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Långt ifrån lika villkor i skolan
Den svenska skolan ska vara till för alla, oavsett om du sitter i rullstol eller inte. Men 

idealbilden av den integrerade skolan stämmer inte, enligt ny forskning.

 - Det är skrämmande hur lite som har hänt på trettio år, säger Karin Paulsson, som 

gjort en studie om skolsituationen för elever med rörelsehinder. 

Både skollagen och FNs barnkonvention 

säger att alla barn och ungdomar ska ha 

rätt till likvärdig skolundervisning. Men 

för barn och ungdomar som har rörel-

sehinder kvarstår många problem innan 

skolan är så tillgänglig som den ska vara.

– Som skolan ser ut idag får barnen ti-

digt lära sig att de inte kan vara med på 

allt, säger Karin Paulsson.

I undersökningen ”Särskild, särskiljd 

eller avskiljd”, som är gjord i samarbete 

mellan Unga RBU:are, Rädda Barnen, 

Barnombudsmannen och Stockholms 

universitet, har närmare 500 elever, de-

ras föräldrar och ett hundratal lärare och 

rektorer fått ge sin bild av livet i skolan; i 

klassrummet, på skolgården och på friti-

den. Studien har finansierats av Allmänna 

arvsfonden.

Den röda tråden i resultaten är bris-

tande tillgänglighet. Många barn uppger 

visserligen att de trivs i skolan, men un-

dersökningen visar samtidigt ett skolvä-

sende som inte tycker att det är självklart 

att elever med rörelsehinder ska kunna 

delta i den vardagliga verksamheten på 

likvärdiga villkor.

Hälften av sKolloKalerna 
är inte anPassaDe. Nästan hälf-

ten av barnen i studien kan inte gå i den 

skola som är närmast hemmet, eftersom 

den skolan inte är anpassad. I storstäder-

na kan endast en tredjedel av eleverna i 

studien gå i den närmaste skolan.

– Barn som bor i storstäder riskerar 

att hamna i en skola långt ifrån hemmet. 

Det drabbar dem inte minst socialt – de 

kan inte gå i samma skola som de barn 

som bor i närheten och därför missar de 

mycket av det sociala livet efter skolan 

och på helgerna, säger Karin Paulsson.

Åttiofem procent av eleverna i under-

sökningen har behov av anpassade lo-

kaler. Men bara hälften går idag i skolor 

som fullt ut uppfyller deras behov av till-

gänglighet. Ytterligare en tredjedel går i 

skolor som till viss del uppfyller behoven 

medan det finns elever som går i skolor 

som inte alls lever upp till deras behov 

av tillgänglighet.

Både elever och lärare är överens om 

att många skollokaler inte är tillgängliga 

för elever med funktionshinder. Inte ens 

klassrummen är alltid tillgängliga. Bara 

drygt tre fjärdedelar av lärarna svarar 

att de rörelsehindrade eleverna alltid kan 

delta aktivt i klassrumsundervisningen. 

När det kommer till studiebesök, idrott 

och raster anser inte ens hälften av lärar-

na att eleven alltid kan delta. 

trasiga Hissar. Resultat stöds av 

en rapport från Skolverket 2008, där 

2 000 skolor i Sverige tillfrågades om den 

fysiska skolmiljön. 

Av de elever som använder gånghjälp-

medel eller rullstol är det bara hälften som 

utan hjälp kan ta sig runt till alla delar av 

skolan. Ibland finns det inte hiss eller så 

är den trasig, i andra fall finns hissar som 

barnen inte får använda utan att någon 

vuxen finns med. 

Karin Paulsson menar att det är märk-

ligt att inte mer har hänt vad gäller den 

fysiska miljön i skolan.

– Vi har ju en lagstiftning sedan länge 

som säger att skolan måste vara tillgäng-

lig för alla, men våra resultat tyder på att 

den inte efterlevs. 

En förklaring kan vara att skolan som 

miljö är svårklassificerad. I skol lagen 

anges att lokalerna ska vara ändamåls-

enliga och ha sådan utrustning som 

behövs för en tidsenlig utbildning. Ett 

begrepp som är alltför luddigt, menar 

Karin Paulsson.

– Vi menar att skolan borde räknas 

som offentlig eller publik miljö, vilket den 

faktiskt inte gör idag. Då gäller hårdare 

regler för tillgänglighet, säger hon.

Ett annat problem kan vara att infor-

mationen om tillgänglighet för alla inte 

når fram till skolorna. Det finns inget 

egentligt krav på att skolorna ska redo-

visa hur de lever upp till tillgänglighets-

kravet. Karin Paulsson och forskarkolle-

gan Lina Stenberg har därför tagit fram 

en handbok om hur lagstiftningen som 

gäller skolans fysiska, pedagogiska och 

psykosociala tillgänglighet ser ut och vil-

ka rättigheter eleverna har. Tanken är att 

handboken ska delas ut till skolor runt 

om i landet. 

När Karin Paulsson för tio år sedan 

gjorde en studie om livssituationen för 

barn med rörelsehinder och deras fa-

miljer, slogs hon av den viktiga roll som 

barnens föräldrar hade. För att få sina 

lagstadgade rättigheter fick föräldrarna 

kämpa. Liknande resultat framkommer i 

den nya studien. 

– Flera av föräldrarna berättar om att 

de måste strida för sina barn. Den som 

inte har kunskap och kämpar får inte 

heller den hjälp och det stöd som bar-

nen har rätt till. Det verkar tyvärr inte 

ha hänt så mycket på tio år, konstate-

rar hon. 

 ”Barnen får tidigt lära sig att de inte  

  kan vara med på allt.”  
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Varför har då skolan misslyckats med 

att göra barn och ungdomar med rörel-

sehinder fullt delaktiga i undervisningen? 

En förklaring, menar Karin Paulsson, är 

decentraliseringen av samhället. I kom-

munerna saknas ofta resurser och kun-

skap för att tillgodose enskilda barns  

behov. Ofta ligger ansvaret på den enskil-

da skolan och dess personal. Hur kom-

munens ekonomiska situation ser ut och 

hur mycket föräldrarna är beredda att 

kämpa för sina barns rättigheter, spelar 

också in. 

Karin Paulsson beklagar att den stat-

liga stödmodell, med regionala RH-kon-

sulenter, som tidigare fanns i Sverige, har 

försvunnit. Konsulenterna hade koll på 

alla barn med rörelsehinder i sitt upptag-

ningsområde och erbjöd stöd och hjälp 

för deras skolgång.

Modellen övergavs på 1990-talet, när 

den nya myndigheten Specialpedagogiska 

Institutet inrättades med uppgift att ge 

övergripande stöd och rådgivning till de 

skolor som begär det. Sedan dess har det 

saknats någon form av ombud som för 

barnets talan och som är väl insatt i bar-

nets behov och situation. 

Barn med funktionsnedsättningar byter 

skola betydligt oftare än andra barn – i 

årskurs 1 går 73 procent i vanlig skola 

men i högstadiet är det betydligt färre, 

endast 57 procent.

– Att komma in i nya miljöer ställer 

stora krav på alla barn, och dessa barn 

har sämre förutsättningar från början. 

När vi frågar barnen visar det sig att goda 

kamrater är det viktigaste för dem, vikti-

gare än själva skolan. Jag tycker att den 

sociala aspekten inte diskuteras tillräck-

ligt mycket, säger Karin Paulsson. 

Ett delsyfte i studien var att jämföra hur 

dagens skolsituation såg ut jämfört med 

den för trettio år sedan i en undersökning 

som Karin Paulsson gjorde då. Resultaten 

visar bland annat att fler storstadsbarn 

idag går i specialklass eller särskild under-

visningsgrupp än i slutet av 1970-talet.

– Att färre barn går i vanlig klass idag 

trots att vi i över fyrtio år haft en mål-

sättning om inkludering – det är anmärk-

ningsvärt, säger Karin Paulsson.

karin paulsson kan nås på  
karin-paulsson@tele2.se. rapporten kan 
beställas från Unga rBU-are c/o eva Westling 
(evawestling@telia.com).
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det är lag på att alla ska ha rätt till likvärdig skolundervisning. men för barn med rörelsehinder kvarstår fortfarande många tillgänglig-
hetsproblem, visar studien från Unga rBU:are.

karin paulsson.

mailto:karin-paulsson@tele2.se
mailto:evawestling@telia.com
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Äldre med funktionsnedsättningar  
– bortglömd grupp lyfts fram i ljuset
svenska lagar utgår från att man antingen är funktionshindrad eller äldre,  

inte både och. att åldras med funktionshinder innebär därför på sätt och vis att 

hamna i ett ingenmansland, framgår i en avhandling från linköpings universitet 

av  annika taghizadeh larsson.

– Det här är en grupp som blir allt större 

och där det finns stora kunskapsluckor 

om deras behov, säger Annika Taghizadeh 

Larsson.

I sitt avhandlingsarbete har hon intervju-

at 20 personer med funktionshinder, i åld-

rarna 56 till 72 år. Samtliga har sedan länge 

omfattande fysiska funktionshinder, ibland 

sedan födseln. Elva har personlig assistans.

– Jag var intresserad av vad åldrandet 

och våra åldersnormer kan spela för roll 

för personer med funktionsnedsättningar. 

Det finns åldergränser för bilstöd och per-

sonlig assistans som bygger på en logik 

att människor får andra behov när de blir 

äldre, men är det så?

Tidigare forskning pekar också på 

att åldrandet har ett slags utjämnande 

effekt, att funktionsnedsättningar blir 

mindre framträdande när andra jämn-

årigas funktioner också försvagas. Men 

så behöver det inte alls vara, menar An-

nika Taghizadeh Larsson. Även om åldern 

fick intervjupersonerna att känna sig mer 

avslappnade inför vissa saker, till exem-

pel utseendet, så fanns andra sociala krav 

kvar. De ville också föra en aktiv pensio-

närstillvaro, och exempelvis kunna resa, 

berättar Annika Taghizadeh Larsson.

ÅlDranDets baKsiDor. Det finns 

en bild av att kroniska funktionsned-

sättningar inte förändras över tid, utan 

Fo
to

: x
yn

o6
/iS

to
ck

ph
ot

o



5FOrsknIng Om FUnktIOnshInder pågår 3/09

är stabila. Men åldrandets baksidor var 

märkbara även för dem som redan hade 

en betydande funktionsnedsättning. För 

den som behövt hjälp med allt, men kun-

nat sköta sina toalettbestyr själv, var för-

lusten av denna färdighet nedslående. 

En försämring av den egna funktions-

förmågan kan vara ett trauma för den 

som drabbas, även för den som har levt 

med en skada eller kronisk sjukdom 

hela livet.

– Det finns en idé om att man med tiden 

vänjer sig vid sin funktionsnedsättning och 

blir van vid att bli hjälpt med allt. Men så 

behöver det inte vara, funktionerna föränd-

ras hela tiden. Och att exempelvis hamna 

i rullstol när man tidigare har kunnat gå 

själv, kan vara en mycket svår omställning.

Den som inte har en kropp som all-

tid fungerar använder sina fungerande 

kroppsdelar desto mer. Många uttryckte 

också kritik mot att läkare och rehabili-

teringspersonal inte hade upplyst dem om 

vad det kan innebära att slita för mycket 

på en funktionsduglig kroppsdel. 

Många var också oförberedda på den 

ekonomiska försämring som inträffade 

när de gick från förtids– till ålderspen-

sion. Flera hade ett kort arbetsliv bakom 

sig vilket gav låga pensionspoäng. Sam-

tidigt innebar funktionsnedsättningen 

merkostnader. I kombination med behov 

av anpassad bostad var det var svårt att dra 

ner på utgifterna genom att flytta till en 

billigare lägenhet.

– Det här kom som en chock för flera, 

säger Annika Taghizadeh Larsson.

För de allra flesta är pensionsåldern en 

viktig gräns i livet. Så var fallet även för 

hennes intervjupersoner, även om många 

av dem hade avslutat sina yrkesverksam-

ma år före 65.

– Flera uttryckte en tillfredsställelse 

med att de i sitt yrkesliv hade nått nästan 

ända fram till pensionsålder. Åldersnor-

men blev en positiv drivkraft, istället för 

att vara något negativt som de skulle ha 

svårt att leva upp till, säger hon.

 Att införa en rörlig pensionsålder kan 

ha sina baksidor, menar Annika Taghiza-

deh Larsson. Sextiofem år kan fungera 

som ett slags riktmärke, en morot att se 

fram emot. 
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Annika taghizadeh Larsson.

– Vem ska man jämföra sig med om 

pensionsåldern tas bort? När är det ”la-

gom” att lämna yrkeslivet? Om åldern 

blir en oviktig faktor finns också risken 

att människor i högre grad bedöms efter 

sina funktionstillstånd, säger hon. 

På det stora hela skiljer sig de intervjua-

de ålderspensionärerna med funktionsned-

sättningar inte så mycket från andra äldre, 

visar undersökningen. Liksom andra kän-

ner de sig yngre än vad de är. De bryr sig 

inte längre lika mycket om sina komplex 

för sitt utseende. Och med hjälp av person-

lig assistans och tekniska hjälpmedel går 

det att leva ett ganska aktivt pensionärs-

liv med resor, fritidssysselsättningar och 

andra åtaganden. Detta går på tvärs emot 

vad tidigare äldreforskning har visat på.

– Där hävdar man ofta att äldre är akti-

va långt upp i åldrarna så länge de får be-

hålla sina funktioner och vara friska. Men 

mina intervjupersoner känner sig yngre 

och lever ett aktivt liv, trots att många 

hade betydande funktionsnedsättningar. 

Annika Taghizadeh Larsson menar att 

hennes resultat på många sätt utmanar 

mycket av det vi tidigare har tagit för gi-

vet om äldre och personer med funktions-

nedsättningar. 

– Mina intervjupersoner har helt andra 

förutsättningar än andra äldre, men ändå 

är de nöjda med mycket. Med hjälp av ett 

individuellt anpassat stöd och hjälpme-

del kan även personer med omfattande 

funktionsnedsättningar tillägna sig ett 

modernt och fritidsaktivt pensionärs-

ideal, säger hon.

Annika taghizadeh Larsson kan nås på  
annika.larsson@isv.liu.se

Läsvärt

De utvecklings
stördas historia
Från idiot till medborgare skild-

rar historiken kring barn, unga 

och vuxna med utvecklings-

störning från antiken till nutid. 

Boken speglar betydelsen av so-

ciala, ekonomiska och politiska 

attityder i samhället – en del av 

vårt lands kulturarv som ytterst 

visar hur vi ser på människovär-

det. Boken är den första i sitt 

slag som belyser historiken kring 

människor med utvecklingsstör-

ning på detta heltäckande sätt.

Människor med utvecklings-

störning har i det förflutna blivit 

utnyttjade, utstötta och sedda 

som icke mänskliga. I dag är 

situationen en annan: perso-

ner med utvecklingsstörning är 

fullvärdiga medborgare med 

lagstadgad rätt till goda lev-

nadsvillkor. Ingen annan grupp 

i vårt samhälle har fått uppleva 

en så total förändring i attityder 

och delaktighet.

Författaren Karl Grunewald, 

tidigare medicinalråd och chef 

för Socialstyrelsens byrå för 

funktionshindrade, var en dri-

vande kraft i omvandlingen från 

anstaltsvård till social service un-

der andra hälften av 1900-talet. 

 

FRåN idiot till medboRgaRe är utgiven 
på gothia förlag och kan beställas 
direkt från förlaget:  
order@gothiaforlag.se eller per 
telefon: kundservice 08-462 26 70

mailto:annika.larsson@isv.liu.se
mailto:order@gothiaforlag.se
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”Förvirring istället för klarhet”
funktionshinder eller funktionsnedsättning? socialstyrelsens beslut om ny terminologi har 

skapat förvirring istället för klarhet. Dessutom riskerar det nya språkbruket förstärka den at-

tityd som ser människor med funktionshinder som avvikande. Det menar en grupp handikapp-

forskare, som författat en protest till socialstyrelsen.

Bakgrunden till diskussionerna är den 

nya terminologi som Socialstyrelsen be-

slutade om i början av oktober 2007. 

Syftet med de nya definitionerna var att 

skapa tydlighet och att på sikt få bort 

ordet handikapp. Två likalydande ord, 

funktionsnedsättning och funktionshin-

der, definierades och gavs olika innebörd. 

Funktionsnedsättning ska ange en per-

sonlig egenskap, ”en nedsättning av den 

fysiska, psykiska eller intellektuella funk-

tionsförmågan”. Med funktionshinder 

avses ”den begränsning som funktions-

nedsättningen innebär för en person i re-

lation till omgivningen”.

Nu reagerar fem namnkunniga personer 

inom handikappsfären på effekten de tyck-

er sig se av den nya terminologin. Berth 

Danermark, professor Örebro universitet, 

Stig Larsson, professor Lunds universitet, 

Barbro Lewin, f d före ståndare för Cen-

trum för forskning om funktionshinder 

Uppsala universitet, Bengt Lindqvist, f d 

FN-rapportör i handikappfrågor och 

Magnus Tideman, professor Högskolan 

i Halmstad, har tillsammans författat 

ett brev ställt till Socialstyrelsen, där de 

Barbro Lewin. magnus tideman.

ger uttryck för sitt missnöje med de nya 

språkliga riktlinjerna, men även en oro 

för vad språkbruket på sikt kan leda till.

Forskning om funktionshinder pågår har 

talat med två av forskarna bakom skrivel-

sen, Barbro Lewin och Magnus Tideman.

Vilka konsekvenser får den nya ter-
minologin?
Magnus tideman (Mt): – Istället för 

ökad klarhet har den nya terminologin i 

huvudsak skapat ökad förvirring. Till ex-

empel kan man i olika skrifter (tidningar 

och böcker m.m.) läsa artiklar där både 

forskare och praktiker har stora svårig-

heter att använda de nya termerna på rätt 

sätt. För många har orden funktionshin-

der och funktionsnedsättning varit sy-

nonymer och nu ska det ena begreppet 

(funktionshinder) ges en ny betydelse. Det 

är inte lätt när orden är så likartade.

barbro lewin (bl): – Först ska man 

vara klar över att det här inte är en fråga 

av allmänt intresse. Jag skulle till och med 

vilja säga att det råder en handikappoli-

tisk stiltje i den allmänna debatten trots 

att LSS-kommittén kommit med sitt stora 

slutbetänkande och att vi nyligen har fått 

ett valfrihetssystem inom vård och om-

sorg så att funktionshindrade själva kan 

välja utförare. Men i offentliga dokument 

är tendensen klar och det gäller även i 

andra sammanhang då personer, som är 

eller borde vara insatta i de här frågorna, 

väljer mellan orden funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Då väljs egenskaps-

ordet funktionsnedsättning. 

Är det så viktigt vilka ord som an-
vänds? Varför bråka om ord?
bl: – Termerna står för en verklighets-

uppfattning som många av oss är kritiska 

mot. Tänkande och handlande påverkas.

Det är olyckligt att Socialstyrelsen, som 

ju har ett ansvar för språkbruket, talar med 

kluven tunga. Enheten för funktionshinder-

frågor – positivt att man själv ändå använ-

der ordet funktionshinder – står ju för den 

verklighetsuppfattningen att det finns en 

egenskap som kallas funktionsnedsättning 

och en begränsning genom omgivnings-

påverkan, som kallas funktionshinder. 

Inom en annan enhet på Socialstyrelsen 

arbetar man med den nya hälsoklassifika-

tionen ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health). ICF 

står för en annan verklighetsuppfattning. 

Det vetenskapliga synsätt som ICF byg-

ger sin verklighetsuppfattning på är den 

så kallade biopsykosociala modellen. Den 

enheten har ansvarat för översättningsar-

betet och flera forskningsprojekt har varit 

involverade. Med ICF anser vi kritiker att 

man aldrig kan tänka bort omgivningen. 

Mt: – Genom språket försöker vi ord-

na vår tillvaro. Språket är ett uttryck för 

hur vi förstår, talar om och skapar mening 

om världen och om oss själva. Språkbru-

ket har därför stor betydelse för vårt sätt 

att resonera kring olika frågor/saker som 

till exempel funktionshinder/handikapp.
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Vilka risker ser du framför allt med 
den nya terminologin?
Mt: – Man måste vara expert för att 

förstå terminologin. En annan risk som 

vi pekar på i artikeln är att det riskerar 

befästa ett medicinskt/individuellt synsätt 

på handikappfrågor.

bl: – Vi ser en stor risk att med det nya 

språkbruket förstärks den attityd, som 

ser människor med funktionshinder som 

avvikande och att det främst är särskilda 

lösningar som gäller. Vissa tendenser i 

den riktningen kan redan iakttas, som en 

ökning av antalet elever i särskolan och 

att fler fastnar i så kallade dagliga syssel-

sättningar utan möjlighet att närma sig 

den ordinarie arbetsmarknaden och få en 

acceptabel ekonomi. Vi-och-de-tänkandet 

riskerar att få ytterligare grogrund.

Vilken terminologi vill du använda 
dig av?
Mt: – Jag personligen vill fortsätta att 

använda funktionshinder och funktions-

nedsättning som representanter för det 

individuella och handikapp för det som 

kan uppstå i relation till miljön.

bl: – Eftersom jag aldrig kan tänka 

på funktionsförmåga utan att sätta den i 

relation till omgivningsfaktorer är ordet 

funktionshinder det självklara ordvalet. 

Jag kallar mig numera funktionshinder-

forskare och talar om personer med ned-

satt funktionsförmåga som personer med 

funktionshinder eller funktionshindrade 

personer. Ordet handikapp är ju på väg ut 

men så länge handikapporganisationerna 

själva använder det, gör jag det också i 

sammansatta ord.

Svar från Enhetschef Peter Brusén, Enhe-

ten för funktionshinderfrågor, Socialsty-

relsen (svaret är förkortat)

”Som det påpekas i intervjun ska språket 

skapa ordning och tydlighet. En viktig an-

ledning för oss är den bättre ordning som 

behövs inför det viktiga konventionsarbe-

te som ligger framför oss. Därför var det 

uppenbart att något behövde göras när 

inte bara funktionsnedsättning och funk-

tionshinder användes synonymt, utan 

även funktionshinder och handikapp. Vi 

hade alltså tre begrepp som användes för 

samma sak och många var förvirrade. Att 

fortsätta behålla dessa tre begrepp skapar 

just den osäkerhet som många forskare 

vill undvika. Vi valde att ta bort begrep-

pet handikapp vilket många redan gjort, 

bland annat flera forskare. 

De terminologiska förändringarna syf-

tar inte till en återgång av ett individori-

enterat synsätt. Funktionsnedsättning är 

självklart inte ett egenskapsord utan är 

också omgivningsrelativt. Det finns inget 

i Socialstyrelsens definition som motsäger 

detta – en förvärvad skada till exempel 

är miljöbetingat om något. Fördelen med 

ett begrepp som fokuserar mer på den 

minskade funktionsförmågan är tydlig. 

Det finns personer som hör, ser, går eller 

förstår sämre där andra inte har dessa 

svårigheter. Att förebygga detta samt att 

förbättra dessa personers funktionsför-

måga är också politik – sjukvårdspolitik. 

Att begreppet funktionshinder används 

för situationer och inte för människor 

är också logiskt när det är andra förhål-

landen som utgör besvär. Med en sådan 

begreppsuppdelning kan de problem som 

en person med funktionsnedsättning upp-

lever i mötet med en bristfällig omgivning 

förhoppningsvis tydliggöras i sin kom-

plexitet.

De kontakter som tagits med Socialsty-

relsen med anledning av den nya termino-

login tyder på att frågan engagerar, men 

också på att Socialstyrelsens terminolo-

giarbete hitintills varit okänt för många. 

En fråga har varit hur normerande eller 

tvingande de nya termerna är. Socialsty-

relsen vill därför understryka att myndig-

heten rekommenderar användningen av 

begreppen ”funktionsnedsättning” och 

”funktionshinder” samt att begreppet 

handikapp utgår. 

Förändringarna av terminologin syftar 

till att stärka det miljörelativa perspekti-

vet. Genom att renodla språkbruket klar-

görs om termerna refererar till en individ 

eller till relationen mellan en individ och 

en otillgänglig miljö. Inget är vunnet med 

att ha tre begrepp för samma sak utan 

Socialstyrelsens förändring skapar, enligt 

min mening, större tydlighet.”

Läs mer på www.socialstyrelsen.se.

Läsvärt

Med kroppen  
i fokus
I boken Body Claims presenterar 

åtta uppsalaforskare vid Cen-

trum för genus vetenskap hur 

kroppens betydelse kan variera 

i olika sammanhang – Vad är 

en kropp? Vilka förväntningar, 

begär, tankar och känslor väck-

er kroppar? De medverkande 

forskarna har sin bakgrund 

i ämnena sociologi, etnologi, 

idé- och lärdomshistoria, filo-

sofi, kulturgeografi, medie- och 

kommunikationsvetenskap och 

evolutionsbiologi. Att kroppar 

tillskrivs skilda innebörder i var-

dagssammanhang och värderas 

olika beroende på kön, funktio-

nalitet, hudfärg och sexualitet 

är ett tema i boken. De olika 

bidragen ger sammantaget en 

förståelse för kroppen som en 

förutsättning för liv, och hur den 

genom att både vara biologisk, 

kulturell och social samtidigt 

sträcker sig över många av ve-

tenskapens traditionella discip-

lingränser. 

Flera exempel ges på hur före-

ställningar och idéer om kroppar 

kan studeras för att förstå hur 

gränserna för det vi uppfattar som 

mänskligt har sett ut i historien. 

 

Boken har titeln body claims och in-
går i serien skRiFteR FRåN ceNtRum FöR 
geNusveteNskap. redaktörer är Janne 
Bromseth, Lisa Folkmarson käll och 
katarina mattsson. den kan beställas 
från Centrum för genusvetenskap, 
Uppsala universitet, Box 634,  
751 26 Uppsala, tel. 018-471 35 70,  
e-post: publications@gender.uu.se

http://www.socialstyrelsen.se
mailto:publications@gender.uu.se


Karin Barron har tidigare bland annat 

forskat vid Uppsala universitet om hur 

äldre kvinnor med intellektuell funktions-

nedsättning ser på sig själva och sina liv. 

Dessa äldre intervjupersoner har vittnat 

om hur utanförskap och särskiljande bör-

jade tidigt i barndomen. 

När även yngre män med rörelsehinder i 

en färsk studie berättade om hur de kände 

sig utanför och annorlunda redan i mycket 

tidiga år, väcktes Karin Barrons intresse för 

att forska om den tidiga barndomen uti-

från ett genusperspektiv. 

– När de äldre kvinnorna var barn blev 

de särskiljda genom att de växte upp på 

institutioner. Men de unga männen i mitt 

nuvarande forskningsprojekt har gått i 

förskolor och skolor tillsammans med 

icke funktionshindrade barn och ungdo-

mar. Trots det är det många som tycker 

att barndomen var en plågsam tid på 

grund av upplevelser av oönskat utanför-

skap, berättar hon.

– Vi vet idag att de villkor som präg-

lar barndomen och uppväxten får kon-

sekvenser också för vuxenlivet. Jag ska i 

mitt nästa forskningsprojekt studera hur 

gemenskap och utanförskap uppkommer, 

förändras och befästs, säger Karin Barron. 

Ju mer kunskap vi har om dessa komplexa 

processer, desto bättre möjligheter får vi 

för att arbeta och agera förebyggande mot 

barns utanförskap. 

Barns tidiga möten med andra barn 

sker bland annat i förskolan, och därför 

inkluderar Karin Barrons kommande stu-

die riktigt små barn som går i förskolan.  

Genom att obsevera den dagliga verk-

samheten i några utvalda förskolor, där 

det finns ett eller flera funktionshindrade 

barn, önskar hon bidra med kunskap om 

den miljö som barnen är i. Hon kommer 

att studera kopplingen mellan miljöer och 

barns samspel med varandra och med per-

sonal. Förutom observationer kommer 

hon att genomföra intervjuer med barn, 

föräldrar och förskolepersonal. En enkät 

till föräldrar kommer också att skickas ut. 

MasKulinitet. För närvarande hål-

ler Karin Barron på att avsluta ett forsk-

ningsprojekt, där hon har intervjuat unga 

rörelsehindrade män. I denna studie, som 

fokuserar på delaktighet och identitet, lyfts 

bland annat maskulinitet och könsnormer 

fram. Att ha ett gravt rörelsehinder stäm-

mer ofta dåligt överens med den traditio-

nella bilden av ”den ideala mannen”: att 

vara fysiskt stark och kraftfull och inte 

vara beroende av någon annan. 

– De unga männen i undersökningen be-

höver daglig hjälp av olika slag, till exem-

pel med att kommunicera, äta, förflytta sig, 

och/eller med sin hygien. De flesta som hjäl-

per dem är kvinnor, vilket utmanar tradi-

tionella föreställningar eller stereotyper om 

män och maskulinitet. Jag lägger vikt vid 

att i min forskning kritiskt granska begrepp 

som normalitet, förtryck, feminitet och 

maskulinitet. Projektet väcker sociologiskt 

intressanta frågor om makt, funktionshin-

der, genus, ålder, ömsesidigt beroende och 

livsvillkor, säger Karin Barron.

Små barn, små bekymmer – eller?
trots att barn med funktionsnedsättning idag går i ”vanliga” skolor berättar rörelsehind-

rade unga män om en uppväxt kantad av utanförskap och begränsningar. sociologen Karin 

barron ska studera hur gemenskap och utanförskap gestaltas för de riktigt små barnen.

karin Barron.
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karin Barron kan nås på  
karin.barron@soc.uu.se

mailto:karin.barron@soc.uu.se
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hur har boken tagits emot?
– Mycket positivt, bland annat av Bib-

liotekstjänst som styr bibliotekens inköp. 

Man tar upp att det är den första i sitt 

slag, tjockleken, hur utvecklingsstörda 

personer behandlades förr och paradigm-

skiftet. Tyvärr har ingen socialhistoriker 

skrivit om den. Istället har ofta ljuset satts 

på mig som person.

Vem bör läsa boken, tycker du?
– Boken bör läsas av alla kultur- och idé-

historiskt intresserade. För dem i beteen-

devetenskaplig utbildning, så väl social-, 

pedagogisk som omsorgsutbildning, då 

den ger en grundläggande förståelse för 

nutida insatser för personer med funk-

tionsnedsättning. Föräldrar och anhö-

riga kan se sin speciella situation i ljuset 

av tidigare generationers upp levelser. 

För personer aktiva inom omsorgerna 

om utvecklingsstörda ger boken kunska-

per om framväxten av anstaltsvård och 

dess negativa följder.

du har tidigare tagit upp de allvarliga 
bristerna i handikappolitiken inom 
eU nu när sverige övertar ordföran-
deskapet. hur kan sverige påverka 
andra europeiska länder?
– Regeringen borde anordna en konferens 

för att visa att alla barn under sju års ålder 

växer upp i sina hem idag undantaget ca 20, 

mot att som mest 500 bodde på anstalt och 

att vi tillsammans med Norge är de enda 

länderna utan anstalter. Vi borde lyfta dis-

kussionen om vilka konsekvenserna blir 

med nya krav på skola och arbetsliv, soci-

alt och medicinskt stöd, utbildning av per-

sonal och information till politiker.

Vilken roll har handikappforskningen 
spelat för att förbättra förhållandena 
för personer med utvecklingsstör-
ning?
– Gunnar Kyléns klargörande i början av 

70-talet av utvecklingsstörningens inne-

börd var ett genombrott. Lars Kebbons 

och Mårten Söders uppföljningsstudier av 

integrationen i samhälle och skola var av-

görande för metodutvecklingen. En stor 

mängd rapporter och avhandlingar inom 

socialvetenskap, pedagogik och medicin 

har ökat våra kunskaper och förändrat 

insatserna. De har skapat respekt för de 

utvecklingsstördas, och deras närståendes, 

utsatta situation.

Hallå där! 
Karl grunewald, barnpsykiatriker, tidigare medicinalråd vid social-
styrelsen och författare till ”från idiot till medborgare – de utvecklings-
stördas historia”, som kom ut i våras.
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Hur kan man förstå de meningsskapande 

praktiker som personer med förvärvad 

hjärnskada använder för att skapa och upp-

rätthålla sin identitet och sitt personskap i 

relation till andra människor? Detta har 

Eleonor Antelius vid institutionen för medi-

cin och hälsa, Hälsa och samhälle, Linkö-

pings universitet studerat i sin avhandling.

Studien har som utgångspunkt att iden-

titet och personskap, också i relation till 

funktionshinder, är något som skapas och 

upprätthålls i samspel mellan människor 

i vardagliga situationer och att förmågan 

att berätta är central för detta identitets-

skapande. Därför är det av särskilt intres-

se att försöka förstå vilka möjligheter per-

soner med grava förvärvade hjärnskador 

har när det gäller att använda berättandet 

som ett sätt att presentera sin identitet.

Resultaten visade hur en identitet som 

’gravt funktionshindrad’ skapas i det ge-

mensamma berättandet mellan deltagare 

och personal och att denna identitet verkar 

innebära att man är beroende av andra för 

att klara sitt vardagliga liv. Resultatet visa-

de också att det kan råda delade meningar 

om vad en identitet som ’gravt funktions-

hindrad’ kunde innebära och att det bland 

deltagarna fanns en strävan att kunna pre-

sentera sig som ”normal” och att en sådan 

identitet innebar att vara oberoende och 

självbestämmande. Normalitet måste dock 

förstås i relation till det omgivande sam-

hälle, vilket visar att normalitet i samband 

med grava funktionshinder är i det när-

maste omöjligt att uppnå.  Detta beror på 

att normalitet  i relation till sjukdom/ kropp 

innebär hopp om att bli frisk, eller åtmins-

tone bättre. För de personer som deltog i 

studien fanns dock ingen möjlighet till för-

bättring. De försökte ändå berätta sådana 

berättelser i sin strävan efter att uppnå en 

önskvärd identitet. 

Olika röster, olika berättelser

Avhandling

Avhandlingen har titeln diFFeReNt voices – diFFeReNt 
stoRies. commuNicatioN, ideNtity aNd meaNiNg amoNg 
people with acquiRed bRaiN damage. Författare är 
eleonor Antelius. Avhandlingen kan beställas 
från anna.schenell@liu.se

FRåN idiot till medboRgaRe – de utveckliNgsstöRdas 
histoRia är utgiven på gothia förlag.

mailto:anna.schenell@liu.se
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Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflam-

matorisk sjukdom. Dagens behandlings-

strategi bygger på tidiga insatser från olika 

professionella experter för att dels minska 

sjukdomens aktivitet och dels minska ris-

ken för framtida funktionshinder. Idag 

finns en stor mängd uppgifter insamlade 

och tillgängliga när det gäller medicinering 

och resultat av behandling av RA. Dessa 

data kan användas för att göra statistiska 

analyser som kan användas för att forma 

beslutsstöd för vilka insatser som ger bäst 

resultat vid en viss problematik. 

Detta har Örjan Dahlström, institutio-

nen för beteendevetenskap och lärande, 

Linköpings universitet, studerat i sin av-

handling. Avhandlingens syfte var att un-

dersöka hur olika kliniska manifestationer 

vid tidig RA samvarierar med funktions-

hinder och sjukdomsaktivitet, att pröva 

metoder att ställa prognos vid tidig RA, 

och att analysera en kontext för beslutsfat-

tande inom vård av kroniskt sjuka. Data-

insamlingen har gjorts med hjälp av obser-

vationsstudier och fokusgruppsintervjuer 

och genom att utnyttja befintlig klinisk da-

tabas. Data har analyserats statistiskt och 

med hjälp av matematisk modellering.

Resultaten visade att en betydande 

del av hur sjukdomen ter sig ett år efter 

att personen fått sin diagnos kan för-

klaras av sjukdomsförloppet under de 

första tre månaderna efter diagnos. Vad 

gällde de personer som fick sin diagnos 

tidigt så rapporterade kvinnor mer trött-

het än män, men skillnaden mellan män 

och kvinnor var inte bestående över tid. 

Upplevd trötthet vid RA, som konstateras 

tidigt, har ett nära samband med sjukdo-

mens aktivitet, smärta och aktivitetsbe-

gränsningar, men också till psykisk hälsa 

och sömnstörningar.

Med hjälp av insamlade data utforma-

des en modell för beslutsstöd med vars 

hjälp man skulle kunna bestämma vilka 

patienter som med stor sannolikhet hade 

en sämre prognos ett år efter diagnos. 

När modellen för beslutsstöd infördes i 

arbetet vid en reumatologisk klinik visade 

det sig vara nödvändigt att inkludera flera 

mått på sjukdoms- och funktionshinders-

förlopp, men också att hänsyn till sådant 

som styr det kliniska arbetet, arbetsflöde, 

samarbetsformer och klinisk praxis. Att 

använda sig av kunskap från olika exper-

ter – olika experters glasögon – vid sö-

kandet efter mönster i stora datamängder 

för att generera ny kunskap är en lovande 

metodik, konstaterar författaren. 

Barn som har påtagliga svårigheter med 

hyperaktivitet/impulsivitet och oupp-

märksamhet (ADHD) har oftare än andra 

ont i magen, sömnsvårigheter och känner 

sig trötta. De är också oftare involverade 

i mobbning. Detta har Kirsten Holmberg 

vid institutionen för kvinnors och barns 

hälsa, Uppsala universitet visat i sin av-

handling. Hon har studerat drygt 500 

elever i fjärde klass i Sigtuna kommun. 

Både föräldrar och lärare har fått lämna 

uppgifter om barnens beteende och inlär-

ning. Barnen själva har fått besvara en 

enkät med frågor om sådant som huvud-

värk, magont, sömnsvårigheter, trötthet 

och mobbning. De barn, som hade en 

diagnostiserad ADHD-problematik, hade 

i jämförelse med barn, som inte var diag-

nostiserade, dubbelt så ofta ont i magen, 

svårt att sova och kände sig trötta.

Kirsten Holmberg fann också starka 

samband med ADHD-diagnos och bar-

nens svar på frågor om mobbning. Fjorton 

procent av barnen rapporterade själva att 

de hade varit involverade i mobbning, nå-

got som få av deras lärare eller föräldrar 

kände till. Det var tre gånger så vanligt att 

barn med ADHD mobbade jämfört med 

barn som inte hade konstaterad ADHD. 

De här barnen hade ofta beteendepro-

blem av ADHD-karaktär redan i års-

kurs 1, vilket författaren menar talar för 

att ADHD-symptomen var en bidragande 

orsak till mobbningsbeteendet. 

Barn med betydande ADHD-symptom 

blev också själva utsatta för mobbning i 

betydligt större omfattning än andra – det 

var hela tio gånger så vanligt som bland 

barn utan ADHD. Dessa barn hade inte 

Kronisk sjukdom genom olika 
experters glasögon

Mobbning och stress vanligt  
bland barn med ADHD

Avhandling

Avhandlingen har titeln Focus oN chRoNic 
disease thRough diFFeReNt leNses oF expeRtise: 
towaRds implemeNtatioN oF patieNt-Focused de-
cisioN suppoRt pReveNtiNg disability: the example 
oF eaRly Rheumatoid aRthRitis. Författare är 
Örjan dahlström. Avhandlingen kan sökas via 
http://liu.diva-portal.org

http://liu.diva-portal.org
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mer beteendeproblem än andra vid skol-

starten. Det här kan, enligt Kirsten Holm-

berg, tyda på att den mobbning barnen 

utsatts för har bidragit till eller förstärkt 

deras ADHD-symptom. 

Avhandlingen omfattade också en kart-

läggning av den språkliga och motoriska 

utvecklingen hos en grupp 4- till 5-åringar 

respektive 7-åringar, för att se om det var 

möjligt att identifiera ADHD-symptom före 

eller i samband med skolstarten. Avvikelser 

i utvecklingen och beteendeproblem var 

visserligen vanligare bland de barn som se-

nare utvecklade ADHD, men inte så mycket 

vanligare att de skulle kunna användas för 

att tidigt identifiera ADHD hos barn.

Barn med uttalade ADHD-symtom är 

en särskilt sårbar grupp. Såväl skolans 

personal som skolhälsovården kan på 

flera sätt spela en mer aktiv roll för att 

skapa goda villkor för dem. 

För att skydda dessa barn och alla barn 

behövs effektiva förebyggande insatser mot 

mobbning i hela barngruppen i skolmiljön.

Barn med konstaterad ADHD behand-

las ofta medicinskt. Då man utvärderar 

den medicinska behandlingen av barn 

med ADHD bör man också utvärdera 

behandlingens effekt på kamratrelatio-

ner och kroppsliga stressymptom. Skol-

hälsovården kan i dessa fall utgöra en 

viktig länk mellan behandlande läkare 

och skolans personal.

Det är viktigt att god psykiatrisk vård 

erbjuds och ges till svenskfödda och 

utlandsfödda personer, som till följd av 

psykisk ohälsa har behov av insatser. De 

insatser som ges ska inte styras av kul-

turellt bestämda uppfattningar, vilket 

då kan påverka vårdens innehåll och 

utformning. Sally Hultsjö vid institutio-

nen för medicin och hälsa, Linköpings 

universitet har i sin avhandling beskrivit 

och analyserat hur utlandsfödda perso-

ner och deras familjer och hälsovårds-

personal upplever vård av personer 

med psykos sjukdom. 

Avhandlingen syftade till att identifiera 

kärnkomponenter i denna typ av vård 

och att undersöka den nuvarande svens-

ka psykiatriska vårdens lämplighet för 

utlandsfödda personer med psykos och 

deras familjer. 

Hälsovårdpersonal, personer med psy-

kossjukdom och deras familjer i södra 

Sverige intervjuades i fokusgrupper 

respektive individuella intervjuer. Data 

samlades även in med hjälp av frågefor-

mulär, som sändes ut nationellt till vård-

personal, utlandsfödda personer med 

psykos och deras familjer. Resultatet vi-

sade samstämmighet i svaren vad gäller 

allmän psykiatrisk omvårdnad, även om 

det fanns skilda uppfattningar om inne-

hållet. Det var inte så viktigt att känna 

till den religiösa eller etniska bakgrun-

den och möjligheten att välja om vården 

gavs av en kvinna eller en man var också 

av mindre betydelse. Man var i svaren 

inte överens om att det var betydelsefullt 

att ta hänsyn till skilda uppfattningar 

om vård av personer med psykossjuk-

dom, olika behandlingsformer och andra 

insatser till dessa personer och deras fa-

miljer. Detsamma gällde för betydelsen 

av att personal skulle ha särskild kul-

turkunskap och om eventuell tolk skulle 

vara okänd för familjen, men kunna tala 

samma dialekt. 

Resultaten visade att uppfattningar 

hos hälsovårdspersonal och utlandsfödda 

personer med psykos och deras familjer 

var mer lika än olika. Det fanns dock in-

dividuella skilda uppfattningar om vad 

som var viktiga komponenter i vården 

av personer med psykossjukdom. Vård-

personal behöver ha strategier för att på 

ett enkelt och bra sätt kunna möta och 

erbjuda vård till utlandsfödda personer 

med psykossjukdom och deras familjer. 

Strategierna behöver vara medvetna och 

användas på både organisatorisk nivå 

som av enskild vårdpersonal.

Vård av utlandsfödda personer 
med psykos

Avhandlingen har titeln health complaiNts,  
bullyiNg aNd pRedictoRs oF atteNtioN-deFicit/ 
hypeRactivity disoRdeR (adhd) iN 10-yeaR-olds 
iN a swedish commuNity. Författare är kirsten 
holmberg. Avhandlingen kan sökas via 
http://uu.diva-portal.org

Avhandlingen har titeln caRiNg FoR FoReigN-
boRN peRsoNs with psychosis aNd theiR Families: 
peRceptioNs oF psychosis caRe. Författare är sally 
hultsjö. Avhandlingen kan sökas via  
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