
Barn och ungdomar i moderna,
högteknologiska och utvecklade
länder vistas en stor del av sin

vakna, aktiva tid i skolan. Skolans inre
arbete, skoldagens uppläggning, de
praktiska och teoretiska inslagen blir
barnens och ungdomarnas arbetsmiljö
på samma sätt som arbetsplatsen är de
vuxnas arbetsmiljö. I likhet med att
vuxna kan drabbas av »arbetsskador»
som kan hänföras till arbetsmiljön ris-
kerar också barn och ungdomar att
drabbas av fysiska och psykiska sym-
tom, som i sin tur kan relateras till deras
arbetsmiljö under skoldagen.

Skolan som arbetsmiljö
Synen på skolan som arbetsmiljö för

barn och ungdomar har regelbundet
växlat under den snart 160-åriga period
som vi i Sverige har haft obligatorisk
skolgång. Dessa »paradigmskiften» har
påverkat synen på och behovet av en
särskild skolhälsovård/elevvård [1].

I början av 1900-talet, efter det att
den obligatoriska skolan funnits i unge-
fär 60 år, hade kunskaper erhållits som
talade för att barn kunde utveckla psy-
kiska problem och beteendesvårigheter

om de utsattes för felaktig pedagogik el-
ler felaktiga krav under skoldagen. In-
sikten om att skolan som arbetsplats
kunde framkalla psykiska symtom hos
barnen ledde till att en kroppslig och en
psykisk skolhälsovård tillskapades, och
att samarbete utvecklades mellan skol-
hälsovårdens företrädare och lärarna. 

En integrering uppstod av medicins-
ka, psykiatriska, psykologiska, sociala
och pedagogiska kunskaper som ledde
till att elevhälsovårdsteam med sjuk-
sköterskor, läkare, psykologer, kurator
och specialpedagoger bildades. I några
av de större städerna inrättades också
särskilda skolpsykiatertjänster [2].

Pedagogiken viktig även
för barnens psykiska hälsa
Empiriska fynd bekräftade att  felak-

tig pedagogik verkligen gjorde att barn
med inlärningssvårigheter, dyslexi och
begåvningshandikapp fick psykiska
symtom och beteendestörningar, men
att det motsatta också gällde [3]. Ge-
nom att förändra skolans pedagogiska
arbete kunde psykiska symtom och be-
teenderubbningar bringas att försvinna,
inlärningssituationen förbättras och
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Har vi en skola för alla? Och hur goda möjligheter
ger vi nybörjaren att klara skolan?

Dessa frågor, jämte hur barn med funktionshinder skall
integreras i skolan, var centrala vid ett symposium arrangerat
av Medicinska forskningsrådets planeringsgrupp för barn- och
ungdomspsykiatrisk och socialpediatrisk forskning i anledning
av den pågående skoldiskussionen och Barnpsykiatrikommitténs
arbete. 

Deltagarna redovisar själva översiktligt sina bidrag.
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barnens utveckling normaliseras. Sär-
skilda läroböcker skrevs i skolpsykiatri
om »mentalhygien och pedagogik» [4]
och om specialpedagogiskt arbete med
elever i behov av särskilt stöd och sär-
skild stimulans. 

I läroböcker om specialpedagogiskt
»terapeutiskt» arbete står att finna att
barns beteende efter observation kunde
omtolkas från ett negativt till ett »posi-
tivt» beteende. Skolk som uppfattats
som uttryck för »lättja och vanart» kun-
de efter utredning omtolkas till »flykt-
beteende undan överkrav», och beteen-
det visade sig också kunna påverkas i
positiv riktning av det pedagogiska ar-
betet [5, 6].

Som ett resultat av de kunskaper och
insikter som uppnåtts vid samarbetet
mellan skolhälsovården och pedagogi-
ken kom kravet på att skolan skulle an-
passas individuellt till elevens förutsätt-
ningar i stället för att eleven skulle an-
passas till skolans generella krav. Från
1930-talet fram till 1970-talet uppstod
därför i Sverige en skola baserad på lä-
kepedagogisk och mentalhygienisk
grund, en skolform som innebar en dif-
ferentiering av eleverna. Efter skolmog-

nadstest fick barnen börja antingen i
normalklass, i skolmognadsklass, i läs-
och skrivklass eller gå i särskild stöd-
och hjälpklass [7, 8].

Kr itik
ledde till r eformer
Den differentierade läkepedagogis-

ka skolan fick en positiv effekt på det
psykiska hälsoläget hos eleverna, men
kom efter ett par decennier att kritiseras
[9]. Kritiken hade två väsentliga ut-
gångspunkter: den ena gällde det »me-
dicinska synsättet» på eleverna, den
andra gällde risken för stigmatisering.
Den differentierade skolan misstänktes
kunna leda till onödig utslagning ge-
nom att eleverna »stämplades» som till-
hörande olika kategorier, vilka sedan
kunde påverka hela deras framtida ut-
veckling.

På grund av kritiken vidtogs refor-
mer som förändrade skolan under 1970-
och 1980-talen. Elever med olika förut-
sättningar att klara skolgången ställdes
på nytt inför jämförbara krav, vilket allt-
så innebar en återgång till det synsätt
som hade rått innan den differentierade
skolan infördes.

Polarisering
I ett skolhälsovårdsperspektiv kom

den nya skolreformen att leda till en po-
larisering mellan ett »medicinskt» och
ett »pedagogiskt/psykologiskt» synsätt
inom elevhälsovården. Det tidigare
samarbetet mellan skolsköterskan,
skolläkaren, skolpsykiatern, skolpsy-
kologen, skolkuratorn och speciallära-
ren kom successivt att försvinna på
många ställen i och med att de olika yr-
kesföreträdarna fick nya och annorlun-
da arbetsuppgifter inom teamet. Det
blev omodernt att observera och utreda
barn som hade svårigheter i skolsitua-
tionen, kunskaper om bl a inlärnings-
svårigheter och begåvningshandikapp –
t ex kunskaperna om dyslexi – försvann.

Anmärkningsvärt och bekymmer-
samt är också att kunskapen om sam-
bandet mellan skolan som barnens ar-
betsmiljö och förekomsten av psykiska
problem/beteenderubbningar utlösta av
skolmiljön också försvann [10-12].

Angeläget diskutera hur
nybörjar na skall tas om hand
1990-talet har blivit ett decennium

när barns och ungdomars psykiska häl-

Det är angeläget att diskutera hur
nybörjare tas om hand i skolan så att
deras framtida hälsa inte äventyras.
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sa allt mer börjat stå i fokus. Detta har
säkert många orsaker; den förändrade
ekonomin, liksom omorganisationen av
den offentliga sektorns ansvarsområden
och resurser, spelar säkert in. I skolan
har mycket omfattande förändringar
vidtagits. Huvudansvaret för skolgång-
en har flyttats över från staten till de en-
skilda kommunerna. En integration har
skett mellan barnomsorg/fritidsverk-
samhet och förskola/skola. Skolstarten
har förskjutits i och med att 6-åringar

får möjlighet att börja skolan. Skolpeng
och friskolor har införts. Ytterligare
förändringar inom skolans inre arbete
annonseras i form av större klasser, fär-
re lärare och minskade resurser när det
gäller elev- och skolhälsovård. 

Mot bakgrund av detta är det angelä-
get att diskutera hur nybörjare skall tas
om hand och hur barn med funktions-
nedsättningar skall stödjas så att deras
framtida hälsa inte äventyras. 

Per-Anders Rydelius

▲

Lätt glömma bort
de sent mognande barnen

Barn är olika på många sätt. Inom
samma åldersgrupp föreligger
ända upp i adolescensen stora

skillnader avseende biologisk mog-
nadsgrad som i sin tur påverkar barnets
förutsättningar att klara genomsnittliga
och åldersförväntade krav. En avvikelse
i mognaden kan innebära problem att
»vara som andra», att motsvara egna
och andras förväntningar, att trivas och
klara de krav man ställs inför i hemmet,
i skolan, i kamratkretsen och i samhäl-
let i stort. 

Indi viduella
skillnader i mognad
Individuella skillnader i mognad

tycks få allt större betydelse i det mo-
derna samhället med dess stora krav på
anpassning och färdigheter såsom
språklig förmåga, motorik och snabbhet
i perception, liksom bearbetning av
upplevelser, intryck, känslor osv. Barn
som upplever sig vara annorlunda riske-
rar att utveckla dåligt självförtroende,
bli utpekade och kan senare bli socialt
utslagna utan chans att tillgodogöra sig
samhällets möjligheter. Skolgången
och dess planering kan bli av avgörande
betydelse för dessa barns senare an-
passning.

Avvikande biologisk utveckling och
mognad hos barn kan ha olika orsaker,
alltifrån att vara uttryck för normalvari-
ation till att bero på könsrelaterade eller
familjära konstitutionella genetiska
faktorer. Vissa sjukdomstillstånd är
också förenade med mognads- eller ut-
vecklingsstörningar. 

Vid diagnostik måste man därför
hålla i minnet att det hos ett speciellt
barn kan röra sig om komplexa samtidi-
ga orsakssammanhang. En konstitutio-
nell familjär mognadsstörning kan upp-
träda tillsammans med specifika fakto-
rer som förorsakar dysfunktion i centra-
la nervsystemet, som tex skador och

sjukdomar i hjärnan. Till detta kommer
att det hos vissa barn kan föreligga en
mognadsasynkroni: ett barn med sen
språklig utveckling eller med dyslexi
kan framstå som välutvecklat på grund
av att det har en normal allmän fysisk
utveckling.

Gruppobservationer
Det är inte möjligt att ge vare sig en

entydig eller en enhetlig bild typisk för
tidig respektive sen utveckling. Symto-
matologin är nämligen individuell, men
innefattar vanligen såväl neurologiska
och somatiska som psykiska och socia-
la symtom. Problematiken och symto-
matologin kan därför bäst sammanfat-

tas utifrån gruppobservationer av barn
hos vilka en avvikande biologisk mog-
nad konstaterats [13, 14]:

Barn födda tidigt eller sent på året.
Olika undersökningar har visat att de
barn som är födda i början av året i ge-
nomsnitt har bättre skolmognad än de
som är födda sent på året. Detta talar för
att redan de små skillnader i biologisk
mognad som faller inom tidsramen av
ett år kan vara betydelsefulla för barnets
skolstart.

Ordinära skolbarn. En uppföljning
av och jämförelse mellan 260 barn i en
årskull nybörjare vars mognad bedömts
redan vid skolstarten visade stora indi-
viduella skillnader i såväl centralnervös
mognad (mätt med CRT-metod, sk
komplex reaktionstid) som anpassning
vid skolstarten, under skoltiden och ef-
ter grundskolans slut. Vid 7 års ålder
framkom en mognadsdifferens på mel-
lan två och fyra år avseende faktorer
som motorisk och språklig utveckling,
koncentration och uthållighet. 

Under det första skolåret konstatera-
des även skillnader avseende skolpre-
stationerna, där de sent mogna barnen
vanligen hade dåliga prestationer i
gymnastik och i svenska språket trots
att de inte skilde sig intellektuellt från
de normalmogna barnen. Retrospektivt
framkom också att många av de sent
mognande barnen av barnhälsovården
hade noterats  ha talstörningar redan vid
4 års ålder. De årliga uppföljningarna
visade på en mognadsutjämning både
inom samma åldersgrupper och mellan
könen. 

Då barnen lämnade grundskolan vi-
sade det sig att många av dem som var
sent mogna vid 7-årsåldern, framför allt
pojkar, erhöll mycket svaga slutbetyg,
särskilt i svenska och i gymnastik. Upp-
följningen under grundskoletiden visa-
de på tydliga samband mellan mognad
och skolframgång. En relativ omognad
kunde ha en allvarlig negativ inverkan
på både prestationer och självkänsla,
och reducerade möjligheterna till fram-
tida utbildning. Många av dessa barn
kom till barnpsykiatrisk vård, och
många av dem hade dyslexi.

Barn i barnpsykiatrisk vård. I en
konsekutiv grupp av 112 barn (70 poj-
kar, 42 flickor) som remitterats till barn-
psykiatrisk klinik på grund av diagnos-
tiska svårigheter eller allvarliga psykis-
ka problem undersöktes betydelsen av
sen mognad/utveckling. Resultaten
stärkte tidigare observationer att en sen
fysisk mognad allvarligt kan bidra till
både störd psykisk hälsa och avvikande
psykosocial utveckling. 

Utöver detta noterades ofta familje-
problem i denna grupp. Många barn
hade varit placerade för vård utanför det
biologiska hemmet. Fysisk och psykisk

’’ Vid diagnostik måste man
därför hålla i minnet att det
hos ett speciellt barn kan
röra sig om komplexa samti-
diga orsakssammanhang.
En konstitutionell familjär
mognadsstörning kan upp-
träda tillsammans med spe-
cifika faktorer som förorsa-
kar dysfunktion i centrala
nervsystemet, som tex ska-
dor och sjukdomar i hjär-
nan. Till detta kommer att
det hos vissa barn kan före-
ligga en mognadsasynkroni:
ett barn med sen språklig ut-
veckling eller med dyslexi
kan framstå som välutveck-
lat på grund av att det har
en normal allmän fysisk ut-
veckling.’’
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ohälsa och alkoholmissbruk förekom ej
sällan i familjen. Skilsmässa var vanlig.

Ungdomar i tonåren (280 pojkar,
310 flickor) som besökte en tonårsmot-
tagning på grund av fysiska, psykiska
eller sociala problem uppvisade en stör-
re spridning i den biologiska mognaden
än förväntat. Här framstod även att en
tidig mognad kan leda till problem hos
flickor. Hos dem kunde den tidiga mog-
naden leda till vantrivsel bland jämnåri-
ga och en önskan att umgås med äldre,
vilket i sin tur ledde till aggressivt bete-
ende, konflikter med omgivningen och
anpassningsproblem.

Bland såväl pojkar som flickor på-
verkades självupplevelsen negativt av
en sen mognad. De sent utvecklade poj-
karna uppvisade också stora sociala
problem avseende både skolanpass-
ningen och risken att utveckla missbruk
och kriminalitet. 

Omhändertagande
Även om omognaden i sig kan ses

som något temporärt som »växer bort»
måste det omogna barnet omhändertas
på rätt sätt för att senare problem inte
skall uppstå. En god förskolepedago-
gik, liksom en väl planerad och genom-
förd skoldag är viktiga inslag i behand-
lingen. Skoldagen måste planeras ut-
ifrån de omogna barnens situation, som
vanligen karakteriseras av sen språkut-
veckling, dålig motorik, bristfällig kon-
centration och uthållighet samt en kog-
nitiv långsamhet.

Miljön kring omogna barn som blir
föremål för barn- och ungdomspsykiat-
risk utredning utmärks inte sällan av
samtidiga sociala stressfaktorer. En fa-
miljeproblematik finns vanligen. Den-
na kan vara sekundär till den stress bar-
nets beteende ger upphov till, men den
kan även vara uttryck för ett konstitutio-
nellt särdrag i familjen, eller en konse-
kvens av att någon förälder haft eller har
liknande problem som barnet uppvisar.
Man måste sålunda i många fall räkna
med en multifaktoriell belastning och
att det omogna barnet ej sällan befinner
sig i en riskmiljö.

Skolans pedagogiska  arbete bör där-
för ske med kunskaper hämtade både
från skolhälsovården och från barn- och
ungdomspsykiatrin. För att detta skall
vara möjligt bör lärarna ges vidareut-
bildning om den biologiska utveckling-
ens betydelse för inlärning och skolan-
passning. På samma sätt bör läkare och
andra yrkesgrupper inom skolhälsovård
och barn- och ungdomspsykiatri få kun-
skaper om lärarnas arbetssituation och
arbetssätt. Om så sker kan barnets be-
hov beaktas med hänsyn till dess ofta
komplexa situation, där biologiska/pe-
dagogiska, psykologiska och sociala
faktorer ofta samvarierar.

Max Frisk

Hörselskadade elever är i behov
av extra stöd i skolan av flera an-
ledningar; de har ofta såväl hör-

svårigheter som språkförseningar och
tilläggshandikapp. I olika undersök-
ningar har vart fjärde till vart femte barn
med hörselskada visat sig ha tilläggs-
handikapp, av vilka de vanligaste är
synhandikapp (inkluderande brytnings-
fel, som kräver korrektion), rörelsehin-
der och begåvningshandikapp (motive-
rande särskoleundervisning). Fysiska
problem förekommer hos 20 procent av
hörselskadade, hos 2 procent av nor-
malhörande; speciella problem (inlär-
ningssvårigheter, koncentrationsstör-
ning, läs- och skrivsvårigheter, psykis-
ka problem) förekommer hos 25 pro-
cent av hörselskadade, hos 4 procent av
normalhörande [15]. 

Brister i språkliga begrepp påverkar
också skolprestationerna. Hörselskada-
de elever har sämre ordförråd, sämre
kunskap om matematiska termer och
sämre förmåga att lösa matematiska
problem än normalhörande kamrater.
Skillnaderna ökar med stigande ålder
och högre klasser. Ett viktigt pedago-
giskt problem är därför att verkligen
uppmärksamma, förstå och beakta svå-
righeterna hos de hörselskadade bar-
nen. Trots att barnen kanske har ett bra
språk och ett gott tal kommer de till kor-
ta vid talspråklig kommunikation. En
stor del av skolans inlärningsmetodik
bygger på talspråklig kommunikation
med frågor, svar och instämmanden i att
informationen gått fram. God pedago-
gik kräver därför kunskaper om hörsel-
handikapp.

Viktigt mäta hör selskadan
Graden av hörselskada anges ofta i

decibel hörselförlust. Detta är dock en-
dast ett grovt mått på hörsvårigheterna.
Med samma grad av hörselnedsättning i
decibel kan två barn ha helt olika förmå-
ga att uppfatta tal redan i tyst miljö be-
roende på hörselskadans typ (förekomst
av rent ledningshinder, sensorineural
nedsättning respektive dysfunktion
inom övriga centrala funktioner). 

Förmågan att uppfatta tal i buller va-
rierar också mellan individer med sam-
ma grad av hörselnedsättning. En un-
dersökning av skolbarn med normal
hörsel på ett öra och grav nedsättning
(mer än 69 decibel i tonmedelvärde) på
det andra örat visade stora variationer i
barnens förmåga att urskilja testme-
ningar i fritt fält med störljud presente-
rat mot det friska örat [16]. 

Förenklat kan sägas att barn med ett

rent ledningshinder ofta klarar sig i van-
lig klass, under det att barn med sensori-
neural nedsättning fordrar undervisning
i särskild grupp.

Små grupper bäst
En hörselskada medför kommunika-

tionssvårigheter som gör att särskilda
krav ställs på både skolbyggnaden och
undervisningen. Barnen klarar sig van-
ligen bättre i små undervisningsgrupper
i lokaler som är akustiskt anpassade.
Undervisningsmetodiken måste också
passa det hörselskadade barnets behov
av läppavläsning. Läraren kan inte peka
på en bild och samtidigt kommentera
dess innehåll. Kommentaren måste
komma först och sedan pekningen. 

För att en hörselskadad elev skall
kunna gå i vanlig klass fordras flera åt-
gärder. En akustisk sanering måste ske
av klassrummet, där hörseltekniska
hjälpmedel måste installeras och under-
visningsmetodiken anpassas. Ofta be-
höver eleven kvalificerat pedagogiskt
stöd av en speciallärare, och behov av
personlig assistent är inte ovanligt [16].
Det flesta hörselskadade elever fullgör
sin skolgång i vanlig klass med stöd och
hjälp enligt ovan. Erfarenheterna är
dock att undervisningstakten ibland blir
långsammare, vilket kan vara irriteran-
de för normalhörande barn, och de hör-
selskadade eleverna får ibland svårt att
hänga med i klassens sociala liv. 

Sådana erfarenheter från hörselska-
dade elevers svårigheter att följa under-
visning i normal klass tvingar ibland
fram bildandet av särskilda undervis-
ningsgrupper med mellan fyra och nio
elever per klass. En liten barngrupp
medför emellertid också nackdelar, bl a
genom mindre stimulans från kamrater-
na och svårigheter i kamratkontakter
för flickor – pojkar dominerar i antal i
sådana undervisningsgrupper och en
ensam flicka blir lätt utanför. I en skola
för alla måste därför de hörselhandikap-
pades pedagogiska och sociala behov
samt krav på lokalernas utformning och
utrustning bli föremål för särskilda
överväganden. 

Anita Hirsch

Hörselskadade elever
har särskilda behov

’’ Trots att barnen kanske
har ett bra språk och ett gott
tal kommer de till korta vid
talspråklig kommunika-
tion.’’
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För att hjälpa blinda barn att klara
inlärning och skolanpassning
krävs särskilda kunskaper. Såda-

na specialkunskaper kommenteras ej i
denna framställning, som avser mer ge-
nerella oftalmologiska aspekter på
barns skolstart. 

Liksom många andra funktioner hos
barnet ställs även ögonen inför nya krav
vid skolstarten. Ett barn med synpro-
blem kan ha svårt både att börja läsa och
att följa vad som skrivs på tavlan och
kan därför få problem att klara skolstar-
ten på ett normalt sätt.

Obligator isk synundersökning
Sedan mitten av 1970-talet görs en

obligatorisk synundersökning (av-
ståndssynskärpan) på barn vid barna-
vårdscentralernas kontroll av 4-åringar.
De som inte kan klara de uppställda kra-
ven remitteras till ögonläkare för utred-
ning och behandling. Under skoltiden
görs undersökningar vanligtvis under
de första skolåren (årskurs 1 och 4. Op-
tiker får ej självständigt behandla barn
under 8 år).

Från skolan sänds också remisser till
ögonläkare om barnen får ögonbesvär
vid läsning, vid misstänkta läs- och
skrivsvårigheter eller vid utredning av
huvudvärk. Huvudvärk och ögonbesvär
vid läsning orsakas ofta av trötthets-
symtom på grund av ackommodations-

ansträngning, där den vanligaste orsa-
ken är en »dold» översynthet. Vid van-
lig ögonundersökning med synpröv-
ning kommer sådana dolda hyperopier
inte alltid fram. Vanligtvis krävs då en
s k skiaskopi. Denna behandling resul-
terar oftast i att barnet får glasögon, var-
efter huvudvärken och de övriga ögon-
besvären oftast försvinner snabbt.

Särskild uppmärksamhet
En annan grupp som behöver sär-

skild uppmärksamhet är barnen med
läs- och skrivsvårigheter, s k dyslexi.
Under flera år har man diskuterat huru-
vida rubbningar i synfunktionen och/el-
ler ögonmotoriken skulle kunna vara in-
volverade i uppkomsten av detta pro-
blem. Det har emellertid inte gått att på-
visa något samband mellan läs- och
skrivsvårigheter och synrubbning.

Hur läser barnet?
Vid normal läsning förflyttar sig

ögonen genom att hoppa framåt i texten
med snabba rörelser, s k sackader. Där-
emellan står blicken stilla i fixation, och
det är under denna tid som den visuella
informationen uppfattas. Ibland under
läsning sker tillbakablickar i texten, s k
regressioner, som anses vara av betydel-
se för förståelsen av den lästa texten.

Hos en läsnybörjare ses vanligen
längre fixationer, kortare sackader samt

fler regressioner vid läsningen. Detta
ger upphov till en långsammare läshas-
tighet. Under de första åren efter läs-
starten ökar barnet sitt ordförråd, och
därför minskar fixationstiden när barnet
lättare känner igen orden i texten. Bar-
net gör också längre sackader. Det som
förändras sist är antalet regressioner. En
nedgång av antalet regressioner ses nor-
malt först efter det att barnet kommit
upp i tidiga tonåren. 

En dyslektiker som läser uppvisar i
princip samma karakteristika som ny-
börjaren vid läsning, dvs längre fixa-
tiondurationer, kortare sackader samt
framför allt fler regressioner. 

I en nyligen genomförd oftalmolo-
gisk studie av 44 dyslektiska barn och
deras matchade kontroller framkom
inte några skillnader mellan normallä-
sare och dyslektiker med avseende på
refraktionsfel och glasögonbehov, ac-
komodationsförmåga (bristande uthål-
lighet och flexibilitet kunde dock ej tes-
tas adekvat), skelning, fusionsförmåga
och stereoseende. Ej heller i ögonrörlig-
heten (bestämd som sackader), följerö-
relser och konvergens sågs några skill-
nader mellan grupperna. 

Det är slutligen viktigt att påpeka att
behandlingsmetoder inom oftalmolo-
gin inte har visats ha någon direkt effekt
på läsutvecklingen [17, 18].

Jan Ygge

Ögonbesvär
kan inte ge dyslexi

Nybörjare med utvecklingsstörning
kan bli en tillgång i klassen, inte ett hot

Först 1994 fick den obligatoriska
skolan (grundskola, sameskola,
specialskola och särskola) en ge-

mensam läroplan. De gemensamma
målen är att ge alla elever kunskaper
och färdigheter samt att främja deras ut-
veckling till ansvarskännande vuxna
människor och samhällsmedlemmar.
Undervisningen skall anpassas till var-
je elevs förutsättningar och behov, och
skolan sägs ha ett särskilt ansvar för de
elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen (Skollagen
1985). Den obligatoriska skolans olika
delar har numera gemensamma mål att
sträva mot, där den grundläggande
uppgiften är att, i samverkan med hem-
men och skolförberedande verksamhe-
ter, förmedla kunskaper, färdigheter
och värderingar och därigenom förbe-

reda eleverna på att aktivt delta i sam-
hällslivet. 

Formulering
av målen olika
Målen för skolans olika delar har

dock formulerats olika:
För elever som lämnar grundskolan

gäller t ex att de skall ha ett rikt och ny-
anserat språk och kunna kommunicera
också på ett främmande språk. 

För elever som lämnar grundsärsko-
lan gäller att de efter förmåga skall kun-
na lyssna, läsa och kommunicera, me-
dan de elever som lämnar träningssko-
lan skall kunna kommunicera genom
språk, symboler, tecken eller signaler. 

Genom att målen sinsemellan är oli-
ka ställs särskilda krav på den personal
som skall genomföra undervisningen

eller ge föräldrarna råd vid skolplace-
ring.

Anpassad undervisning viktig
Utbildningsdepartementets syn på

skolans uppgifter är bl a att baskunska-
per som att läsa, skriva och räkna är en
förutsättning för att en individ skall
kunna fungera i vårt samhälle. I hur hög
grad elever med utvecklingsstörning
verkligen förvärvar sådana basfärdig-
heter är inte känt. 

I en studie av lågstadieelever med
Downs syndrom [19] framkom att den-
na grupp endast i marginell omfattning
börjat att läsa och skriva under lågsta-
dieåren. Endast 3 av 123 studerade ele-
ver i åldrarna 8–10 år bedömdes av sina
lärare ha en »relativt avancerad läs- och
skrivfärdighet» (dvs att de var säkra på
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läsriktningen; kände igen fler än 40 ord
som ett slags bilder; kunde ljuda ihop
minst fem bokstäver till nya ord; kunde
läsa icke övad text om minst fem ord;
korrigerade sin egen felläsning; skrev
bokstäver på rad; kunde skriva enkla
ord efter diktamen; kunde formulera ett
eget enkelt budskap i skrift).

De aktuella elevernas bristfälliga
skriftkunskaper och färdigheter förkla-
rades vanligtvis med att de var utveck-
lingsstörda. Otvivelaktigt medför be-
gåvningsmässiga funktionshinder ne-
gativa effekter för inlärning, men dessa
effekter blir än större om förväntningar-
na är negativa eller undervisningen inte
anpassad till elevernas sätt att lära. En
del av eleverna kan faktiskt sägas ha be-
rövats möjligheten att lära sig att läsa
och skriva under lågstadieåren på grund
av att de inte förberetts för detta och fått
en anpassad undervisning. Ett pilotpro-
jekt [20] talar nämligen för att nybörja-
re med Downs syndrom kan lära sig att
handskas med det skrivna språket redan
under lågstadieåren om de förbereds
och tränas på rätt sätt. 

Pilotprojekt 
I pilotprojektet följs en grupp barn

med Downs syndrom från tidig späd-
barnstid. En mindre grupp (elva barn)
har studerats också under de första skol-
åren. Dessa elva elever skiljer sig från
varandra på många sätt (tilläggshandi-
kapp varierar från inga alls till flera
diagnoser, t ex Downs syndrom och
autism, eller Downs syndrom och syn-
svaghet) och variationen i kognitiv ut-
veckling är stor. Under förskoleperio-
den förbereddes de på ett medvetet och
strukturerat sätt genom lekar och ruti-
ner för läsning och skrivning utifrån hy-
potesen dels att de behöver längre tid på
sig än andra barn för sin inlärning, dels
att läsinlärning påverkas av såväl per-
ceptuella och kognitiva som motivatio-
nella faktorer. Fler än förväntat av des-
sa projektelever uppnådde »relativt
avancerad läs- och skrivfärdighet» un-
der lågstadiet.

Följer skolan lagen?
I Skollagen (1985) slås fast att verk-

samheten i skolan skall vila på grund-
läggande demokratiska värderingar,
och att skolan skall verka för respekt för
varje människas lika värde samt solida-
ritet med svaga och utsatta grupper i
samhället. 

Möter skolan utvecklingsstörda ele-
ver med den respekt och solidaritet som
lagen föreskriver?

Resultat finns som tyder på att indi-
viduellt integrerade elever med utveck-
lingsstörning har haft en positiv effekt
på de demokratiska grundvärderingar-
na hos klassens övriga elever, som visar
större hänsyn, intresse och förståelse

för andra människor än elever i paral-
lellklasser. 

Andra studier visar att individuellt
integrerade utvecklingsstörda elever
kan utveckla en negativ självbild som
gör att de inte uppnår normala sociala
relationer med sina klasskamrater. En
fråga som ofta diskuteras i detta sam-
manhang är huruvida de sociala relatio-
nerna till andra barn utvecklas bättre om
handikappade elever går tillsammans i
grundsärskola eller träningsskola. Nå-
got entydigt svar finns för närvarande
ej. 

Utbilda och fostra
Skolans uppgift att utbilda och fostra

skall enligt Läroplan -94 ske i samarbe-
te med hemmen. I läroplanens anda kan
därför samarbetet hem–skola betraktas
som viktigt för nybörjares möjligheter
att klara skolan. Detta gäller antagligen
i hög grad för nybörjare med utveck-
lingsstörning. Deras föräldrar torde ha
tänkt igenom sina barns behov och svå-
righeter mer grundligt än föräldrar till

andra barn, just på grund av att de under
barnens förskoleperiod vid upprepade
tillfällen konfronterats med olika ex-
perters utlåtanden om sina barn. 

Meningarna är delade bland föräld-
rar till utvecklingsstörda barn om effek-
terna av samarbetet hem–skola. Trots
att många föräldrar önskar att deras
barn skall få fortsätta att gå tillsammans
med kamraterna från förskolan blir det
ofta inte så. Det är heller inte ovanligt
att föräldrarna upplever att skolans krav
och förväntningar på deras barn är för
lågt ställda. 

För att alla nybörjare skall ges lika
stor chans att klara dagens skola 
krävs mer kunskap om barns inlärning,
om undervisningsmetoder, om förhåll-
ningssätt och om sätt att utvärdera sko-
lans arbete. Det kommer att ställas sto-
ra krav på skolan för att läroplanens
ambitioner skall bli verklighet för alla.
Ny metodik och nya undervisnings-
material anpassade till elever med ut-
vecklingsstörning behövs och måste
utvecklas. 

Jag tror att utvecklingsstörda nybör-
jares möjligheter att klara skolan är av-
hängiga av vuxnas förmåga att samar-
beta, av möjligheterna till individuali-
sering och av lärarnas förmåga att ut-
veckla ett förhållningssätt där man ser
mer till enskilda elevers möjligheter än
till deras svårigheter, och där man kan
se olikhet som en tillgång och inte som
ett hot.

Iréne Johansson

▲

’’ Det är heller inte ovan-
ligt att föräldrarna upple-
ver att skolans krav och
förväntningar på deras
barn är för lågt ställda.’’

Synen på skolproblem har varierat
under åren. Fram till 1970-/1980-
talen dominerade en individualis-

tisk syn på orsakerna till skolsvårighe-
ter. Skolan var segregerad, och man
skilde ut de elever som fick svårigheter
i skolan – eller som skolan fick svårig-
heter med. De intellektuellt svaga bar-
nen placerades i »hjälpklass», de bråki-
ga barnen i »obsklass» och barn med
läsproblem sattes i läsklass. 

Läroplanen för grundskolan 1980
markerade en brytning med detta syn-
sätt. Honnörsorden blev integrering,
förändrat förhållningssätt och ett ar-
betssätt anpassat efter varje barns speci-
fika behov. Fasta grupperingar av elever
med svårigheter blev inte längre tillåt-
na, och specialundervisningen skulle
ske inom klassens ram. Sådana arbets-

former kräver ett förändrat arbetssätt
som är svårt att genomföra med begrän-
sade resurser.

Kamp med
kr ympande resurser
I dagens skola kämpar man nu med

krympande resurser, vilket har medfört
nedskärningar av antalet speciallärare
och elevvårdspersonal. I takt med dessa
nedskärningar kan man också ana en
tendens till en återgång till en segrege-
rad skola med särskilda grupper för
barn med svårigheter. Detta ansluter till
en tidigare uppfattning att vilja söka or-
saken till skolproblem främst hos det
enskilda barnet eller i barnets familj. 

I ambitionen att identifiera barn med
särskilda svårigheter riskerar vi en åter-
gång till ett »felsökande» och letande

Skolhälsovården måste vara
observant på vad som egentligen
ligger bakom ”stökighet”
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efter »riskgrupper», där  skolans funk-
tion och arbetssätt ges en underordnad
roll. Hur barnen bemöts och behandlas
i skolan har en avgörande betydelse för
deras trivsel och resultat i skolan, oav-
sett om det finns individuella svårighe-
ter eller ej. Barn med funktionshinder är
särskilt känsliga för brister i skolans
funktion och miljö.

För att hjälpa barn med särskilda be-
hov krävs att skolans personal tar hän-
syn till att de barn som kommer till sko-
lan har mycket olika förutsättningar att
klara av de krav som skolan ställer. Mel-
lan 5 och 10 procent av nybörjarna har
olika former av funktionshinder. Deras
mognadsnivå skiljer sig avsevärt. Den
kronologiska åldern är ett dåligt mått på
ett barns funktionsålder, men trots den-
na välkända kunskap är fortfarande sko-
lans organisation uppbyggd på antagan-
det att barn som börjar skolan har unge-
fär samma utvecklingsnivå. 

I många studier av skolproblem rap-
porteras också pojkar ha mer problem
än flickor, framför allt i form av moto-
risk oro och »stökighet». Att vara pojke
förefaller i sig utgöra en risk för att få
skolproblem. Frågan är om det är poj-
karna det är fel på eller skolan. Det är
nog dags att skolan anpassas till pojkar-
na i stället för att pojkarna tvingas fun-
gera i en skola som uppenbarligen är då-
ligt utformad för deras behov. 

Den »dolda läroplanen»
Man brukar tala om »den dolda läro-

planen», som lär barnen att »om det går
dåligt för dig i skolan så beror det på dig
själv». Olika forskningsresultat talar
emellertid för att den s k »skolkoden» är
av central betydelse. Skolor som lyckas
få eleven att trivas och prestera goda re-
sultat kännetecknas bl a av att man be-
tonar kunskaper och studier, utnyttjar
undervisningstiden väl, ger eleverna
uppmuntran och belöningar och undvi-
ker bestraffningar. På sådana skolor är
den fysiska miljön god och lärare och
elever visar stort förtroende för varand-
ra.

På skolor som misslyckas med detta
uppvisar eleverna en känsla av otill-
räcklighet, och förväntningarna på ele-
verna från skolledningens och lärarnas
sida är lågt ställda.

Undersökningsresultat tyder också
på att skolan kan ha en avgörande kom-
pensatorisk funktion för att skydda barn
som kommer från svåra hemförhållan-
den från att utveckla framtida psykiska
hälsoproblem. 

Screeningprogram
Skolhälsovården har en viktig roll i

arbetet att tillsammans med föräldrarna
och lärarna upptäcka och hjälpa de barn
som har särskilda svårigheter. Utvidga-
de screeningprogram för att identifiera

barn som riskerar att få problem i sko-
lan har på många håll introducerats som
en utvidgning av barn- eller skolhälso-
vårdens hälsokontroller. Programmen
innefattar bl a undersökningar för att
upptäcka barn med mindre neurologis-
ka avvikelser såsom »minimal brain
dysfunction» (MBD) och »deficit in at-
tention, motor control and perception»
(DAMP). 

Syftet är lovvärt, men frågan är om
programmen har en tillräckligt hög spe-
cificitet. Avgörande faktorer för kvalitet

och användbarhet är personalens kom-
petens, liksom exaktheten i de under-
sökningsinstrument som används. Om
inte dessa förutsättningar finns kan man
göra mer skada än nytta. Risken för det-
ta ökar ju mer finmaskigt man försöker
göra nätet.

Omsorgsfull
kommunal planering
Från skolhälsovårdssynpunkt  kan

sägas att den samlade kunskap som
finns talar för att skolstarten och barnets
upplevelse av den första skoltiden är
utomordentligt viktiga för senare an-
passning, inlärning och självförtroende.
De stora förändringar som just nu sker
inom skolans verksamhet kräver därför
en mycket omsorgsfull kommunal pla-
nering så att förändringarna verkligen
blir till för del för barnen, oavsett om
barnet har ett funktionshinder eller ej,
dvs en skola för alla.

Erik Bergström

’’ Man brukar tala om »den
dolda läroplanen», som lär
barnen att »om det går då-
ligt för dig i skolan så beror
det på dig själv».’’

Specialpedagogen bör ta ansvar
för den fostrande verksamheten

Den nuvarande Skollagen slår fast
att verksamheten i skolan skall
utformas i överensstämmelse

med grundläggande demokratiska vär-
deringar, och att var och en som verkar
inom skolan skall främja aktningen för
varje människas egenvärde och respek-
ten för vår gemensamma miljö (Läro-
plan -94).

Skolans uppgift är därför att vara
både en läroplats för barn och en insti-
tution som vårdar och värnar de demo-
kratiska idéerna. En viktig uppgift för
dagens lärare och skolansvariga är att
utveckla den egna skolans verksamhet
på så sätt att socialt ursprung eller
särdrag i allmänhet inte blir utslags-
givande för det enskilda skolbarnets
framtid. 

Handikapp skall
inte vara utslagsgivande
Integreringstankar som förespråkat

rätt till undervisning och utbildning
också för avvikande och fattiga barn var
mycket tydliga under 1800-talets första
decennier när den obligatoriska skolan
diskuterades.

I sitt slutanförande inom Comitén till
Öfverseende af Rikets Allmänna Un-
dervisningsverk 1828 pläderade CA
Agardh för en enhetlig undervisning i
en skola för hela folket, på jämlikhetens
grund: 

»Skolan måste, om den skall uppfyl-
la sitt ändamål såsom medborgerlig an-

stalt, vara en bild av medborgslivet,
innesluta alla agerande elementerna
deraf, emedan genom ett motsatt förhål-
lande just den farliga ensidigheten i
bildning uppkommer»... [20]. 

Trots att idéerna om en gemensam
skola för alla barn och ungdomar i Sve-
rige – en skola där handikapp eller soci-
alt ursprung inte är utslagsgivande – har
förts under lång tid kom genombrottet
för dessa principer först under den sena-
re delen av vårt sekel, och genom da-
gens skollag och läroplan. 

Specialpedagoger
har en viktig uppgift
För att nu förverkliga dessa idéer

fullt ut har dagens specialpedagoger en
särskilt viktig uppgift. De skall inte
bara ägna sig åt pedagogisk verksam-
het med handikappade barn utan bör
också ta ett huvudansvar på sin arbets-
plats för utbildningens fostrande verk-
samhet.

Viktiga uppgifter är att aktualisera
och analysera samhällsfrågor, diskute-
ra policyfrågor i anslutning till läropla-
nen, diskutera elevernas »människo-
syn» och på arbetsplatsen vara initiativ-
tagare till sådana reflektioner över ut-
bildning och inlärning som leds av rätt-
visa och jämlikhet. På så sätt kan
mobbning undvikas och risken att icke
demokratiska idéer sprids bland elever-
na förhindras.

Rolf Helldin
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Imitt arbete som lärarutbildare och
specialpedagog möter jag dagligen
lärare, förskollärare och fritidspeda-

goger under vidareutbildning som kan
berätta dels om situationen idag för
barn och ungdomar med behov av sär-
skilt stöd, dels om de möjligheter re-
spektive begränsningar som föreligger
inom deras egna verksamheter i dessa
avseenden. Deras upplevelser talar för
att segregering och utslagning har blivit
mera tydlig idag. Fler barn och unga
tycks behöva stöd.

Stark oro
över utvecklingen
Intrycken talar för att personalen

inom barnomsorg, skola och skolbarn-
omsorg är starkt oroad över dagens ut-
veckling. Oron gäller inte i första hand
de »synliga» barnen med olika kända
funktionsnedsättningar eller medicins-
ka handikapp, utan de barn som har
»dolda» handikapp eller psykosocial
problematik, dvs barn som har kon-
centrationssvårigheter, är rastlösa och
utagerande, far illa eller tillhör de sk
»gråzonsbarnen», de tysta, passiva och
otrygga barnen. Personalen berättar
också om egna känslor av otillräcklig-
het och utbrändhet, trots stora an-
strängningar att göra meningsfulla in-
satser.

Kommunernas omfattande organisa-

toriska förändringsarbete innefattar så-
väl ökad samordning, integration och
decentralisering som förändrat besluts-
fattande, marknadsanpassning och kon-
kurrens mellan olika driftsformer –
samtidigt som kraven på besparingar
varit stora. Denna utveckling har inne-
burit minskade satsningar på barn och
unga. De negativa konsekvenserna är
uppenbara såväl för de svaga grupperna
i samhället som för särskilt utsatta barn
och ungdomar.

Specialpedagogikens arbete bedrivs

med såväl medicinskt som beteendeve-
tenskapligt och samhällsvetenskapligt
perspektiv. Historiskt sett har den medi-
cinskt beteendevetenskapliga traditio-
nen varit stark inom det specialpedago-
giska fältet. Individens förutsättningar
och begränsningar har varit utgångs-
punkten för pedagogiska åtgärder. Indi-
vidinriktad diagnostisering och individ-
inriktade åtgärdsprogram har varit ton-
givande. 

Specialpedagogiska
insatser behövs
Det samhällsvetenskapliga perspek-

tivet har emellertid sedan 1970-talet
successivt fått allt större utrymme.
Samhällsutvecklingen tycks samtidigt
skapa en accelererande problematik för
många barn och ungdomar. Det betyder
att de elever som har behov av special-
pedagogiska insatser för att klara läro-
planens krav måste få det stöd de be-
höver. 

Som specialpedagoger är vi därför
beroende av samarbete med olika kun-
skapsområden, såväl medicinska, psy-
kologiska och pedagogiska som socio-
logiska. Samtidigt är vi beroende av att
den lokala kommunala planeringen
innehåller tydliga och klara målsätt-
ningar för de specialpedagogiska insat-
serna.

Susanne Serrebo

Se även ”gråzonsbarnen” –
de tysta, passiva, otrygga

’’ Intrycken talar för att
personalen inom barnom-
sorg, skola och skolbarn-
omsorg är starkt oroad över
dagens utveckling. Oron
gäller inte i första hand de
»synliga» barnen med olika
kända funktionsnedsätt-
ningar eller medicinska
handikapp, utan de barn
som har »dolda» handikapp
eller psykosocial problema-
tik.’’

Medicinska forskningsrådet stöder se-
dan 1983 en planeringsgrupp för barn-
och ungdomspsykiatrisk och socialpedi-
atrisk forskning. Planeringsgruppen är
tvärvetenskapligt sammansatt med före-
trädare för barn- och ungdomspsykiatri,
psykiatri, pediatrik, neurofysiologi, soci-
alt behandlingsarbete, pedagogik och
psykologi. 

Under de 14 år som planeringsgrup-
pen arbetat har det övergripande syftet
varit att inventera, initiera och stödja
tvärvetenskaplig forskning i gränsområ-
dena mellan de medicinska vetenskaper-
na och beteendevetenskaperna. Orsaken
till detta är insikten att ett tvärvetenskap-
ligt synsätt är nödvändigt inom barn- och
ungdomspsykiatri och socialpediatrik,
eftersom barn mognar och utvecklas indi-
viduellt och könsfaktorer och andra kon-
stitutionella »biologiska» faktorer sam-

varierar med sociala, pedagogiska och
psykologiska faktorer.

Stimulera rekrytering
till forskning
Efter att under de första treårsperio-

derna ha inventerat pågående barn- och
ungdomspsykiatrisk forskning arbetade
planeringsgruppen med stimulering av
forskarrekrytering. Detta ledde både till
landsomfattande forskarutbildningskur-
ser för barn- och ungdomspsykiatrer vid
de olika universiteten och till att Medi-
cinska forskningsrådet tillskapade eko-
nomiskt utrymme för en forskarassi-
stenttjänst och en forskartjänst inom äm-
nesområdet barn- och ungdomspsykia-
tri. 

Under de senaste treårsperioderna har
planeringsgruppen arbetat genom att an-
ordna minisymposier för att inventera ak-

tuella forskningsfrågeställningar om
barns och ungdomars utveckling, kropps-
liga och psykiska hälsa, sociala anpass-
ning och skolsituation. 

Under åren 1983–1988 var professor
Ingvar Nylander planeringsgruppens
ordförande, därefter professor Max Frisk.
Professor Per-Anders Rydeliushar varit
planeringsgruppens sekreterare sedan
starten och blev 1997 ordförande. Profes-
sor Anne-Liis von Knorringär ny sekrete-
rare. 

Arbetar vidare med
missbruksfrågor
Planeringsgruppen avser att arbeta

vidare med prevention och behandling
av missbruk och asocialitet, ämnesom-
råden som aktualiserats i samband med
de minisymposier som hittills genom-
förts.

Detta görs
inom forskningen
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Frågor
som kräver svar

Följande frågeställningar är vikti-
ga för fortsatt tvärvetenskaplig
forskning i samarbete mellan uni-

versitetens olika fakulteter och ämnes-
områden:

• Hur skall skolan planera sin verk-
samhet för att barnen skall få möjlig-
heter att klara skolans krav och trivas
under skoldagen?

• Hur skall omogna och sent kognitivt
utvecklade barn få tillgång till en bra
pedagogik?

• Hur skall det svåra psykosociala
handikappet förebyggas som uppstår
om skolans prestationskrav är större
än barnens resurser?

• Hur skall motoriskt oroliga barn som
har svårigheter att sitta still och kon-
centrera sig få en bra skoldag?

• Krävs en särskild flick- respektive
pojkpedagogik?

• Hur skall de tidigt utvecklade barnen
få en bra skoldag så att de ej under-
stimuleras och utvecklar skoltrött-
het?

• Vad kännetecknar skolor som lyckas
förebygga skolproblem?

De aktuella frågeställningarna är så
komplicerade och mångfasetterade att
de för sin belysning verkligen kräver ett
mycket intimt och integrerat samarbete
mellan områden som pedagogik, psy-

kologi, socialt behandlingsarbete, barn-
medicin, barnpsykiatri och neurofysio-
logi. För att kunna genomföra sådan
forskning krävs därför särskilda sats-
ningar på att bygga nätverk över fakul-
tetsgränserna. Sådana nätverk kan ock-
så förhindra en onödig fortsatt polarise-
ring mellan »medicinska» och »psyko-
sociala/pedagogiska» synsätt.

Per-Anders Rydelius
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