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Dagens kunskap: 
KVA:s State of the science konferenser 2010  

I Trender över tid 
II Skola, lärande och barns psykiska hälsa. 

Sammanfattning I 

• Panelens bedömning är att det 
har skett en ökning av vissa 
typer av psykisk ohälsa hos 
ungdomar, till exempel 
nedstämdhet och oro, från 
mitten av 1980-talet till 
mitten av 2000-talet. Andelen 
flickor med problem har i vissa 
fall dubblerats eller 
tredubblats. Pojkarna följer 
flickornas uppåtgående trend, 
men betydligt färre anger att 
de känner nedstämdhet och 
oro.  

Sammanfattning II 

• Skolan har en stor betydelse 
för barns psykiska hälsa. Att 
de första skolåren blir en 
positiv erfarenhet, och att 
barnet lär sig läsa, är 
otvetydigt viktigt för barnets 
fortsatta lärande och för att 
det ska må bra. Dåliga 
skolprestationer leder till en 
låg självkänsla. Det kan också 
leda till utagerande 
beteenden, som i sin tur 
förstärks om lärare och 
kamrater reagerar negativt på 
barnets beteende.  



Vad gör vi? – Har vi som i Monopol gått 
ett varv runt och är tillbaka på ”Gå”?? 



1900-talet – barnets 
århundrade 

Ellen Key 
1849 - 1926 

   
Barnets århundrade. Studie 1-2. 

Stockholm. Bonnier 1900 

Budskapet = skolan och hemmet 
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En pionjär 

 
Alfhild Tamm 1874-1959, BUP-pionjär, fick 1932 Illis Quorum 
 för sin ”barnneuropsykiatriska pionjärinsatser” 



Alfhild Tamm började 1907 att arbeta på Slagsta, en 
institution för mentalt retarderade och öppnade 
1914 en poliklinik vid Stockholms stads folkskolor för 
barn med inlärningsproblem och talrubbningar 

• Hon initierade skolpsykiatri 
som en grenspecialitet av 
barnpsykiatri.  

• Skolpsykiatri = Ett särskilt 
kunskapsområde om barns 
kognition, inlärningsförmåga 
och sociala kompetens 

• Storhetstid 1920 – 1970, 
ansågs sedan föråldrat och 
omodernt  



 
Alfhild Tamm 1874-1959 

• Tamm A. (1916) Talrubbningar och deras behandling: en 
handledning för lärare och föräldrar. Stockholm: Norstedt 

• Tamm A. (1926) Medfödd ordblindhet och därmed 
besläktade rubbningar hos barn. Tidskrift för barnavård och 
ungdomsskydd. Svenska fattigvårds- och barnavårds-
förbundet Tidskrift. Nr 4. sid 113-118  

• Tamm A. Hellström A. (1926) Två schemata för mätning av 
intelligensen hos barn : 1 : Efter A. Binet och The Simon / 2 : 
Efter Lewis M. Terman 

• Tamm A. (1925): Kortfattad vägledning att använda vid 
utbildningen av lärare för sinnesslöa och andra psykiskt 
abnorma barn : för Slagsta seminarium 

• Tamm A mf fl (1943) : Läs- och skrivsvårigheter hos barn 
 

• Blev 1948 Medicine Hedersdoktor vid KI för sina insatser 
att införa psykoterapi som “modern behandling 
 



Att utreda och behandla läs- och skrivsvårigheter, 1943 



 
Andra pionjärer 

 
• Ragnhild Jungner lärare i Uppsala som 

introducerade läkepedagogik 

• Alice Hellström, lärare och läkare som startade 
Mellansjö 

• Karin Kock, folkskollärare som utvecklade 
metoder för läsretarderade barn 

• Torsten Ramer skolpykiatriker i Stockholm 1946- 

• Sven Ahnsjö, skolöverstyrelsens överläkare i 
skolpsykiatri 



Viktiga avhandlingar och läroböcker 

• Monroe M. Children who cannot read. The analysis of reading disabilities and 
the use of diagnostic tests in the instruction of retarded readers. 1932 

• Ramer T. Skolsvårigheter i psykiatrisk belysning 1941.  

• Ramer T. The prognosis of mentally retarded children. A follow-up study of 
626 special-class cases and 589 control cases born 1905-1917. 
Doktorsavhandling, Stockholm 1946  

• Skolhygien. Kungl. Skolöverstyrelsen 1946  

• Hallgren B. Specific dyslexia. A clinical and genetic study. 
Doktorsavhandling, Acta Psychiatrica et Neurologica, Suppl 65, 1950 

• Norman H (red). Mentalhygien och pedagogik. 1955 

• Elmgren, Husén, Sjöstrand, Trankell: Skolan och differentieringen – Fyra 
professorer har ordet. 1959 

• Husén T. Pedagogisk psykologi. 1959 

• av Malmqvist E. Barnens kunskaper och färdigheter vid skolgångens början. 
Forskningsrapport nr 1. Statens försöksskola i Linköping. 1961 

• Malmqvist E. Läs- och skrivsvårigheter hos barn. 1967 

 



 
Läkepedagogik – Skolpsykiatri- Kognition  

Barnets arbetsmiljö 
1910 - 1970 



Skolpsykiatrins arbetsområden 

 
• Barn med specifika svårigheter, läs- och 

skrivproblem/räknesvårigheter 
• Barn med mental retardation 
• Barn med långsam inlärningsförmåga 
• Barn som mognar långsamt 
• Särlingarna och de överbegåvade 
• De beteendestörda 



Tänk inte i IQ-termer, utnyttja testets konstruktion 
= mäter relationen mellan funktionsåldern och den 
kronologiska åldern 



Skolan, inlärningsåldern/levnadsåldern och 
barn med läs-, skriv-, och 

matematiksvårigheter 

Ung 2%  

 

Ung 20% 
harlångsam 
inlärning  

 

Ung 2%  

 



 

 

 

 

I en totalintegrerad 6:a måste läraren vara låg-,  
mellan- och högstadielärare, gymnasie- och  
universitetslärare. Med lite otur också förskole-  
och speciallärare 

Intelligensålderns variation inom samma kronologiska  
åldersgrupp 



Barn med långsam inlärningsförmåga  

Ung 20%  

 



Primära svårigheter hos barn med 
långsam inlärningsförmåga 

• Perceptionsstörningar; svårt uppfatta 
informationen; svårt att se väsentligheter; svårt 
att förstå helheten 

 
• Brister i kortminnesfunktionen 
 
• Svårigheter i tänkandet; svårt att organisera 

tänkandet, att tänka abstrakt och att bilda 
begrepp 



Sekundära svårigheter hos barn med 
långsam inlärningsförmåga 

• Inlärningssvårigheter; inlärningen kräver längre 
tid, riskerar att uppleva flera misslyckanden 

• Dåligt självförtroende; försiktig passiv och 
återhållsam i kontakten med andra 

• Svårigheter att uttrycka egna behov och känslor; 
kan bli impulsiv och distanslös i kontakten med 
andra 

• Ökad risk att utveckla psykiska störningar; 
svårigheter i att bearbeta sinnesintryck, faktiska 
händelser och känslor 

 



1946 – 1970 en skola på 
läkepedagogisk grund där 

undervisningen anpassades till 
barnen 



Begreppet Skolmognad 
 

  
Definition : 
 
  
Förmågan att motsvara/klara de krav 
som undervisningen och skolmiljön ställer 
på barnet vid skolgångens början, dvs  

• den sociala kompetensen 

• den kognitiva mognaden 

 



Den differentierade skolan 1946- 1970 
anpassade undervisningen till barnets unika 

förutsättningar 

Särskola 
Hjälpklass 

Folkskola 
Läsklinik 

Läroverk 

ADHD och beteendestörningar var mindre vanliga än idag. 
Barn med specifika svårigheter hade en bra skolmiljö 



Hur gjorde vi förr? 
Ur en artikel om 
behandling av läs-  
och skrivsvårig- 
heter från 1957 
visas en särskild 
fonologisk teknik 
för att hjälpa barn 
med läs- och skriv- 
svårigheter/dyslexi 



Blir Du lönsam lille vän? Peter Tillberg 1972 

En klassrumsbild från tiden när jag började inom BUP  



Fanns AD/HD på den tiden? 



Ja, dagens AD/HD hade bara ett annat namn 

• Före 1963, Cerebral Damage, ”det hjärnlesionella 
organiska syndromet” 

• 1963, MBD 
• 1980, ADD med undergrupper, DSM-III  
• 1987, ADHD, DSM-III-r 
• 1994, AD/HD med undergrupper, DSM-IV 
• 2000, AD/HD med undergrupper, DSM-IV-Tr 
• 2013, AD/HD med undergrupper, DSM-5 
• ICD använder inte ADHD-begreppet, men kommer 

2019 att introduceras i ICD-11 



Om behandling. Praktiska klassen 1941  

• Karin Kocks försöksklass på Mellansjö Skolhem 

 

• Praktiska klassen består av nio i hög grad motoriskt oroliga barn. Deras 
IQ varierar mellan 89-134, deras ålder mellan 11-13 år. Praktiska 
klassen är ett försök, och orsaken till att den över huvud taget kom till 
stånd var den, att dessa barn tidigare störde arbetet för de lugnare 
barnen, dessutom önskade vi pröva huruvida icke ett annat arbetssätt 
skulle stimulera de oroliga och skoltrötta barnen till att prestera något 
slags arbete, vad de nu än kunde vara, för att sedan möjligen låta dem 
återgå till ett mera ordnat skolarbete, då de liksom kommit i 
”arbetstagen”. 



Praktiska klassen 

• Den 6 juni 1941. ”Praktiska klassen” försvarar nog sitt 
existensberättigande. Dels har den avlastat parallellavdelningen 
– fru Engelhards 3:e och 4:e – de bråkiga elementen. Hon anser 
sig ha haft en ovanligt lugn och trevlig avdelning denna termin, 
då hon förra terminen inte tyckte sig få något resultat av 
arbetet, tack vare dessa störande barn, som sedan flyttades 
över till ”praktiska klassen”. Dels har barnen funnit sig bättre 
tillrätta i denna klassen än i en klass tillsammans med lugnare 
barn, där en mera sträng disciplin måste råda och A-skolans 
schema i kamratligt inställda till varandra. Förändringen är 
naturligtvis varken stor eller konstant, men den är dock 
märkbar, och det får man väl nästan vara nöjd med. I mars 
flyttades en gosse tillbaka till fru E-s avdelning. Han blev så bra, 
och han visade sådan allvarlig flit, så jag ville inte ha honom 
längre kvar i min klass. Fru E. Har varit nöjd med honom hela 
våren…” 



Om behandling, ur Anna-Lisa 
Annells läroböcker 

•         Vid det hjärnlesionella organiska       
     syndromet 

•         1958: Behandla med centralstimulantia 

 
 

1972: Förr gav vi centralstimulantia men 
pga den stora risken för missbruk bland 
ungdomar och vuxna förbjöds 
preparaten. Vi såg aldrig missbruk hos 
barn. 



Rosemary Tannock and Rhonda Martinussen 2001 

 
• Reconceptualizing ADHD 

 

• New findings suggest that ADHD is a 
learning disorder rather than a behavioral 
disorder. Thus, teaching strategies that 
target cognitive weaknesses may be more 
effective than behavioral management 
techniques in promoting academic success 
for students with ADHD. 

 

 



Dagens skola 1970 - 2018 

Skola för alla 



Dagens skola 1970 - 2018 
 
Skolans dilemma = alla oavsett inlärningsåldern 
förväntas kunna klara sig i en stor grupp med 
jämnåriga!! 
 
Var 5:e lämnar grundskola och gymnasium utan 
kompetens att gå vidare till gymnasium eller 
högskola 



Ramers budskap och varning 1965 
Läkartidningen Vol 62, No 4: 286 – 292 

 

 
• Barn med inlärningssvårigheter och 

beteendeproblem kommer att få den 
psykiska hälsan försämrad och riskerar 
social utslagning och kriminalitet i den 
nya skolan  
 



Dagens skola 1970 - 2018 

Skola för alla 

ADHD, Dyslexi, Aspergers Syndrom, beteendeproblem är vanliga!  



Take home message I 

  

Skall vi som arbetar med 
skolhälsovård och pedagogik bli 

gisslan för en tveksam skolpolitik 
genom att sjukförklara och 

medicinera barn som behöver en 
bättre skoldag??" 

 

 



Take home message II 
Det finns en liten grupp barn som skall medicineras, men  

 

1. Anpassad undervisning 

2. Små grupper 

3. Korta lektioner 

4. Många inslag med ”Spring och lek” 

 

Minskar behovet av beh med centralstimulantia i skolan 



Skolan får inte vara en riskmiljö 

• Om, Kraven > förmågan, eller         
förmågan > kraven. 
 

• Det innebär särskild risk för den enskilde 
att 
 

• Social gemenskap uteblir 
• Kunskapsgemenskap uteblir 
• Gruppkänsla förhindras 

 



Framtidens skola 

Skola för alla 

Ung 20%  

 ung 2%  

 

ung 2%  

 

Ssk pedagogik, 
gruppstorleken 

Gammal pedagogik i modern form  



Slut 


