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Nyintagna elever i Uppsala
kommuns skoldaghem har
utretts. Dessa barn, mest pojkar,
remitterade för missanpassning
och/eller depression, hade en
komplicerad och mångfasett-
erad psykisk symtombild. De
uppvisade även skolsvårigheter,
såväl avseende inlärning som
motoriska prestationer. I bak-
grunden noterades speciellt ofta
sen fysisk utveckling, social be-
lastning och centralnervösa dys-
funktioner. Skolan måste bred-
da och fördjupa omhänderta-
gandet av dessa barn.

I grundskoleförordningens kapitel 4
§1 sägs: »Särskilt stöd skall ges till ele-
ver som har svårigheter i skolarbetet.» I
förslaget till ändring från och med den
1 juli 1999 tilläggs följande: »Om en
elev bedöms ha behov av särskilda stöd-
insatser, skall en utredning företas inom
skolans elevvårdande verksamhet. Ut-
redningen skall utformas med utgångs-
punkt i elevens svårigheter, i samråd
med eleven och elevens vårdnadshavare
samt efter behov innefatta pedagogisk,
psykologisk, medicinsk och social ut-
redning.» 

Enligt Uppsala kommuns skolplan
skall elever med behov av särskilt stöd
prioriteras. Hur detta stöd skall se ut
preciseras emellertid inte närmare.
Skoldaghem utgör en heldagsskola för
de elever som den vanliga skolan inte
kan ta hand om och undervisa på ett till-
fredsställande sätt, bland annat elever
med svåra anpassningsproblem som
gör att de inte kan fungera i en vanlig
skolmiljö. Denna skolform förutsätts
beakta barnets hela situation: dess emo-
tionella och sociala utveckling, kam-

ratrelationer, hemmiljö och inlär-
ningsproblem. Miljöterapeutiskt tän-
kande skall styra skolan, undervis-
ningen är individualiserad och bedrivs
av speciallärare, elevgrupperna är små
och vuxentätheten hög. Skolpsykolog
finns både för individuell behandling
och för handledning till personalgrup-
pen, som består av speciallärare, för-
skollärare och fritidspedagoger. Bar-
nens fritid fylls med meningsfulla,
vuxenledda aktiviteter, och föräldrarna
får stöd och tas med i ett både praktiskt
och psykologiskt samarbete. 

Det finns dock inga specifika direk-
tiv för vilka elever som skall remitteras
till skoldaghem. Beslutet om denna åt-
gärd för en viss elev tas i samråd med
föräldrarna i elevvårdskonferens på re-
spektive skola av elevvårdsteamet in-
klusive skolans rektor. Antagning sker
efter central prioritering och beslut av
personalgruppen på respektive skoldag-
hem, i samråd med skolpsykiater och
föräldrar.

I kommunen fanns under den tid
denna studie omfattar sju centralt admi-
nistrerade skoldaghem med samman-
lagt 56 platser. Av kommunens cirka
18 500 grundskoleelever kunde alltså
0,3 procent beredas undervisning på
dessa skoldaghem.

Skoldaghemseleverna
En studie av en grupp barn på skol-

daghem belyser problem och eventuellt

handikapp avseende psykofysiska re-
surser och psykosocial situation. Grup-
pen omfattar 9 flickor och 35 pojkar,
alla elever som började på Uppsala
kommuns samtliga centrala skoldag-
hem under två skolår. Av aktuella sö-
kande kunde 40–50 procent beredas
plats. Medelåldern för flickorna är 12,7
år (spridning 7–16) och för pojkarna 9,8
år (spridning 7–16).

Bakom ansökan till skoldaghem låg
främst problem att tillgodogöra sig un-
dervisning i stor grupp, svårigheter med
den sociala anpassningen och skolk,
men även depressivitet och inåtvändhet,
däremot aldrig enbart inlärningspro-
blem. Särskilt pojkarna uppvisade ofta
både tidig och aktuell aggression enligt
föräldrarna, och i ännu högre grad en-
ligt lärarna.

Avseende skolprestationerna hade 3
flickor och 18 pojkar (Tabell I) dålig
stavningsförmåga, 1 flicka och 18 poj-
kar uppvisade svårigheter att forma
bokstäver. Många elever var svaga i
gymnastik.

Då eleverna började på skoldaghem
kartlades deras sociala situation och ut-
veckling genom intervju med föräldrar-
na avseende tidig utveckling, beteende-
problem, familjesituation och hereditet.
Avlämnande lärare beskrev barnets be-
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Tabell I. Skolprestationer i lärarskattning

Flickor Pojkar
5-skaliga skattningar 5-skaliga skattningar

Variabel 1–2 4–5 Totalt 1–2 4–5 Totalt

Stavningfförmåga 3 3 8 19 3 27
Skoldaghem 37 procent 37 procent 70 procent 11 procent

Rättstavning 11 47 83 29 23 78
Normalmaterial 13 procent 56 procent 37 procent 29 procent

Skriva – forma
bokstäver 1 7 10 18 3 29
Skoldaghem 10 procent 70 procent 62 procent 10 procent

Välskrivning 2 41 83 28 18 78
Normalmaterial 2 procent 49 procent 36 procent 23 procent

Gymnastik 6 0 8 13 4 26
Skoldaghem 74 procent 0 procent 50 procent 15 procent

Gymnastik 8 32 76 10 31 70
Normalmaterial 10 procent 42 procent 14 procent 44 procent
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teende och anpassning i skolan, liksom
skolprestationerna avseende bland an-
nat stavningsförmåga och sport/gym-
nastik. Eventuell kontakt med elevvår-
den och föräldrakontakter noterades.

I den sociala bakgrunden fann man
att 5 flickor och 20 pojkar hade föräld-
rar i skilsmässa, och 3 flickor och 6 poj-

kar hade föräldrar varav en eller båda
var invandrare. En flicka var adopterad.
Allv arliga familjära problem noterades
hos 3 flickor och 16 pojkar, med för-
äldramissbruk hos två flickor och 10
pojkar, därtill hos några depression
och/eller suicid i familjen. 5 pojkar
hade noterad hyperaktivitet, och 1 hade

syskon med Tourettes
syndrom. Hos blott 2 pojkar
rapporterades dyslexi i famil-
jen.
Elevens aktuella subjektiva
psykiska tillstånd utreddes
med »well-being» (Frisk).
»Well-being» utgör ett fråge-
formulär som skall belysa oli-
ka positiva respektive negati-
va särdrag i barnets självupp-
levelse av hälsa och social
funktion avseende vitalitet,
stämningsupplevelse, aggres-
sion, frisk–sjukupplevelse,
självständighet, skolanpass-
ning, kamratrelationer, iden-
titetsuppfattning, trygghets-
grad och normanpassning.
Resultaten jämfördes med en
stor grupp ordinära barn i
motsvarande ålder i Uppsalas
skolor (Frisk). Individuella
skillnader inom samma varia-
bel redovisades i spridning på
kvartiler (Figur 1a). Även för-
äldrarna fyllde i »Well-
being» för att redovisa ana-
loga synpunkter på barnet,
därtill Rutters [1] och Achen-
bachs [2] beteendeformulär.
Lärarna fyllde i »Well-being»
och Rutters beteendeformu-
lär. Avsikten var att jämföra
barnets subjektiva problem
med det som noterats av olika
personer och i olika samman-
hang.

Flickorna neurotiska
Flickornas aktuella psykiska
tillstånd enligt »Well-being»
(Figur 1a) visade ofta en ned-
satt vitalitet med stark uttrött-
barhet och uppgivenhet. Där-
till sågs ökad depressivitet,
upplevelse av dålig hälsa,
otrygghet och bristande soci-
al anpassningsförmåga, där-
emot sällan utåtriktad aggres-
sivitet. Avseende hämmad
aggressivitet, otrygghet och
dålig skolanpassning sågs en
stor spridning i gruppen.
Även föräldraskattningen en-
ligt »Well-being» (Figur 1b)
pekade hos flickorna på svag
vitalitet, otrygghet och dålig
skol- och normanpassning.
Enligt Achenbachs beteende-
formulär utmärktes flickorna

av uttalad belastning inom ångest–
depressionsskalan och av »internal pro-
blems» [3], liksom av höga värden på
den »neurotiska» skalan i Rutters för-
äldraformulär.

Lärarskattningen av flickorna enligt
»Well-being» (Figur 1b), som ej omfat-
tade trygghetsfaktorn på grund av lärar-
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nas bristande möjlighet att be-
svara denna fråga, visade som
mest uttalade problem nedsatt
vitalitet, uttalad depression,
dålig fysisk hälsoupplevelse,
svag identitet och starkt redu-
cerad normanpassning. Enligt
Rutter fick flickorna total-
poäng 16,43 mot normalma-
terialets 1,99, med störst avvi-
kelse i den »neurotiska» ska-
lan (3,60 mot 0,60 i normal-
materialet).

Pojkar na »antisociala»
Pojkarna uppvisade i

»Well-being» (Figur 1a) en
stor individuell spridning
avseende beaktade självupp-
levelser. Många beskrev en
nedsatt vitalitet, störd stäm-
ningsupplevelse, ökad ag-
gressivitet liksom dålig skol-
och allmän normanpassning
och en upplevelse av svag
självständighet och identitet.

Även föräldraskattningen
av pojkarna enligt »Well-
being» (Figur 1b) pekade på
nedsatt vitalitet. Enligt Achen-
bach framkom ökadaggressi-
vitet, sociala problem, men
även mera inåtriktade svårig-
heter jämfört med ordinära
skolpojkar [3]. Rutters föräld-
raskattning visade höga vär-
den för pojkarna framför allt
på den »antisociala» skalan.

Lärarna framförde i »Well-
being» en tung bild av pojkar-
na (Figur 1b) med starkt redu-
cerad vitalitetskänsla, påtag-
lig depression, ökad aggressi-
vitet, särskilt dålig skol- och
normanpassning, dåliga kam-
ratrelationer och dålig identi-
tetsuppfattning. Enligt Rutter
fick pojkarna totalpoäng
20,33 mot normalmaterialets
4,34, med största avvikelse
på den »antisociala» skalan
(7,44 mot normala 0,85).

Sent utvecklade
Barnets tidiga psykosoma-

tiska utveckling hade varit
sen hos 3 flickor och 25 poj-
kar utan överrepresentation
av elever födda sent på året. 1
flicka och 8 pojkar hade haft
sen talutveckling, 1 flicka och 23 pojkar
blev nattorra efter fem års ålder och 2
flickor och 7 pojkar lärde sig sent att gå.

Barnens aktuella centralnervösa funk-
tioner undersöktes avseende snabbhet,
korrekta reaktioner och uttröttbarhet me-
delst en komplex reaktionstidsmätning,
CRT, baserad på visuell perception enligt
ett speciellt 4-valsprogram under ett 20

minuter långt test [4-7]. Resultaten jäm-
fördes med en stor kontrollgrupp av ordi-
nära skolbarn. Som långsamma registre-
rades barn tillhörande kvartilen 75–100
procent och som snabba barnen i kvarti-
len 0–25 procent. Feltryck noterades hos
flickor om de var >2, hos pojkar om de
var >6 samt utelämnanden om de var >5.

CRT-resultat kunde redovisas för 9

flickor och 31 pojkar. Blott 3 flickor var
CRT-avvikande, samtliga långsamma
med många utelämnanden. De hade en
klar tendens att bli långsammare under
testet på grund av uttröttning. Av de 31
pojkarna uppvisade 24 någon form av
CRT-avvikelse. 8 var snabba och 9 lång-
samma, flera mycket långsamma. Av de
snabba gjorde 7 många feltryck, 2 hade
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Figur 1b . »Well-being». Jämförelse mellan olika bedömare.



därtill många utelämnanden, men även
flera långsamma gjorde många fel och
hade många utelämnanden. Pojkarna
hade också en ökad uttröttbarhet jäm-
fört med skolpojkar i samma ålder.

Det förelåg en komplex bakgrund
hos 8 flickor och 29 pojkar inkluderan-
de olika samband mellan sen utveck-
ling, uppfostringssvårigheter, aggressi-
vitet, svaga skolprestationer, sociala
problem i familjen och CRT-avvikelser.

Av de 8 flickorna hade 3 sen »tidig
utveckling», 2 var svaga i rättstavning,
5 svaga i gymnastik och 3 var CRT-
långsamma. Av de 29 pojkarna (Tabell
II) hade 25 haft någon form av sen ut-
veckling i tidig ålder. I skolan hade 16
problem med rättstavning och 11 var
dåliga i gymnastik. 24 pojkar med avvi-
kelser i CRT, dels långsamma, dels
snabba med många feltryck och uteläm-
nanden, noterades vara svaga i rättstav-
ning och ha gymnastikproblem. Hos 16
noterades samtidig social belastning.
Av pojkarna med problem i hemmet
var svag rättstavning ofta noterad.
Aggressivt beteende hos pojkarna rela-
terade starkt till sen utveckling, stav-
ningsproblem, svag motorik och till
problem med att skriva och gymnasti-
sera, men även till många problem i
hemmet.

Dåliga resultat
i svenska och gymnastik
Sammanfattande kan fastslås att de 9

flickor och 35 pojkar, som remitterats
till skoldaghem, totalt 0,3 procent av

grundskoleeleverna i Uppsala, utgjorde
en selekterad grupp med anpass-
ningsproblem, aggressivitet och de-
pression – svårigheter som inte kunnat
bemästras i den ordinarie skolan. Poj-
karna dominerade till antalet och var i
genomsnitt yngre än flickorna. Skol-
problem var vanliga, med dåliga skol-
resultat i svenska och gymnastik, i syn-
nerhet i pojkgruppen.

Barnen uppvisade olika psykiska
särdrag, men med stora individuella
skillnader inom samma kön, liksom
mellan flickor och pojkar.

Flickorna var trötta och uppgivna,
ofta depressiva med identitetsproblem
och otrygghet.

Pojkarna, som visade en stor indivi-
duell spridning med totalt mindre sub-
jektivt angivna avvikelser från det som
setts hos ordinära pojkar, beskrev sig
dels som välanpassade, dels depressiva,
otrygga, aggressiva och störda i sin an-
passning till skol- respektive sociala
normer. Många pojkar hade allvarligt
störd vitalitet, hämmad aggressivitet,
bristande självkänsla och dålig skolan-
passning, fynd som stöds av Rutters och
Achenbachs test. Vissa pojkar förneka-
de eller bortträngde klart vissa känslor
och självupplevelser. För en i stort all-
varlig problematik hos barnen talade
nämligen såväl föräldrars och lärares
bedömning i »Well-being»-testet som
fynden i Achenbach- och Ruttertesten.
Beaktansvärt var att avseende pojkarna
angav föräldrarna mindre avvikelser än
pojkarna själva, och att föräldraskatt-

ningen visade en stor spridning. Lä-
rarna framhöll ofta dålig vitali-
tetskänsla och normanpassning hos
pojkarna, liksom depression och
aggressivitet, identitetsproblem och
otrygghet.

I bakgrunden noterades dels en störd
social situation med missbruk och kri-
minalitet i hemmet, dels biologiska fak-
torer. 3 flickor och 25 pojkar hade ett
uppenbart handikapp på grund av fysisk
omognad och därtill relaterade svaghe-
ter i den psykofysiska utvecklingen,
varvid särskilt hos pojkarna ofta sågs
svårigheter i rättstavning och i gymna-
stik. En CNS-dysfunktion med bland
annat långsam kognitiv funktion och/
eller bristande koncentration utmärkte
särskilt pojkarna. De flesta av dem var
långsamma i CRT, men av de CRT-
snabba med feltryck var flera uppen-
barligen skenbart snabba, de försökte
dölja eller kompensera sin långsamhet
med feltryck som följd. Ytterligare tala-
de en stark uttröttbarhet hos barnen
för CNS-svaghet. CRT-observationerna
överensstämde med fynd gjorda vid
sen CNS-mognad [4, 5], vid dyslexi
[6] och hos barn med DAMP [8], allt i
en ofta komplex psykosocial och
CNS-dysfunktionell helhetssituation
[7].

Extrema representanter
för stora grupper
Ovan relaterade studie visar ett myck-

et komplext orsaksmönster bakom skol-
daghemselevernas problem. De uppvi-
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Tabell II. Samband mellan olika bakgrundsfaktorer.

Pojkar
Barmet gick (>18 månader) 7 2 5 1 3 5 5 0 1 5 2 2 5 2
Talutveckling (Sen) 2 8 6 1 3 4 5 2 2 5 1 4 6 4
Torr natt (>5 år) 5 6 21 6 10 14 12 5 10 11 6 7 13 6
Aggression (Föräldraskattning) 1 1 6 7 5 5 2 2 4 4 1 3 3 1
Aggression (Lärarskattning) 3 3 10 5 14 6 8 3 6 9 4 3 9 4
Stavningsförmåga (1–2) 5 4 14 5 6 18 12 7 7 12 5 6 10 1
Skriva–forma bokstäver (1–2) 5 5 12 2 8 12 18 6 8 9 5 5 10 2
Matematisk förmåga (1–2) 0 2 5 2 3 7 6 9 5 5 2 3 5 0
Idrott (1–2) 1 2 10 4 6 7 8 5 13 4 4 5 7 5
Social faktor 5 5 11 4 9 12 9 5 4 16 4 5 9 3
CRT 0–25 2 1 6 1 4 5 5 2 4 4 8 – 7 2
CRT 75–100 2 4 7 3 3 6 5 3 5 5 – 9 3 3
CRT fel >6 5 6 13 3 9 10 10 5 7 9 7 3 18 6
CRT utelämnade >5 2 4 6 1 4 1 2 0 5 3 2 3 6 7
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sade dels CNS-dysfunktionella, dels
primära och/eller sekundära sociala
problem, vilket väl överensstämmer
med Svedins tidigare slutsatser [9]. Be-
skrivna elever på skoldaghem utgör
dock blott en liten del av barnen med
särskilda behov i skolan, de är extrema
representanter för stora grupper med
liknande risk- och bakgrundsproblema-
tik. Så förekommer till exempel dys-
lexi, liksom DAMP, hos 5–10 procent
av barn i skolåldern, ofta som sam-
tidiga problem. Därtill bör beaktas att
många barn mognar sent med därav
föranledd underlägsenhet i skolan un-
der många år. De flesta barn med in-
lärningshandikapp, störda CNS-funk-
tioner och mognadsproblem finns i
den ordinära skolan. För dessa barn är
risken för psykosocial felutveckling
stor, speciellt sådana pojkar uppvisar
senare ofta allvarliga psykosociala
problem, missbruk och asocialitet
[10].

Om dagens skola skall vara »en sko-
la för alla» måste stor uppmärksamhet
ges till barn med särskilda behov på
grund av såväl sociala som biologiska
problem. Resurser i form av special-
pedagogik är ett viktigt primärt led i
omhändertagandet. För detta måste
skolan ha en välutbildad elevvård inklu-
sive skolhälsovård för att tidigt kunna
uppmärksamma, diagnostisera och bidra
till ett sakligt helhetsomhändertagande
av riskbarnen.

Även barnpsykiatrisk/neuropsykiat-
risk kunskap är viktig. Behovet av en
avancerad diagnostik och eventuella
vårdinsatser kräver inte sällan sam-
arbete med barnhälsovård, barnpsykia-
tri och/eller barnhabilitering. Tyvärr är
de befintliga resurserna inom dagens
skola klart knapphändiga. Skolan mås-
te förstärkas inkluderande en breddning
och fördjupning, dels av behövliga kun-
skaper om riskbarn, dels av möjlighet
till ett kvalificerat omhändertagande, så
att dessa barn får anpassade stödåtgär-
der relaterade till sina specifika behov.
Detta för att ge förutsättningar för en
positiv utveckling och för att förhindra
personlig, familje- och samhällelig pro-
blematik.
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MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid mis-
söden i vården? Vem kan
ge ett bra stöd till anmälda
läkare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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