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Sammanfattning 

Detta är en studie som tagit sin utgångspunkt i begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” med fokus på 

barn och elever med ADHD/DAMP utifrån ett medicinskt kontra pedagogiskt/psykosocialt perspektiv. 

Inom dessa perspektiv har det varit många kritiska röster och skilda åsikter för vilka insatser som är bäst 

för barnen. Fokus har även riktats mot huruvida diagnosen kan hjälpa barn eller inte. Konstitueringen av 

barn i behov av särskilt stöd har förändrats. Därför har även en jämförelse av läroplanerna (Lgr69, Lgr80, 

Lgr11 samt Läroplan för grundsärskolan 2011) utförts och därmed kunnat ge en historisk överblick av 

utvecklingen som skett inom skolväsendet. I arbetet används ofta ordet barn, men detta innefattar 

självklart även elever. 

Med textanalys som metod har materialet bearbetats och analyserats kritiskt. Det material som legat 

till grund för studien har varit styrdokument, vetenskapliga artiklar, pedagogisk litteratur samt medicinska 

publikationer. Resultatens bakgrund har uppkommit och varit styrda utifrån ett antal syftesfrågeställningar. 

Dessa grundar sig i specialpedagogikens framväxt i samhället och diskussionen kring det stöd som ges till 

barn i förskola och skola. Slutsatser av det analyserade materialet har därmed belysts från olika synvinklar 

och aktörer som spelat stor roll i debatten om barn i behov av särskilt stöd. 
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1. Inledning 

Vårt gemensamma intresse för barn i behov av särskilt stöd ligger till grund för beslutet att skriva 

examensarbetet tillsammans. Under hela arbetets gång har detta beslut känts rätt och varit mycket 

fördelaktigt då vi har gett varandra stöd och motivation till att slutföra studien. Genom våra gemensamma 

diskussioner har vi fördjupat vår kompetens och utvecklat en större förståelse för de olika perspektiven 

som vi har bearbetat. 

Vi har båda varit aktiva i arbetets process och lika mycket tid har lagts ner av oss båda då studien 

till största del har bearbetats tillsammans. Vissa områden har delats upp då Sofia har fokuserat på 

styrdokumenten och det pedagogiska perspektivet, medan Nus̩in har satt sig in i det medicinska 

perspektivet samt den heta debatten med Eva Kärfve och Christopher Gillberg. Några delar inom 

Bakgrund och Tidigare forskning har fördelats mellan oss. Medan genomförandet av Resultat, Analys, 

Diskussion samt Slutsats har behandlats gemensamt, där våra respektive tolkningar har sammanställts. Vi 

är övertygade om att våra diskussioner, egna tolkningar och gemensamma sammanställningar har lyckats 

lyfta fram det bästa från oss båda. 

Vi vill tacka vår handledare Germund Larsson som väglett och stöttat oss under arbetets gång. 

Vidare vill vi även tacka de lärare på Blåsenhus som lyckats inspirera, motivera och uppmuntra oss. Sist, 

men inte minst vill vi tacka våra familjer för det stöd och tålamod som de har gett oss under hela vår 

utbildning. 

  



5 
 

2. Bakgrund 

Forskningsdebatten kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har de senaste åren varit väldigt 

konfliktfylld. Det finns två sätt att se på problematiken, det individuella (kategoriskt – barn med behov av 

särskilt stöd) och det sociala synsättet (relationellt – barn i behov av särskilt stöd). Mellan dessa två 

uppfattningar pågår en het debatt som berör frågan om diagnoser leder till ett utanförskap eller om de 

hjälper barnen. Med detta i åtanke är syftet med denna studie att undersöka synsätten samt vilken 

förståelse av hur barn gestaltas och konstitueras i texterna. Vi tar inte någon ställning i debatten utan 

fokuserar på hur det ser ut i den insamlade empirin.  

Pedagogers arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd brukar ses som en av de 

betydelsefullaste uppgifterna som alla inom skolverksamheten har, påpekar Claes Nilholm (2008, s. 109, 

110). Vidare menar han att den vanligaste formen av särskilt stöd förefalls vara stödundervisning. Denna 

ska ges till elever som av vissa skäl behöver stöd eller om man fruktar för att en elev inte kommer att 

uppnå målen som minst ska ha uppnåtts i årskurs 5 eller 9. Normell (2004, s. 83) anser att bemötande av 

barnen på ett positivt sätt kan stärka och förbättra dessa elevers situation i skolan samt att det även 

effektiviserar deras inlärningsförmåga. Vidare har hon påpekat att barn behöver pålitliga vuxna omkring 

sig och därför har lärares bemötande betydelse för hur eleverna kommer att se på sig själva i framtiden. 

2.1. Historisk överblick av specialpedagogikens framväxt 

Redan vid folkskolans införande 1842 diskuterades hur man inom skolan skulle förhålla sig till de elever 

som föll utanför ramarna för vad som är normalt (Ahlberg, 2007, s. 86). De elever som inte passade in 

fick inget särskilt stöd i skolan och placerades inte heller i särskilda klasser. Kunskapskraven blev istället 

lägre för dem än för de andra eleverna. Dessutom fanns det elever som stod helt utanför skolsystemet, 

vilka var de med funktionshinder som till exempel blinda och döva barn med en utvecklingsstörning. En 

intensiv diskussion fördes i början på 1900-talet kring de undermåliga elevernas situation. Det hävdades 

att deras närvaro i klassrummet varken främjade de själva eller de andra eleverna (DsU, 1986:13, s. 11; 

Ahlberg, 2007, s. 86). På detta problem ansågs en lösning vara att inrätta så kallade hjälpklasser eller 

särklasser, alltså förespråkade man både avskiljning och segregering av elever (Ahlberg, 2007, s. 86). 

Efterhand började Binets intelligenstest användas för att kunna fastställa barns begåvning under 1920-

talet. Detta gjordes för att kunna skapa lämpliga särlösningar för vissa elever. I början av 1940-talet började 

man inrätta olika slags specialklasser, alltså klasser som bestod av barn med någon form av 

diagnosticerande ”handikapp”. Successivt förstärktes denna utveckling och under 1960-talet skapades en 

mängd olika specialklasser för de elever som ansågs vara avvikande (Ahlberg, 2007, s. 86). 
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Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv både påverkar och påverkas barn av sin omgivning, menar 

Lisbeth Iglum Rønhovde (2006, s. 59). Hon anser att läraren, för att förstå detta, behöver insikt i huruvida 

barnets intellektuella, sociala och känslomässiga utveckling antingen kan försvåra eller förbättra samspelet 

med andra i sin närhet. Det medicinska perspektivet har som utgångspunkt att en hjärnskada beskrivs 

som likartade avvikelser i kontinuerlig följd, enligt Rutter (i Kärfve, 2000, s. 37). Storleken på skadan 

förmodas vara avgörande och ju större skada, desto mer mentalt stört uppträdande. Dessutom kan även 

en genetisk abnormitet finnas som anledning till problemen (Kärfve, 2000, s. 37). 

Uppmärksamhetsstörningar ska fastställas parallellt med tecken på finmotorik, grovmotorik eller 

perception-begreppsbildningsdysfunktion (Kärfve, 2000, s. 44). I medicinsk forskning är kropp, sjukdom 

och behandling delat och relationen mellan delarna beskrivs på ett påtagligt sätt. Därför ska kroppens 

splittrade delar behandlas separat, menar Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 33). 

2.2. Kort om begreppet ”En skola för alla” 

Under senare år har begreppet ”en skola för alla” mer och mer börjat användas för att klargöra skolans 

ansvar för alla elever (DsU, 1986:13, s. 25). Begreppet ska ses i ett större perspektiv och ska, enligt 

överenskommelsen, inrymma ett livslångt lärande, från barndom till vuxen ålder. I denna 

överenskommelse finns det ingenting som talar mot att barn och elever i behov av särskilt stöd inte ska 

få hjälp. Snarare handlar det om att barnen och eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få det stöd de 

har ett behov av (Lindstrand & Brodin, 2007, s. 264). 

2.3. Normalitet 

I samband med att normaliseringsprincipen uppkom, diskuterades bland annat begreppet normalisering 

redan på 1950- och 60-talen. Normaliseringsprincipen innebar att de personer som hade någon form av 

funktionsnedsättning skulle (så långt som det var möjligt) kunna leva på lika villkor som individer utan 

svårigheter. Det som ville åstadkommas med detta var att personer med till exempel utvecklingsstörning 

skulle inkluderas snarare än avskiljas och isoleras från samhället (Lindstrand & Brodin, 2007, s. 258). 

I skolans värld har frågan om normalitet alltid varit central, där betygen är det tydligaste exemplet 

på hur undervisningen kopplats till en mätning av elevernas resultat (Gustafsson, 2002, s. 26, 27). Mats 

Börjesson (2002, s. 85) hävdar att det först är i relation till kulturella strukturer, normer och önskningar 

(vilka delvis förändras över tiden) som barn kan vara avvikande. De kan inte vara avvikande i sig själva. ”I 

en diagnostisk kultur där vi ständigt letar fel på barnen ges det inget utrymme för att ha ett tolerant och 

avspänt förhållande till barn”, enligt Kärfve (2000, s. 211). 
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3. Tidigare forskning 

Den specialpedagogiska forskningen har debatterats flitigt under årens lopp. Kritiska röster har gjort sig 

gällande under de senaste årtiondena och har riktats mot att forskningen inom det specialpedagogiska 

fältet har varit individinriktad samt fokuserat på avvikelser. Detta har dock under senare år vänt och nu 

riktas de kritiska rösterna mot att forskningen är retorisk, ideologisk samt saknar en teoretisk bas (Ahlberg, 

2007, s. 84). Ahlberg (2007, s. 89) har klargjort att det även pågår en varierad och genomgripande 

forskning inom det specialpedagogiska fältet. Hon har dykt ner i forskningen och det har då visat sig att 

specialpedagogik är kopplat till olika teoribildningar inom sociologi och pedagogik samt även medicin, 

psykologi och filosofi (Ahlberg, 2007, s. 89). Även då forskning inom detta område inte har givit några 

konkreta redskap för ett inkluderande förhållningssätt, så anser hon att forskning utifrån det relationella 

perspektivet ändå har tagit fram möjligheter för att framhäva och problematisera sakfrågor som normalitet, 

uppdelningar och avvikelser. Med andra ord har detta perspektiv gett ett större intryck på vissa skolors 

attityder till barn i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2007, s. 90). 

En av de många personer som har starka åsikter i samhällsdebatten om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är sociologen Eva Kärfve. I sin forskning analyserar hon olika samhällsfenomen 

utifrån ett sociologiskt och samhälleligt perspektiv. Bland annat har hon kritiserat Sveriges 

neuropsykiatriska samhällsskikt (Kärfve, 2000, s. 12). I boken Hjärnspöken (2000) tar Kärfve upp att det 

finns olika synvinklar på barn ”med” behov av särskilt stöd. Den ena är det medicinska synsättet (med 

forskare och läkare inom neurologiska störningar) där diagnosen är central. Det andra synsättet är det 

[pedagogiska och] psykosociala perspektivet. Företrädare för det senare alternativet ser på den svenska 

neuropsykiatrin som trångsynt då det ofta inte tar hänsyn till alternativa förklaringar i miljön (Kärfve, 

2000, s. 18). Kärfve har granskat neurologiska störningar och Gillbergs grund till diagnoser samt hur de 

ställs. Hon menar att underlaget som Gillberg et. al. stödjer sina kriterier av neurologiska störningar på, 

allmänt passar in i beteenden som vem som helst kan ha om de har utsatts för någon form av social 

orättvisa. Diagnosticering leder således till att skuldbördan helt läggs över på barnen och där föräldrar, 

lärare och omgivning skuldfrias (Kärfve, 2000, s. 12). 

Gillberg har, i sin roll som professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, 

tillsammans med andra forskare skapat beteendediagnosen DAMP (Deficits in Attention, Motor Control 

and Perception). Diagnosen var (och är) en ersättning för den tidigare använda MBD (Minimal Brain 

Damage) som innebar att en del barn, vilka var okoncentrerade och oroliga, ansågs ha en hjärnskada som 

var för liten för att kunna mätas. Den gamla diagnosen MBDs grundläggande kärna var hyperaktivitet. Så 

småningom utvidgades det med ett större urval av bristande förmågor gällande sinnesintryck, tänkande 
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och inlärning. När hjärnskadan i MBD inte kunde bevisas övergavs denna hypotes ca 30 år senare 

(Gillberg, 2013, s. 13-16; Kärfve, 2000, s. 8-15).  

Diagnosen DAMP används främst i Norden och innebär att det finns störningar i uppmärksamhet, 

motorik och uppfattningsförmåga. Internationellt används istället diagnosen ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) vilken officiellt har presenterats som ett tillstånd där orsaken inte är känd. Dock 

pratas det ännu i vissa kretsar om hjärnskador (Gillberg, 2013, s. 13-16; Kärfve, 2000, s. 8-15). De nya 

konstruktionerna (DAMP och ADHD) till den gamla diagnosen MBD har tagits fram med försiktighet 

för att inte de också ska avskaffas, menar Kärfve (2000, s. 37). Gillberg (2013, s. 20) påpekar att alla 

personer med DAMP har svårt med uppmärksamhet och aktivitetskontroll samt 

motorikkontroll/perception. Med detta menar han att DAMP består av en stor undergrupp med alla de 

kriterier som uppfyller ADHD. Kärfve (2000, s. 37) anser att Gillbergs diagnos DAMP innehåller allt som 

ingick i MBD samt ytterligare symptom som finns att se i ADHD. Hon framhåller även att DAMP har 

gestaltats som en beteendediagnos, men ändå framställs orsaken till denna diagnos att röra sig om 

hjärnskador och ärftliga faktorer. Det saknas bevis i medicinsk historia att barn med DAMP har en ärftlig 

skada eller en medfödd hjärnskada (Kärfve, 2000, s. 14). Vidare har hon understrukit att det inte finns 

någon forskning i Sverige som visat något resultat på det. I och med detta anser hon att Gillbergs DAMP-

diagnos saknar vetenskaplig grund. Inom barnneuropsykiatrins vetenskap avvisas även uppfattningar om 

skadliga miljöer och dess betydelse som en orsak till psykiatriska symptom (Kärfve, 2000, s. 18). Gillbergs 

bok Ett barn i varje klass finns i flera upplagor, varav de nyare upplagorna är kraftigt reviderade. I boken 

från 1996 har Gillberg påpekat att jämförelsefallen har följts under nästan 20 års tid, medan i boken från 

2005 står det att de har följts i 15 års tid. Han har även oftare tagit upp diagnosen MBD i första boken, 

medan han i andra upplagan yttrar sig om ADHD och DAMP. Även diagnoskriterierna skiljer sig åt i 

böckerna, där till exempel Begåvningsnivå har tagits bort helt från kriterierna i den andra upplagan. 
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3.1. Teoretiska perspektiv 

3.1.1. Det kategoriska (kompensatoriska) perspektivet 

Det kategoriska perspektivet utgår från elever med svårigheter, de sorteras utifrån ett normalitetstänkande 

och med detta som grund utsätts de för särskilda åtgärder (Ahlberg, 2007, s. 88). I detta perspektiv, menar 

Björn Persson (1998, s. 30), att en elevs svårigheter reduceras till en påverkan av exempelvis svåra 

hemförhållanden eller en låg begåvning. Nilholm (2007, s. 25) framhåller att den grundläggande idén i 

detta perspektiv är att kompensera individer för deras svårigheter. För att göra detta identifieras olika 

typer av ”problemgrupper”, vilket görs genom att söka efter grundläggande (huvudsakligen psykologiska 

och neurologiska) utvecklingar som bidrar till själva förståelsen av svårigheterna inom denna grupp. 

Vidare föreslås åtgärder och metoder som skulle kunna kompensera för de ”problem” som individerna 

visar (Nilholm, 2007, s. 25). 

3.1.2. Det relationella perspektivet 

I kontrast till det kategoriska perspektivet ser man i det relationella perspektivet på elever i svårigheter 

och därmed förflyttas fokus till samspelet mellan omgivning och individ (Ahlberg, 2007, s. 88). Enligt 

Persson (1998, s. 30) bör den specialpedagogiska verksamheten i skolan ses relationellt, det vill säga i 

interaktion tillsammans med den övriga pedagogiska verksamheten. Vidare har Persson (1998, s. 30) 

klargjort att det viktiga i detta perspektiv är vad som sker i samspelet, interaktionen eller förhållandet 

mellan olika individer. Det relationella perspektivet innebär dessutom att en elevs förutsättningar, i olika 

avseenden, skall ses utanför relationerna till andra individer. Med detta menar Persson (1998, s. 30) att 

förändringar i omgivningen antas kunna påverka elevens förutsättningar att uppfylla vissa krav eller mål 

som är på förhand uppsatta. 

3.1.3. Teorier om diagnoser 

Det finns två huvudtyper av teorier gällande diagnoser för barn i behov av särskilt stöd. Den ena leds av 

Gillberg som är förespråkare för behandling av amfetamin och liknande preparat (Ritalin, Concerta). 

Amfetamin är ett centralstimulerande ämne som påverkar nervsystemet. Denna typ av medicinering är 

inte lika vanlig i Sverige jämfört med andra länder som till exempel USA (Kärfve, 2000, s. 73, 74). Gillberg 

har haft en av de ledande rollerna bakom förändringen i svensk barnpsykiatri. Hans forskning inkluderar 

ett brett fält av neuropsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar som exempelvis Autism, ADHD, 
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DAMP, Tourettes syndrom och psykisk utvecklingsstörning (Kärfve, 2000, s. 8). Då den första teorin 

behandlar det medicinska området så berör den andra teorin betydelsen av miljön, det psykosociala och 

andra alternativa förklaringar till beteendeproblem (Kärfve, 2000, s. 71). Kärfve (2000, s. 73) anser att det 

finns problem med Gillbergs hjärndysfunktionsteori. Hon menar att teorin på lösa grunder förutsätter ett 

orsakssamband från hjärna till beteende (trots omtvistade debatter kring orsaken till ADHD). Detta 

samband framställs som det enda möjliga, vilket resulterar i att det tas för givet att barn som påstås ha 

DAMP inte har ett normalt psyke (Kärfve, 2000, s. 73). Det har heller inte påvisats någon 

förklaringsmodell till att teorin om psykosociala faktorer inte kan vara en bidragande orsak till barns 

svårigheter, poängterar Kärfve (2000, s. 74). Med andra ord måste förespråkarna för MBD-, DAMP- och 

ADHD-teorin på ett trovärdigt sätt bevisa att de psykologiska och sociala omständigheterna inte kan 

klarlägga de svårigheter som barnen uppvisar (Kärfve, 2000, s. 74). 

3.1.3.1. Diagnosen hjälper att förstå 

Diagnosen kan ge föräldrar en lättnad som befriar dem från skuldkänslor. Den visar att det ”avvikande” 

beteendet är något som barnet ”har” och därmed är det inget fel på föräldrarna eller deras uppfostringssätt. 

Synen på diagnosen från medicinskt perspektiv (samt många föräldrar till barn med ”avvikande” 

beteende) är att den ger omgivningen och barnet en bättre förståelse för svårigheterna och med detta ökar 

chanserna till effektivt stöd (Kärfve, 2000, s. 75, 79). Enligt förespråkare för detta synsätt är det viktigt att 

upptäcka symptomen och ge diagnosen tidigt för att kunna ge passande åtgärder (Kärfve, 2000, s. 75). 

Medicin som amfetamin kan lugna de hyperaktiva barnen. Det finns dessutom ekonomisk hjälp att få, det 

vill säga vårdbidrag till familjen samt tillgång till mer resurser för att hjälpa barnet i skolan. Inom detta 

synsätt kan diagnosen innebära ett bättre självförtroende för barnet (Kärfve, 2000, s. 79, 80). 

3.1.3.2. Diagnosen stämplar negativt 

Kärfve (2000, s. 80, 81) anser att synen utifrån beteendevetenskap, som exempelvis sociologin och 

pedagogiken, är att en diagnos tar barnets ”normalitet” ifrån dem. En diagnos innebär att det är något fel 

i deras huvud, vilket är en grov förolämpning som skadar barnets självkänsla. Det som inom medicinskt 

perspektiv förklaras som förståelse för barnet med funktionshinder, är en nackdel då man säger att det är 

något i deras hjärna som inte fungerar. Inom detta perspektiv anses det innebära ständig segregation, där 

speciella anstalter byggs upp runt barnet, vilket leder till utanförskap. Hon menar att föräldrarnas så 

kallade skuldbefrielse snarare leder till att de förlorar ansvar och blir inkompetensförklarade. Barnets öde 

vilar helt i händerna på experterna (psykologer, läkare, talpedagoger och så vidare) och detta betyder att 

alla andra förstår problematiken bättre än föräldrarna, vilket kan göra att samhället i stort drabbas. Med 
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det anser förespråkare för detta synsätt att när problemet förklaras som medicinskt och blir 

en ”expertkontroll” försämras problemlösningsförmågan för befolkningen, där vuxnas kompetens för 

barnuppfostran sjunker i samhället. Vilket sedan leder till att det kollektiva självförtroendet för vuxna 

försämras (Kärfve, 2000, s. 81). 

3.1.4. Medicinskt perspektiv 

Ett medicinskt perspektiv innehar synsättet att en diagnos ger förbättring och läkning, antingen genom 

förståelse för barnet och barnets föräldrar eller genom medicinering. För att kunna sätta in rätt åtgärder 

är det viktigt med tidiga diagnoser (Kärfve, 2000, s. 74, 75, 211). Den medicinska forskningen går ut på 

att kropp, sjukdom och behandling är uppdelat och att relationen mellan delarna beskrivs på ett uppenbart 

sätt. Kroppen ses som splittrad i delar där de olika kroppsdelarna ska behandlas separat (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33). I detta fall är det något i hjärnan som det är ”fel” på och det är därför 

här som behandlingen ska ske med hjälp av medicinska preparat. Amfetamin är en av behandlingarna som 

ur det medicinska perspektivet anses hjälpa barn med svår grad av ADHD, enligt Kärfve (2000, s. 37). 

Kärfve menar att det, enligt Gillberg och Duvner (i Kärfve, 2000, s. 37), påstås att de drabbade barnen 

ger ett specifikt gensvar på behandling med centralstimulantia i teorin om genetisk abnormitet och i 

hjärnskadeteorin.  

3.1.5. Psykosocialt perspektiv 

I detta perspektiv undersöks i första hand miljöns och de sociala förhållandenas betydelse som problem 

innan man ser till svårigheterna hos individen och utreder om en diagnos behövs (Kärfve, 2000, 74). 

Enligt sociologerna Mats Börjesson och Eva Palmblad är det för mycket fixering av barn med särskilda 

behov i skolan, vilket leder till konsekvenser som segregation. Fixeringen försvårar dessa barns 

möjligheter till en normal skoltillvaro och möjligheterna att definiera problemet som ett missförhållande 

mellan skolan och barnet hindras. Kärfve (2000, s. 212) anser att frågan som istället borde ställas är varför 

fler barn inte klarar undervisningen, samtidigt som man bör se över hur undervisning läggs upp och vilka 

ramar den har. Detta istället för att göra en individualisering av barnen som bryter mot normerna som 

kan leda till det enskilda barnets problem. Det vill säga att när barn inte klarar av skoluppgifter eller 

upprätthållande av kamratkontakt, fokuseras all kraft på lösandet av det enskilda barnets svårigheter. Detta 

eftersom hjärndysfunktioner ses som något ingen i omgivningen kan ställas till svars för. Försök till 

alternativa förklaringar görs i det medicinska perspektivet, enligt Kärfve (2000, s. 212). Inom 

barnpsykiatrin har det påvisats att neurologiskt fullt friska barn kan ta skada av skadliga hemmiljöer, 
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mobbing i skolan eller andra omständigheter. Därför anser hon det som relevant att se till alternativa 

förklaringar i sådana studier. Hon betraktar det vara uppseendeväckande att miljöerna kring barnet inte 

tagits hänsyn till (Kärfve, 2000, s. 212). Kärfve menar (2000, s. 37) även att den bakomliggande 

förklaringen till att barn med MBD, DAMP eller ADHD skulle svara olika på amfetamin än vad andra 

barn gör är en myt som är svår att avliva. Hon understryker att alla barn påverkas av amfetamin. 

3.1.6. Falsifikation 

Denna teori har sin utgångspunkt i falsifierbarhet, alltså att sanningen närmas genom att eliminera 

felaktiga hypoteser. Genom att falsifiera våra teorier kommer vi i kontakt med verkligheten, detta är något 

som vetenskapsteoretikern Karl R. Popper betonade. Kärnan i hans budskap är att mänsklig kunskap 

aldrig är något slutgiltigt och ingen vetenskapsteori är helig och står utanför kritik. Det är genom detta 

som vetenskapen går framåt, då man måste kunna skilja på vad som är vetenskap och icke vetenskap 

(Gilje & Grimen, 2007, s. 79, 80, 90). Denna teori som myntats av Popper har fortfarande inflytande på 

forskare inom olika kunskapsområden. Teorin om falsifikation är relevant i avseendet att det ur dessa två 

perspektiv som kommer behandlas ständigt återkommer krav på både bevis och motbevis. 

För att kunna välta omkull en teori som under en period tillhandhåller en förklaringsmodell som flertal kan 

enas om, krävs att man kan visa att den ”rådande” teorin inte håller måttet. Därför måste förespråkarna för 

MBD/DAMP/ADHD-teorin på ett övertygande sätt kunna visa att psykologiska och sociala faktorer inte 

kan förklara de problem som barnen ger utryck för. Detta är inte gjort (Kärfve, 2000, s.74). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att jämföra och lyfta fram skillnader i hur synen på barn och elever 

i behov av särskilt stöd konstitueras i de valda texterna, med ett fokus på barn och elever med 

ADHD/DAMP. Utgångsfrågeställningar är: 

 

Vilka skillnader och likheter finns i läroplanerna (Lgr62, Lgr80, Lgr11 samt Läroplan för 

grundsärskolan 2011) när det gäller konstitueringen av barn och elever i behov av särskilt stöd? 

 

Hur beskrivs förhållningssätten medicinskt kontra pedagogiskt/psykosocialt perspektiv i 

litteraturen? Vad beskrivs vara problemen med dessa förhållningssätt? 

 

Hur har debatten om barn och elever i behov av särskilt stöd sett ut? 
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5. Metod 

5.1. Metod för datainsamling och bearbetning av data 

Den diskursanalytiska formen av textanalys går ut på att kritiskt granska olika texter då syftet är att belysa 

de maktförhållanden som råder i samhället, enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, 

s. 212). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000, s. 7) menar att begreppet diskurs i dagens 

debatter och vetenskapliga texter ofta används okritiskt, utan en närmare bestämning av dess innehåll. 

Det har därför blivit ganska oklart vad begreppet egentligen betyder. Vidare påpekas att begreppet diskurs 

oftast rymmer idéer om att språket är format i olika mönster som våra påståenden härleder från och detta 

sker när vi är verksamma inom olika sociala områden (exempelvis politisk diskurs). 

Diskursanalys är en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära utgångspunkter som går att använda 

på många olika sociala områden samt i många typer av undersökningar. En diskurs är ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Man kan alltså säga att en 

diskursanalys även utmärks genom uppfattningen att språket är med och formar verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15). Det är viktigt att tänka på att diskursanalysen inte kan sättas in i vilken 

teoretisk ram som helst, även om metoden kan användas på alla möjliga områden. Vidare är det 

grundläggande att man inte använder denna metod som en analysmetod som är fristående från den 

metodologiska och teoretiska grunden. Därför finns det diskursanalytiska angreppssätt, som inte bara är 

metoder för analys av data utan en metodologisk och teoretisk helhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 10). För att kunna använda sig av diskursanalys som metod för empiriska undersökningar, måste de 

huvudsakliga filosofiska förutsättningarna accepteras. Teori och metod är alltså sammanlänkande vid 

användningen av diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). En kritisk diskursanalys 

används då denna ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt kunna problematisera och empiriskt 

undersöka relationerna mellan den diskursiva praktiken samt kulturell och social utveckling i olika sociala 

sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66). 

5.1.1. Kritisk diskursanalys 

I den kritiska diskursanalysen finns det fem gemensamma drag som Winther Jørgensen och Phillips (2000, 

s. 67) karaktäriserar på Fairclough och Wodaks teorier. Det första tar fasta på de sociala och kulturella 

processer samt att strukturer delvis har en lingvistisk-diskursiv karaktär. Här tar författarna upp att de 

diskursiva praktikerna, alltså genom vilken man skapar texter, mottar och tolkar dem, ska ses som en 

betydelsefull form av social praktik. Denna bidrar sedan till att konstituera den sociala världen, där både 
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sociala relationer och sociala identiteter ingår. Ett syfte med den kritiska diskursanalysen är att belysa den 

lingvistisk-diskursiva dimensionen hos kulturella och sociala fenomen samt förändringsprocesser i 

senmoderniteten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Det andra gemensamma draget handlar om 

att diskurs både är konstituerad och konstituerande, alltså att diskurs är en viktig form av social praktik 

då den både ”konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67, 68). Med andra ord står diskurs som social praktik i ett dialektiskt 

förhållande till andra sociala dimensioner, det vill säga att den inte enbart bidrar till att forma samt 

omforma sociala processer och strukturer – diskursen speglar dem också. Språk som diskurs ses, i den 

kritiska diskursanalysen, både som en form av handling genom vilken individer kan påverka världen och 

som en form av handling vilken är historiskt och socialt situerad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

68). Att språkbruket ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget är det tredje gemensamma draget 

i kritisk diskursanalys, vilket menas att det görs en konkret lingvistisk (språklig) textanalys av språkbruket 

i social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68). Det fjärde draget handlar om att diskurser 

fungerar ideologiskt. Diskursiva praktiker bidrar både till att skapa samt reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper. Dessa effekter betraktas som ideologiska effekter. Den kritiska 

diskursanalysens forskningsfokus riktas både mot de diskursiva praktiker som konstruerar sociala subjekt, 

världsbilder och sociala relationer (inkl. maktrelationer) samt mot funktionen som dessa diskursiva 

praktiker spelar i främjandet av bestämda sociala gruppers intressen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 69). Den kritiska diskursanalysens uppgift är att klarlägga den diskursiva praktikens roll. Detta i 

bevarandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationerna, som innebär ojämlika maktförhållanden 

och det är i denna mening som denna metod är kritisk. Bidragandet till en social förändring i riktning mot 

mer jämlika maktförhållanden i samhället som helhet samt i kommunikationsprocesserna är ett annat syfte 

med kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68). Denna metod anses inte vara 

politiskt neutral, utan betraktas som ett kritiskt angreppssätt med politisk social förändring som avsikt. 

Därför handlar det femte och sista gemensamma draget om kritisk forskning. Enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (2000, s. 70) är det de ”undertryckta” i samhället som är i fokus ur det kritiskt-

diskursanalytiska angreppssättet. Kritiken ska alltså avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar för 

bevarandet av de ojämlika maktförhållandena. Meningen med resultaten av kritisk diskursanalys är att de 

dessutom ska kunna användas i kampen för en social förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

70). 
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5.2. Urval av material 

Materialet som analyseras i denna studie är styrdokument, forskningsbaserade artiklar, litteratur ur 

pedagogiskt perspektiv samt läkarvetenskapliga artiklar med fokus på hur barn i behov av särskilt stöd, 

främst de barn och elever med ADHD/DAMP, konstitueras. Studien ämnar därmed undersöka och 

identifiera vilka representationer av problem och lösningar som förekommer i konstitueringen av barn i 

behov av särskilt stöd ur ett medicinskt kontra pedagogiskt/psykosocialt perspektiv som återfinns i 

materialet. Dessutom bearbetas ämnet med hänsyn till den kritiska debatt som ägt rum inom 

specialpedagogiken där frågor om bland annat integrering, ”en skola för alla”, normalitet och vem som 

sätter gränsen för vad som inte är godtagbart ingår. 

5.3. Källkritik 

Då vår studie inte innefattar data om individer så kommer de etiska aspekterna inte att ha någon relevans 

för oss. Vi kommer istället att göra en källkritik av källorna under detta kapitel. Att göra en källkritik 

innebär att kritiskt granska en källa för att avgöra användbarheten och reliabiliteten på den. Författarna 

av texterna som analyserats är experter på sina respektive områden. De är inte alltid neutrala då materialet 

har växt fram både för att föra fram olika faktauppgifter och för att gå i polemik med andra forskare i 

frågor gällande barn i behov av särskilt stöd. Några av texterna har varit dagsaktuella, men vi har även 

använt texter som är publicerade före år 2000 då dessa har varit relevanta för våra frågeställningar och 

givit oss frågornas historiska kontext. 

Delar av materialet består av offentliga tryck från myndigheter såsom Utbildningsdepartementet, 

Kungliga skolöverstyrelsen och Kammarrätten. Vi har även använt material som forskningspublikationer 

som har granskats av andra forskare. I vissa fall har det funnits problem inom båda forskningsområdena 

med materialet då många författares subjektivitet tydligt har färgat deras arbeten. En del material har 

förstörts. Enligt det ena forskningsområdet är det på grund av att det inte ska kunna granskas av andra. 

Till skillnad från det andra området som menade att materialet förstördes på grund av sekretess och 

beskyddande av barn och föräldrar som inte ville bli identifierade. Vi finner att tidigare forskning 

överensstämmer med flera av källorna och gör därmed källorna trovärdiga. 
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5.4. Reflektioner över metoden 

Metodvalet textanalys med fokus på diskursanalys ur ett kritiskt syfte anser vi har varit ett väl fungerande 

val för vår undersöknings- samt bearbetningsmetod. Vi har varit noggranna med att dubbelkolla våra 

källor och att kritiskt granska dem, därmed anser vi att vi har hög reliabilitet och validitet. Insamlingen av 

data skedde under lång tid (cirka två veckor), detta för att försäkra oss om att vi hade tillförlitliga källor. I 

det stora hela är vi nöjda med metodvalet och det har varit givande samt att metoden har varit ett lyckat 

verktyg för den typ av studie som vi ville göra. 

  



18 
 

6. Resultat och analys 

6.1. Barn i behov av särskilt stöd och styrdokumenten 

I Skollagen 4:1 (SFS 2010:800, 2010, s. 2) står det att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika 

behov. De ska alltså ges det stöd och den stimulans de behöver för de ska kunna utvecklas så mycket som 

möjligt. Vidare ska det vara en ambition av skolan att väga upp skillnader i barns och elevers 

grundförutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

I Läroplan för Grundskolan 1962 finns det ett kapitel som kallas Specialundervisning där den Kungliga 

Skolöverstyrelsen betonar att ”anordnandet av specialundervisning ingår som ett betydelsefullt led i 

skolans strävanden att skapa betingelser för en studiegång, som är avpassad efter den enskilde elevens 

förutsättningar och behov” (Lgr62, 1962, s. 62). Vidare finns det underkapitel som talar om vilka sorts 

klasser som finns för de elever som behöver särskild undervisning. Det finns åtta typer av 

specialundervisningsklasser beroende på vilken typ av ”svårighet” eleven befinner sig i. Till skillnad mot 

föregående läroplans (Lgr62) kapitel om Specialundervisning heter kapitlet i Läroplan för grundskolan 1980 

istället Elever med särskilda behov. Det första underkapitlet handlar om Svårigheter i skolan där 

Skolöverstyrelsen lägger tonvikten på förebyggande åtgärder där ”skolan skall söka motverka att elever 

får svårigheter i skolarbetet” (Lgr80, 1980, s. 52). Skolan måste därför utforma sitt arbetssätt, innehåll 

samt sin organisation på det sätt att man smidigt kan anpassa sig individuellt till alla elever, fastställer 

Skolöverstyrelsen. Det är alltså nödvändigt att försöka ändra på skolans arbetssätt först, om en elev får 

svårigheter med skolarbetet. Med detta menas att det måste möjliggöras ett varierat arbetssätt när 

undervisningen planeras (Lgr80, 1980, s. 52). 

Det finns ofta en konflikt mellan elevernas aktuella, upplevda behov samt deras behov på sikt, vilket 

skolan och personalen måste vara uppmärksam på. Skolan ska arbeta för att ge eleverna en god 

förberedelse för framtida studier och för kommande arbetsliv. Om skolan totalt anpassar sig till elevernas 

spontana intressen, kan detta leda till att de får stora svårigheter i samband med att de ska fortsätta med 

studierna eller gå ut i arbetslivet. Vidare hävdar Skolöverstyrelsen (Lgr80, 1980, s. 52) att elevernas 

skolsvårigheter ”förvandlas” till hinder senare i livet. Därför blir det en ”svår uppgift” för skolans lärare 

att försöka förena elevernas oreflekterade ”vetgirighet” in på områden som är av betydelse. Med detta 

menar Skolöverstyrelsen (Lgr80, 1980, s. 53) att lärarna ska ”utnyttja [elevernas] praktiska 

arbetslivsorientering, samtal och intervjuer” för att få dem att inse värdet av olika färdigheter och 

kunskaper. Vidare hävdar Skolöverstyrelsen att skolan inte får avskilja skolarbetet från samhällslivet, 

genom att låta verksamheten bli ett helt fritt val. De påpekar att eleverna på detta sätt kommer hamna i 
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chock när de senare kommer i kontakt med de krav som livet ställer. Eleverna kommer att uppfatta sig 

själva som ”obegåvade” om de har bristande förkunskaper och skolan bidrar då till att förstärka de 

ojämlikheter som finns i samhället (Lgr80, 1980, s. 53). 

Skillnaden mellan dessa läroplaner är för det första hur de namngett kapitlen för specialundervisning, 

det vill säga Specialundervisning respektive Elever med särskilda behov. I Lgr62 konstitueras elever i behov av 

särskilt stöd på ett helt annat sätt än i Lgr80. I Lgr62 kan man kategorisera eleverna på många olika sätt 

beroende på vilka ”svårigheter” de har. I denna läroplan finns specialundervisning för elever med syn- 

och hörselnedsättningar till intellektuellt utvecklingshämmade elever. I Lgr80 däremot har 

Skolöverstyrelsen bestämt att det i första hand ska prövas om det går att ändra på skolans arbetssätt, vilket 

inte alls nämns i Lgr62. 

Jämförelsen mellan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och Läroplan för 

grundsärskolan 2011 visar att den första delen vilken handlar om skolans värdegrund och uppdrag är 

identisk. Även den andra delen, som behandlar övergripande mål och riktlinjer, är i grunden likalydande 

förutom underkapitlet ”Kunskaper”. Det är två av punkterna i detta kapitel som skiljer sig åt. I 

Grundskolans läroplan står det att skolan ska ansvara för att varje elev ska kunna ”kommunicera på 

engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på 

ett funktionellt sätt” (Lgr11, s. 13). Däremot ska eleverna i grundsärskolan, enligt detta kunskapsmål, 

endast kunna kommunicera på engelska (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 13). Den andra punkten 

behandlar att elever i grundskolan ska ha fått kunskaper om samt en insikt i ”det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet” och även fått ”grundläggande kunskaper om de nordiska språken” (Lgr11, s. 

13). Dock skall grundsärskolans elever enbart uppnå den första delen av punkten (Läroplan för 

grundsärskolan, 2011, s. 14). 

6.2. Medicinskt kontra pedagogiskt/psykosocialt perspektiv 

6.2.1. Undervisning och den omgivande miljön 

Enligt 3:3 i Skollagen (SFS 2010:800, 2010, s. 12) ska alla barn ges både den stimulans och ledning som 

de behöver i sin personliga utveckling och sitt lärande för att utifrån sina egna förutsättningar kunna 

utvecklas så mycket som möjligt efter utbildningens mål. Detta gäller även för de elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst behöver uppnås för att de ska kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

För många barn med ADHD är förskolan och skolan problematisk, speciellt när de ställs inför krav 

på att kunna sitta stilla, koncentrera sig, arbeta självständigt, förstå och följa instruktioner samt regler, 
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vänta på sin tur och att fungera tillsammans med de andra barnen i gruppen. Det är då som deras 

svårigheter kan bli mycket tydliga, framhåller Agneta Hellström (2004/2007, s. 143). Vidare påpekar hon 

att alla utmaningar som kommer tillsammans med barn som har ADHD leder till att lärare blir frustrerade 

och därmed riskerar de att göra barnets vistelse i skolan till ett misslyckande. Enligt Gillberg (2005, s. 135) 

är skolans roll av stor betydelse för barn med ADHD/DAMP, men personalen har inte alltid tillräckliga 

kunskaper om hur barn med svårigheter ska bemötas. Skolan kan därmed vara en bidragande orsak till att 

eleven får lågt självförtroende, depression och socialt utagerande beteende. Därför anser han att alla lärare 

bör få utbildning om ADHD. Gillberg och Fernell (2007, s. 1126, 1127) menar dessutom att det finns 

problem i de utredande team som ställer diagnoser, eftersom de endast har ”en” specifik diagnosinriktning, 

till exempel enbart ADHD. Vilket i sin tur kan leda till att de pedagogiska rekommendationerna inte 

stämmer överens med vad det individuella barnet behöver. 

Frank Barnhill, som är en specialist i allmänmedicin, menar att det i skolan är tänkbart att lärare 

fokuserar på de barn som inte har svårigheter, just för att de anser att det är de barnen som får ut mest av 

undervisningen. På Barnhills mottagning är det många lärare som berättat att det är svårt att undervisa de 

barn som har ADHD och hur ”störande” de kan vara i klassrummet. Vidare berättar lärarna att de ofta 

känner sig misslyckade och blir frustrerade när de förväntas undervisa sina ”normala elever” samtidigt 

som de ska ta sig an eleverna med ADHD, men inte kan det (Barnhill, 2012, s. 17). Anpassning av miljön, 

adekvat stöd och förståelse kan tillämpas för att hjälpa barnet att fungera så bra som möjligt samt hantera 

sina svårigheter (Hellström, 2004/2007, s. 144). 

Alla barn och elever gynnas av en god pedagogisk lärandemiljö, men det kan vara livsavgörande för 

de barn som är i behov av särskilt stöd eller för barn som lever i utsatthet. Alltså är skolans förhållningssätt, 

bemötande, attityder och värderingar av stor betydelse för dessa barn (Runström Nilsson, 2011, s. 15). 

Pedagogiska anpassningar och förhållningssätt behöver tillämpas på ett medvetet sätt och detta kräver att 

pedagoger och lärare både får handledning och utbildning. Pedagogiken behöver vara konkret och tydlig 

samt att skoldagen måste struktureras och planeras noggrant. Med hänsyn till barnet kan klassrumsmiljön 

behöva ses över och en lämplig placering för barnet måste övervägas. Vidare menar Hellström 

(2004/2007, s. 144) att barn med exempelvis ADHD behöver få tydliga, avgränsade uppgifter och korta 

lektionspass för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, här ska hänsyn tas till deras (ofta) begränsade 

tålamod. Den förmåga till uppmärksamhet som ett barn har måste stämma överens med arbetspass och 

lektioner samt att återkommande pauser kan behövas. Dessutom kan barnen vara i behov av hjälp med 

att komma igång, genomföra samt avsluta arbetsuppgifter och därtill även att fokusera på det som är 

betydelsefullt. Med tanke på barnens motivationsberoende är det viktigt att göra både uppgifterna och 



21 
 

undervisningen intresseväckande och spännande. Det är ofta omöjligt för barnen att klara av uppgifter 

som är enformiga (Hellström, 2004/2007, s. 144). 

För [barn i behov av särskilt stöd] är ett gott samarbete mellan hem och förskola/skola viktigt för 

att föräldrar och pedagoger ska kunna hjälpa och stötta varandra samt kunna tillämpa ömsesidiga 

förhållningssätt gentemot barnet (Hellström, 2004/2007, s. 145). Pedagoger kan dock hamna i svåra 

situationer då de har ett ansvar för att lära alla barn, både de med och utan svårigheter samt oavsett 

inlärningsstil och mognad. För att arbetet inte ska fungera är allt som behövs ett enda ouppmärksamt, 

lågpresterande och störande barn. Pedagoger letar ofta efter en enkel lösning när ett barn lätt blir uttråkat, 

inte sitter tyst, inte klarar av att lyssna, stör i klassrummet, är en ensamvarg, inte kan få eller behålla vänner. 

I sådana fall menar Barnhill (2012, s. 22, 23) att pedagogerna ofta känner sig frustrerade och de uppfattar 

att det blir orättvist mot alla de ”normala barnen” som alltid måste ha att göra med de som har låg 

motivation, inte kan kontrollera sig, har fallande betyg samt problem med sociala kontakter. Även 

Hellström (2004/2007, s. 143, 144) påpekar att barn med exempelvis ADHD far illa i dagens skola. 

Moderna arbetsformer och skolmiljöer med täta lokalbyten, öppna klassrum, eget skåp, eget 

kunskapssökande och självständiga uppgifter som kräver planering är opassande för barn med ADHD. 

Vidare framhäver hon att det behov som dessa barn har istället bör vara stödjande med tydliga ramar samt 

att de oftast fungerar bättre i en undervisningssituation som är strukturerad i en lärarledd klassrumsmiljö. 

Hon menar att en extra resursperson i gruppen kan behövas för en del barn, då denne kan ge barnet ett 

mer personligt stöd samt hjälpa med att träna olika färdigheter. Det är dessutom viktigt att barnet får 

tillgång till specialpedagogiskt stöd (Hellström, 2004/2007, s. 145). En personlig assistent för barn med 

svår DAMP är även något som Gillberg (2005, s. 147) poängterar. Han ser dock detta som en tillfällig 

lösning på problematiken. Assistenten kan hjälpa barnet med koncentrationen, ge mer uppmärksamhet 

samt hjälpa med att lösa uppgifter i till exempel matematik och svenska, under den förutsättningen att 

den pedagogiska kompetensen finns. Dock kan det inträffa att personliga assistenter ses som långsiktiga 

lösningar. Han anser att assistenten då bara blir ett verktyg för kunna ha barnet i en stor klass där 

kunskapsinlärning i själva verket inte sker. Ett av de större problemen för barn i svårigheter är otillräcklig 

undervisning. För att förbättra deras prognos och stärka självförtroendet är det viktigt att dessa barn kan 

lära sig så mycket som möjligt i skolan (Gillberg, 2005, s. 147). 

De ekonomiska och psykologisk pedagogiska stödinsatserna anses vara viktiga för familjer med 

barn som har ADHD/DAMP. För att hjälpa barn med svår DAMP krävs extra utgifter för att stödja 

deras utveckling, därmed är det passande att läkaren tillråder dem söka vårdbidrag. Enbart den ställda 

diagnosen räcker inte som tillräckligt skäl utan det som är avgörande för att få extra ekonomiska 



22 
 

stödinsatser är ”graden av handikapp”, enligt Gillberg (2005, s. 143, 144). Hela familjen kan även behöva 

psykologiskt stöd, som till exempel samtal hos barn/vuxenpsykiatri, psykologi, barn/distriktsläkare 

(Gillberg, 2005, s. 144). Kärfve (2000, s. 79, 80) lyfter fram att vårdbidraget ses som en så kallad fördel av 

diagnosens fastställande vilket hon menar väger ganska tungt till varför föräldrar accepterar en utredning. 

Detta bidrag ses som en ”gåva” och i gengäld blir diagnosen det pris som betalas. I sin forskningsartikel 

tar Gillberg och Fernell (2007, s. 1126) bland annat upp hur rådande vårdorganisation i hälsa och sjukvård 

inte stämmer överens med svårigheterna som dessa barn kan ha. De menar att för barn med stora 

svårigheter behövs en instans som kan granska olika funktionsområden och ta ställning till medicinska 

infallsvinklar. 

För [barn i behov av särskilt stöd] kan det ges bättre förutsättningar om de en del av dagen eller 

vissa dagar i veckan får möjlighet till att vistas i en mindre undervisningsgrupp, anser Hellström 

(2004/2007, s. 145, 146). Detta gäller dock enbart under förutsättning att det finns kvalificerad personal. 

Hon framhäver att det för vissa barn kan vara relevant med en permanent placering i liten grupp, men då 

måste man väga fördelarna mot nackdelarna (till exempel att barnet går miste om de sociala förebilder 

som ”välfungerande” barn kan vara). Även Gillberg (2005, s. 145) påpekar att barn med DAMP till stor 

del behöver pedagogiska insatser. De flesta barn med DAMP har svårt att ta emot något av 

undervisningen i en stor klass under förutsättningen att det inte utförts några särskilda åtgärder. 

Instruktioner i bland annat svenska, matematik, skrivning och andra språk skulle behöva ges individuellt, 

vilket kan vara svårt att utföra i helklass (Gillberg, 2005, s. 145, 146). 

Larsson et. al. (2001, s. 74) har påpekat att symptomen i bokstavsdiagnoserna (exempelvis ADHD, 

DAMP, Aspergers syndrom) kan vara relaterade till den neurologiska funktionen, men ändå krävs en 

kännedom om att symptomen även kan påverkas av miljöfaktorer och ett barns utvecklingsnivå. Gillberg 

menar (2005, s. 146, 147) att några generella råd inte kan ges gällande ”det optimala pedagogiska rummet”, 

utan man måste prova sig fram i de enskilda fallen. Han framhåller att en stimulusbegränsad 

klassrumsmiljö är gynnande i inlärningssituationen. Det rekommenderas därför att ”pynt” och irrelevanta 

detaljer tas bort, men detta gäller dock långt ifrån alla barn med DAMP. För att kunna påverka barnets 

situation i förskola och skola är en pedagogisk metodhandledning till personalen det effektivaste sättet att 

arbeta på, enligt Hellström (2004/2007, s. 146). Dessutom understryker hon de organisatoriska 

förutsättningarna i skolan, det vill säga lärartäthet, klasstorlekar samt tillgång till stödresurser, liksom 

attityden till barn i behov av särskilt stöd hos skolledning och kollegor. 
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6.2.2. Utredning och diagnosticering 

Forskningen i det kompensatoriska perspektivet har sin bas i en medicinsk/psykologisk tradition, där 

diagnosticering är en central del. Vidare kräver forskningen att man kan arbeta med grupper som påvisar 

samma typ av svårigheter, för att en generell kunskap ska nås (Nilholm, 2007, s. 25). Inom 

forskningsramen för det kompensatoriska perspektivet är identifiering av ”problemgrupper”, sökandet 

efter psykologiska och neurologiska förklaringar samt utformningen av metoder för att kompensera för 

svårigheterna grundläggande steg. Nödvändigtvis följer dock inte forskningen stegen i tidsmässig ordning 

då dessa steg går in i varandra. Alltså kan detta leda till att exempelvis ”problemgrupper” börjar identifieras 

på nya sätt om det uppkommer nya psykologiska förklaringar eller nya behandlingsmetoder (Nilholm, 

2007, s. 25, 26). 

Vanna Beckman och Elisabeth Fernell (2004/2007, s. 32) anser att ”Inte alla barn som har de 

symtom som utmärker ADHD behöver gå igenom en omfattande utredning”. Vidare påpekar de att en 

van pedagog, en barnläkare, en kunnig och lyhörd sjuksköterska vid barnavårdscentralen eller en 

skolpsykolog kan känna igen svårigheterna. Därmed kan de ge föräldrarna råd som kan vara lagom för att 

skapa gynnsammare förutsättningar för barnet. Barnhill (2012, s. 24) menar däremot att läkare i många 

fall tyvärr tvingas leta efter fel och därefter, på endast några minuter, bestämma en behandling. Detta 

leder till det felaktiga antagandet om att en ADHD diagnos kan ställas under ett samtal på enbart tio 

minuter. Kärfve (2000, s. 211) påpekar att det överallt ställs krav på att en tidigt insatt diagnos är viktigt 

för att kunna sätta in rätt åtgärder i tid. Hon betonar dessutom att all personal som arbetar med yngre 

barn blir tvungna att hitta fel utan en viss överensstämmelse. Därmed blir det svårt att utveckla ett 

avslappnat samt tolerant förhållningssätt till barn. 

Efter intervju och observation av barnet samt samtal med föräldrarna kan en läkare med goda 

kunskaper om ADHD ställa diagnosen, framhäver Beckman och Fernell (2004/2007, s. 33). Det krävs 

också psykologiska test för att närmare kunna analysera och redogöra för barnets funktionsnivå inom 

olika områden. Dessa mer omfattande undersökningar görs av specialteam på mottagningar inom 

barnpsykiatrin, barnneurologin eller på barnläkarmottagningar. I specialteamet ingår alltid psykolog och 

läkare dessutom kan även sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och pedagog ingå i teamet. Däremot 

påpekar Beckman och Fernell (2004/2007, s. 33) att det inte finns ”något enkelt test som kan svara på 

om barnet har eller inte har ADHD”. Hos de flesta barn finns (i någon utsträckning) många av de 

symptom som ingår i diagnosen. Därför krävs det noggranna samtal med föräldrar, observationer och test 

av barnet (Beckman & Fernell, 2004/2007, s. 33). Dessutom framhäver Gillberg (2005, s. 107) att det 

behövs skäliga grunder av läkare och psykolog för att en medicinsk diagnos ska kunna ställas, vilket 
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framkommer under samtal med vårdnadshavarna. Det behövs även läkarundersökning, neuropsykiatrisk 

samt neuropsykologisk bedömning av barnet. Bedömningen av barnet ska även kompletteras med 

frågeformulär om beteendet i både hemmet och skolan (Gillberg, 2005, s. 107).  

”Ju yngre ett barn är när han eller hon felaktigt stämplas med en inlärningssvårighet, desto troligare 

är det att någon känslomässig eller kognitiv skada uppstår när barnet försöker rätta till det som antas vara 

fel”, menar Barnhill (2012, s. xxi). Han påpekar också att vilken stämpeln än är – långsam inlärning, 

barngeni, något utvecklingsstörd, hjärnskadad sedan födseln – inte har någon betydelse, utan alla stämplar 

påverkar barnet på något sätt. Kärfve (2000, s. 80) understryker att man genom diagnosen tar ”ifrån barnet 

det mesta av dess normalitet”. Vidare menar hon att det skulle vara befängt att tro att barnets självbild 

skulle förbättras genom att låta en diagnos införlivas, det vill säga låta barnet tro att denne har en störning 

som är medfödd (Kärfve, 2000, s. 91). 

Barn som fått en stämpel behandlas helt enkelt annorlunda, menar Barnhill (2012, s. xxi). En 

mamma på hans mottagning sa att ”antingen sägs de vara dummare eller smartare än de är, och de får 

aldrig slappna av som andra barn”. Vidare framhåller Barnhill (2012, s. xxi) att det är enkelt, att man inte 

ska låta något barn få en så livsavgörande stämpel eller diagnos av en slump. Med detta avser han att det 

man istället borde göra är att kräva en grundlig utredning av ett proffs, någon som har erfarenhet av att 

diagnosticera inlärningssvårigheter. ”Barn märker när de behandlas annorlunda”. Det barn som tros eller 

upplevs ha ADHD kommer tyvärr också att drabbas av samma konsekvenser som ett barn som verkligen 

har ADHD (Barnhill, 2012, s. 15, 16). Även Kärfve (2000, s. 92) betonar att diagnosen för ett barn inte 

har något värde alls. Däremot menar Beckman och Fernell (2004/2007, s. 33) att ”Diagnosen syftar till 

att barnet ska kunna få den hjälp det behöver, det finns inget annat syfte”. Varvid även Fernell och 

Gillberg påpekar (2007, s. 1126) att diagnosticering enbart är till nytta som underlag för att kunna 

rekommendera bästa möjliga stödinsatser. 

Det understryks i en debattartikel skriven av Jan-Olov Larsson, Per-Anders Rydelius och Rolf 

Zetterström (2001, s. 78) att det finns starka skäl för strikta diagnoskriterier, detta för att onödig 

medikalisering samt ”stämpling” ska kunna undvikas. Det enskilda barnet ska utifrån sina egna förmågor 

och förutsättningar kunna erbjudas annan hjälp, anpassade till de krav och förväntningar som finns. 

Vidare anser de att symptomen påverkas i hög grad av miljöfaktorer och måste därför alltid bedömas ur 

ett utvecklingsperspektiv. Gillberg menar (2005, s. 142) att när en diagnos väl är ställd är förminskning 

och lindring av handikappet för det mesta åtkomligt. Det är oftast mer passande att tala om habilitering 

och åtgärder än behandling vid mötet med ADHD/DAMP. När man använder ordet behandling är det 

lätt att tänka att det skulle finnas någon bot, vilket inte är möjligt vid ADHD/DAMP (Gillberg, 2005, s. 
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142). Enligt 25:2 i Skollagen (SFS 2010:800, 2010, s. 9) står det att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Insatserna i Elevhälsan ska inkludera medicinskt, psykologiskt, psykosocialt och 

specialpedagogiskt stöd samt vara både hälsofrämjande och förebyggande. Vidare står det att det ska 

finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för de medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatserna. Personal med behörig kompetens som täcker elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser ska även tas hänsyn till. 

6.2.3. Familjen 

Familjen kring barnet har stor betydelse. Barnet och föräldrarna påverkar varandra på ett ”komplext sätt” 

(Gillberg, 2005, s. 133, 134). Så länge som barnet inte har någon diagnos eller att föräldrar och syskon 

inte har någon insikt för barnets svårigheter kan problemen leda till att familjen har negativa attityder mot 

barnet. Familjen kan antingen ha ett överdrivet eller välmotiverat kontrollerande beteende och klaga samt 

skälla på barnet. ”Om barnets störda beteende tillfälligt normaliseras, t.ex. med hjälp av 

centralstimulerande medicin, normaliseras också mammans och syskonens beteende och förhållningssätt” 

(Gillberg, 2005, s. 134). 

Barnhill (2012, s. 28) refererar till Thomas Armstrongs bok The Myth of the A.D.D. Child (1997, s. 

21) där han diskuterar hur en diagnos som ADHD ger både föräldrar och lärare ett rätt så enkelt sätt att 

förklara ett jobbigt beteende samt hur detta faktiskt kan skada barnets möjligheter att lyckas i framtiden. 

Kärfve (2000, s. 75) ger ett referat av Åsa Gravander (1998, s. 19) som menar att föräldrar befrias från 

skuldkänslor och ansvar genom en diagnos som ger en förklaring till barnets avvikande beteende samt 

familjens svåra situation. 

6.2.4. För- och nackdelar med medicinering 

Det hittas ofta ADHD-drag hos mycket framgångsrika människor. De som har ADHD har mycket energi, 

tar ofta risker, är omättligt beslutsamma och nyfikna samt mycket kreativa inom ett eller fler områden 

(Barnhill, 2012, s. xxv). Barnhill brukar säga till föräldrar på hans mottagning att de inte ska medicinera 

bort dessa värdefulla drag hos barnet som har ADHD. Det ADHD-mediciner ska hjälpa barnet med är 

koncentrationen så att de kan koncentrera sig tillräckligt länge för att tolka det som de behöver lära sig på 

rätt sätt. Han anser vidare att mediciner inte ska användas till att kontrollera barnets attityder, 

hyperaktivitet, överdrivna mångordighet eller andra beteenden som är anpassningsbara (Barnhill, 2012, s. 

xxv). Dessutom har Barnhill (2012, s. xxv) erfarenhet av att ADHD-mediciner har en tendens att trubba 
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av barnets nyfikenhet, beslutsamhet och energi. Vidare skriver han att en del av preparaten minskar eller 

helt tar bort barnets beslutsamhet och energi. 

Enligt Gillberg (2005, s. 150) är det ”ställt utom tvivel” att vissa centralstimulerande mediciner har 

oerhört positiva effekter vid ADHD, sett ur ett korttidsperspektiv. Flertal studier visar även att det ger 

fördelar i längre perspektiv. Utskrivning av centralstimulerande mediciner är trots detta väldigt återhållsam 

i Sverige. Han påpekar dessutom att det finns väldigt stora skillnader i jämförelse med till exempel 

Australien och USA. I dessa länder är det mycket vanligare att ge barn med ADHD/DAMP preparat med 

centralstimulerande effekt. Duvner (1997, s. 106), som är specialist inom både barn- och 

ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård, menar att även personer utan ADHD 

får positiva verkningar på både minne och koncentrationsförmåga av centralstimulerande 

mediciner. ”Medlen användes en gång i tiden av tentamensläsande studenter, för att de skulle orka plugga 

på nätterna”. Barnhill (2012, s. xxviii) däremot menar att de beteendeterapier och medicineringar som 

används för att behandla ADHD inte är lindriga. Oavsett om barnet har ADHD eller inte kan alla 

mediciner ge skadliga effekter på ett barn. En del föräldrar på Barnhills mottagning bevittnar om att de 

sett sina barn bli zombies och känslomässiga vrak på grund av stimulerande medicin samt psykiatriska 

ingripanden. 

Det är när barn tillåts växa och blomstra som det visar sig att alla barn har egna unika 

inlärningsförmågor, talanger, temperament och drag för att klara av saker (Barnhill, 2012, s. xxix). ADHD-

medicinerna är dyra och de har många oönskade biverkningar. Ett barn som inte behöver stimulerande 

medicin och blir behandlad med det ändå drabbas oftast av fler biverkningar (Barnhill, 2012, s. 11). 

Däremot anser Gillberg (2005, s. 152) att det med de positiva effekterna som underlag och de relativt 

återhållsamma biverkningarna är befogat att fråga varför inte alla barn med ADHD/DAMP får 

centralstimulerande medicinering som förslag på behandling. Duvner (1997, s. 103, 128) håller med och 

poängterar att det dessutom finns mycket erfarenheter i andra länder av att medicinering kan ge god hjälp 

till lindring av symptom. Därför anser han att den svenska återhållsamma inställningen till medicinering 

inte är skälig och att det inte finns någon vetenskaplig grund för den restriktiva hållningen. Vidare tillägger 

Duvner (1997, s. 75) att det är fördelaktigare att få lämplig medicin på recept, än att ungdomar med 

ADHD självmedicinerar. 

Centralstimulerande medicin har, enligt Gillberg (2005, s. 151), brukats mot överaktivitet hos barn 

i snart 70 års tid. Han menar att hundratals granskningar har styrkt de positiva verkningarna. Förmågor 

såsom koncentration, inlärningsförmåga, välorganiserad aktivitet, minskat utagerande beteende samt 

finmotorik förbättras. Det har endast förekommit få negativa effekter och dessa har då varit omvändbara, 
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det vill säga att biverkningar försvinner när man slutar ta medicinen och att den inte ger några varaktiga 

men. Viktminskning och minskat sömnbehov är vanligt förekommande biverkningar. Dessa bieffekter 

beror på att uppmärksamhetsförmågan kan öka så markant att det leder till en svårighet att komma till ro 

vid dagens slut samt att medicinerna har en aptitnedsättande verkan. I allmänhet kan dessa problem 

hanteras genom en justering av doseringstillfällen och mängden medicin. Avbryts behandlingen är de 

dessutom reversibla (Gillberg, 2005, s. 151, 152). 

Med medicinering förändras ungefär 70 procent av alla barn med ADHD till det bättre. Med 

centralstimulerande mediciner ökas ”aktiviteten i de dopaminhaltiga nervkretsarna i hjärnan” och enligt 

fysiologiska studier ökas då uppmärksamheten i centrala nervsystemet. Detta leder i sin tur till ökad 

koncentrations- och inlärningsförmåga, vilket gör att man lättare kan kontrollera sin aktivitetsnivå samt 

en större del av sitt beteende. Vid ADHD är dessa de mest grundläggande processerna bakom de positiva 

verkningarna av centralstimulerande medel vilket understryks av både Duvner (1997, s. 106) och Gillberg 

(2005, s. 151, 152). Barnhill (2012, s. 13) däremot framhäver att en opassande användning av stimulerande 

medicin kan snabba på barnet, orsaka hyperaktivitet och stor retlighet, hämma en normal tillväxt samt 

försämra koncentrations- och uppmärksamhetsförmågan. Barnen har oftare hjärtklappning, högt 

blodtryck, snabb puls, oförklarlig huvudvärk och magproblem. ”Barn vilkas ADHD blir sämre av 

stimulerande medicin, eller som verkar få orimliga biverkningar av medicineringen jämfört med andra 

barn med ADHD”, får larmet att gå i Barnhills huvud. Enligt honom har barn som blir sämre av den 

stimulerande medicinen antagligen inte ADHD (Barnhill, 2012, s. 13). 

Både Gillberg och Duvner poängterar att amfetamindoserna som ges är små i jämförelse med de 

som tas för att bli ”hög”, att de går ut ur kroppen fort samt att det inte finns några resterande effekter 

dagen därefter. Vidare har det argumenterats mycket angående beroenderisken. Enligt Gillberg (2005, s. 

152) finns det inga risker för dosökning eller narkotiskt beroende med uppföljningskontroller av att 

medicinen tas på ordinerat sätt. Han menar att miljontals barn i världen har behandling av 

centralstimulerande mediciner och inget tyder på att de riskerar få missbruksproblem i vuxen ålder. Det 

är mer sannolikt att barnen som behandlats har mindre risk för missbruk. Detta kan bero på att medicinen 

garderat barnen från psykosocial utslagning (Duvner, 1997, s. 106). Däremot är det, enligt Elinder (i 

Kärfve, 2000, s. 227), inga små doser av amfetamin som ordineras till barn och ungdomar och gränsen 

för en säker dosering är okänd och riskernas omfattning för barn har det forskats lite om. 

Larsson et. al. (2001, s. 74) har påpekat att det finns starka skäl för strikta diagnoskriterier samt att 

undvika medikalisering från både barnets och samhällets synpunkt. Vidare menar de att det är nödvändigt 

med ökade psykologiska, men främst pedagogiska vetenskapliga insatser om det ska bli möjligt att bättra 
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på skolutbildningen för alla barn. De påstår att det är viktigt att ha ett samhällsperspektiv, samtidigt som 

det måste råda en enighet om kriterierna för en medicinsk diagnos samt medicinskt inriktad behandling 

(Larsson et. al., 2001, s. 78). 

Begreppen sociala och psykosociala faktorer diffusa och svårtolkade, vilket gör det svårt att på ett 

entydigt sätt uttala sig om dem och renodla begreppen, anser Gillberg (2005, s. 131, 132). De omfattar allt 

från samhället som helhet till den närmsta omgivningen samt att de kan ha både miljöbiologiska och 

genetiska aspekter. Sociala faktorer kan medverka till en ökning av psykiska problem, i synnerhet socialt 

utagerande uppförande hos barn med ADHD/DAMP (Gillberg, 2005, s. 133). Kärfve (2000, s. 98, 99) 

framhäver den nya psykiatrins förakt för ”sociala faktorer” och den osäkerhet som är förenad med sådana, 

därför är det viktigt att understryka Gillbergs brist på stöd för hans hypoteser i den vetenskapliga 

medicinska forskningen. 

6.3. Debatten 

DAMP/ADHD har debatterats mycket i media, framförallt efter år 2000. Ifrågasättande av diagnosen 

DAMP är det som den medicinska oenigheten rör sig om. Tidigare har splittringen varit mellan en mindre 

krets av sakkunniga inom medicin, men stegvis ökat till att även influera både sociologer och pedagoger 

(Arpi, 2012). Det är i synnerhet två förhållningssätt som blir synliga i debatten. Å ena sidan finns det 

neuropsykiatriska synsättet, där insatserna inriktas mot den enskilde eleven, i första hand med lämplig 

pedagogik och vid behov även centralstimulerande medicinering. Å andra sidan finns det socialmedicinska 

synsättet som framförallt riktar sig på välutvecklad skolhälsovård och god skolmiljö (Arpi, 2012). Det 

första synsättet kan man sätta i det kategoriska perspektivet där det är individen som är i centrum för 

”problemen”, medan det andra går att koppla till det relationella perspektivet där man även ser till miljön 

(se studiens perspektiv). 

I den svenska debatten om det pedagogiska och psykosociala perspektivet kontra det medicinska 

har Kärfve och Gillberg varit centralfigurer. Ingen av dem har varit tillmötesgående i de vetenskapliga 

sakfrågorna som dels behandlar ”legitimiteten och sannings-anspråken” om DAMP (Ekström, 2012, s. 

50). Via domstolsbeslut har Kärfve tillsammans med barnläkaren Leif Elinder försökt få tillgång till 

Gillbergs forskningsmaterial (Göteborgsstudien) och underlag som ligger till grund för DAMP. Avsikten 

med att få tillträde till forskningsmaterialet var att undersöka om det fanns någon vetenskaplig trolöshet 

i sammanställning och analys av den statistiska grund som funnits i källunderlaget från studien (Ekström, 

2012, s. 50). I Kammarrättens dom i Göteborg Mål nr 1070-04, bestämdes att Kärfve skulle få ta del av 

forskningsmaterialet som hon begärt ut. Ekström (2012, s. 50) har framhållit i sin avhandling I kontroversen 
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om DAMP att Gillbergs medarbetare förstörde materialet i maj 2004, vilket ledde till rättsliga påföljder, 

som villkorlig dom och böter. Denna dom innefattar även Gunnar Svedborg, rektor på Göteborg 

universitet. Adlerberth m.fl. (i Ekström, 2012, s. 151) anser det som en självklarhet att inte 

forskningsmaterialet lämnats ut och lyfte upp läkaretikens krav på tystnadsplikt som en godtycklig orsak 

till Gillbergs vägran att lämna ut materialet trots domstolsbesluten. 

Det motstånd och den starka kritik som existerat mellan olika experter i Sverige är något som Peter 

Dahl (2000, s. 5962) har argumenterat kring. Bland annat poängterar han hur Sten Levander, professor i 

psykiatri, har krävt att Kärfve skulle sägas upp från sin tjänst som docent på Lunds universitet. Orsakerna 

till detta var hennes oseriösa kritik. Enligt Dahl (2000, s. 5962) finns det ingen utveckling utan fri debatt. 

Med detta menade han att Levander därför ”bör besinna” sig och att omprövningarna på medicinsk fakta 

är många. Den föråldrade neuropsykiatriska behandlingen lobotomi är ett exempel på omvärdering. Även 

den felaktiga uppfattningen om att små barn bör ligga på mage för att inte spädbarnsdödlighet ska inträffa 

är ett annat. Åsikternas frihet gagnar eftersträvandet av kunskap. Dahl ville därmed framföra vikten av 

det fria ordet eller talandet av ett yrkesförbud. 

Andriette Bågenholm (2001, s. 81) har anmärkt att efterfrågan på neuropsykiatrisk diagnostik har 

vuxit. Avsikten med detta var att diagnosen ska ge barnet det stöd som behövs. Hon påpekade ytterligare 

att man breder ut det medicinska perspektivet till att även betrakta miljön i en mer omfattande mening. 

Med sitt inlägg i Läkartidningen önskade Bågenholm en öppen reflektion om fördelar och nackdelar med 

diagnostisering. Hon ansåg att det var synd att enbart hålla diskussionen till antingen de biologiska 

olikheterna i centrala nervsystemet eller till att skylla svårigheterna på miljöfaktorer. Vidare tyckte hon att 

fokus i debatten istället borde vara på ”vad vi ska göra nu, saker som vi inte gjort förut” (Bågenholm, 

2001, s. 81). Hon framhöll även ett önskemål till att ”vi experter ständigt förhåller oss kritiska till våra och 

samhällets s.k. sanningar”. Hon fortsatte med att diagnostisering inte ska eller kan avskaffas utan att det 

vid diagnostisering samtidigt ska göras en analys av det system som personen vistas i. ”Kan det vara så att 

detta ökade behov av att få vetenskapliga och medicinska förklaringsmodeller till barns beteende 

egentligen speglar den frustration och stress som vår nuvarande samhällsstruktur skapar?” (Bågenholm, 

2001, s. 81). Bågenholm (2001, s. 81) påpekade dessutom att det utan en diagnos inte ges något stöd från 

samhället och inte heller några extra resurser till skolan. Hon poängterade även att det är dags att också 

börja diagnosticera och syna den offentliga miljö som barnen befinner sig i, parallellt med 

diagnosticerandet av individerna. ”Enbart specialundervisning eller BUP-kontakt tycks ju inte ha hjälpt 

många av dessa individer” (Bågenholm, 2001, s. 81). I och med detta menade hon att det borde skapas en 

skolmiljö som passar alla sorters individer. 
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I ett inlägg i Läkartidningen har Gillberg (2001, s. 72) uttalat att han fått stå ut med angrepp och 

mött stort motstånd av olika aktörer, där media bland annat har gett dem utrymme till att uttrycka sig 

fientligt utan motivering. I samma tidning fick Gillberg stöd av 42 läkare (Arvidsson et al., 2001, s. 82) 

som gemensamt påpekat hur deras verksamheter på olika sätt berikats av Gillbergs stora vetenskapliga 

kompetens inom det neuropsykiatriska området. Att deras profession i det behandlande arbetet getts 

inspiration av hans föreläsningar, litteratur och vetenskapliga publikationer. Vidare fortsatte Arvidsson et. 

al. (2001, s. 82) att den debatt som existerat i media har varit som en personförföljelse mot Gillberg och 

har därför upprört författarna av artikeln. 

Kärfve och Elinder har i tidskrifter, artiklar och i Kärfves bok Hjärnspöken, starkt ifrågasatt Gillberg. 

Arvidsson et. al. (2001, s. 82) menade att Kärfve inte har någon bakgrund i det medicinskvetenskapliga 

forskningsområdet som Gillberg och hans grupp har utfört. Även 15 skolläkare och skolpsykologer från 

Stockholm framförde att de, med orsak till Kärfves märkliga uttalanden och den debatt som ägt rum, ville 

ge några kommentarer. De ansåg att ”Kärfve inte känner till mycket om verkligheten utan stirrar sig blind 

på enstaka detaljer, som t ex benämningar, procenttal etc.” (Karlebo-Bergren et. al., 2001, s. 82). Vidare 

påpekade de att dessa uppgifter är oväsentliga och att det viktiga i denna kontext är svårigheterna som 

barn med diagnoser som till exempel DAMP och ADHD karaktäriseras av. 

Vi som arbetar »på fältet« och ser hur illa dessa barn far på grund av en oförstående omgivning vet också 

hur viktig en riktig diagnos är. Än idag betraktas alltför många av dessa barn som dåligt uppfostrade eller 

»det är nog problem hemma« osv (Karlebo-Bergren et. al., 2001, s. 82). 

De poängterade att de flesta föräldrar är mycket goda och kompetenta, men att de av liknande 

uppfattningar som Kärfves många gånger känner misstankar mot sig. ”Hennes inträde på arenan hjälper 

inga barn” (Karlebo-Bergren, 2001, s. 82). Vidare anmärkte författarna till artikeln att de har pålitlig 

kännedom om skolans verklighet eftersom de träffar alla barn i Stockholmsområdet. Karlebo-Bergren et. 

al. (2001, s. 83) påpekade även att Gillberg inte gjort sig förtjänt av häxjakten som fortgått då han lagt ner 

mycket arbete på att både förståelse och kunskap för detta område ska öka.  

Läkaren Peder Rasmussen (2001a, s. 210) menade att en aspekt av kritiken mot Göteborgsstudien 

har varit att undersökningsgruppen innehåller fler pojkar än flickor. Däremot har kontrollgruppen varit 

jämn i könsfördelningen, vilket då med säkerhet inte kan bevisa att pojkar har DAMP oftare än flickor. 

Till detta gav han responsen att deras kritik leder till ett betvivlande av resultaten och att grunden för 

deras kritik har varit diffus. Detta med tanke på att all forskning inom ämnet visar att pojkar råkar ut för 

ADHD/DAMP åtminstone tre gånger mer än flickor. Han uttryckte sig att det hade varit ”metodologiskt 
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oroande” om rekryteringen av gruppen med barn med svårigheter hade resulterat i jämn könsuppdelning 

(Rasmussen, 2001a, s. 210). Vidare har han påpekat att: 

P-A Rydelius har uttalat att om man nu jämför grupperna rakt av så kan skillnader mellan dem bero på olika 

könsfördelning snarare än att barnen i den ena gruppen har DAMP och den andra inte har DAMP. Självklart 

har vi i varje skede av undersökningarna jämfört flickor med DAMP med flickor utan DAMP, och pojkar 

med DAMP med pojkar utan DAMP (Rasmussen, 2001a, s. 210, 211). 

Rasmussen (2001a, s. 211) fortsatte med att det enligt Rydelius har varit för stort bortfall i den 

förberedande enkätstudien och förekommit en ojämn fördelning där bortfallen i socialt 

underprivilegierade områden har varit större. Till detta svarade Rasmussen (2001a, s. 211) att han ”vill se 

den som får förskollärare i landets näst största kommun att frivilligt besvara frågeformulär för 3 400 barn!” 

En beräkning av den ojämna fördelningen visar sig handla om 0,1 %, vilket knappt är någon orsak till oro, 

menade han. Studien och resultaten finns framförda i fyra doktorsavhandlingar. Med tanke på 

representativitet, uppföljningstidens längd och begränsat bortfall samt att ”hårdför granskning” har gjorts 

innan publicering så är studien ensam i sitt slag (Rasmussen, 2001a, s. 210). 

Med hänvisning till Kärfve har Rydelius fastslagit att diagnosen DAMP är väldigt otydlig och att 

det därför inte går att granska det normala mot det avvikande. Rydelius har även yttrat att Gillberg 

medräknat uppförandestörning i DAMP-definitionen. Detta är egentligen Rydelius mest vägande skäl till 

att försvara sin ställning till att uppföljning vid 22 års ålder ”vilar på skakig grund” (Rasmussen, 2001a, s. 

211). Rasmussen (2001a, s. 211) ansåg att Rydelius yttranden är osanna och att det ”i varje avhandling och 

i varje uppsats finns definitionen av DAMP återgiven. Uppförandestörning ingår inte”. Det som var mest 

oroande med kritiken mot forskningen, menade Rasmussen (2001a, s. 211), var att Rydelius m.fl. 

[…] vidareförmedlar i den aktuella artikeln [1] Eva Kärfves kritik av våra arbeten, medan han i andra 

sammanhang själv framfört liknande synpunkter som om de vore hans egna [4, 5]. Med tanke på P-A 

Rydelius position som professor i barn- och ungdomspsykiatri är det absolut nödvändigt att han klargör vad 

som är hans egen konkreta kritik och vad som är »inlånat« från Kärfve. Osanningar och feltolkningar blir 

inte mer korrekta för att de upprepas. 

Rasmussen (2001a, s. 211) ansåg att Rydelius uttalanden visar att han inte granskat stora delar av arbetet. 

Vidare upplyste Rasmussen att han tillsammans med kollegor ska lägga fram en noggrann granskning av 

Kärfves bok inom kort. Han menade att Rydelius kan ha användning av den i sina fortsatta 

ställningstaganden. Neuropsykiatriska funktionshinder och aspekter på ADHD/DAMP behöver 

överläggas och diskuteras. Dock kan inga lösningar ske med att man under en vetenskaplig täckmantel 

framkallar ett scenario av problem som i själva verket inte finns (Rasmussen, 2001a, s. 211). Vidare 

betonade Rasmussen (2001a, s. 211) att: 
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Den som nu försöker bortförklara resultaten av våra och andras uppföljningsstudier, i stället för att anta den 

stora utmaning som ligger i att för framtiden försöka minska de negativa konsekvenserna av ADHD/ 

DAMP, tar på sig ett stort ansvar. 

En respons till Rasmussens debattinlägg gavs av Rydelius (2001, s. 212). Där påpekade han att 

Rasmussens inlägg grundas på förmodan att han inte skulle vara förtrogen med 

Göteborgsundersökningen om DAMP och att han påstås göra Kärfves kritik till sin egen. Rydelius (2001, 

s. 212) menade att detta antagande är fel och att han är väldigt bekant med DAMP och Göteborgsstudien. 

Han hävdade bestämt att det finns tre metodologiska problem, där sammansättningen av DAMP och 

sambandet till MBD och ADD är det första. Det andra är upplägg av projektet med statistiken och 

analysen av bortfall. Det tredje problemet gäller könsfördelningens olikhet mellan jämförelsegrupp och 

undersökningsgrupp. Rydelius (2001, s. 216) ansåg att det borde finnas ”en ödmjukare hållning” till 

metodens problem med tanke på att grundmaterialet har använts för ”prospektiva longitudinella 

uppföljningar”. Detta eftersom att utfallet vid denna typ av forskning är beroende av 

”försöksuppläggningen och kvaliteten i ingångsdata”. Representativitet och generaliserbarhet har förlorats 

i Göteborgsstudien, den har till slut övergått till att vara ”ett urval av ett urval av ett urval”, vilket ligger 

till grund för hans slutsatser (Rydelius, 2001, s. 216). 

Beträffande Kärfves bok kan innehållet, enligt Rydelius (2001, s. 216), inte avfärdas. Han har 

poängterat att Kärfves språk är onödigt och tråkigt och kan leda till att fokus går bort från det viktiga. 

Däremot har Rydelius efter lång erfarenhet fått kunskaper och respekt för forskning i andra ämnen 

(begreppsanalys, källkritik och innehållsvaliditet) än enbart de medicinska. Det som Rydelius funnit 

intressant är att Kärfve i sin analys av urspungsmaterialet för MBD/DAMP-studierna hittat svagheter 

som även andra hittat. Vidare har Rydelius (2001, s. 216) kritiserat att det inte hjälper ”att sex 

internationella experter för Medicinska forskningsrådets räkning under år 2000 bedömt delar av den 

psykiatriska forskningen i Sverige och funnit att den svenska ADHD/DAMP-forskningen håller hög 

klass”. Han menade att det vid dessa typer av analyser är viktigt att någon granskar grundvillkoren i 20 år 

gamla studier så som Kärfve har gjort. I och med detta kan inte kritiken avvisas med anvisning till 

internationella experter (Rydelius, 2001, s. 216). 

Rydelius önskan för framtiden är att diskussionen går vidare mot att se ett helhetsperspektiv på 

utveckling hos barn, att i Sverige lämna DAMP-debatten och kunna närma sig den internationella 

diskussionen gällande uppmärksamhetsproblem.  Även Larsson et. al. (2001, s. 75) poängterade att det är 

bättre att Sverige använder sig av internationellt gällande diagnoskriterier och därmed att MBD/DAMP 

inte längre behövs. Vidare har de framhållit att Kärfve kritiserat medicineringen av vissa mänskliga 

beteenden och att det genom detta finns en stor grupp vuxna och barn som riskerar att stämplas som 
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belastade med ”dolda handikapp”. Dessa synpunkter angående medikalisering är inte nya. Dessutom 

påpekades Kärfves användning av ett ”onödigt raljant och polemiskt språk som kan uppfattas sårande 

och som kan göra att det vetenskapliga budskapet förbises” (Larsson et. al., 2001, s. 74). Däremot har de 

värderat att den kritik och analys som Kärfve har gjort angående de undersökningsresultat som legat till 

grund för DAMP borde behandlas med respekt. De har även poängterat att man som läsare ska bortse 

från hennes ”onödiga raljanta och polemiska språk” (Larsson et. al., 2001, s. 78). 

Till slut gavs Kärfve utrymme att skriva ett inlägg i Läkartidningen. Där har hon påpekat, gällande 

hennes kritik till DAMP-syndromet, att hon ”steg för steg påvisat bristerna både i begreppsbildning och 

i de grundläggande undersökningar som anförts som stöd för syndromets validitet” (Kärfve, 2001, s. 722). 

Hon betonade att hennes kritik främst var avsedd för Gillberg, eftersom det är han som har infört 

diagnosen DAMP och att han stått som författare och medförfattare till flera av de vetenskapliga 

rapporterna. Därtill menade hon att han ofta uppträtt i media, gett sig själv profilen som den svenska 

neuropsykiatrins frontfigur samt skrivit populärvetenskapliga böcker. Hon fortsatte med att en sådan 

position knappast ger ”någon möjlighet att hävda immunitet när själva fundamentet för begreppet DAMP 

sätts ifråga” (Kärfve, 2001, s. 722). Därför fanns det, enligt henne, goda orsaker till ett ifrågasättande av 

en försvarslinje som bemöter kritik och vetenskapliga bestridanden som påhopp och häxjakt. Ett flertal 

förolämpande framställningar av hennes motiv och henne som person har gjorts av Gillberg och hans 

medarbetare samt flertal andra läkare i de senaste numren av Läkartidningen. Kärfve (2001, s. 722) 

påpekade att hennes öppna kritik mot DAMP-diagnosens hot mot folkhälsan och dess vetenskapliga 

underlag har lett till att hon blivit polisanmäld, anmäld till Justitiekanslern samt 

Handikappombudsmannen. Vidare har det även lett till påtryckningar att hon ska bli av med sin lektors- 

och docenttjänst (Kärfve, 2001, s. 722). 

Vad det gäller anklagelsen av Kärfves så kallade personförföljelse framhävde hon att det var hög 

tid att en anmälan gjordes. Hon menade att det är grava beskyllningar som kräver rättslig prövning. Därför 

uppmanade hon Gillberg (eller någon annan av hans kollegor som försvarat honom) att göra en 

polisanmälan så att även denna anklagelse kunde prövas i domstol. När detta brott klarnats upp kan fokus 

sedan återgå till de viktiga problemen, poängterade Kärfve (2001, s. 722). Elinder (2001, s. 722) gav uttryck 

åt hur Kärfve i sin kritik fått stöd av flertal barnläkare och professorer som konstaterat att DAMP inte 

behövs. Gillberg däremot, kallade kritiken och Kärfves bok i Läkartidningen för ”en noggrant regisserad 

hetskampanj mot neuropsykiatri i allmänhet och mig i synnerhet” (Elinder, 2001, s. 722, 724). 

Granskningen av forskningsresultaten har gjort Gillberg upprörd då han sett det som en självklarhet att 

det inte är han själv som ska försvara sig, ansåg Elinder (2001, s. 724). Vidare påpekade han hur han själv 
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och Kärfve lyft upp risker med överdriven diagnosticering och medikalisering av ”problem som 

nödvändigtvis inte är medicinska”. De har även fört fram sina bekymmer i att expertkunnande flyttas från 

föräldrar samt att det medicinska yrket fått ett orimligt stort tolkningsföreträde före andra tolkningar. Han 

har dessutom anmärkt att de (utan några resultat) efterfrågat en diskussion om den neuropsykiatriska 

diagnosens reliabilitet och validitet samt sensitivitet och selektivitet. Gillberg har istället uttalat sitt 

missnöje till att media öppnat fältet för en liten grupp som ideligen fått repetera sina argument. Elinder 

(2001, s. 724) menade att Gillberg genom att marginalisera sina kritiker, inkompetensförklara och 

skandalisera dem, avhållit sig från de besvärliga frågorna. Både Elinder och de andra kritikerna har 

förenats med scientologer av Gillberg. Kärfve är den som har påståtts leda propagandan som kopplat 

Gillberg till ”nazisternas illdåd”. Eftersom Gillberg ”sitter som” en av neuropsykiatrins specialister i 

Socialstyrelsens utredning, har han uppmanats av Elinder att ange belägg för sina beskyllningar ”med 

hänsyn till förtroendet för expertgruppen” (Elinder, 2001, s. 724). 

Michael G. Koch (2001, s. 724) har uttalat sig om yttrandefrihetens betydelse. Han började sitt 

inlägg med att han ”har – med goda och starka skäl som ännu inte ifrågasatts av någon – tagit Eva Kärfve 

i försvar mot vettlöst häftiga angrepp från Sten Levander et al (märk väl: inte Christopher Gillberg!)”. 

Koch fortsatte med att poängtera att han aldrig har träffat Gillberg, tagit någon ställning för eller emot 

hans teorier eller angripit honom. Trots det har han beskyllts vara ”en del av en fräck komplott mot 

honom” (Koch, 2001, s. 724). Vidare har Koch satt sig mot Levanders ”rätt att tysta henne (få henne 

avskedad)” och för Kärfves rättighet att uttala sig. 

Jag – och många av mina kollegor – bedömer en vetenskaplig kritik eller åsikt mer efter om den är rätt eller 

fel, befogad eller obefogad, ty vetenskap består just av detta: att hysa, begrunda, kritisera och eventuellt 

förkasta åsikter och teorier. Så låt mig fortsätta att tvivla utan att idiotförklaras, Gillberg […] Och igen: Vad 

har detta egentligen att göra med att jag tycker om yttrandefrihet, även Eva Kärfves? Det är vad jag har yttrat 

mig om – och om ett besynnerligt sätt att ifrågasätta den. Blir man verkligen åthutad för detta? Då är något 

sjukt i detta avlånga land (Koch, 2001, s. 724). 

Genom felaktiga, missuppfattade kriterier och definitioner har det enligt Gillberg och Rasmussen 

(2001, s. 3063) påståtts att deras beräkningar till DAMP-frekvensen räknats ut fel. Med bakgrund till de 

felaktiga beräkningar som gjorts av kritikerna, har Gillberg och Rasmussen funnit det svårt att ta deras 

(kritikernas) arbete på allvar. Författarna fortsatte artikeln med en hänvisning till Magnus Landgren och 

Tom Fahléns detaljerade utredning på Barnneuropsykiatrins hemsida (Gillberg & Rasmussen, 2001, s. 

3063, 3064). De påpekade även att de har fått stöd för sina uppfattningar och hänvisade dessutom till 

professor Jan Wålinder som gett dem sitt fulla stöd ”i kraftfulla ordalag”. 
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Avslutningsvis åberopade de Tom Fahléns auktoritativa analys ”av den idé-historiska, politiska och 

ideologiska bakgrunden till den våldsamma kritik som på sistone framförts mot neuropsykiatrisk 

verksamhet och forskning” (Gillberg & Rasmussen, 2001, s. 3064). 
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7. Diskussion 

7.1. Styrdokument och barn i behov av särskilt stöd 

Det har varit spännande att göra jämförelser mellan läroplanerna då de har helt olika formuleringssätt. 

Man ser verkligen utvecklingen som skett från 1962 till 1980 till idag. Konstitueringen av barn i behov av 

särskilt stöd har kommit långt och det är viktigt att skolan ser sina brister och inte enbart letar efter fel 

hos barnen. Vår analys visar att Lgr62 intar ett mer kategoriskt perspektiv än vad Lgr80, Lgr11 och 

Läroplan för Grundsärskolan 2011 gör, men att det är det kategoriska som råder i alla dessa läroplaner. 

Detta går att koppla till Perssons (1998, s. 32) påpekande, där han menar att det är det kategoriska 

perspektivet som än idag dominerar och återfinns inom den specialpedagogiska verksamhetens tradition. 

Larsson et. al. (2001, s. 76) menar att många barn vid sju års ålder ännu inte är skolmogna. Barn med olika 

mognad sammanförs i stora grupper i vårt nuvarande skolsystem. Därför ställs pedagoger inför 

svårigheter som är besvärliga att lösa, anser författarna, och de elever som inte klarar av att följa med i 

undervisningen blir både oroliga och besvärliga. ”Förutom att lärarna måste undervisa elever med en 

mognadsålder som varierar mellan 5 och 9 år är de också skyldiga att ta hand om dem som har speciella 

inlärningssvårigheter” (Larsson, Rydelius & Zetterström, 2001, s. 76). 

Särskilt stöd är något man måste kunna få oavsett om svårigheterna är medfödda eller om de är 

skapade av omgivande faktorer. Dagens skolor måste se över resurserna som ges till dessa barn, då det 

oftast är de med diagnos som får hjälp. I skollagen fastställs att alla barn som är i behov av stöd ska få 

särskilt stöd, vare sig de har eller inte har en diagnos. Barnhill (2012, s. 15) menar att de ”flesta av oss 

antog att kraven på stöd, individuella utvecklingsplaner och beslut om likabehandling skulle göra att barn 

och vuxna behandlas jämlikt i skolor och på arbetsplatser”. 

Nåkkve Balldin och Kenth Hedevåg (2013, s. 433) belyser vikten av att skolan är en skyddsfaktor 

och hur olika framgångsfaktorer kan ge barn i behov av särskilt stöd hjälp till att lyckas bättre i skolan. 

Forskning om hjärnan har under de senaste åren utvecklats, vilket gör det möjligt att grunda de 

pedagogiska insatserna på modern forskning. Något som alltid har varit betydelsefullt i skolans värld är 

frågan om normalitet, antyder Gustafsson (2002, s. 26, 27) och det tydligaste exemplet på detta är betygen, 

där elevernas resultat ständigt mäts och värderas. Larsson et. al. (2001, s. 76) hävdar att om 

de ”överbegåvade barnen” får hoppa över en eller två klasser kan de skolsvårigheter som uppstår 

försvinna, som till exempel dålig uppmärksamhet. Med andra ord beror de symptom som observerats på 

att barnen har varit understimulerade. 
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Överstimulerade barn eller de barn som lider av ångest, sömnbrist eller oro kan i många fall bete 

sig på samma sätt som de barn som har ADHD. Under de senaste 25 åren har Barnhill (2012, s. 35) utrett 

minst 30 barn med ADHD som ”botats” genom att de fick börja i en ny skola eller fått en ny lärare i ett 

annat klassrum. Han menar att skolor ibland felaktigt påstår att diagnosen ADHD måste vara orsaken till 

barns försämrade betyg. Varför skyller man inte på läraren eller på barnets föräldrar istället? (Barnhill, 

2012, s. 23). Enligt Kärfve (2000, s. 12) kan alla människor som blivit utsatta för sociala orättvisor passa 

in på de beteenden som neurologiska störningar baserar sina kriterier på. 

7.2. Medicinskt kontra pedagogiskt/psykosocialt perspektiv 

Det finns två sätt att se på problematiken vilket är genom det individuella och det relationella synsättet. I 

den heta debatten inom dessa perspektiv handlar frågan ofta om diagnoser ska hjälpa barn eller om de 

leder till ett utanförskap. Ahlberg (2007, s. 84) framhåller att kritiken har riktats mot att forskning inom 

det specialpedagogiska fältet har varit individinriktad samt fokuserats på avvikelser. Med detta synsätt 

menar Börjesson (2002, s. 85) att det inte ges något utrymme för barn att bara få vara. 

Medan experter inom den ena sidan säger att det saknas bevis ur medicinskt perspektiv, menar den 

motsatta att det finns tillräckligt med forskning som ger stöd till aspekterna ärftlighet och medfödda 

hjärnskador. Barnneuropsykiatrins vetenskap avvisar däremot idén om att skadliga miljöer skulle ha stor 

betydelse till orsaker bakom psykiatriska symptom. Inom pedagogiken ses lärandemiljö och bemötande 

som en viktig del av arbetet och kan därmed stärka, förbättra och effektivisera barns situation i förskola 

och skola. Vad gäller de olika teorierna om diagnoser finns även här åtskilda meningar mellan de olika 

områdena. De stora skillnaderna mellan dessa expertområden är om diagnosen hjälper eller stjälper barnen. 

En annan stor konflikt som är värd att nämna är medicinens vara eller inte vara, det vill säga om dess 

biverkningar kan ge allvarliga skador eller om stödet av medicinering är så pass positiv i förhållande till 

barnets livskvalitet. Det finns alltså skilda uppfattningar till vad forskning säger om för- och nackdelar vid 

användandet av centralstimulerande preparat. 

Båda vetenskapsfälten är eniga om att familjen har en stor betydelse. Emellertid har Kärfve som 

tyngdpunkt att det inte är barnet som framkallar bekymren i familjen, utan även svåra familjeklimat kan 

framkalla en så kallad störning hos barnet. Däremot ser Gillberg inte familjen som orsak till att barn har 

symptom av DAMP, utan familjens negativa attityder mot barnet kan förorsakas av en brist på förståelse 

eftersom barnet ännu inte har fått en diagnos. Om barnets beteende normaliseras genom till exempel 

centralstimulantia eller en diagnos, skulle det kunna hjälpa barnet och därmed även leda till att familjens 

förhållningssätt och beteende gentemot barnet förbättras, menar Gillberg. Angående miljön och dess 
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betydelse anser Gillberg et. al. att området är diffust samt att de psykosociala faktorerna ska vara en 

komplettering till den medicinska hjälpen (exempelvis diagnos, läkare, psykologer, medicinering). Alla 

parter håller med om att en god pedagogisk lärandemiljö är av stor betydelse, vilket går att se i analysen 

av texterna. Det finns både för- och nackdelar med alla stödinsatser och resurser (som personlig assistent, 

vårdbidrag, mindre grupper och så vidare). En slutsats som går att dra är att alla resurser kan vara 

användbara om de ses som en individuell lösning, där hänsyn tas till det stöd som passar bäst för det 

aktuella barnet. Gällande diagnoser finns det många åsikter, till exempel som hur och vem som kan/ska 

ställa en diagnos samt hur fort den kan ställas, om den är bra eller om den sätter en ”stämpel” på barnet. 

I detta hav av starka synpunkter finns det även många motsägelser trots att de tillhör samma typ av 

expertområde. 

I den heta diskussionen mellan de olika experterna är krav på bevis och motbevis ett ständigt 

återkommande ämne. Det resoneras ofta om de olika teoriernas validitet och reliabilitet – om de har 

tillräckligt med vetenskapliga undersökningar eller forskning som visar att det hjälpt barn eller inte och så 

vidare. Därför finns det många skilda uppfattningar mellan experterna om vad som ska göras för barnets 

bästa. 

7.3. Debatten mellan det medicinska kontra pedagogiska/psykosociala perspektivet 

Utifrån den inflammerade debatten som denna fråga har åskådliggjort skulle det vara intressant att försöka 

prova den mot Poppers teori om falsifiering. Detta eftersom Kärfve menar att det inte på något vis har 

bevisats av Gillberg och hans medarbetare att teorin om det psykosociala perspektivet är irrelevant för 

dessa barns utveckling och möjligheter. Den heta debatten har tagit stort utrymme, så det viktiga i det 

hela glöms bort, vilket är barnen och hur man ska hjälpa dem. Rättigheten att yttra sig är av stor betydelse 

för alla, även de utan någon specifik expertis. Gällande kritik mot forskningsresultat och vetenskapliga 

teorier är detta en förutsättning för att utvecklingen ska gå framåt. Det är viktigt med öppenhet för den 

egna forskningen och därmed att vara beredd för falsifiering. Vetenskapliga teorier ska tåla kritik. Detta 

är något som Gillberg i media har kritiserats för, det vill säga att han undanhållit forskningsmaterial om 

sina teser angående DAMP. Vidare kritiseras han även för att ha beskyllt Kärfve och andra inom grenen 

för socialvetenskaplig teori att de inte innehar tillräckligt med kunskaper för att diskutera ämnet. Gillberg 

har dessutom beskrivits som ”en kallhamrad biolog som vill ge knark till barn” (Snaprud, 2003). Även 

Kärfve har fått kritik där hon har skildrats som en flumforskare där hon skuldbelägger föräldrar när deras 

barn har psykiatriska problem (Rasmussen, 2001b). 
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Det finns en stark gräns mellan den biologiska och den sociologiska förklaringen på de 

neuropsykiatriska svårigheterna. Det som bör vara gemensamt för alla som arbetar och forskar inom dessa 

områden, är en öppenhet för såväl forskarsamhället som för vanliga ”lekmän” i storsamhället. 

Välgrundade teorier ska tåla hårda prövningar, menar Nils Gilje och Harald Grimen (2007, s. 81, 90). 
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8. Slutsats 

I vår studie har vi bland annat valt att använda det kategoriska och det relationella perspektivet som 

teoretiska utgångspunkter, även om det är tveksamt om specialpedagogik får en rättvis behandling av att 

delas upp i två perspektiv. Det är däremot bra att kunna urskilja olika typer av hur man kan se på barn i 

behov av särskilt stöd, för att kunna reflektera över vad man själv har för åsikt om det. Vi har fått upp 

ögonen för det relationella perspektivet, då vi anser att det inte går att skuldbelägga en individ för att ha 

svårigheter. Det kategoriska kan tillvisso användas, dock bedömer vi att detta perspektiv endast skall 

användas i de mer ”allvarliga” situationerna där en faktisk diagnos, som exempelvis Downs Syndrom, kan 

ställas. Barn i både förskola och skola är egna individer och vi som pedagoger ska ta hänsyn till detta samt 

även kunna utgå från deras förutsättningar och behov. Ett barns personliga inlärningsstil måste läggas 

som ett pussel, en bit i taget.  

Konstitueringen av barn i behov av särskilt stöd har kommit långt vilket är positivt, men ändå har 

vi fått uppfattningen att vissa drag ur Lgr80 borde komma tillbaka i de nya läroplanerna. Efter att ha gjort 

denna studie om barn i behov av stöd, med fokus på ADHD/DAMP, har vi fått större förståelse för hur 

viktigt det är att ha en medvetenhet om att problemen inte alltid ligger hos barnet. Som pedagog bör man 

ha en självinsikt och dessutom kunna se att problematiken kan bero på flera faktorer, så som miljö eller 

sociala problem. Vidare är kommunikationen mellan personal och bra stöd från ledning essentiellt för 

pedagogernas arbete. Därutöver är det viktigt att pedagoger är öppna för nya arbetssätt och metoder samt 

att kunna ta till sig ny kunskap för att på bästa sätt hjälpa barnen och utveckla verksamheten. Att ändra 

på någon annan har vi ingen rätt till, utan vi kan enbart ändra på oss själva och den omgivande miljön. 

Alla som arbetar inom barnomsorgen får inte glömma att det är barnet som ska vara i fokus, vilket tyvärr 

ofta försummas idag. 

Det vi finner underligt är att dessa experter med sin höga utbildning, vare sig de är forskare, 

professorer, docenter, sociologer, läkare och så vidare, både får och kan representera barns hälsa och rätt 

till utveckling. Detta när de yttrar sig som de har gjort, kastat elakheter samt polisanmälningar fram och 

tillbaka på varandra. Debatten och det pinsamma ”kriget” i media har blivit mer intresseväckande än det 

viktigaste i sammanhanget, alltså barnen och deras rättighet till utbildning, hälsa och trygghet såväl som 

en utvecklande miljö. 

Idag kan man se en positiv utveckling angående barn i behov av särskilt stöd, trots detta anser vi 

att det krävs mer resurser och arbete för att tillgodose alla barns rättigheter och behov. Med detta sagt har 

vi ändå en god tro till att både framtida forskning och de involverade experterna gör sitt bästa för att ur 

barnens perspektiv hitta alternativa lösningar. Därmed kan fokus återgå till det viktiga, hur man på bästa 
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sätt kan stödja de barn som är i behov av särskilt stöd för att underlätta både undervisningen och miljön. 

Vi är dessutom hoppfulla till att alla som arbetar med barn gör sitt bästa för att ge dem det stöd de behöver 

för att kunna hitta sin egna unika personlighet samt bli en del av samhället. Skollagen har fastställt att alla 

barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta, vare sig de har eller inte har en diagnos och det är vår 

skyldighet som pedagoger att ta till oss detta. 
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