i betydelsen medborgarna) genomgått under de senaste tjugo 

åren. Samtliga såg en klar positiv förändring när det gäller både kunskap och medvetenhet 

såväl på statlig som samhällelig nivå. ASD-diagnoser nämns av två av de tillfrågade, Anna 

och Bengt, som ett exempel på hur den statliga utvecklingen lett till ett utökat stöd och 

tilldelade resurser, exempelvis via LSS-lagstiftningen. Men också genom att attityder i 
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samhället svängt, och där skuld- och skamkänslor ersatts av medvetenhet kring problematiken 

och insikt om vikten av rätt behandling. 

 

Hur har då de förändrade attityderna och förutsättningarna i stat och samhälle förändrat skolan 

under den aktuella tiden? De intervjuade pekar på en ökad medvetenhet kring diagnoserna 

bland skolpersonalen, och ett förändrat arbetssätt där man även i ordinarie undervisning 

använder sig av exempelvis visuella och tydliggörande metoder för att nå en större 

pedagogisk bredd. När Bengt tänker tillbaka på sitt eget arbetsområde och de senaste tjugo 

åren beskriver han tidigt 1980-tal som rena ”stenåldern” vad gäller kunskaper och 

arbetsmetoder. Naturligtvis påverkar också utvecklingen skolan, vilket lett till nya arbets- och 

förhållningssätt. 

 

Samtliga tillfrågade framhåller den resursbrist som råder, och de två som arbetar som lärare 

uttrycker frustration över det man ser skulle behöva göras men som det inte finns tid och 

resurser till. Enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp är ett exempel. 

Framför allt kritiserar de två tillfrågade som arbetar i skolan att man tenderar att vänta för 

länge med att sätta in resurser för att hjälpa elever som är i riskzonen att slås ut. Ju tidigare 

resurserna sätts in, desto större chans att lyckas anser de. Personalen ser redan på barnen i 

förskolan vilka som riskerar att få det svårt i skolan, men genom att vänta tills situationen blir 

ohållbar i högstadiet och då tvingas till dyra och svåra ”brandkårsutryckningar” kommer ofta 

insatsen för sent för att kunna hjälpa eleven att vända utvecklingen. Beteendet är för etablerat, 

och alla elevens tidigare misslyckanden har förstört både relationen till skolan och elevens 

självkänsla. 

 

Christer menar att samhället under de senaste tjugo åren genomgått en förändring till det 

sämre, något som också i hög grad påverkar skolmiljön och som där blir förödande för barn 

som behöver struktur och ordning. Han menar att vuxenvärlden sviker dagens ungdomar 

genom den normlöshet, och den brist på konsekvens som dagens skola står för. Extra svårt 

blir det för de elever som av olika skäl lever i en kravlös miljö även utanför skolan, då 

avsaknaden av fasta gränser och tillsyn skapar ett vakuum utan någon struktur och utan några 

sunda krav. 
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5.2.3 Skolan i teori och praktik 

De tillfrågade ser ett gap mellan styrdokumentens instruktioner och skolans möjligheter. Dels 

i form av tidigare nämnda begränsade resurser, men också beroende på den lokala skolans 

möjligheter och upplägg. En tillfrågad konstaterar att hela skolans verksamhet naturligtvis 

påverkas negativt av minskade resurser, men att det slår extra hårt mot elever som är mer 

resurskrävande. Respondenterna konstaterar dock att problematiken också ställer krav på 

läraren att vara mer uppfinningsrik i sin pedagogik. 

 

En viktig faktor i sammanhanget är de neuropsykiatriskt funktionshindrade elevernas 

föräldrar, vars engagemang enligt respondenterna är direkt avgörande för vilken hjälp deras 

barn ska få i både skola och samhälle. Detta blir extra tydligt när eleven är svag och kanske 

också har föräldrar som varit svaga i skolan eller inte kan/orkar engagera sig i sitt barn 

tillräckligt. Skyddsnätet blir då helt enkelt inte lika finmaskigt, och de drabbade riskerar att 

inte få den hjälp de har rätt till. 

 

Respondenterna är enhälliga i sitt nekande svar på frågan om alla elever får samma chans i 

dagens skola. Tvärtom har de två som arbetar i skolan sett hur elever tidigt slås ut. Anna 

beskriver hur barn i dagens skola slås ut redan under de allra första åren eftersom de inte får 

rätt stöd och hjälp för att kunna tillgodo göra sig utbildningen. 

 

När det gäller större elever och gymnasieskolans miljö undrade jag hur förutsättningarna för 

de neuropsykiatriskt funktionshindrade ändrats om man jämför med hur det såg ut för tjugo år 

sedan? Samtliga tillfrågade anser att det blivit en försämring. Visserligen anser de att finns det 

en större kunskap om de neuropsykiatriska funktionshindren i dagens skola, men dagens skola 

är del av det rörliga, stressiga samhälle som försvårar situationen ytterligare för människor 

med den här typen av problematik. Två tillfrågade. Bengt och Christer, tar upp de sänkta krav 

de anser att dagens skola ställer på sina elever kunskapsmässigt. Det finns en missriktad 

hjälpsamhet där eleverna får betyget godkänd utan att ha tillräckliga kunskaper, vilket förstås 

straffar sig senare. Christer talar också om den tidigare nämnda kravlöshet som han anser 

förstör extra mycket för elever med den här problematiken.  

 

Det teoretiska upplägget i dagens gymnasieskola får kritik av Christer, som tillsammans med 

Bengt anser att man snart måste tänka om och införa någon typ av lärlingssystem igen för det 

stora antal elever som detta skulle passa bättre. Både Christer och Bengt ser hur unga med 
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neuropsykiatriska diagnoser är mer utsatta på dagens tuffa arbetsmarknad, och genom en 

lärlingsplats skulle man få en bra väg in på arbetsmarknaden. Bengt konstaterar att 

exempelvis autistiska personer kan ha nog så goda kunskaper när det gäller själva 

arbetsuppgifterna, men att de istället får ett sämre läge anställningsskyddsmässigt på grund av 

svårigheterna att knyta sociala kontakter. 

 

De tillfrågade efterfrågar tidigare satsningar på elever som behöver extra hjälp, och Bengt ser 

utbildning inriktad på neuropsykiatriska funktionshinder till hela skolans personal från 

ledning och ned till alla i arbetslagen som en god och nödvändig investering. 

 

När det gäller mer praktiska råd till en blivande gymnasielärare talar samtliga om att man i sin 

undervisning ska sträva efter tydlighet (tydliggörande pedagogik), lyhördhet, individuella 

lösningar och försöka att hitta och fokusera på något som varje elev är bra på. En god relation 

till föräldrarna är grunden för ett gott samarbete, vilket även är viktigt på gymnasienivå och 

därmed eftersträvansvärt även om eleverna nästan är vuxna.  

Christer fokuserar mycket i sin undervisning på att förbereda sina elever inför vuxenlivet. 

Detta innebär att man som lärare/pedagog måste våga vara vuxen och inte dra sig för att ta 

upp ämnen och händelser utanför ämnesplaneringen om eleverna behöver ta upp det på 

lektionen, hälsa på elever och visa intresse för deras liv även när man möts utanför 

klassrummet och  - framför allt – vara tydlig med att man själv också är ”människa” (som kan 

göra fel, vara ledsen och liknande). Christer har sett många kollegor bränna ut sig eller lämna 

yrket på grund av för höga krav på sig själv och en ovilja att ta hjälp när situationen blir för 

svår i en klass. Han betonar att lärarkåren måste bli bättre på att samarbeta och hjälpas åt, och 

att man inte får vara rädd för att erkänna att man kört fast och behöver hjälp och idéer från 

sina kollegor. 

 

5.3 Styrdokument och intentioner kontra praktiska erfarenheter 
Undersökningen är sammanfattad, nu ska låta verkligheten ”på pappret” möta den praktiska 

verkligheten och genom att titta närmare på likheter och olikheter mellan de båda 

perspektiven försöka få fram en mer komplex bild av dagens skola. Den bilden ska jag 

relatera till mina valda undersökningsteorier för att sedan försöka besvara mina 

frågeställningar och avslutningsvis lyfta fram punkter som bildar ett underlag för vidare 

diskussion och reflektion 
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5.3.1 En jämförelse mellan ”ideal” och ”verklighet” – teorierna provas 

I min litterära undersökning har jag försökt lyfta fram de olika sätt som staten och samhället 

påverkar skolans förutsättningar. Samhället, i betydelsen medborgare och övriga 

samhällsaktörer, påverkar genom attityder och kunskap på olika plan (såväl bland enskilda 

som olika samhällsinstitutioner och organisationer) medan staten, i betydelse beslutsfattare 

och beslutandeorgan, sätter upp ramar för verksamheten exempelvis i form av lagar, 

styrdokument och riktade åtgärder. Den forskning kring Neuropsykiatriska funktionshinder 

med medföljande ökade kunskaper i kombination med en ändrad syn på funktionshinder och 

de funktionshindrades rättigheter över lag, har påverkat utvecklingen under de senaste åren 

positivt, vilket innebär att funktionshindrades rättigheter till exempelvis utbildning idag ses 

som självklara. Åtminstone i teorin. 

 

Teori 1; En diskrepans mellan ideal och verklighet 

Både de litterära och de muntliga källorna visar på en verklighet som har svårt att nå både de 

lagligt och värdegrundsmässigt fastslagna målen. Lindqvists diskrepans tas exempelvis upp i 

Skolverkets rapport Handikapp i Skolan (Skolverket 2005), och även forskare som 

Christopher Gillberg och Martin Ingvar ger exempel på skillnader mellan det som eleverna 

har rätt till och det som faktiskt kommer dem till del.  På myndighetsnivå har 

handikappombudsmannen inrättats som ett led i att åtgärda diskrepansen mellan de 

lagstadgade rättigheter som alla medborgare har och den praktiska verkligheten. 

Respondenterna i min intervjuundersökning är också eniga i sin åsikt att alla elever helt enkelt 

inte får samma chans i dagens skola. De talar om ett gap mellan styrdokumenten och 

verkligheten helt i linje med Lindqvist slutsatser. Jag ser således fog för att Lindqvists teori 

stämmer även i min undersökning. 

 

Teori 2; Elever med neuropsykiatriska funktionshinder har svårare att nå målen 

I en rapport av skolverket hävdar intervjuad skolpersonal att man uppskattar att knappt hälften 

av eleverna med neuropsykiatriska funktionshinder beräknas nå målen i kärnämnena svenska, 

matematik och/eller engelska i årskurs nio. I min undersökning anser jag att såväl flera 

litterära som samtliga muntliga källor bekräftar att elever i behov av särskilt stöd på grund av 

neuropsykiatriska funktionshinder i stor utsträckning inte får rätt stöd eller ibland inget stöd 
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alls. Men är det svårare för elever med neuropsykiatriska funktionshinder att nå målen än för 

elever med andra funktionshinder som exempelvis rörelsehinder? En av respondenterna som 

arbetar mer med olika hjälpmedel (Anna) framhåller också att det är lättare att få anpassning 

och dyra hjälpmedel till individer med fysiska funktionshinder. Kanske kan det faktum att 

neuropsykiatriska funktionshinder är ett dolt handikapp påverka både attityder och 

resursfördelning? Svårigheterna är helt enkelt inte lika påtagliga och lätta att förstå för en 

utomstående betraktare i jämförelse med den problematik som exempelvis en rullstolsburen 

eller blind person har. Min undersökning är inte tillräckligt omfattande för att kunna ge ett 

vetenskapligt svar på den här frågan, så jag nöjer mig med att konstatera att (även om min 

undersökning inte kan göra anspråk på att vara strikt vetenskaplig) jag ändå ser tydliga tecken 

på hur utsatta elever med neuropsykiatriska diagnoser är i dagens skola, vilket också speglas i 

den debatt som finns kring diagnosernas vara eller icke vara. 

 

5.3.2 Orsaker  

Min undersökning visar således att elever med neuropsykiatriska funktionshinder är utsatta i 

dagens skola, och att det finns ett problem med en diskrepans mellan ideal och realiteter. 

Varför är det så?  Jag har funnit flera förklaringar till detta, som jag här presenterar dem i 

punktform; 

 

Resursbrist 

Både min teoretiska och min praktiska del lyfter fram resursbristen som en viktig anledning 

till att man inte lyckas ge unga neuropsykatriskt funktionshindrade den vård, undervisning 

och de hjälpmedel de enligt styrdokument och andra lagar har rätt till. 

Ett exempel på detta är 1990-talets ekonomiska kris, som enligt källor i den teoretiska delen 

slog hårt främst mot elever med särskilda behov. Ett exempel på åtgärder som fått stryka på 

foten som också respondenterna lyfter fram är undervisning i små grupper (ibland till och med 

enskild) som många elever enligt min genomgång av de olika omfattade diagnoserna är i 

starkt behov av. Den individualisering och anpassning till varje elevs möjligheter, exempelvis 

genom att fördela timmarna så att man kan ge de elever som behöver mer hjälp och stöd 

avsatt tid, blir svårt i dagens skola där klasserna är större och antalet elever med problematik 

av olika slag ökar. 

 

Respondenterna hävdar att man på grund av resursbrist ibland inte kan ge den hjälp man vet 

att elever behöver i skolan, och det sliter hårt på dagens lärare när man ständigt lever med en 
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känsla av otillräcklighet och tvingas axla fler roller i nedskärningarnas skola än man faktiskt 

har utbildning för. Respondenterna är eniga i sin åsikt att insatserna måste sättas in tidigare. 

Förskolepersonalen ser, enligt den respondent som är verksam i förskolan, vilka elever som 

skulle behöva ha det här stödet redan då och problemen blir inte lättare att hantera ju äldre 

eleven blir och ju högre kraven blir. ”Brandkårsutryckningar” i högstadieåldern är ofta dyra 

och insatserna ger inte lika bra effekt då eleven ofta hunnit hamna rejält efter i skolan och 

tappat självförtroende och tilltro. I gymnasiet och i det efterföljande vuxenlivet galopperar 

kostnaderna för dem som hamnat utanför samhället, och prognosen är inte god. Detta är något 

som jag anser som bör vara en utgångspunkt i planering och utveckling av skolans 

verksamhet. Kan man spara både samhällsekonomiskt och i mänskligt lidande på att sätta in 

resurser tidigare? Screeningen är ett steg i den riktningen, men någonstans på vägen tycks 

satsningen komma av sig. För ingen blir ju egentligen hjälpt av en diagnos så länge den inte 

innebär att man får rätt hjälp med de svårigheter som den diagnostiserade problematiken 

innebär. 

Diskrepansen mellan ideal och verklighet skapar enligt min åsikt en avgrund mellan de som 

sätter upp målen och de som arbetar med att praktiskt utföra dem. I politiken blir ofta just 

skolans verksamhet ett slagträ, inte minst vid valkampanjerna inför valen, och paroller som 

”en skola för alla” och ”världens bästa skola” hamnar i fokus för debatten. Oavsett partifärg är 

politikerna oftast ense om att skolan är viktig och att fler satsningar behövs, men vägen dit är 

inte spikrak och lätt. Det är lätt att fastna i diskussioner om elevernas rättighet att bära keps 

eller inte, samt att tro att rätten att beslagta ”störande utrustning” ensamt ska lösa problemen i 

dagens skola. 

 

Kunskapsbrist i skolan 

Men allt handlar inte bara om ekonomiska resurser att satsa på exempelvis tidigare 

utredningar, fler lärare och mindre klasser. Kunskapens vikt framhålls också av källor i både 

den teoretiska och den praktiska undersökningen. I den teoretiska undersökningen pekar 

rapporter på lokala skillnader i hur bra undervisningen är för neuropsykiatriskt 

funktionshindrade beroende på de anställdas individuella kompetens samt hur de enskilda 

skolorna lagt upp sin undervisning. Respondenterna hävdar att kunskapen kring de 

neuropsykiatriska funktionshindren ökat i skolan – exempelvis via den medvetenhet 

myndigheterna har om de här diagnoserna och den kunskap man idag har när det gäller att 

tidigare hitta och diagnostisera barn för att så tidigt som möjligt anpassa omvärlden och hitta 

rätt behandling - men att dagens lärarroll kräver en duktig pedagog med bredd för att klara av 
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de krav som neuropsykiatrisk problematik ställer på undervisningen. Källorna i den teoretiska 

undersökningen talar om okunskap i lärarkåren, respondenterna talar snarare om en lärare som 

vet vad som behövs göras, men som saknar tid och andra resurser att utföra dem och som 

därmed lever med ett ständigt dåligt samvete. 

 

Tyvärr brukar arbetet med elever med särskilda behov, enligt mina erfarenheter, sällan lyftas 

fram i diskussioner exempelvis på lärarutbildningen. Kanske beror det delvis på att många 

inom skolvärlden anser att undervisningen av elever med särskilda behov främst är en uppgift 

för specialpedagogerna, och att utbildning kring detta ska härledas till kurser i 

specialpedagogik? Jag anser att det är farligt att betrakta det så, eftersom man som lärare ska 

sköta den dagliga klassrumsundervisningen även för elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder. 

 

Föräldrarnas roll 

Jag blev förvånad över den samstämmighet som både den teoretiska och den praktiska delen 

visar när det gäller föräldrarnas betydelse för huruvida den neuropsykiatriskt 

funktionshindrade eleven ska få tillgång till stöd i såväl skola som samhälle i övrigt. Hur 

stämmer det överens med exempelvis barnkonventionens artikel 2 och i förlängningen med 

läroplanerna och skolans uppdrag?  

 

 Min jämförelse mellan de teoretiska perspektiven och de praktiska erfarenheterna visar på en, 

för mig, förvånande överensstämmelse. Statens intentioner och fastslagna riktlinjer och lagar 

avviker visserligen från verkligheten, men även på ett mer teoretiskt plan tycks man både på 

beslutsfattarnivå och på utredande och inblandade myndigheter (illustrerat av exempelvis 

källor som Skolverket eller citerade forskare) medvetna om den här problematiken. Problemet 

verkar snarare vara att ingen riktigt vet hur man ska besegra problemen.  

 

Just skolan blir gärna också en het debattfråga under valår, då politiker ofta lyfter fram skolan 

som en viktig valfråga. Antalet underkända elever blir ett slagträ i debatten och 

regeringsalternativen tävlar nästan om att lansera åtgärder för att komma tillrätta problematik 

som ”disciplinproblem” och ofullständiga betyg. Min åsikt är att min undersökning visar att 

det handlar om mer än de utökade resurser som naturligtvis uppenbarligen också behövs. För 

det första nämns sällan det stora antal elever med neuropsykiatriska funktionshinder (och den 

problematik detta innebär i den dagliga undervisningen) i debatten. Dessutom borde en 
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givande diskussion kring skolan gälla grundläggande tankar om delaktighet, meningsfullhet, 

värdegrundsfrågor (allas lika värde i praktiken) samt – inte minst - om skolans uppdrag och 

lärarens roll. Jag återkommer till detta i min diskussion. 

 

5.4 Uppsatsens syfte och frågeställningar  
Syftet med min uppsats var att ge mig och andra lärare en uppfattning kring situationen i 

dagens skola för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Eftersom jag ska 

arbeta som lärare för barn med den här problematiken är mitt perspektiv i första hand lärarens, 

i det att jag vill få en kunskapsgrund att utgå ifrån för att se till att samtliga elever kan 

tillgodogöra sig min utbildning. Jag anser mig ha uppfyllt mitt syfte. 

Jag anser att jag fått ett omfattande svar på mina frågeställningar. 

 

Fråga 1  - Hur situationen ser ut för elever med neuropsykiatriska funktionshinder i dagens 

skola - är en ganska vid fråga med många trådar. 

 

Teoretiskt visar min undersökning på att en mängd förbättringar, inte minst lagligt och 

värdegrundsmässigt, skett under de senaste tjugo åren. Situationen i dagens 

stat/samhälle/skola innebär att funktionshindrade med självklarhet ska ha samma rättigheter 

som övriga medborgare och att stat/samhälle/skola på var sitt plan (internationella och 

nationella lagar/attityder och omhändertagande/ styrdokument) ansvarar för att verkställa 

detta. Men situationen i skolan är långt ifrån lika enkel som lagtexter, värdegrundstankar och 

styrdokument slår fast. Alla får av olika skäl inte samma chans, och i och med den utveckling 

samhället (och skolan) har mot ett stressigare och mer krävande liv redan från tidiga år blir 

individer med neuropsykiatrisk problematik ännu mer utsatta i både skola och arbetsliv. 

 

Är verkligheten så här nattsvart? Nej, det finns ljuspunkter – forskning har lett till ökade 

kunskaper vilket bland annat lett till en ökad medvetenhet kring de drabbades problematik 

både i samhället och skolan. Screening redan i späd ålder, med medföljande anpassning från 

första början borgar för ett bättre mottagande av och förståelse för de drabbade både i skolan 

och i samhället. Detta kan hjälpa elever att få en bättre självkänsla och prognos än den 

nedslående statistik som varit verklighet tidigare. Hotet mot detta är dock den resursbrist som 

skolan lever med, och där man väntar för länge med att sätta in de åtgärder som krävs. 
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I dagens skola är man dock, enligt respondenterna, idag mer öppen för nya arbetssätt än förr 

vilket gynnar de drabbade eleverna. Tydliggörande pedagogik är bra för alla elever, liksom en 

individualiserad plan där varje elev och dennes förutsättningar måste beaktas. En intressant 

paradox mellan elevernas behov och dagens skolas värderingar ser jag i att respondenterna 

pekar på att en alltför elevvalsstyrd och elevsjälvständig pedagogik inte gynnar de här 

eleverna, eftersom tydliga ramar, klara instruktioner och gemensamt arbete ger mer stadga än 

helt fria förutsättningar. 

 

Fråga 2 För att på ett djupare plan kunna hitta och undersöka skillnader mellan statens 

styrdokument, samhällets värderingar och skolans verklighet har jag ställt en litterär 

undersökning mot en intervjuundersökning. Jag har redan jämfört de båda undersökningarna 

mot varandra under punkt 5.3, och nöjer mig här med att konstatera att jag blev förvånad över 

den samstämmighet som de båda perspektiven trots allt visade kring de problem som finns. 

Både litterära och muntliga källor pekar mot en diskrepans mellan ideal och verklighet, och 

den viktiga skillnaden som fanns var mellan styrdokumentens instruktioner kring 

individualisering och det speciella ansvar som skolan har för elever med funktionshinder, och 

hur man klarade att efterleva det i verksamheten. Brist på resurser och kunskap var en 

förklaring som båda undersökningarna pekade på.  

 

5.5 Diskussion 
Min undersökning har gett mig svar på många av mina frågor, men den har (framför allt 

genom intervjudelen) fött nya frågeställningar att fundera över och bära med mig i min 

utbildning och i mitt kommande yrkesliv. Följande diskussionsfrågor bär jag med mig; 

 

Hur ser dagens lärarroll ut, och hur kommer den att utvecklas i framtiden? 

Är man som nyutexaminerad lärare verkligen redo att möta de krav som ställs på dagens 

lärare? Kan detta i så fall vara en anledning till att så många nytillträdda lärare antingen går in 

i väggen eller byter jobb redan efter en kort tid i yrket? En av respondenterna talar om den 

alienation som lärare tycks leva med, där man inte våga erkänna att man kört fast och hellre 

tiger och lider än vågar be sina kollegor om råd och stöd. Rädslan för att inte anses 

professionell kan också leda till att man paradoxalt nog inte riktigt vågar vara den vuxna 

förebild man nog innerst inne vill vara. En människa av kött och blod som vågar erkänna sina 

svagheter, och som vågar ta upp även svåra men angelägna ämnen som löpande dyker upp 
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även om man ligger efter i sin egen ämnesplanering. Jag misstänker att självförtroende och 

erfarenhet går hand i hand, och tror att man som ny lärare skulle må mycket bra av att ha en 

mentor som vid regelbundna möten kan ge stöd. Frågan är om det är praktiskt genomförbart. 

 

När det gäller de elever som av olika skäl behöver extra mycket stöd och hjälp (exempelvis de 

neuropsykiatriskt funktionshindrade) anser jag att lärarutbildningen under hela 

utbildningstiden genomgående borde anlägga ett perspektiv där elever med särskilda behov 

och deras inlärning hela tiden blir en del av upplägget. Alternativa lektionsupplägg och en 

anknytning till verklighetens utmaningar i klassrummet anser jag skulle borga för att göra 

nyutexaminerade lärare bättre förberedda för de pedagogiska utmaningarna i verkligheten. 

 

Skolans, och i förlängningen lärarens ansvar tycks bara öka. Lärarrollen tycks om möjligt bli 

allt mer komplicerad och mångfacetterad. Respondenternas skildring visar på en lärarroll som 

idag innebär att arbetsuppgifterna sträcker sig från uppfinningsrik pedagog till kurator, 

förebild och övervakare. En viktig faktor för i vilken utsträckning eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig utbildningen är lärarens pedagogiska bredd och förmåga att hitta rätt 

individualiserade lösningar efter elevernas behov. Detta ställer naturligtvis krav på både 

läraren och dess utbildning som kan vara svår att nå upp till. Räcker vår utbildning till för att 

vi ska kunna spela alla ”roller” tillräckligt bra? 

 

Det leder oss in på ytterligare en i mina ögon viktig diskussionspunkt; Vi måste starta en 

allmän diskussion kring lärarnas uppdrag. Vad är rimligt att läraren ska klara av med de 

resurser och den utbildning man har? Bör lärarens befogenheter utökas för att kunna klara 

uppdraget, och vad innebär i så fall detta? Får skolan, och i slutändan läraren, klä skott för ett 

samhällsproblem som i själva verket i mångt och mycket ligger utanför skolans kontroll?  

 

Sviker vuxenvärlden eleverna genom att ge dem en normlös tillvaro? 

Christers tankegångar kring vuxenvärldens påstådda svek mot ungdomarna genom den 

normlöshet och brist på konsekvens som han anser förödande för barnen är kontroversiell. 

Man kan också dra kopplingar till Kärfves tolkning av det kaosartade mötet mellan 

författarinnan Claesson och en högstadieskola. Och inte desto mindre kan jag inte låta bli att 

tänka på deras ord när jag läser artiklar om rotlösa barn som planlöst begår brott och tycks ha 

tappat all respekt för både vuxenvärld och lagar. Ett talande (och dessutom vardagligt banalt 

och tillsynes oförargligt) exempel är Christers berättelse om den rökande eleven på 
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skolgården. Kanske kan den här normlösheten vara en anledning till att de neuropsykiatriska 

diagnoserna ibland betvivlas av dem som arbetar med eleverna? Detta leder mig också in på 

nästa diskussionsfråga; 

 

 Diagnosen – fortfarande omtvistad 

Trots att man numera accepterat forskningens slutsats att neuropsykiatriska funktionshinder 

har medicinskbiologiska orsaker möter man uppenbarligen ibland skeptiska röster bland dem 

som möter barnen. Min undersökning visar på den här skepticismen från både forskarhåll och 

skolpersonal (som jag presenterat i både den praktiska och teoretiska delen av min 

undersökning), och som framhärdar i sina åsikter att problematik som exempelvis 

koncentrationssvårigheter och andra svårigheter i inlärningsituationen i många fall beror på 

brister i elevernas omvärld. Det kan exempelvis handla om den brist på gränser och på stabila 

vuxenkontakter i vårt rörliga samhälle som respondenten Christer och Kärfve lyfter fram. 

 

Jag har redan tidigt sagt att jag inte tänker ge mig in i den här inflammerade debatten, och jag 

vill poängtera att man idag anser det bevisat att det finns en medicinskbiologisk orsak till 

diagnoserna. Jag tycker ändå att det är intressant att lyfta fram de argument och den 

problematik som belackarna presenterar. Konflikten påverkar ju synen på och (i 

förlängningen) villkoren för de drabbade, vilket kan vara negativt genom de fördomar som 

både drabbade, deras anhöriga – och  i förlängningen också deras lärare - kan utsättas för. 

Men om man accepterar det vedertagna medicinskbiologiska orsakssambandet, kanske man 

ändå kan dra slutsatsen att man som lärare bör fundera kring vilka möjligheter man ger sina 

elever i klassrummet, där en ostrukturerad och kaosartad miljö utan gränssättande och 

konsekvenser inte gynnar inlärningen för någon elev, och i synnerhet inte för de elever som 

har svårigheter inom det här spektrumet? Kombattanterna är i alla fall eniga om att en 

ogynnsam tillvaro gör de här svårigheterna mer framträdande och uttalade, vilket leder till en 

diagnostisering kanske inte blir lika nödvändig i en miljö med bättre förutsättningar. Det ska 

ju inte vara diagnosen i sig som styr skolans insatser och upplägg, utan elevens personliga 

hinder och möjligheter (oavsett en eventuell diagnos) om man ska gå efter styrdokumenten. 

Mina tankar kan visualiseras genom att likna situationen vid exemplet med den rullstolsburna 

och hur en byggnad med hiss tar bort funktionshindret i den situationen.  Det utvidgade 

hälsobegreppet, där man ser på olika faktorer runtomkring den drabbade och hur det inverkar 

på funktionshindrets svårigheter är också tillämpbar i skolmiljön. Vilka faktorer finns som 

påverkar Kalle eller Lisas situation i klassrummet? Det handlar om ett helhetsperspektiv som 
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man nog som lärare måste ha. Man måste också, som flera respondenter framhöll, se 

människan bakom diagnosen. Alla är vi individer, med personliga intressen, mål och styrkor, 

oavsett om det står DAMP eller NÄRSYNT i våra journaler. 

 

Varför får inte alla elever samma chans? 

Mest anmärkningsvärt tycker jag att respondenternas enhälliga nej på frågan om alla elever 

får samma chans i dagens skola är. Deras trovärdiga svar är ett bra exempel på den differens 

som finns mellan de teoretiska anvisningarna och de praktiska möjligheterna.  
 

Styrdokumenten är tydliga i sin ansvarfördelning och sina mål – men skillnaden mellan vad 

som är teoretiskt möjligt och praktiskt möjligt tycks fortfarande vara stor. Det tycks inte heller 

finnas någon som kan svara på hur man ska lösa den ekvationen, åtminstone inte under 

gällande ekonomiska ramar. Det är något som man som lärare måste fundera över och 

diskutera. Framför allt tror jag att samtliga inblandade parter måste våga samarbeta kring de 

här frågorna utan prestige. För skolan kan inte ensam lösa det här problemet – det är, enligt 

min åsikt, en av vår tids större och svårare samhällsfrågor.  
 

5.6  Mina erfarenheter av och tankar kring uppsatsen 
Jag har, som jag redan inledningsvis konstaterade, länge brunnit för de här frågorna och min 

önskan att göra en djupare undersökning för att försöka hitta de svar jag som lärare söker 

kring min roll i sammanhanget ledde till en mycket omfattande uppsats. Ämnet är utan tvekan 

stort, och det finns många infallsvinklar och trådar att följa upp. Jag anser dock att jag fått 

många intressanta svar, men också fler frågeställningar att fundera kring och utforska samt 

diskussionsunderlag att ta med mig i min utbildning och i mitt framtida läraruppdrag. 
 

Jag är mycket glad över att jag fick möjlighet att intervjua de tre respondenterna. Dels förstås 

som en motvikt till den teoretiska delen av undersökningen, men också som inspirationskälla 

och värdefull erfarenhet för mig som blivande lärare. 
 

Det finns inga enkla svar på de frågor jag väckt i min diskussion. Trots alla goda föresatser 

finns fortfarande svårutrotade orättvisor och ojämlikheter i skolan. Hur ska vi kunna lära 

eleverna om allas lika värde, och de rättigheter vi alla enligt konventionen om mänskliga 

rättigheterna och barnkonventionen ska ha när vissa elever exempelvis i själva verket slås ut 

redan i förskoleklassen? När vikten av engagerade föräldrar som orkar slåss för sitt barns 

rättigheter är en avgörande faktor för den hjälp och stöd barnet kommer att få i skola och 
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samhälle?  Ingen av de respondenterna vill dock se allas lika chans i skolan som en utopi, och 

inte jag heller. Som lärare får man inte heller någonsin släppa taget om den strävan att nå en 

så jämlik och rättvis skola som möjligt för alla elever. Den här uppsatsen har hjälpt mig att 

sätta fokus på både problem och möjligheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervju-underlag 
 
1. Vad heter du? 
 
2. Vilken utbildning och yrke har du?  
 
3. Vilka är dina arbetsuppgifter? Ålder på barnen? 
 
4. Hur länge och på vilket sätt har du arbetat eller kommit i kontakt med barn och/eller 
ungdomar med NP-problematik (med eller utan diagnoser)? 
 
5. Vilka typer av NP-funktionshinder möter du oftast? (dvs är vanligast förekommande enligt 
din åsikt. Varför?) 
 
6. Upplever du att barn och ungdomar med NP-funktionshinder ökat under de senaste 20 
åren?  
 
7. Är det någon/några speciell diagnos som du upplever har ökat mer än de andra eller 
tvärtom under den här tiden? 
 
8. Varför tror du att det är så? 
 
9. Anser du att synen på NP-funktionshinder och de drabbades situation ändrats i  
 
staten 
samhället i övrigt (= medborgare över lag) 
skolans  
 
ögon under den här tiden? 
 
10. Om det ändrats, i så fall hur och varför? Positivt och negativt? 
 
11. Kan du se en förändring hur man arbetar praktiskt med drabbade barn/ungdomar inom ditt 
arbetsområde? Ge exempel i så fall. 
 
12. Ställs diagnoser enligt din åsikt över lag tidigare eller senare idag än för tjugo år sedan? I 
så fall varför? 
 
13. Vilka positiva/negativa aspekter kan du se med tidig/senare diagnostisering? 
 
14. Hur påverkar det ert arbete med en elev om denne har diagnos? Krävs det exempelvis för 
att få viss hjälp, eller frigörs extra resurser om barnet kan visa upp en diagnos? Är det olika 
för olika diagnoser vilken och hur mycket hjälp som erbjuds? 
 
15. Vad gör du om du träffar på en individ som du anser uppfylla kriterierna för en diagnos? 
 
16. Finns det ett motstånd bland barn och/eller föräldrar mot att diagnos ställs? 
Vad grundar sig motståndet på? 
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17. Hur stor roll har föräldrarnas inställning och engagemang i att diagnos ställs? 
 
18. Hur stor roll spelar föräldrarnas inställning och engagemang i hur mycket hjälp barnet får 
med sitt funktionshinder i skola och samhälle? 
 
19. Lagstiftning har ju tillkommit, exempelvis har alla elever i grundskolan som riskerar att 
inte klara målen rätt till åtgärdsprogram utan att behöva ha diagnos. Du som mött elever under 
en längre tid – anser du att eleverna idag över lag får bättre stöd och hjälp vid behov? 
Påverkas detta av om de har diagnos eller inte? 
 
20. Anser du att det är svårt att omsätta elevernas fastslagna rätt till hjälp och stöd till praktisk 
verklighet i skolan? I så fall hur? Ge gärna exempel. 
 
21. Tidigare fanns ett lärlingssystem för dem som inte orkade eller klarade av gymnasieskola, 
idag hamnar många utanför arbetsmarknaden för att man inte orkat slutföra gymnasiet (eller 
inte ens kommit in). Å andra sidan har man numera tagit politiska beslut för att ge alla plats i 
gymnasiet efter sina förutsättningar – det omdebatterade s k I V-programmet. Anser du att en 
NP-problematik kan innebära ett större eller mindre problem för äldre elever idag när 
gymnasiet i praktiken är obligatorisk för att få jobb? 
 
22. Vilka förändringar skulle du vilja se i skolan i allmänhet och gymnasiet i synnerhet för att 
förbättra villkoren för elever med NP-problematik? Praktiskt? 
 
23. Med all respekt för att varje individ har sina svagheter och styrkor - Hur kan man praktiskt 
och mer generellt förhålla sig till elever med Np-problematik för att underlätta deras skolgång 
– det vill säga ditt bästa råd till en lärare! 
 
24. Anser du att alla elever idag får samma chans i skolan? Skiljer det sig mellan förskola, 
grundskola och gymnasium? Varför anser du det? Är det en utopi? 
 
25. Tycker du att vi ger eleverna bättre förutsättningar i skolan idag än för tjugo år sedan. 
Skiljer sig det mellan förskola, grundskola och gymnasium? 
 
26. Har du några egna tankegångar som du vill ta upp? 
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Bilaga 2  Upplägg av frågorna sett till de tre undersökta fälten 
 
De tre fälten behandlar diagnosen (3.3 En NP-Diagnos), attityder och förutsättningar (3.4 
Attityder och förutsättningar) samt lärarrollen (3.5 Gymnasielärarens roll.). 
 
 
Fråga 1-4  handlar om intervjupersonen och deras utbildning, yrke och arbetserfarenhet, och 

används i presentationen av intervjupersonerna. 

 

Fråga 5-8 handlar om deras upplevelse av hur förekomsten av neuropsykiatriska 

funktionshinder förändrats under de senaste tjugo åren, samt om de anser att någon 

problematik blivit vanligare än övriga. (Se 3.3 En NP-Diagnos) 

 

Fråga 9-11 ställer frågan om hur intervjupersonerna upplever att synen på neuropsykiatriska 

funktionshinder förändrats i stat, samhälle och skola under de senaste tjugo åren, samt hur det 

påverkat arbetsplatsens arbetssätt.(Se 3.4 Attityder och förutsättningar) 

 

Fråga 12-16 koncentrerar sig på själva diagnosen och diagnostiseringen och dess effekter för 

den diagnostiserade och dess omgivning. Men också på den drabbades och dess omgivnings 

syn på diagnostisering. (Se 3.3 En NP-Diagnos) 

 

Fråga 17-18 utreder de intervjuades tankar kring föräldrarnas medverkan, samt vilken effekt 

den har för den drabbades diagnostisering och utveckling. (Se 3.4 Attityder och 

förutsättningar.) 

 

Fråga 19-20 ställer frågan huruvida skolans hjälp till de neuropsykiatriskt funktionshindrade, 

i intervjupersonernas ögon, överlag är bättre eller sämre idag, samt vilka problem och 

möjligheter som finns. (Se 3.4 Attityder och förutsättningar.) 

 

Fråga 21 handlar om dagens gymnasieskola och dess upplägg. Är det bättre eller sämre för de 

neuropsykiatriskt funktionshindrade med dagens upplägg? (Se 3.4 Attityder och 

förutsättningar.) 

 

Fråga 22-23 söker råd och delgivande av egna erfarenheter från de intervjuade, med fokus på 

ett framtida arbete som gymnasielärare. (Se 3.5 Gymnasielärarens roll.) 
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Fråga 24-25 ställer en svår men angelägen fråga till de intervjuade; Får alla elever idag 

samma chans och samma möjligheter i skolan? Har förutsättningarna över lag förbättras eller 

försämrats för eleverna med neuropsykiatrisk problematik under de senaste 20 åren? (Se 3.4 

Attityder och förutsättningar.) 

 

Fråga 26 ger ordet fritt till den intervjuade – har denne något som han eller hon vill tillägga 
utöver det som kommit fram tidigare. (Se 3.5 Gymnasielärarens roll.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


