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ABSTRACT 

 

Syftet med denna uppsats har varit att i en litteraturstudie ge en allmän beskrivning av Touret-
tes syndrom och övriga ticstillstånd, samt att granska förhållandena för barn med TS och tics i 
skolan och vilka förslag som i litteraturen ges på anpassad skolgång för dessa barn. Studien är 
en kunskapsöversikt med följande frågeställningar: Hur beskrivs Tourettes syndrom och tics i 
vald litteratur? Vilka problem kan ses hos barn med Tourettes syndrom och tics i skolan enligt 
vald litteratur? samt Vilka förslag ges i vald litteratur på anpassad skolgång eller pedagogiska 
insatser för barn med Tourettes syndrom eller ticsbesvär? Dessa frågeställningar har utgjort 
kategorier i struktureringen av materialet via meningskategorisering. Tourettes syndrom är en 
neuropsykiatrisk störning vars bakomliggande orsaker troligtvis är ärftlighet. Syndromet före-
kommer hos ungefär en halv procent av alla skolbarn som då besväras av en kombination av 
motoriska och vokala tics. Dessa kan ta sig uttryck som ryckningar, grimaser, blinkningar, 
harklingar, grymtande och skall men kan också innebära exempelvis upprepande av egna eller 
andras ord och fraser, tvångsmässigt uttalande av obsceniteter och socialt oacceptabla gester 
eller handlingar. I skolan kan barn med TS ha kognitiva problem, svårigheter att förstå och ta 
emot muntlig information, kontrollera impulser och ouppmärksamhet på lektioner. Retningar, 
mobbing, utstötning och dålig självkänsla förekommer oftare hos dessa barn jämfört med and-
ra. I analysen används socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska tankegångar.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I samhällsdebatten hörs ofta diskussioner kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som 

ADD - uppmärksamhetsstörning, AD/HD – uppmärksamhetssvårigheter/hyperaktivitet och 

DAMP – störningar i uppmärksamhet och koncentration, perceptuella funktioner och moto-

risk kontroll (Gravander & Widerlöv 1999, s. 8; Iglum 1999, s. 44-46). Via bland annat tid-

ningsartiklar, dokumentärer och nyheter på TV, får den som är intresserad information kring 

dessa funktionsnedsättningar och kan följa debatten om bland annat diagnosens vara eller icke 

vara. Inspirerad av detta besökte jag en hemsida på Internet, Neuronätet - ett forum som in-

formerar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Där fanns intressant läsning om bland 

annat Tourettes syndrom och tics som fångade mitt intresse. 

Tourettes syndrom förekommer kliniskt enligt Gillberg (1999, s. 25) hos ungefär en halv pro-

cent av alla skolbarn, 0,6 % i grundskolepopulationen och 0,8 % hos barn med upptäckta fall 

av ticssyndrom, samt 6,6 % hade övergående tics i en undersökning av Najah Khalifa (2006, 

s. 56). Det är alltså besvär som är relativt sällsynta. Det är trots allt en grupp skolbarn som har 

svårigheter motsvarande denna diagnos och även om de är få anser jag att de måste uppmärk-

sammas. Jag tror att det är av vikt för såväl barn som vuxna med diagnosen Tourettes syn-

drom och övriga ticssyndrom, att fler får kunskap om fenomenet och vad det kan innebära för 

den enskilde individen. Lärare till barn med Tourettes syndrom och tics samt övrig skolperso-

nal är en grupp som jag tror behöver information kring ämnet för att på bästa sätt möta dessa 

elevers behov i skolmiljön. 

Den här uppsatsen kommer att utifrån forskning och biografisk litteratur arbeta med förståel-

sen av Tourettes syndrom och tics i förhållande till situationen för skolbarn med diagnosen 

och deras hjälpbehov.  

1.1.2 Kort historik 

George Gilles de la Tourette är namnet på en fransk neurolog som 1884 beskrev en mycket 

svår variant av det syndrom som vi idag känner till som Tourettes syndrom. Han använde 

aldrig ordet ”tics”, utan beskrev plötsliga, ofrivilliga, rörelser som oftast först visade sig i an-
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siktet för att med tiden sprida sig till andra kroppsdelar och att detta var karakteristiskt för 

sjukdomen. Tillståndet omfattade enligt Tourette ofta ekotal, tvångsmässigt svärande och ut-

talande av ”fula ord”, som han kallade koprolalia, symptomen kunde växla i svårighetsgrad 

och från tid till annan. Patienterna bedömde han som ”mentalt normala” och var ofta ”höggra-

digt intelligenta”. Tourette ansåg vidare att syndromet var ärftligt och att män drabbades ofta-

re än kvinnor. Tourettes observationer fick spridning och tillståndet kallades ”Gilles de la 

Tourettes sjukdom”. I början på 1900-talet sågs ofta Tourettes syndrom som ett svårt handi-

kappande tillstånd. Under 1970-talets början ändrades inställningen i och med att systematisk 

forskning om syndromet påbörjades på många håll. Med ökad forskning förstod man att det 

fanns flera olika svårighetsgrader som följer syndromet och att det inte för alla som bär dia-

gnosen måste innebära ett svårt handikapp (Gillberg 1999, s. 10-11).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en kunskapsöversikt kasta ljus på de fenomen som i 

litteraturen benämns som Tourettes syndrom och övriga ticstillstånd, att öka förståelsen för 

hur det kan vara att som skolelev leva med de svårigheter som denna diagnos eller dessa be-

svär kan medföra samt studera vilka förslag som ges i litteraturen på anpassad skolgång.  

1.3 Frågeställningar 

För att studera dessa teman har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Hur beskrivs Tourettes syndrom och tics i vald litteratur? 

 Vilka problem kan ses hos barn med Tourettes syndrom och tics i skolan enligt vald 

litteratur? 

 Vilka förslag ges i vald litteratur på anpassad skolgång eller pedagogiska insatser för 

barn med Tourettes syndrom eller ticsbesvär? 

1.4 Centrala begrepp och förkortningar 

Tourettes syndrom – neuropsykiatriskt tillstånd som består av multipla motoriska och en eller 

flera vokala tics (Woods & Marcks 2005, s. 900). 
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Tics – plötsliga, snabba, upprepade, arytmiska och stereotypa muskelrörelser eller vokala ytt-

ringar (Iglum 1997/1999, s. 51). 

TS – förkortning för Tourettes syndrom. 

NPF – förkortning för Neuropsykiatriska funktionshinder. 

DSM-IV – (Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders IV) Amerikanska psykiatrifö-

reningens diagnosförteckning över psykiska avvikelser och utvecklingsstörningar. 

ICD-10 – International Classification of Diseases and Disorders, Tenth Edition; Världshälso-

organisationens förteckning över medicinska (inklusive psykiatriska) diagnoser. 

Skola – med skola avser jag den allmänna grundskolan årskurs 1-9, gymnasiet samt special-

skolor. 

Anpassad skolgång – begreppet syftar i uppsatsen till att beskriva speciella åtgärder i den all-

männa grundskolan och undervisning vid specialskolor som är avsedda att hjälpa elever med 

särskilda behov. 

1.5 Avgränsningar 

Avsikten med denna uppsats är att företrädelsevis presentera hur vald litteratur beskriver för-

utsättningar i skolmiljön för barn och ungdomar med Tourettes syndrom och tics, samt ge en 

generell presentation av hur litteraturen beskriver syndromet för såväl barn som vuxna. Jag 

har alltså en specifik grupp människor i fokus vad gäller skolsituationen – barn och ungdomar 

och har valt att inte studera vuxna med denna diagnos, deras förutsättningar i arbetsliv och 

fritid m.m. Det har heller inte varit mitt syfte att beskriva hur utredning för diagnosticering 

går till. Jag har valt att begränsa mina eftersökningar av litteratur till forskningsbaserad in-

formation men också biografier som kunnat förmedla hur personer med TS beskriver sin 

skolgång.  
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2. Tidigare forskning 

Materialet som ligger till grund för denna studie har utgjorts dels av vetenskaplig forskning 

och dels av övrig litteratur såsom självbiografier och böcker som beskriver fenomenet eller 

upplevelser av att hantera barn med diagnosen, grundat på egna erfarenheter och egna eller 

andra forskares studier. Fynden av tidigare forskning i vetenskapliga artiklar, har enligt min 

mening inte haft så stor bredd i fråga om varierande synsätt på fenomenet Tourettes syndrom 

och tics. Jag hade önskat att jag haft tillgång till fler studier av annan mening och skilda tan-

kar kring bakgrund och orsak till TS och ticssyndrom.  

Den del av uppsatsen som mest bryter mot resultatdelens relativt homogena bild av TS, är den 

i analysen inkorporerade oppositionen mot den av forskare ofta framförda bilden av neuro-

psykiatriska diagnoser, som Eva Kärfve står för. Hennes tankar om den, enligt henne, kraftigt 

ökande diagnosticeringen av skolbarn, presenteras i analysdelen som en motbild till de resul-

tat jag har sammanställt utifrån litteratursökningen. Nedan följer en redogörelse för de källor 

som har använts för att besvara studiens tre frågeställningar. 

Att handskas med diagnoser av Åsa Gravander och Malin Widerlöv, 1999, båda mödrar till 

barn med neuropsykiatriska funktionshinder. I boken förmedlar de båda mödrarna sina barns 

upplevelser av att leva med sina diagnoser. Ett av barnen som bland annat har diagnosen Tou-

rettes syndrom, Christian, har i min studie kommit till tals med beskrivande citat. 

Att handskas med ”skitungar”av Malin Widerlöv, 1999 beskriver hur bland annat skolper-

sonal kan underlätta skolsituationen för barn med neuropsykiatrisk funktionsstörning. 

Det hoppar och rycker i kroppen och själen av Christopher Gillberg, 1999, som är forskare 

och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet. Boken ger en beskriv-

ning av Tourettes syndrom utifrån Gillbergs egna och andra forskares studier och erfarenhe-

ter. 

DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders IV), The American Psychiatric 

Association 1994. Manual för diagnostiska kriterier för alla mentala störningar hos såväl barn 

som vuxna. Boken beskriver symptom, diagnos, behandling samt statistik och vissa forsk-

ningsfynd. 
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ICD-10 (International Classification of Diseases10), Världshälsoorganisationen (WHO) 1992, 

används som ett verktyg för läkare inom den svenska vården och är en klassifikation av sjuk-

domar och hälsoproblem. 

Om de bara kunde skärpa sig! av Lisbeth Iglum, 1999, som är specialpedagog och arbetar i 

Norge med utredning och vägledning när det gäller Tourettes syndrom. Hennes bok tar upp 

skolproblem för barn med denna och andra neuropsykiatriska diagnoser, samt tillvägagångs-

sätt för personal som möter dessa barn.  

Tic-Related School Problems: Impact on Functioning, Accomodations, and Interven-

tions av Leslie E. Packer, PhD (filosofie doktor) 2005, artikel som presenterar en studie där 

föräldrar eller vårdnadshavare till skolbarn eller ungdomar med ticsstörningar ombeds svara 

på en 15-sidors enkätundersökning som innefattade frågor om ticssymptom- och historia, tic-

sens påverkan på skolarbete och relationer och förändringar kring detta om störningarna 

minskat, samt frågor kring information om tics till andra elever och olika former av stödverk-

samhet inom skolan.  Studien omfattar 69 respondenter, varav en hade fler än ett barn med 

ticsstörningar vilket totalt utgjorde 71 barn och ungdomar i studien mellan åldrarna 6-17 år. 

Respondenterna kom från 27 olika stater inom Puerto Rico, Canada, England, Australien och 

Peru. 

Tourette Syndrome and Tic Disorders in a Swedish School Population är en doktorsav-

handling av Najah Khalifa, 2006, forskare vid Uppsala Universitet och specialist i barn- och 

ungdomsneurologi samt habilitering och överläkare på Folke Bernadottehemmet. Den berör 

förekomst, klinisk bedömning, bakgrund, psykopatologi och kognitiv funktion hos grundsko-

lebarn med Tourettes syndrom och övriga ticsstörningar. Populationen är 4479 grundskole-

elever i Ludvika/Smedjebacken, åk 1-9, ålder 7-15. Studien är en populationsbaserad scree-

ning med frågor till föräldrar med barn i grundskolan. Studien omfattar alla barn med tics i 

denna population under en tolvmånadersperiod mellan 1999-2000. 

Tourette´s Syndrome and Tics Relevance for School Psychologists av David L. Wodrich, 

PhD, verksam vid Children´s Hospital Phoenix USA, och publicerad i tidsskriften Journal of 

School Psychology, 1998. Artikeln är en kunskapsöversikt med avsikt att studera förekomsten 

av TS och tics hos skolbarn, dess påverkan på skolarbete och person och om det finns vinster i 

att skolpsykologer identifierade dessa störningar och deltar i behandling.  

Från denna artikel har jag också refererat uppgifter från två sekundärkällor: 

5 



Learning difficulties in children with Tourettes syndrome, Singer, H.S., Schuerholz, L. & 

Denkla, M.B., 1995. Journal of Child Neurology 10, s. 58-61. 

Developmental psychopathology and neurobiology of Tourette´s syndrome, Cohen, D.J., 

Leckman, J.F, 1994. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

33 s. 2-15. 

Tourette´s Syndrome: Characteristics and Interventions, artikel i tidsskriften Intervention 

in School and Clinic, 2003, skriven av Kelly Prestia, skolbaserad terapeut med erfarenhet av 

arbete med bl. a. autistiska barn och barn med Aspergers syndrom i specialundervisning. Ar-

tikeln synar karaktären hos barn och ungdomar med TS och förmedlar förslag på vad som kan 

göras för att hjälpa dessa barn i deras skolsituation.  

Vild källa, är en självbiografi av Ulrik Ericsson, 1998, där han berättar om sin uppväxt, skol-

tid, arbete och fritid, sociala relationer och diverse svårigheter men även framgångar som kan-

tat hans väg genom livet med diagnosen Tourettes syndrom. 
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Socialkonstruktionism 

Vi ser på verkligheten genom att kategorisera den. Vår kunskap och våra världsbilder speglar 

inte verkligheten ”därute” utan kan ses som en produkt av våra sätt att kategorisera världen, 

varför vår kunskap om den inte omedelbart kan betraktas som en objektiv sanning. Historia 

och kultur präglar vår syn på världen, som kunde ha varit annorlunda liksom våra identiteter 

och kan också förändras över tid. Den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt, vil-

ket innebär att dess karaktär inte är given på förhand eller bestämd av yttre förhållanden och 

att människor inte har en uppsättning äkta och stabila karakteristika (Winther-Jørgensen & 

Phillips 1999/2000, s. 11-12). 

Det är i sociala processer som vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls, genom 

social interaktion alstras kunskap, där gemensamma sanningar skapas och där det kämpas om 

vad som är sant och inte. Med en bestämd världsbild kan vissa typer av handlingar anses na-

turliga och andra otänkbara. Den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får konkreta 

sociala konsekvenser, till följd av att olika sociala världsbilder leder till olika sociala hand-

lingar (ibid.). Den värld som vi accepterar som verklighet, förstår vi människor saker och ting 

i, genom att anpassa oss efter socialt delade representationer av densamma (Payne 1997/2002, 

s. 60). Det sätt på vilket individer med diagnosen Tourettes syndrom eller övriga ticstillstånd 

porträtteras i den litteratur som jag använt mig av i min studie, menar jag, är en bidragande 

faktor till konstruktionen av den sociala verkligheten för dessa personer, varför jag har valt att 

analysera resultaten av min undersökning med hjälp av bl.a. socialkonstruktionistiska tanke-

gångar. 

3.1.2 Barns utveckling som sociala varelser 

Enligt ett socialt konstruktionistiskt perspektiv formas människan som social varelse av andra 

människor och den kulturella miljön. Detta perspektiv förnekar inte att det finns medfödda 

skillnader mellan barn, men menar att dessa individuella egenskaper utvecklas, uttrycks och 

upplevs i samband med barnets sociala relationer och aktiviteter och ses därför som menings-

sökande via sociala processer. Något som påverkar barnets utveckling och konstruktion av 

jaget, är det egna engagemanget i processen vari språket ses som en av de viktigaste faktorer-
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na. Med språket kan barnet samspela med andra människor på olika sätt och det är ett kogni-

tivt redskap för den egna tankeverksamheten (Stevens 1998, s. 279).  

3.2 Diskursanalys 

Ordet ”diskurs” rymmer oftast en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra 

utsagor följer när vi agerar inom olika sociala områden – exempelvis medicinsk diskurs eller 

politisk diskurs. Diskursanalysen analyserar på motsvarande sätt dessa mönster. Man kan ock-

så säga att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av denna 

(Winther-Jørgensen & Phillips 1999/2000, s. 7). Det finns olika sätt att förhålla sig till dis-

kursanalys och jag har valt att analysera resultaten av min undersökning med hjälp av ett soci-

alkonstruktionistiskt sådant med termen diskurspsykologi. Med diskurspsykologi avser 

Winther- Jørgensen & Phillips en diskursanalys som inom socialpsykologin utvecklats till ett 

viktigt socialkonstruktionistiskt tillvägagångssätt (ibid.). Med diskurspsykologin vill jag prö-

va att granska, om det går att förstå en människas förutsättningar i livet, då denna har att för-

hålla sig till en diagnos som påverkar utsikten för honom eller henne utifrån flera olika aspek-

ter. Inte minst det inflytande som den neuropsykiatriske forskaren utövar på de människor 

som kommer i kontakt med en diagnosticerad person, vare sig det är dennes vänner, föräldrar, 

skolpersonal, vårdpersonal eller arbetsgivare m.m, utifrån den bild som forskaren (möjligen 

oavsiktligt) attribuerar de drabbade med. Detta påverkar det sätt personen i fråga ser på sitt 

eget jag och blir betraktad av andra. 

Inom diskurspsykologin ser man texter och talspråk som konstruktioner av världen som orien-

teras mot sociala handlingar. Ett sådant socialkonstruktionistiskt angreppssätt ser språket som 

en dynamisk form av social praktik som formar världsbilder, sociala relationer och sociala 

objekt, det vill säga den sociala världen. Mentala processer betraktas alltså inte som inre pro-

cesser, utan som konstituerade genom social, diskursiv aktivitet (ibid., s. 97). 

Även i diskursanalysen hävdas att våra sätt att förstå och tolka världen på, är historiskt och 

socialt specifika och därmed kontingenta (tillsammans bidragande, min anm.). Socialkon-

struktionismen inklusive diskurspsykologin argumenterar för den sociala konstruktionen av 

attityder, sociala grupper och identiteter. Diskurser beskriver inte, enligt diskursteorin, värl-

den som scheman, skript eller stereotyper, utan utgör snarare en värld som ser verklig och 

sann ut för talaren. Detta innebär inte att diskurspsykologin hävdar att sociala fenomen inte 
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har materiella aspekter eller att det inte finns en fysisk verklighet utanför diskursen, utan sna-

rare att fenomen bara får mening genom diskurs.  

Det finns existensvillkor inom sociala händelser, relationer och strukturer som ligger utanför 

den diskursiva sfären. Till exempel konstitueras inte nationalism endast diskursivt utan även 

genom statligt våld och materiell styrka, men den konstrueras endast som meningsfull inom 

det diskursiva. Olika diskurser skapar objekt och subjekt. Diskurspsykologin har uppfattning-

en att jaget är ett diskursivt subjekt och inte någon isolerad autonom representant och att 

människor använder diskurser aktivt som resurser och därmed inte bara är bärare av diskurser 

(ibid., s. 100, 104-105). 

Identiteter uppstår och omformas och blir föremål för förhandlingar i sociala praktiker, vilket 

ger en syn på jaget som något som upplöser gränsen mellan en yttre värld utanför individen 

och en inre psykologisk värld. Diskurspsykologin avvisar den moderna idén att människor har 

en fast identitet och ser hellre identiteter som diskursiva, de är flera och flexibla och konstrue-

ras genom talet. Dessa identiteter är produkter av olika skiftande diskursiva resurser och är 

relationella, ofullständiga och instabila, vilket dock inte innebär att man börjar om från början 

med en ny identitet varje gång man talar. Den identitet som är aktiv vid en given tidpunkt kan 

uppfattas som en avlagring av tidigare diskursiva praktiker och dessa avlagringar skapar kon-

tinuitet. Man formar en självförståelse genom att tillfälligt tillsluta sig och välja en version av 

jaget framför alla de andra möjliga versionerna av ”mig”.  

Genom att skapa sig en identitet på det här viset ges också en möjlighet för skapandet av kol-

lektiva identiteter, eller föreställda gemenskaper, som bygger på en föreställning om gemen-

sam identitet som exempelvis kvinna eller svensk. Den tillslutning som skapar identifiering 

med och konstruerar gemenskap är bara tillfällig, varför dessa gemenskaper inte kan tas för 

givna. Identitenten är principiellt alltid öppen för förändring, vilket betyder att gemenskapen 

kan upplösas och nya gemenskaper bildas (ibid., s. 105-108). 

Många diskurspsykologer tillika socialkonstruktionister, ser sina egna arbeten som diskursiva 

konstruktioner som endast beskriver en version av världen vilket innebär att den blir en del av 

den diskursiva striden inom forskningsfältet. Vetenskaplig diskurs skapar kunskap, sociala 

relationer och identiteter (ibid., s. 111).  

Det finns skillnader mellan olika typer av diskurspsykologi när det gäller teori och metod. 

Man kan dela in dem i två grupper och skilja mellan ”analys av diskurser” och ”diskursana-
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lys”. Med ”analys av diskurser” menas att man identifierar de diskurser som människor byg-

ger på. Varje enskild diskurs analyseras för att se hur den ger mening åt världen utifrån ett 

bestämt perspektiv. Man utgår från diskurserna för att undersöka hur människans förståelse av 

världen och identiteter skapas och förändras i dessa. Även de sociala konsekvenserna av de 

diskursiva konstruktionerna studeras. ”Diskursanalys” är en grupp angreppssätt som fokuserar 

på hur text och tal retoriskt organiseras i den sociala interaktionen och stödjer bestämda kon-

struktioner av den sociala världen. Här intresserar man sig mer för hur diskurs används som 

flexibel resurs i social interaktion. Många angreppssätt väljer att kombinera element från båda 

dessa typer av diskurspsykologi (ibid., s. 112- 113). Jag har valt att använda mig av en kom-

binerad form av diskurspsykologi som lägger lika stor vikt vid vad människor gör med sitt tal 

och skriftspråk som vid de diskursiva resurser som de bygger på i dessa praktiker. Ideologi 

kan ses som en praktik och makt som diffust diskursivt organiserad. Man kan bedöma diskur-

sens ideologiska innehåll utifrån dess verkan eller effekt, i syfte att demonstrera att vissa dis-

kursers effekt innebär att en grupps intressen främjas på bekostnad av en annan grupps (ibid., 

s. 116). 
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4. Metod 

4.1 Förförståelse 

Min förförståelse för Tourettes syndrom och ticssyndrom var begränsad till kortfattade be-

skrivningar av fenomenet i översikter över neuropsykiatriska funktionshinder, i informations-

foldrar eller böcker som jag läst i studiesyfte eller av eget intresse. Detta har i stort sett endast 

givit mig de medicinska diagnoskriterierna, utan vidare skildring av vilka svårigheter som kan 

upplevas av personer med TS eller tics. Anledningen till att valet av uppsatsämne föll på detta 

fenomen, har en förklaring i att jag har en allmän fascination av neuropsykiatriska tillstånd 

och i synnerhet av Tourettes syndrom, då det för min del hittills har varit ett relativt outforskat 

ämne med sensationella symptom.  

4.2 Metodval 

Jag har valt att lägga upp arbetet med denna uppsats som en kunskapsöversikt med beskrivan-

de ansats. Detta fann jag lämpligt med tanke på att jag inte hade för avsikt att genomföra någ-

ra intervjuer för att söka svar på mina frågor, utan istället ville genomföra en mer teoretiskt 

inriktad uppsats. Intresset låg snarare i att försöka ta reda på hur kunskapsläget såg ut på fältet 

och hur man där har valt att studera Tourettes syndrom och övriga ticssyndrom samt barn och 

ungdomar i skolan med sådana svårigheter. Fördelen med att göra en kunskapsöversikt kan i 

denna uppsats vara just att undersöka hur man i litteraturen framställer fenomenet och vilken 

slags forskning som bedrivs kring ämnet. Nackdelen med att inte använda sig av intervjuper-

soner som vid exempelvis kvalitativa intervjustudier kan vara att en djupare förståelse för 

upplevelsen av att leva med dessa svårigheter istället uteblir. Jag har i någon mån försökt av-

hjälpa den bristen genom att ta med visst biografiskt material. 

4.3 Urval 

Avsikten med uppsatsen har varit att ge en komprimerad framställning av den information 

som litteratur kunnat ge om det jag ämnar studera, nämligen Tourettes syndrom och övriga 

ticssyndrom samt barn med denna diagnos, deras eventuellt försvårade förutsättningar i skol-

miljön och vilka förslag som ges på anpassad skolgång. I detta syfte har jag sökt litteratur 

inom området. Jag började mina eftersökningar via databaserna som Socialhögskolans biblio-

tek tillhandahåller: Medline PubMed, PsycARTICLES, PsycINFO, PsycBOOKS, SveMed+, 
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ASSIA och ERIC. Sökord som jag har använt mig av är Tourettes syndrom, Tourette syndro-

me, Tics, School, Children. I dessa databaser fann jag fyra artiklar från internationella veten-

skapliga tidsskrifter och en svensk avhandling från Uppsala Universitet. Jag har också sökt 

beskrivningar av Tourettes syndrom och tics samt upplevelsen av skolgången via några bio-

grafiska texter, bl a en självbiografi av Ulrik Ericsson som redovisar självupplevda situationer 

kring ämnet.  

Vidare har jag nyttjat diagnosmanualerna DSM-IV och ICD-10, för att få en beskrivning av 

diagnoskriterierna för Tourettes syndrom och andra ticstillstånd. Jag har använt mig av fyra 

böcker som kan ses som faktaböcker kring ämnet varav en av Christopher Gillberg, forskare 

och professor i barn- och ungdomspsykiatri. Han beskriver fenomenet Tourettes syndrom 

utifrån sin expertis och erfarenhet samt egna och andra forskares studier. Den andra boken har 

Lisbeth Iglum skrivit, hon är specialpedagog och arbetar i Norge med utredning och vägled-

ning när det gäller bland annat Tourettes syndrom. Hon ger också en beskrivning av TS, barn 

och ungdomar med diagnosen samt deras verklighet i skolan och förslag till pedagogisk hjälp 

till dessa elever, utifrån egen erfarenhet.  

En tredje bok som jag har använt mig av är den av Malin Widerlöv, mor till barn med neuro-

psykiatriska funktionsstörningar. I den tar hon upp svårigheter kring barnens diagnoser hem-

ma och i skolan. Åsa Gravander och Malin Widerlöv har tillsammans skrivit en bok där deras 

barn med neuropsykiatriska funktionsstörningar berättar om sina upplevelser av att leva med 

sina diagnoser. Ett av barnen, Christian, har Tourettes syndrom och ADHD. Han har fått med-

verka i text i form av citat där han själv beskriver upplevelsen av sina diagnoser och hur han 

valt att hantera dem i såväl skola som vardag. I analysavsnittet har jag inkorporerat synpunk-

ter från Eva Kärfve, fd. sjuksköterska och docent i sociologi vid Lunds Universitet, från hen-

nes ”Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan”. Hon ifrågasätter neuropsykiatriska 

forskares syn på diagnosticering och orsaken till barns beteenden när de faller ”utanför ramar-

na”. 

Jag har inte medvetet valt bort några böcker som behandlar uppgifter kring Tourettes syn-

drom, däremot har jag valt ut delar av den litteratur jag hittat och som kunnat bidra med svar 

på mina frågor och till exempel valt bort information om övriga neuropsykiatriska funktions-

hinder. När det gäller valet av vetenskapliga artiklar har samma princip använts, med skillna-

den att det har funnits artiklar som jag velat använda men som inte funnits tillgängliga för 

mig. Jag har försökt att hitta litteratur som ger en bred bild av TS och tics utifrån olika syn-
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sätt, men har tyvärr funnit att mycket av den moderna forskningen ser likartad ut och med 

samma utgångspunkter. Annat material som kunnat användas skulle exempelvis ha kunnat 

vara information från Socialstyrelsen, Skolverket eller Statistiska Centralbyrån, men jag har 

inte funnit någon sådan om vare sig Tourettes syndrom eller övriga ticstillstånd. 

4.4 Analys 

Jag har valt att presentera resultaten av undersökningen genom att organisera det insamlade 

datamaterialet via meningskategorisering, dvs. reducera längre texter och strukturera in dem 

under olika kategorier. I denna studie har de tre centrala frågeställningarna också fått utgöra 

tre huvudkategorier under vilka resultaten har sammanförts. Där så har varit lämpligt har jag 

också infört illustrativa citat, för att en smula ge röst åt drabbade personer. Tolkning av tex-

tens innehåll har sedan genomförts med hjälp av socialkonstruktivistiska och diskursanalytis-

ka tankegångar. 

4.5 Etik, reliabilitet och validitet 

Jag har försökt att genomföra arbetet med denna uppsats på ett etiskt försvarbart sätt, där av-

sikten med rapporten har varit att vägleda eller upplysa läsaren om kunskapsläget och littera-

turen i fråga om Tourettes syndrom och övriga ticstillstånd. Genom de val jag har träffat i den 

litteratur jag använt för att besvara studiens frågeställningar, har jag också påverkat resultatet. 

Jag har haft en strävan att belysa problemet från flera olika sidor, men då mitt material inte till 

fullo kunnat uppfylla den önskan och därför kan uppfattas som relativt homogent, innebär det 

också att det resultatet blivit ensidigt – det tycks vara en diskurs som nästan totalt dominerar 

det här fältet, undantaget är den skrift av Eva Kärfve som jag använder mig av i analysen. 

Ytterligare en faktor som kan påverka resultaten är min förförståelse, som kan ha inverkan 

dels på mina forskningsfrågor men även på valet av information och litteratur jag har gjort i 

sökningen efter svaren på dessa frågor. Söksätten som jag har brukat kan ha varit bristfälligt. 

Vid sökningen av litteratur har jag dock tagit hjälp av bibliotekarie, för att i någon mån av-

hjälpa sådana sökfel. 

Vad som för övrigt gäller validiteten, att jag har undersökt det som jag haft för avsikt att un-

dersöka, anser jag mig ha gjort, i den omfattning som denna uppsats medgivit, utifrån det ma-

terial som jag har haft tillgång till. Annat material hade eventuellt kunnat ge en annan bild. 

Det faktum att jag inte anser mig ha hittat önskvärd mängd material och att jag också menar 
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att innehållet i det funna materialet är ganska ensidigt, ger dessa studier och den litteraturen 

en stark röst. Hur jag tolkar texterna påverkas av min förförståelse, syn på och uppfattning av 

fenomenet. De teoretiska perspektiv jag har valt att använda för att analysera mitt material kan 

dock hjälpa mig att få syn på och förhålla mig till mina egna uppfattningar. 

I arbetet med den utländska litteraturen, finns en risk för att jag gör felaktiga översättningar 

som i så fall skulle kunna förvränga innehållet och påverka min presentation. Jag har vid två 

tillfällen refererat till arbeten som jag funnit i en annan studie, dvs. sekundärkällor. Jag har 

alltså inte läst dessa arbeten i originalversion, utan har fått förlita mig på att det jag funnit 

stämmer med originalstudierna. Detta påverkar givetvis tillförlitligheten i mitt arbete på den 

punkten. De vetenskapliga artiklar som jag har använt mig av är granskade av forskare vilket 

är viktigt för validiteten i de enskilda studierna. 

Ett sätt att åstadkomma högre reliabilitet är att lämna en noggrann redogörelse av studiens 

disposition, analysprocess och det insamlade materialet, vilket jag har gjort under rubrikerna 

4. Metod och 2. Tidigare forskning.  
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5. Resultat 

5.1 Hur beskrivs Tourettes syndrom och tics i vald litteratur? 

5.1.1 Gränsen mellan tics och Tourettes syndrom 

Tics 

Det mesta talar enligt Gillberg (1999) för att olika kombinationer av tics med olika grad av 

handikappande effekt, är nära besläktade med likartade bakgrundsmekanismer. Tics kan vara 

övergående men också vara enkla och utan klinisk betydelse och inte kräva hjälpmedel eller 

diagnos. Det kan då röra sig om ryckningar och blinkningar som inte har någon negativ på-

verkan på skolarbetet eller den sociala anpassningen. Sammansatta eller komplexa tics omfat-

tar fler än en muskelgrupp (Gillberg 1999, sid. 16-18). 

Tics beskrivs i ICD-10 som ett syndrom med dominerande drag av en eller annan form av 

tics, som upplevs som tvingande men som oftast kan hejdas för kortare eller längre stunder. I 

de fall de kan sägas vara övergående varar de inte längre än tolv månader. Kroniska motoriska 

eller vokala tics kan även förekomma, dock inte bägge formerna samtidigt, de är oftast mul-

tipla och varar i mer än ett år (ICD-10, 1992).  

 

I DSM-IV beskrivs övergående tics som enstaka eller flera olika motoriska och/eller vokala 

sådana, som förekommer många gånger om dagen, oftast varje dag under högst tolv månader 

men minst fyra veckor. Debut sker före 18 års ålder. Störningen orsakar kliniskt signifikant 

lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden och beror inte 

på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller av somatisk sjukdom/skada. Kriterier-

na för Tourettes syndrom har aldrig varit uppfyllda.  

 

Kroniska motoriska eller vokala tics innebär enstaka eller flera olika motoriska eller vokala 

tics, dock inte bägge formerna, under en tid under störningen. Ticsen förekommer många 

gånger under dagen så gott som varje dag, eller då och då under mer än ett års tid. Personen 

har under denna tid inte varit ticsfri längre period än tre månader. Störningen orsakar kliniskt 

betydelsefullt lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden 

och debuterar före 18 års ålder samt beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon sub-

stans eller av somatisk sjukdom/skada. Kriterierna för Tourettes syndrom har aldrig varit upp-
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fyllda. I DSM-IV finns också kriterier för Tics UNS, som är en kategori som används vid 

störningar som präglas av tics men som inte uppfyller kriterierna för någon av ovanstående 

specifika störningar, exempelvis tics som varar mindre än fyra veckor eller som debuterar 

efter 18 års ålder (DSM-IV, 1994). 

Tourettes syndrom 

Tourettes syndrom innebär en kombination av motoriska och vokala tics med en kliniskt be-

tydelsefull symptombild som kräver både diagnos och olika åtgärder. Det handlar då oftast 

om svårare tillstånd med mängder av besvärande och absurda tics (Gillberg 1999, s. 16-18). 

Kombinerade vokala och multipla motoriska tics (de la Tourette), beskrivs enligt ICD-10 som 

ett ticssyndrom där det är, eller har förekommit, multipla motoriska tics och en eller flera vo-

kala tics även om dessa inte har uppträtt samtidigt (ICD-10, 1992).  

För att ett ticssyndrom skall diagnosticeras som Tourettes syndrom, så skall det enligt DSM-

IV (1994) ha samma allvarlighetsgrad, men därtill innebära en kombination av både motoris-

ka och vokala tics som debuterat före 18 års ålder och förekommit under mer än ett års tid. 

Under denna tid har ingen ticsfri period varat längre än tre månader. Störningen skall orsaka 

kliniskt betydelsefullt lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga 

avseenden, för att få ställas. I Khalifas studie visade det sig att barn med TS hade svårare tics 

än de med andra former av ticstillstånd (Khalifa 2006, s. 56). 

5.1.2 Förekomst 

I Najah Khalifas undersökning av knappt 4500 barn i svensk grundskola, visades förekomsten 

av TS vara 0,6 % i denna population, då det gick 9 pojkar på 1 flicka, men 0,8 % hos barnen 

med upptäckt ticstörning, vilket innebar 2 pojkar för varje flicka. Förekomsten av övergående 

tics var 6,6 %, då gick det 1,6 pojkar på 1 flicka. 0,5 % barn hade kroniska vokala tics, 2,3 

pojkar gick det då på varje flicka. De yngre barnen hade högre tics/TS prevalens jämfört med 

de äldre barnen och då framför allt hos pojkar. Prevalensen av tics och TS hos särskolebarn 

var så hög som 46 % (Khalifa 2006, s. 31, 56).  
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5.1.3 Orsaker 

I Khalifas studie framkom att det fanns en påtaglig ärftlighet för neuropsykiatriska problem. 

Hos 80 % av barnen med TS fanns en nära släkting med någon form av neuropsykiatriskt till-

stånd, de mest förekommande var olika ticsstörningar, ADHD, tvångssyndrom och depres-

sion. I kontrollgruppen rapporterades endast 20 % ha en nära släkting med psykiatriska till-

stånd (Khalifa 2006, s. 34). Gillberg menar att såväl tics som Tourettes syndrom ofta har ärft-

liga faktorer som bakomliggande orsak. Dock kan svåra streptokockinfektioner ibland försvå-

ra förhållandena vid tics och Tourettes syndrom men också vara orsak till syndromet. Vid 

ticssyndrom fungerar de främre delarna av pannloberna och den del i det centrala nervsyste-

met som kallas basala ganglierna avvikande. Utvecklingen av symptom påverkas sannolikt av 

signalsubstanserna dopamin och serotonin. Vid utveckling av tilläggssymptom, se nedan, kan 

psykosociala faktorer ha en betydande inverkan (Gillberg 1999, s. 68-72). 

Widerlöv (1999, s. 10) menar att psykosociala faktorer har stor betydelse för barnets utveck-

lingsmöjligheter utifrån rådande förutsättningar, men att ett neuropsykiatriskt handikapp inte 

enbart kan uppstå på grund av psykologiska eller sociala störningar i barnets uppväxtmiljö. 

De psykologiska följderna av den neuropsykiatriska avvikelsen kan däremot bli mycket svåra 

för den enskilde individen. 

5.1.4  Vilka uttryck tar sig tics och Tourettes syndrom 

Medianåldern för debut av tics är sju år och visar sig då ofta som enkla motoriska eller vokala 

tics, repetitiva ansiktsrörelser t ex. grimaser, munrörelser, ryckningar, ögonblinkningar, eller 

som regelbundna läten i form av harklingar, grymtande, snörvlande, sniffande och skall 

(DSM-IV, 1994; ICD-10, 1992). Symptomen växlar med åldern och varierar i kraft och ut-

tryck mellan olika perioder (Gillberg 1999, s. 26-27, 36; Wodrich, 1998). Många besväras 

mindre av sina tics när de blir äldre. Motoriska tics debuterar ofta i fem- till tioårsåldern, vo-

kala tics vanligen några år senare. När ticsen väl har utvecklats förekommer de vanligtvis fle-

ra gånger om dagen, men kan också försvinna och då oftast ersättas av nya (Gillberg 1999, s. 

26-27, 36). Det finns en tendens att ticsen utvecklas till mer komplicerade rörelser och ljud. 

Enkla motoriska tics kan övergå till komplexa rörelser som omfattar fler än en muskelgrupp 

och uppträder då som exempelvis gester, hopp, pillande, stampande och sniffningar. Kom-

plexa vokala tics innebär explosiva, repetitiva ljud som harklingar, grymtanden eller omfatta 

specifika ord eller fraser, ibland obscena sådana (koprolali), repeterande av egna ord eller 
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fraser (palilali) eller upprepande av andras ord och fraser (ekolali) (Singer, Schuerholz & 

Denckla, 1995 i Wodrich, 1998; Gillberg 1999, s. 29-32, 44-45; ICD-10, 1992).  

Initialt kan särskilt barn vara omedvetna om dessa handlingar, men varefter symptomen för-

värras kan många redogöra för insikt om förestående tics via somatiska krämpor som muskel-

spänningar vilka tillfälligtvis föregår och orsakar varje tic (Cohen & Leckman, 1994 i Wod-

rich, 1998). De flesta individer med TS eller tics har subtila och kortvariga symptom som 

kanske går omärkta förbi medan en del upplever allvarliga och kroniska symptom som kan 

orsaka personliga bekymmer och social utanförskap, som då kräver professionell utvärdering 

(Wodrich, 1998). Stress och avslappning, kyla och värme, uttröttning och uttråkning, är för-

hållanden som ibland kan förvärra ticsen. Både motoriska och vokala tics kan dessutom kvar-

stå under sömn (Gillberg 1999, s. 27). Enligt ICD-10 (1992) förvärras tics vid belastning och 

försvinner under sömn. Tourettes syndrom förvärras oftast under ungdomsåldern och brukar 

kvarstå upp i vuxen ålder.  

Khalifas undersökning visar att det hos 72 % av barnen med TS, började med symptom som 

tics från huvud och ansikte. Vokala tics var de begynnande ticsen hos 16 % av barnen, de 

mest rapporterade var upprepade harklingar. Vokala tics var överrepresenterade vid de enkla 

ticsen, som exempelvis sniffning, harklingar, blåsande och visslingar. De första neurologiska 

symptomen på TS upptäcktes mellan 3 och 10 års ålder. Svårighetsgraden på ticsen för barnen 

med TS var högre än för andra grupper av ticsstörningar och barn med svår TS var yngre vid 

debutering av symptom. Ingen koppling kunde ses mellan IQ och svårighetsgrad på ticsen 

(Khalifa 2006, s. 32, 37). 

Alla barn i Packers (2005) studie upplevde sina första tics vid tolv års ålder. Ögonblinkningar 

var mest förekommande. Koprolali (tvångsmässigt yttrande av obscena ord eller fraser) rap-

porterade 15 % av barnen ha upplevt vid något tillfälle, ekolali (upprepande av vad annan 

sagt) rapporterades 32 % av barnen ha upplevt och kopropraxi (olämpligt sexuellt eller socialt 

tabubelagt vidrörande eller gester) hade 24 % av barnen problem med. 

Christian 12 år har diagnoserna DAMP med autistiska drag, ADHD och Tourettes syndrom 

och beskriver sin situation så här: 

…Jag tror inte att någon tycker att jag är udda. De kan bara se att jag har tics. Det är en 
form av rörelser i kroppen, eller olika ljud som harklingar, som jag inte kan stoppa själv. 
Jag luktar på mina kläder och ibland tror andra att jag gör det för att jag tycker att de 
luktar illa…Något som är jobbigt är att jag måste rätta till saker trots att jag inte vill. Jag 
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blir så störd när jag skall kolla på film för jag måsta rätta till tavlorna eller andra saker 
under tiden. Jag har olika svårigheter i perioder och det kommer jag säkert att ha som 
vuxen också men mycket mindre än nu. 

 Just nu är det svårt att se andra människor när jag är i stan eller åker buss t ex. Jag blir 
så fruktansvärt förbannad och arg på en del personer. Jag vet bara inte varför. Det är 
jobbigt att bli så där arg. Jag kan störa mig på andra tills jag känner mig helt vansinnig 
och jag vet inte ens varför! Nu har jag kommit på att jag måste titta ut genom fönstret på 
bussen eller ta upp mitt Game Boy Color. Jag vill inte gå ut om jag inte har mitt spel med 
mig för det hjälper mig att ta kontrollen. Ibland vaknar jag på nätterna och ser saker som 
inte finns men de känns helt verkliga. Det måste komma någon och hjälpa mig då, för det 
är fruktansvärt äckligt och hemskt. Det är otroligt jobbigt! Ibland blir saker overkliga på 
dagen. Det är inte lika hemskt men det är jobbig.(Gravander & Widerlöv 1999, s. 30-35).  

5.1.5 Tilläggssymptom  

Individer med Tourettes syndrom eller Ticssyndrom har ofta många medföljande diagnoser 

eller symptom., så kallad comorbiditet, vilket innebär symptom och sjukdomar eller störning-

ar som förekommer samtidigt med syndromet och i högre frekvens än förväntat. Comorbidite-

ten kan vara orsaken till eller orsakad av tillståndet man utgår ifrån, eller liksom tillståndet 

framkallad av någon gemensam bakomliggande faktor (Gillberg 1999, s. 37; Iglum 1997, s. 

73-74). Exempel på sådan comorbiditet är koncentrations- och uppmärksamhetsproblem, 

ibland i så pass hög grad att de uppfyller kriterierna för AD/HD eller DAMP, bristande im-

pulskontroll, överaktivitet, tvångssymptom, sexuellt avvikande beteende, koprolali (tvångs-

mässigt behov av att yttra obscena ord eller fraser), beteendestörningar, sömnproblem, moto-

rikproblem, missbruk och inlärningsproblem (Gillberg 1999, sid. 37-57). Syndrom som Gill-

berg menar ofta förekommer tillsammans med Tourettes syndrom eller ticssyndrom är au-

tismspektrumstörningar, fullt utvecklat tvångssyndrom, personlighetsstörningar, depression, 

manodepressivitet och migrän. Ofta upplevs dessa symptom som mer handikappande än själ-

va ticsen (ibid., 51-57).  

En betydligt större andel barn i Khalifas studie som hade TS, 20 %, hade motoriska och/eller 

koordinationssvårigheter jämfört med kontrollgrupp. Endast några få fall av koordinationssvå-

righeter fanns bland barn med kroniska motoriska eller vokala tics. Språkstörning fann man 

oftare hos barn med kroniska vokala tics, 21 %, jämfört med kontrollgrupp. 44 % av barnen 

med TS hade en överkänslighet mot förnimmelser i luktorganen, som till exempel innebar att 

de kände sig tvungna att lukta på mat före intag. Två tredjedelar av barnen med TS och en 

tredjedel av barnen med kroniska vokala tics uppfyllde kriterierna för AD/HD och hade svåra 

inlärningsproblem. Hos 20 % a barnen med TS fann man dyslexi och 80 % av barnen med TS 

men utan diagnos på särskild inlärningsproblematik hade ändå skolrelaterade svårigheter. En 
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femtedel av barnen med TS led av depression. Det var högre grad av comorbiditet hos barnen 

som hade TS jämfört med de barn som hade övriga ticsstörningar och de i kontrollgrupp, vad 

gäller såväl skolanpassning och beteendestörningar (Khalifa 2006, s. 35-37, 46). 

I en studie av Packer (2005) hade 65 av 71 barn med någon form av ticsstörning också co-

morbida tillstånd. AD/HD och tvångsbeteenden tycktes tillhöra de vanligaste tilläggsdiagno-

serna. Inlärningssvårigheter, tal och/eller språkproblem och humörproblem förekom också.  

5.1.6 Diagnos och utredning 

Gillberg (1999) menar att barn, ungdomar och vuxna med tics som utgör få eller inga pro-

blem, inte behöver diagnostiseras eller utredas. Diagnosticering är endast nödvändig då pro-

blemen blir handikappande för den dagliga livsföringen. Tourettediagnosen kan bidra till en 

bättre förståelse för hjärnfunktioner/neuropsykologi som i sin tur kan underlätta förmågan att 

leva med problem som utgör ett funktionshinder (ibid., s. 78). I Khalifas studie hade nästan 

alla barn med TS sökt hjälp inom vården men inte blivit särskilt hjälpta av vad den hade att 

erbjuda. Noggrann utredning för comorbida tillstånd hos barn med kroniska tics anser Khalifa 

är mycket viktigt liksom att vid tidig ålder identifiera och hjälpa barn med olika ticsstörningar 

(Khalifa 2006, s. 50). 

Så här uttrycker sig Christian om diagnoser: 

När jag var fem år tog min mamma mig till annan doktor, en neuropsykiater. Det är en 
doktor som kan undersöka hjärnan. Min mamma fick reda på att jag hade DAMP med 
autistiska drag. Det var bra för då kunde hon hjälpa mig att träna på sådant som jag 
tyckte var svårt. Det var också bra att de berättade för mig om diagnosen. En del vuxna 
vill inte att barn skall få reda på vilken diagnos de har. Jag vet inte varför de inte vill det. 
Jag tycker i alla fall att det är bra att veta…Det finns många som mår dåligt för att de 
har DAMP eller någon annan diagnos. Det beror nog på att de inte har fått hjälp…Ingen 
skall behöva vara orolig eller ledsen för att de har fått en diagnos. Det finns de som får 
sin diagnos sent och då kan det bli fel. De kan tro att de är knäppa i huvudet eftersom 
ingen har talat om för dem att de har NPF. Då är det inte konstigt att de gör dåliga saker 
och mår dåligt. (Gravander och Widerlöv 1999, s. 30-35). 

 

5.2 Vilka problem kan ses hos barn med Tourettes syndrom och tics i sko-
lan enligt vald litteratur? 

I Khalifas undersökning visar det sig att barn med övergående tics inte har mer psykiska pro-

blem än kontrollbarnen, medan barnen med TS hade större kognitiva problem och sämre 
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självkänsla jämfört med den övriga populationen, 20 % av barnen hade ett IQ mindre än eller 

lika med 70, men det fanns också barn som hade ett IQ på över 130. Khalifa menar att barn 

med TS ska upptäckas tidigt för att de skall få lämpliga pedagogiska insatser och rätt sjuk-

vårdsmöjligheter, annars riskerar de att få svåra psykiska symptom och misslyckas i skolan.  

Hos barn med TS är flera samtidigt förekommande diagnoser vanligt. Följden blir att dessa 

barn ofta har flera olika funktionsnedsättningar och är i behov av mer omfattande hjälp, då de 

störningar som dessa tilläggsdiagnoser skapar ofta utgör ett större hinder än själva ticsen. Som 

Khalifas studie tidigare visat så fanns dyslexi hos 20 % av barnen med TS och 80 % av bar-

nen med TS men utan diagnos på särskild inlärningsstörning hade skolrelaterade svårigheter. 

(Khalifa 2006, s. 22, 50, 56-57).  

Många barn från Packers (2005) studie rapporterades bli störda i sina studier av enkla moto-

riska tics som rör ögon, huvud, hals och överkroppens extremiteter vid läsning och handskrift. 

Föräldrar till en del av dessa barn berättade att deras barn blev så frustrerade vid sådana öv-

ningar att de undvek att ens påbörja skriftliga uppgifter eller påverkades mer generellt nega-

tivt vid alla skolämnen och aktiviteter. Vokala tics rapporterades störa muntlig framställning, 

diskussion och högläsning, beroende av att dessa elever kände skam över sina tics och rädsla 

för utstötning ur gruppen. 50 % av respondenterna uppgav att tics störde skolprestationen hos 

deras barn måttligt till markant.  

Vad gäller barnens sociala relationer med skolkamrater rapporterade 48 % av föräldrarna att 

deras barns sociala relationer påverkades måttligt till markant av tics. 31 % berättade att bar-

nen påverkades lindrigt av sina tics i denna fråga. En tredjedel av barnen med tics rapportera-

des vara fria från att bli retade eller utstötta på grund av sina tics, medan resten av de studera-

de barnen blev, lite retade men inte utstötta (29 %), mycket retade men aldrig utstötta (10 %), 

lite utstötta (18 %), eller mycket utstötta på grund av sina tics (10 %) (ibid.). 

Prestia (2005) beskriver att elever med TS kan uppleva svårigheter med något eller alla av 

följande punkter som utgör hinder för deras skolinsatser: 

• Ofärdiga arbeten 

• Oläsbara eller dåligt skrivna arbeten 

• Ouppmärksamhet och/eller störande i klassrummet 
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• Oorganisation kring skolarbeten och arbetsplatsen/bänken  

• Svårigheter att erhålla och förstå muntliga instruktioner 

Elever med TS tenderar att få svårigheter med den sociala interaktionen och att bli acceptera-

de av sina klasskamrater och andra barn. Det kan bero på att de känner skam över sina tics 

och brist på förståelse och överseende från skolkamraterna. Detta kan leda till att eleven isole-

rar sig eller drar sig undan från andra barn för att skydda sig mot mobbing eller från att bli 

retade. Detta ökar risken för dåligt självförtroende vilket i vissa fall också kan leda till depres-

sion (ibid.). 

Lisbeth Iglum (1997/1999, s. 117-118) har egen erfarenhet av att många elever med Tourettes 

syndrom har problem med sina hemläxor och ödslar stor tid åt att slippa eller vägra göra dessa 

uppgifter, som tar mycket större tid i anspråk än vad själva läxläsningen skulle ha gjort. Tou-

retteelever får ofta större problem än andra med tidsbegränsade uppgifter, vilket kan ha att 

göra med så kallade comorbida tillstånd som ångest eller tvångsmässiga problem som ofta 

drabbar personer med Tourettes syndrom. Barn med TS som ofta har en stel personlighet, 

dålig förmåga att läsa och tolka sociala koder, har sällan många personliga vänner. De kan ha 

svårt att delta eller förstå spelregler i lekar och andra aktiviteter (ibid., s. 191). 

Widerlöv menar att en människa med en annorlunda hjärnfunktion får en annorlunda psykisk 

utveckling, som omgivningen behöver ta hänsyn till. Denna utveckling kan innebära att per-

sonen i fråga kanske inte kunnat knyta an till sina föräldrar på grund av funktionsstörningar, 

eller gör denne oförmögen att härma andra människor och tolka deras sociala koder, vilket ger 

personen en annorlunda upplevelse av omvärlden och andra värderingar än de flesta andra. 

Barn med neuropsykiatriska funktionshinder har ofta svårt att umgås med andra barn och få 

kamrater. Deras udda beteende leder ofta till att de blir mobbade eller mobbar andra barn. Att 

barnet fungerar socialt kan vara lika viktigt som själva kunskapsinhämtandet, då en elev som 

inte kan umgås med andra ungdomar på ett naturligt och positivt sätt riskerar att hamna snett 

(Widerlöv 1999, s. 15-17, 21, 35). 

Christian säger följande angående social interaktion: 

…När jag var liten och gick på dagis försökte jag hålla mig undan från de andra barnen. 
De ville vara med mig men det fick de inte. Jag ville vara ifred. Jag tyckte inte om andra 
människor över huvudtaget. Jag ville inte ens vara med min mamma. Jag smög mig ut på 
nätterna, för då var jag som piggast och fick vara ifred….Jag har tränat mig på att vara 
tillsammans med andra människor. Det kan man göra, man vänjer sig till slut. Däremot 
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kommer jag aldrig att vänja mig vid att titta folk i ögonen. Jag hatar det och det är det 
värsta jag vet! Alla skulle sluta tjata om att man skall titta dem i ögonen. De fattar inte 
att jag kan lyssna på dem ändå. Jag förstår bättre vad andra säger om jag slipper titta på 
dem. (Gravander och Widerlöv 1999, s. 30-35). 

 

Barn med Tourettes syndrom kan få svårigheter med anpassning och inlärning i skolan, ticsen 

kan försämras vid stress, exempelvis i samband med skrivningar, muntlig redovisning och 

byte av skola eller klass. Vid skrivövningar eller målning kan ibland tvångshandlingar och 

komplexa tics göra sig påminda. Allmänbegåvningen hos elever med tics och Tourettes syn-

drom ligger oftast inom det normala området, dock kan avvikelser både uppåt och nedåt före-

komma. De exekutiva funktionerna, dvs. bland annat förmågan att kontrollera impulser, pla-

nera för ett mål bortom nuet, överblicka en serie händelser, uppfatta samband mellan orsak 

och verkan och ”känna” tid, kan hos elever med tics och Tourettes syndrom ibland vara ned-

satta. Personer med tics och Tourettesyndrom har svårt att kontrollera impulser, vilket leder 

till fler slarvfel och misslyckanden på uthållighets- och precisionskrävande uppgifter än hos 

andra elever (Gillberg 1999, s. 73-74, 94, 102-103). 

Ulrik Ericsson har Tourettes syndrom och berättar så här om sin skoltid: 

Till en början fungerade allt väl, rättstavning var jag duktig i och jag skrev alltid felfritt. 
Men snart blev frökens ord mer och mer avlägsna för att slutligen helt försvinna. Jag för-
sökte avläsa hennes läppar utan att lyckas. Därför tvingades jag att fantisera ihop ett 
eget slut på den historia fröken läste. För min del spelade det ingen roll, jag visste att jag 
stavade rätt, så vad jag skrev borde sakna betydelse. Fröken var dock av annan åsikt, så 
när proven återlämnades beordrades jag att ställa mig framme vid svarta tavlan för att 
uppvisas som den ende i klassen som inte klarade provet.(Ericsson 1998, s. 28-29). 

Jag ville så otroligt gärna läsa mycket, men jag kunde inte koncentrera mig. Ögonen for 
iväg från texten till bokomslaget, till prickar på händerna, till fläckar på byxorna, till hå-
let på strumpan, till fåtöljens slitna sits, till mattornas mönster, till väggarnas tavlor, till 
gatulivet utanför fönstret eller till himlens molnformationer. Hur intressant texten i en 
bok än var tog lusten att fladdra med blicken till överhanden. Efter några rader gled 
blicken bort från texten fast jag inte ville det. (ibid., 1998, s. 60). 

Bok- och läxläsning skedde antingen skummande snabbt eller med idel omtagningar, av-
brott och ordvrängningar. Att blickstilla åhöra ett föredrag eller se en film var nästan 
outhärdligt….Medvetandet var ständigt upptaget med att ge akt på hur jag uppträdde och 
förutom energiförlusten skapade detta ett depressivt drag och en tycka-synd-om-mig-
mentalitet, som förlamade. Under sådana perioder förekom självmordstankar i värsta 
fall, annars en passivitet som resulterade i sämre prestationer i skolan och inom idrotten 
och att jag drog mig undan andra människor….Uppsatsskrivning i svenska var normalt 
inga problem med den språkbehandling jag hade tillägnat mig, trots det obefintliga intel-
lektuella stödet hemifrån. Att skriva under en nedgångsperiod däremot var besvärande. 
(ibid., 1998, s. 105-107). 
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5.3 Vilka förslag ges i vald litteratur på anpassad skolgång eller pedagogis-
ka insatser för barn med Tourettes syndrom eller ticsbesvär? 

Som nämns tidigare kan skrivövningar eller målning ibland skapa tvångshandlingar och kom-

plexa tics. Dessa kan avhjälpas genom att låta eleven skriva på dator istället för handskrift, då 

detta inte lockar fram lika mycket tics. Barn som kan kontrollera tics kan behöva avgränsade 

pauser där de kan lämna klassrummet för att ”ticsa fritt”. Då är det ofta nödvändigt att klass-

kamrater är införstådda med problematiken kring tics och Tourettes syndrom (Gillberg 1999, 

s. 94, 102-103). 

Ulrik Ericsson berättar om sina sätt att hålla tillbaka tics och hur han löste problemet med att 
få ”ticsa fritt”i skolan: 

Hur mycket jag än stålsatte mig i skolan att hålla kroppen i schack måste jag ändå få lite 
utlopp för de spänningar som var på väg att välla ut. Då hittade jag på små varianter 
som ingen kunde upptäcka. Ett sätt var, att medan jag satt i bänken och arbetade, oupp-
hörligen kasta blicken på en detalj i kartupphängningsanordningen. Ett annat sätt var, att 
hålla andan så länge som möjligt. Ett tredje var, att låta tungan glida längst tandraderna 
tills smaklökarna blev alldeles bedövade. Dessa ”ventiler” var nödvändiga för att jag 
skulle kunna hålla koncentrationen på topp. Min uppmärksamhet kunde vara skärpt till 
det yttersta, trots att jag ödslade energi på att hitta den rätta ”ventilen”. Jag fungerade 
som bäst när kropp och tankar var maximalt ansträngda samtidigt som jag var olycklig 
över att inte kunna koppla av som alla andra.(Ericsson 1998, s. 38). 

Fotbollen fyllde flera funktioner. Jag blev kvitt överskottsenergi, jag skapade självförtro-
ende och jag älskade att vidröra bollen med mina känsliga fötter. Längtan att få väga 
bollen först på den ena foten och sedan jonglera över till den andra kunde i skolan bli 
mig övermäktig. Under rastmatcherna fick jag naturligtvis utlopp för det märkliga beho-
vet att känna bollen bli som en förlängning av foten. Lektionstid var det värre att till-
fredsställa denna lust. Det hjälpte inte att gnida fötterna mot stolsbenet eller väskan – jag 
måste vidröra bollen! Jag lurade läraren genom att be om lov för att uppsöka toaletten 
och istället trixa med bollen i korridoren. (ibid., 1998, s. 31). 

 

Det är också viktigt att skolans personal har kunskap om tics- och Tourettes syndrom. Barnets 

lärare kan exempelvis involveras i samband med barnets utredning och ta hjälp av informa-

tionsfoldrar, böcker och videoband. Redan under utredningsskedet kan skolläkaren, skolskö-

terskan och skolpsykologen ha viktiga roller och vara behjälpliga vid information och när det 

behövs hjälp med ändring av oönskade beteenden. Skolans rektor och studierektor kan behöva 

informeras då de ansvarar för och kan planera extraresurser (Gillberg 1999, s. 94, 102-103). 

Khalifa menar att det är viktigt för såväl skolhälsovården som primärvården att vara uppmärk-

samma på att TS är ett vanligt förekommande problem hos skolbarn. Önskvärt vore om dessa 

instanser, tidigare än vad som oftast sker idag, kan upptäcka barn med TS och därmed med-
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verka till utvecklingen av rätt stöd, behandling och hjälpmedel för dessa barn och deras famil-

jer. Att upptäcka funktionsstörningarna hos barn med olika ticsstörningar och sätta in rätt re-

surser tidigare, kan minska graden av försämring och psykosociala och skolrelaterade svårig-

heter som många av dessa barn har. Speciella program kan utformas där elevens individuella 

behov tillgodoses genom multidisciplinära terapeutiska program som tas fram i nära samarbe-

te mellan barnet och dess föräldrar (Khalifa 2006, s. 50-51). 

Skolrelaterad och social framgång för elever med neuropsykiatrisk störning är ömsesidigt 

beroende av varandra. Inlärningsförmågan kan försämras om socioemotionella behov av ac-

ceptans och vänskap inte tillgodoses. Sociala relationer kan påverkas negativt av överväldi-

gande krav på skolprestation. Att identifiera dessa problem, utveckla hjälpmetoder som ut-

nyttjar elevens starka sidor och främja en miljö som värdesätter och accepterar olikheter anser 

Prestia (2003) vara en viktig faktor för att finna potentialen hos elever med TS. Med aktsamt 

planerade åtgärder och anpassningar, ökar framgången för elever med TS i skolmiljön.  

Detta kan ske med hjälp av individualiserade utbildningsprogram eller för de elever som inte 

kvalificeras till studier i specialskola eller särklass kan istället läraren skapa framgångsrika 

åtgärdsmetoder med hjälp av tillgängliga resurser som exempelvis specialutbildad personal i 

skolan eller kommunen, informationsartiklar och sin egen kunskap och kompetens. Några 

metoder som kan vara till hjälp för elever med TS är följande: 

• Dela upp uppgifter till hanterbar mängd till exempel en rad matteproblem eller en sida 

läsning åt gången. Många gånger lämnar dessa elever in ofärdiga arbeten på grund av 

överväldigande mängd eller för att de inte vet hur eller vart de skall börja. 

• Vid problem med handskrift kan testfrågor få besvaras muntligt, eleven kan få fler-

valsfrågor, eller tillåta denne att diktera svaren muntligt på band. 

• Erbjuda eleven dator med ordbehandling för att slutföra skriftliga arbeten. 

• Placera eleven nära lärarens kateder eller långt fram i klassrummet så att läraren dis-

kret kan leda eleven tillrätta då denne tappar koncentrationen på uppgiften. 

• Minimera distraktion genom att organisera elev- eller ämnesarbetsstationer i klass-

rummet. 

• Använd rutat papper vid vertikala matteuppställningsuppgifter. 
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• Där handskrift är nödvändigt, använd skrivhäfte med olikfärgade linjer som hjälper 

eleven tillrätta vad gäller placering av text osv. 

• Presentera muntlig information tillsammans med visuell information som till exempel 

overhead eller demonstration. Sådan information där eleven både hör och ser eller hör 

och gör, ökar chanserna för eleven att komma ihåg uppgiften bättre än om de endast 

får höra den muntligt. 

• Sätt rimliga tidsbegränsningar för prov, kan de inte slutföras under uppsatt tid skall 

detta slutföras under annan förbestämd tid och inte inverka på elevens raster. 

• Överväg möjligheten till minskad arbetsbörda för elever med TS om de behöver mer 

tid än sina klasskamrater för att klara av uppgifter, till en mängd som denne faktiskt 

kan klara av för att eleven skall koncentrera sig på kvalitet hellre än att oroas av krav 

på kvantitet. 

• Tillåt eleven att utföra prov i ett tyst enskilt utrymme. Om möjligt undvik tidsbegrän-

sade test, då de kan orsaka svår stress och oro hos eleven, som i sin tur ökar förekoms-

ten av tics. 

Det socioemotionella välbefinnandet är viktigt för studieresultaten. Liksom många andra barn 

med neurologiska störningar tenderar barn med TS ha svårigheter att interagera med andra 

barn, de kan känna skam för sina tics och lida av brist på förståelse från andra elever. Det är 

då lärarens ansvar att skapa ett accepterande klimat i skolan med förståelse för elever med TS 

och deras svårigheter genom att själva handla på ett accepterande sätt och ge information om 

TS i barnvänlig terminologi. Informationen skall gå ut till såväl elever som berörd personal 

och sker i samverkan med den berörda eleven och dennes föräldrar. 

Ett sätt att skapa kontakt mellan TS-eleven och övriga klasskamrater kan vara att utnyttja den-

nes styrka i ett visst ämne som intresserar honom eller henne särskilt mycket, där man bildar 

arbetsgrupper och där eleven med TS kan bidra med sin expertis på ett sätt som andra grupp-

medlemmar kan värdera högt och som eventuellt kan leda till spontana relationer. Ett annat 

sätt att komma åt problem med vänskapsbildande, som kan gälla alla elever, kan vara att med 

hjälp av exempelvis skolkuratorn bilda ”vänskapsgrupper” eller liknande (ibid.). 
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Widerlöv anser att det är av vikt som lärare att känna till problematiken hos barn med neuro-

psykiatriska sjukdomar, deras psykologiska och sociala konsekvenser och att behärska tydliga 

instrument för att kompensera barnens funktionsnedsättningar. Vidare säger hon att det är 

viktigt att skilja på psykosociala och biologiska orsaker till störningar eftersom grundorsaken 

till problemen oftast kräver olika stödåtgärder och att det av denna anledning är av största vikt 

att barn får en neuropsykiatrisk utredning och en diagnos. Det är viktigt för bland annat skol-

personal att känna till diagnosen för att kunna bemöta problemet med förståelse istället för 

ilska. I de fall barnet skall fungera i en vanlig stor klass trots sina svårigheter, kan en assistent 

som känner och förstår barnet vara en nödvändighet (Widerlöv 1999,  s. 13, 16-17, 21). 

Ofta kan det vara svårt för lärare i den vanliga skolan att ha tillräcklig kompetens och tid att 

avsätta för att bemöta, träna och stötta elever med neuropsykiatriska funktionsstörningar, att 

liksom sina klasskamrater utveckla sociala färdigheter. Det finns fördelar med särskolor för 

elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Om det är ”normalt” att ha vissa svårigheter 

kan eleverna lära sig att ingen blir mindre värd på grund av dessa. Det blir lättare att inte be-

höva jämföra sig med andra som har bättre förutsättningar. Nackdelen kan då istället vara just 

att dessa barn får sämre möjligheter att träffa barn som fungerar normalt. Att låta barnen gå på 

internat, där alla barnen gör läxor samtidigt med så få störningsmoment som möjligt och en 

strukturerad vardag kan också vara lämpligt (Widerlöv 1999, s. 27-28). 

Christian 12 år om sin skoltid på internat: 

När jag skulle börja skolan fanns det ingen som ville hjälpa mig. Jag fick börja på en 
specialskola istället, Mossbergska friluftsskolan, som är ett internat. Jag fick bo på sko-
lan hela veckan. Vi var 24 barn på hela skolan och bara sex elever i min klass. Jag kla-
rade mig jättebra. Nu går jag i en vanlig skola. Jag började där i sjätte klass och det har 
gått bra. Jag brukar göra som mina lärare säger. Det är däremot svårt att lyssna på in-
struktioner. Ibland försvinner det som andra säger och det är tröttsamt. Jag har kompisar 
i skolan och hemma. (Gravander & Widerlöv 1999, s. 33-34). 

 

Det är viktigt att personal som arbetar med barnet kan konkretisera innebörden av den neuro-

logiska avvikelsen för att en diagnos skall få fullt värde. Utredning och diagnos skall fungera 

som ett redskap för att öka förståelsen för barnets beteende och kunna leda till handling. Den 

skall höja kvaliteten på mötet mellan elev och skola och skall visa på både svaga och starka 

sidor så att målsättningarna i undervisningen blir realistiska. För att detta skall kunna ske 

krävs ett sammarbete mellan barnneurologen/läkaren och rektorn och läraren för att ett hel-
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hetstänkande, med förståelse för problematiken runt funktionsnedsättningen skall komma till 

stånd (Widerlöv 1999, s. 34). 

”Så länge skolan inte fått möjlighet att verkligen förstå de psykologiska konsekvenserna 
av neuropsykiatriska diagnoser, kommer den att misslyckas med att fullfölja det som de 
har förutsatt sig att ge till alla elever.”. (ibid., s. 15). 

”Det är hög tid att alla inser att individen bakom diagnosen är en fullvärdig människa 
som strävar efter exakt samma saker som alla andra – fast utan vissa funktioner. Har du 
den insikten kan du lättare lösa problem och bemöta deras behov.”. (ibid., s. 27). 

 

Lisbeth Iglum menar att det är viktigt för läraren att vara professionell istället för emotionell, 

när situationer skall analyseras kring barn med TS som uppvisar svårigheter, som är besvärli-

ga att hantera i skolan. Lärarna kan ofta känna sig otillräckliga i kontakten med dessa barn om 

de framför allt även har beteendestörningar. Det är då är upp till läraren och inte eleven att 

vända på situationen. Trots att barnets beteende verkar manipulativt och det handlar utstude-

rat, menar Iglum att det är den vuxnes tolkning av situationen. Eleven kan ha sina skäl till 

dessa handlingar. Exempelvis kanske eleven försöker ta reda på var gränsen går, vilka regler 

som gäller, vad som förväntas m.m. Om då läraren reagerar alltför kraftigt och endast emotio-

nellt kan det göra eleven än mer förvirrad och orolig och en onödig upptrappning av konflik-

ten sker på grund av oplanerade känsloutbrott från den vuxnes sida (Iglum 1997/1999, s. 148-

150). 

Vid gränssättning och annat arbete med elever som har Tourettes syndrom, är enligt Iglum 

vissa attityder och förhållningssätt viktiga: 

• Att hålla avtal är viktigt. Om eleven försöker komma undan något man bestämt och lä-

raren försöker vara snäll genom att ge eleven dispens kan detta resultera i osäkerhet 

om var gränsen går, vilket i sin tur leder till fortsatt testande. 

• Se till de stora dragen hos eleven istället för alla små detaljer som läraren inte alltid 

måste blanda sig i. 

• Om vuxna eller lärare aktualiserar att de känner sig ledsna, besvikna eller trötta på 

elevens agerande, kan det leda till att eleven blir utagerande – som är en reaktion på att 

de känner skuld eller för att de blir provocerade av att den vuxne eller läraren visat sig 

svag. 
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• Om man vill dra en absolut gräns på ett visst område, måste man vara tydlig med var 

gränsen går och själv ta ansvar för att upprätthålla den, istället för att informera eleven 

om att man hoppas att han eller hon skall respektera den. 

• Tilltro på sin egen styrka och förmåga är viktig vid denna typ av satsningar, vilket i 

regel också leder till en avslappnad inställning som barnet ofta uppfattar. Saknas den-

na styrka kommer barnet heller inte att tro på den. 

• Var konkret i kommunikationen med barnet och framför tydliga budskap som är lätta-

re för barnet att förhålla sig till än långa utläggningar med försvårande och onödiga 

fakta. 

Vidare menar Iglum att skolan behöver flera olika sorters pedagoger, då det är många olika 

behov hos eleverna som behöver uppfyllas. Skolans ledning kan med hjälp av utvecklings-

samtal utvinna viktig information om vad den enskilde läraren ser som sin uppgift. Byte av 

arbetsuppgifter kan ibland behöva övervägas, för att fördela ansvaret för olika klasser på ett 

rättvist sätt, då en klass blivit för stor eller ger för liten utmaning eller om relationen eller 

kommunikationen mellan lärare och elev har blivit så dålig att emotionella reaktioner blir 

följden och professionaliteten hotas. Ett stödsystem inom lärarkollegiet kan ibland vara lämp-

ligt, för att undvika att en lärare kämpar ensam utan stöd och hjälp och förhindra att läraren 

blir utarbetad (ibid., s.150). 

Det är också viktigt att göra klasskamrater till elever med TS införstådda med problematiken 

kring deras diagnos och ge klasskamraterna utrymme att prata om saker som de upplever svårt 

i samband med detta. Varför elever med TS exempelvis får lov att göra annars otillåtna saker 

eller får längre tid på sig vid skrivningar. Det är viktigt att inte tysta ner dessa frågor och att 

visa att det är ett ämne som vuxna är villiga att prata om (ibid., s. 160). 

Elever med Tourettes syndrom har ett starkt behov av stadga, struktur och fasta ramar. Det är 

viktigt att skapa stabilitet och rutiner kring tid – eleven skall veta när saker sker, plats – ele-

ven skall veta var han eller hon skall vara någonstans, personer – eleven skall veta vem han 

eller hon skall arbeta med, aktivitet – eleven skall veta vad som kommer att ske. Om någon av 

dessa regler tillfälligt måste ändras, exempelvis om barnen har vikarie en dag, är det inte 

lämpligt att ändra på fler regler under denna tid, vilket då skulle kunna leda till osäkerhet, 

otrygghet och förvirring (ibid., s. 172). 
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En del elever med TS är mycket känsliga för beröring som ibland kan resultera i aggressiva 

utbrott vid feltolkning av beröring de får. Lärare som har elever med dessa svårigheter kan 

behöva ha det i åtanke vid planering av fysiska aktiviteter där beröring kan komma att ske och 

låta eleven stå längst bak i ledet vid uppställning så att denne har ryggen fri, vilket kan upple-

vas som mindre obehagligt och hotfullt. Det kan vara lönt att försöka öva upp barnets tolerans 

för fysisk kontakt genom att exempelvis hjälpa till vid påklädning, be barnet om en kram, 

hålla det i handen m.m (ibid., s. 181). 

Andra principer som är användbara i arbetet med elever som har TS är att ge ett besked eller 

budskap, en information, en förväntning, en uppgift och en instruktion i taget. Försöka se till 

att samma personer kring barnet i skolan finns kvar under en längre tid, för att undvika tillfäl-

liga eller onödigt många relationer. Man bör göra så få förändringar som möjligt i den färdiga 

planeringen (ibid., s. 183). 

Konventionella läroböcker kan vara problematiska för elever med TS, innehållet kan framstå 

som obegripligt, varför läraren måsta producera eget material när så krävs på kopiator där 

bilder kan behöva förstoras, text redigeras om, lägga en uppgift på varje sida osv. Tourettee-

lever kan ha svårt att orientera sig på nya platser, vilket kan underlättas om eleven kan ha ett 

enda ”hemklassrum”, en fast sittplats, sin egen klädhängare och fasta platser för pennor och 

övrigt material. För elever som har problem med orientering och organisation eller dåligt kort-

tidsminne kan det vara lämpligt att ge hjälp i att orientera sig i schemat. För en del elever med 

TS kan det vara skönt att sitta längst bak i klassrummet, där de inte hamnar så mycket i focus 

och uppmärksammas för sina tics (ibid., s. 195-197). 

Föräldrar till barn med TS kan vara en bra samarbetspartner för skolan i det pedagogiska arbe-

tet med barnet. För att barnets attityd till skolan skall bli så positiv som möjligt är det viktigt 

att även föräldrarna har en positiv och tillitsfull inställning till skolan. Därför är det viktigt att 

dessa föräldrar bemöts på ett positivt och stödjande sätt, som gör dem avspända istället för att 

de känner sig skuldbelagda (ibid., s. 193). 

Elever med störande tics har svårt att följa med i undervisningen om de känner att de måste 

lägga tid och energi på att dölja sina tics. Har de exempelvis ögontics eller kraftiga kaströrel-

ser med huvudet kan det vara svårt att följa med det som skrivs på tavlan. Att skriva rakt och 

ordentligt är också svårt om man lider av tics i fingrar, hand eller arm. Elever med TS repete-

rar ofta samma bokstav eller ord flertalet gånger utan att komma vidare vid skrivuppgifter. 
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Ofta blir dessa elever duktiga på att dölja sina tics för lärare och andra närstående personer 

(ibid., s. 198-199). 

Iglum menar liksom Gillberg att barn kan tränga undan sina tics tillfälligtvis, men att det är 

bättre att låta barnen få utlopp för dem exempelvis genom att ge eleven legitima skäl att läm-

na klassrummet under lektion för att till exempel gå ett ärende. Ibland är det bra att ge elever 

med TS olika slags ärenden under en längre tid. Detta gör att eleven får lämna klassrummet 

regelbundet för korta ärenden. Periodvis kan elever med tics störas extra mycket av dem då de 

är extra påtagliga och då kan eleven vara hjälpt av att få göra sina läxor muntligt eller visa 

sina kunskaper på annat sätt, istället för att utsättas för den press som exempelvis en redovis-

ning inför klassen kan innebära. En form av tics som kan anses opassande och som eleven 

gärna kamouflerar som provokation, är spottningar. Detta kan lärare, familj och elev komma 

överens om att eleven skall sköta i en näsduk där han eller hon låtsas snyta sig. 

Att sitta still och koncentrera sig kan vara oerhört stressande för elever med tics som syns och 

hörs, särskilt om eleven har koncentrationsstörningar som tilläggsproblematik. Tidspressen är 

ytterligare en faktor som gör exempelvis provsituationer ohållbara för barn med TS, vilket 

ofta leder till misslyckande. Förslag till åtgärder vid provsituationer är att låta eleven sitta i 

enrum, som tillåter utlopp för tics utan att det skall störa andra elever och som gör det mindre 

genant för eleven med TS. Att lätta på tidspressen kan befria Touretteeleven från förlamande 

stress. För att hålla koncentrationsnivån uppe, kan det vara nödvändigt med frekventa småpa-

user, vilka också kan fylla funktionen som ticsstunder (ibid., s. 200-201). 

Elever med TS kan vilja kamouflera uppgivenhetskänslor inför alltför stor arbetsbörda eller 

betungande planering genom att låtsas att de inte har någon lust att göra dessa. Då kan det 

vara lämpligt att istället kopiera uppgifter ur en bok i lämplig omfattning och med en mer 

pedagogiskt uppläggning, till exempel färre uppgifter per sida, så att arbetsbördan inte upp-

levs som alltför mäktig. Ordning och reda kan vara svårt för elever med TS varför det kan 

vara bra om dessa barn, då det är möjligt, har en uppsättning pennor, böcker, vantar m.m 

hemma och en uppsättning i skolan, för att på så sätt lätta på ansvaret för många saker (ibid., 

s. 201-202). 

Problem som rör skrivande eller att hinna anteckna vad läraren säger är ett annat vanligt pro-

blem hos elever med TS. Då är det bra att istället låta barnet använda dator och ordbehandla-

re, spela in lärarens instruktioner på bandspelare eller låta elevassistenten, då sådan finns, 
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skriva ned det som står på tavlan åt eleven. Man kan också be någon klasskamrat med tydlig 

handstil låna ut eller kopiera sina anteckningar, som läraren kan låtsas vara till läraren själv. 

Läraren kan också skriva ned viktiga nyckelord från en text, eller det han/hon berättar på tav-

lan, som hållpunkter för det som gås igenom. Elever med tvångstankar och tvångshandlingar 

har svårt att utnyttja sin fulla inlärningspotential i skolan om han eller hon störs mycket av 

dessa.  

Symptomen förändrar sig allteftersom vilket innebär att lösningar som man funnit på vissa 

problem tidigare kan behöva omvärderas för nya tvångsmässiga problem som uppstår. Några 

punkter (Iglum 1997/1999, s. 201-204) som kan vara till hjälp för att tillrättalägga sådana si-

tuationer kan se ut på detta sätt: 

• Att acceptera eleven och ignorera symtomen kan innebära en lättnad för denne. 

• Läraren bör i sin planering försöka ta hänsyn till elevens tvångsproblematik, för att 

undvika stress och andra svårigheter. 

• Om barnet ”fastnar” på en uppgift som hindrar honom/henne från att komma i mål och 

resulterar i att eleven vägrar göra klart, kan detta avhjälpas genom att låta barnet ta 

med sig uppgiften hem eller låta eleven sitta kvar på rasten och göra den färdigt. 

• Undvik att pressa eller tvinga barnet, då sådant kan utlösa stress som i sin tur leder till 

ännu fler tvångshandlingar och tics. Ångest kan också uppstå om eleven inte kan utfö-

ra sina tvångsmässiga ritualer. 

• Att använda sig av dator vid skriftliga uppgifter hjälper vid rättning av fel som inte 

behöver innebära att något suddas och suddas från ett papper tills det går sönder.  

• Att byta uppgifter eller tema kan vara problematiskt för tvångspräglade barn, varför 

det är viktigt att förbereda sådana barn i god tid om kommande förändringar.  

• Att undvika utlösande faktorer eller att avleda barnet innan tvångstankar övergår i 

tvångshandlingar kan vara en bra teknik, vilket förutsätter att man har kartlagt proble-

men i förväg. 

(Iglum 1997/1999, s. 201-204) 
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6. Analys 

När det gäller beskrivningen av TS och tics har det material jag kunnat hitta en påfallande 

enhetlig beskrivning. Det tycks således som om det skulle finnas en stor enighet kring de här 

diagnoserna. Alternativet är, att andra sätt att förstå de här symptomen inte publicerats på ett 

sätt som gjort dem nåbara för mig i den här studien. Det mönster som framträder här, påmin-

ner om det bestämda sätt att tala om och förstå världen på, som Winther-Jørgensen & Phillips 

(1999/2000, s. 7) menar att en diskurs är. Utmärkande för den här diskursen är, att den är tyd-

ligt kliniskt medicinskt orienterad. 

I diskursanalysen hävdas att våra sätt att förstå och tolka världen på är historiskt och socialt 

specifika och därmed ömsesidigt bidragande. Diskurser utgör en värld som ser verklig och 

sann ut för talaren (i detta fall forskarna, min anm.). Det sägs inom diskurspsykologin att man 

där ser texter och talspråk som konstruktioner av världen och att språket är en dynamisk form 

av social praktik som formar världsbilder, sociala relationer och objekt (Winther-Jørgensen & 

Phillips 1999/2000, s. 97, 100). De texter och det talspråk som forskarna brukar i diskursen 

om TS, är en skapelse av den värld de upplever sig leva i, utifrån deras sociala och mentala 

historia och bakgrund. Detta språk påverkar i sin tur alla som tar till sig deras version av fe-

nomenet och även dem som har avvikande tankar kring detta i och med den världsbild som 

skapas. Personer med diagnosen TS får en identitet och tillhörighet i en kategori, som är soci-

alt konstruerad.  

Diskurspsykologin hävdar dock att det finns en fysisk verklighet utanför diskursen, men att 

fenomen bara får sin mening genom diskursen (ibid, s. 100, 104-105). De problem och svå-

righeter som barnen, deras anhöriga och lärarna upplever kan således vara nog så verkliga, 

men i varje enskilt fall kommer den som levererar diagnosen att vara den som också förmed-

lar mening, d.v.s. en förståelse av vad det handlar om.  

Olika diskurser skapar objekt och subjekt och inom diskurspsykologin menar man att jaget är 

ett diskursivt subjekt och inte någon isolerad representant (ibid, s. 104-105). Personer med 

diagnoser som TS blir studerade objekt, dels av professionella men också av andra medmän-

niskor. Då någon utreds för diagnosticering blir den i processen undersökt både utan och in-

nan, där det kan finnas risk för att individens person glöms bort och man uppfattar sig som 

läkarens studerade objekt. Också omgivningen kan nyfiket skåda det udda beteende som en 

person med TS uppvisar, vilket på sätt och vis gör dem till allmänhetens studerade objekt. Att 
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personer med TS är levande subjekt betyder att de är påverkade av diskursen och själva bidra-

gande i denna. Som levande subjekt visar dessa personer ständigt i interaktion med andra hur 

verkligheten ser ut för dem, samtidigt som de eventuellt låter sig präglas av den rådande dis-

kursen kring deras tillstånd.  

Man menar inom diskurspsykologin, att man kan bedöma diskursens ideologiska innehåll 

utifrån dess verkan eller effekt och att det demonstrerar att vissa diskursers effekt innebär att 

en grupps intressen främjas på bekostnad av en annan grupps (ibid, s. 116). Så kan man t. ex. 

förstå, att skolan sätter in särskilda resurser när ett barn fått en diagnos medan däremot barn 

som kanske har påtagliga problem i skolan men inte fått någon diagnos inte får motsvarande 

stöd. 

Man kan också förstå det ideologiska innehållet som en fråga om makt inom den akademiska 

världen, mellan forskare. De som sluter sig till den dominerande diskursen har lättare att få 

tillgång till forskningsmedel och publiceringsmöjligheter. Hela forskningsområdet neuropsy-

kiatriska störningar verkar vara starkt influerat av medicinska föreställningar om fenomenens 

förutsättningar.  

Någon som har försökt formulera alternativa perspektiv är docenten i sociologi, Eva Kärfve, 

fd sjuksköterska och därigenom kännare av den medicinska världen. I boken ”Hjärnspöken – 

damp och hotet mot folkhälsan” granskar hon den forskning som framför allt Christopher 

Gillberg bygger sina slutsatser på och prövar den alternativa förståelsen att de beteenden som 

används för diagnoserna liknar de som ”normala” människor uppvisar när de utsätts för social 

orättvisa. Hon kritiserar Gillbergs forskning, då den enligt henne inte tagit hänsyn till miljö-

faktorer som bidragande orsak till barns utagerande och svårigheter att klara av sin skolgång. 

Kärfve menar att det i DAMP-debatten av forskarna tydligt framgår att hjärnskador eller ärft-

liga faktorer är den bakomliggande orsaken till tillståndet. Neuropsykiatrer, som är en mycket 

liten grupp psykiater, har enligt Kärfve lyckats slå ut alla konkurrerande förklaringar till var-

för barn beter sig underligt, dåligt eller fel i en mängd situationer, neuropsykiatrin förutsätter 

en specifik uppfattning om de mentala rubbningarnas orsak och förlopp hos människan (Kärf-

ve 2000, s. 14).  

I min undersökning verkar inte forskarna vara av åsikten, att alla barn som beter sig på sätt 

som motsvarar symptomen, bör utredas för diagnosticering. Däremot kan ju diskursen leda till 

att i praktiken barnen måste utredas för att få stöd i skolan.  
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Eva Kärfve kan sägas tillhöra den grupp av forskare som är av skiljaktig mening, i förhållande 

till den syn på orsaker som förespråkas av de neuropsykiatriska forskare som jag tidigare 

nämnt. Hon är en av dem som i den medicinska diskursen om Tourettes syndrom, är en liten 

kämpe mot de mäktiga talarna, som oftast har ordet och därmed bidrar till en alltmer befäst 

uppfattning av TS i samhället. Kärfve hävdar att psykosociala faktorer aldrig framställs som 

förklaringar till de symptom som allehanda bokstavsdiagnoser innefattar, inom den svenska 

neuropsykiatrin. Hon menar vidare att det inte någonstans i denna form av litteratur går att 

finna uppgifter om att ett psykiskt sjukt barn skulle ha kunnat ådra sig störningarna uteslutan-

de av psykosociala skäl (Kärfve 2000, s. 18). Detta befäster den bild jag har fått av mitt mate-

rial, att det inte talas särskilt mycket om andra orsaker till TS och tics än de biologiska, även 

om jag är medveten om att det endast är ett mycket litet och selektivt kunskapsstoff jag grun-

dar mina reflektioner på. 

Kärfve tycks helt tydligt inte vara förespråkare av diagnoser och menar att de kan skada bar-

net mer än de påstås hjälpa det. Hon menar, att diagnosen tar ifrån barnet det mesta av dess 

normalitet (Kärfve 2000, s. 80), något som här kanske kan förstås som en oro för att diagnos-

tiserade barns subjektivitet riskerar att skadas. Att såväl föräldrar som barnen själva kan ha en 

annan åsikt illustreras av Christian 12 år, som om diagnoser säger:  

Ingen skall behöva vara orolig eller ledsen för att de har fått en diagnos. Det finns de 
som får sin diagnos sent och då kan det bli fel. De kan tro att de är knäppa i huvudet ef-
tersom ingen har talat om för dem att de har NPF. Då är det inte konstigt att de gör dåli-
ga saker och mår dåligt.(Gravander & Widerlöv 1999, s. 30-35). 

Om det är för barnets bästa att få en diagnos om de inte lever upp till normen för ett välfunge-

rande och normalt barn, kan det råda delade meningar om. Men det tycks, enligt den litteratur 

jag hittat i anslutning till min andra och tredje frågeställning, som om det är avgörande för 

möjligheten till extrastöd och anpassad skolundervisning, att barnet de facto blir diagnostice-

rade.  

Vad gäller barn med TS och andra ticssymptom, kan tänkas att de ständigt påverkas av sina 

skolkompisar och andra barns attityd gentemot dem, förutfattade meningar om barn som beter 

sig annorlunda m.m. Som Winther- Jørgensen & Phillips (1999/2000, s. 11-12) också talar 

om, så är det i sociala processer som vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls och 

att det alstras kunskap via social interaktion i form av gemensamma sanningar. I mötet mellan 

TS-eleven och andra barn alstras, för båda parter, kunskap och nya sätt att uppfatta världen på 

som påverkar såväl positivt som negativt. Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet 
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formas människan som social varelse av andra människor och den kulturella miljön. Engage-

manget i denna process påverkar barnets utveckling och konstruktion av jaget där också språ-

ket är en av de viktigaste faktorerna (Stevens 1998, s. 279). 

Nedslående i litteraturen är, att just detta samspel förefaller vara något som barn med TS ofta 

har stora svårigheter med. Vi kan läsa hur Presia (2005) beskriver att elever med TS tenderar 

att ha problem med social interaktion och att bli accepterade av andra barn, som kan resultera 

i isolering och tillbakadragning i rädsla för mobbing. Knappt hälften av barnen i Packers 

(2005) studie rapporterades ha påverkats måttligt till markant i sociala relationer av sina tics. 

Iglum talar om att barn med TS ofta har en stel personlighet, dålig förmåga att läsa och tolka 

sociala koder, och sällan har många personliga vänner. De kan ha svårt att delta eller förstå 

spelregler i lekar och andra aktiviteter (Iglum 1997/1999, s. 191).  

Widerlöv (1999, s. 15-17, 21, 35) talar också om dessa barns svårigheter att tolka sociala ko-

der och att barn med neuropsykiatriska funktionshinder ofta har svårt att umgås med andra 

barn och få kamrater. Deras udda beteende leder ofta till att de blir mobbade eller mobbar 

andra barn. Christian 12 år, försökte hålla sig undan de andra barnen på dagis och tyckte inte 

om människor över huvud taget (Gravander & Widerlöv 1999, s. 30-35). Med dessa utgångs-

punkter kan man förstå att barn med TS eller andra ticsstörningar, inte riktigt har samma för-

utsättningar som övriga barn. Om de inte släpper jämnåriga in på livet, vare sig det är ett med-

vetet val, rent av en önskan eller något de känner sig tvungna till på grund av rädsla för efter-

verkningar, kan jag tänka mig att det resulterar i slitningar och motsättningar mellan dem och 

andra barn. Det kan i sin tur påverka eleven med TS negativt i skolarbetet, då mycket av stu-

dierna är upplagda som grupparbeten. Hur konstruktionen av jaget påverkas kan man också 

undra över och vilka konsekvenser det kan få på olika områden i livet. 

Socialkonstruktionismen inklusive diskurspsykologin talar om den sociala konstruktionen av 

attityder, sociala grupper och identiteter (Winther- Jørgensen & Phillips (1999/2000, s. 100, 

104-105). Omgivningens attityd gentemot eleven med TS kan skapas av bl. a. tidigare erfa-

renheter och de som i stunden upplevs i ömsesidig påverkan dem emellan. Om förståelsen för 

dessa barns stundtals obegripliga beteenden är låg, kan man tänka sig att attityderna inte alltid 

är positivt laddade. Med den segregation som härigenom kan skapas ökar bildandet av olika 

sociala grupper, med tilltagande känsla av utanförskap som följd.  
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Den identitet som barnet med TS skaffar sig måste bli en produkt av bland annat den sociala 

interaktionen med omvärlden, andras uppfattning av och den egna synen på sig själv, kantad 

av sina ticsstörningar, upplevelsen av att tillhöra en social grupp (när så är fallet) och diskur-

siva resurser. Identiteten är således ingenting som barnet kan skapa sig helt på egen hand, 

eller som endast bygger på egna idéer om vem man är eller vill vara, utan är en ständigt pågå-

ende social process med många påverkande faktorer.  

Inom diskurspsykologin talar man också om att man formar sig en självförståelse genom att 

tillfälligt sluta sig till och välja en version av jaget framför andra möjliga versionerna av 

”mig” (Winther-Jørgensen & Phillips 1999/2000, s. 105-108). Om barn med TS upplever svå-

righeter i skolan och det sociala samspelet kan de, för att skydda sig mot pinsamheter, elakhe-

ter eller missförstånd, tidvis välja en version av ”mig” som är destruktiv, eller på annat sätt 

negativ för självkänslan. 

Mellan 10 och 30 % av barnen i Packers (2005) studie rapporterades bli antingen retade eller 

utstötta i olika utsträckning på grund av sina tics. Widerlöv talar om att barn med neuropsyki-

atriska störningar ofta blir mobbade på grund av sitt underliga beteende (Widerlöv 1999, s. 

15-17, 21, 35). Detta skulle kunna bidra till konstruktionen av en personlighet med sämre 

självkänsla. Därför är det viktigt att man tar sig an dessa elevers svårigheter med den sociala 

interaktionen, t ex genom att informera klasskamrater om TS och föra samtal kring ämnet.  

Christian 12 år säger så här angående retningar: 

Jag kommer inte att behöva må dåligt när jag blir stor, för jag vet hur jag skall göra för 
att må bra. Om någon retar mig för att jag har tics, bryr jag mig inte om det. Jag vet ju 
att det bara är för att jag har Tourettes syndrom och att alla som har det har tics. Det är 
inget konstigt med det.(Gravander & Widerlöv 199, s. 31-32). 

 

Frågan om vikten av diagnos och tidig upptäckt av TS och tics hos barn är något som berörs i 

resultaten för studiens andra och tredje frågeställning. Khalifa (2006, s. 57) menar att barn 

med TS ska upptäckas tidigt för att de skall få lämpliga pedagogiska insatser och rätt sjuk-

vårdsmöjligheter för att inte riskera att få svåra psykiska symptom och misslyckas i skolan. 

Widerlöv hävdar att det är viktigt att skilja på psykosociala och biologiska orsaker till stör-

ningar eftersom grundorsaken till problemen oftast kräver olika stödåtgärder och att det av 

denna anledning är av största vikt att barn får en neuropsykiatrisk utredning och en diagnos. 
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Det är viktigt för bland annat skolpersonal att känna till diagnosen för att kunna bemöta pro-

blemet med förståelse istället för ilska (Widerlöv 1999,  s. 13, 16-17, 21). 

Kärfve menar däremot att den hjälp som erbjuds då barnet har en diagnos, innebär segrega-

tion, som förstör barnets utsikter att uppfatta sig själv som en i mängden. Redan innan diagnos 

har ställts menar hon att många av dessa barn har ett utanförskap och att allt hopp om föränd-

ring elimineras i och med att diagnos fastställes (Kärfve 2000, s. 81). De flesta förslag som 

jag funnit, på lösningar som skall hjälpa barn med TS i skolan, förespråkar just denna anpas-

sade skolgång med skilda regler vad gäller bland annat läxläsning och provtillfällen, något 

som enligt Kärfve bidrar till den åtskillnad som dessa elever redan riskerar att ta skada av på 

grund av sitt annorlunda beteende. 

Om ett barn på grund av sina tics blir störd i inlärningen i så pass hög grad att det inte kan 

tillgodogöra sig sin utbildning, anser jag att det har ett behov av viss anpassning under sin 

skolgång. Detta oavsett vad orsakerna är till ticsens existens.  Med sådan anpassning finns 

säkerligen en risk för att barnet i fråga och dess klasskamrater uppfattar särbehandlingen som 

segregerande, men det är inte säkert att utebliven särbehandling, med eventuellt åtföljande 

försämrad social integration och studieförmåga, skulle hjälpa barnet att fungera bättre socialt 

med sina klasskamrater. Om sedan barnet måste diagnosticeras för att ha rätt till dessa an-

passningar, anser jag är fel om det finns uppenbara hjälpbehov. Dock tror jag att det är bra för 

många barn med svåra symptom att utredas för diagnos och att den säkert för många barn och 

deras föräldrar innebär en lättnad och en ökad möjlighet att få råd och stöd, förståelse och 

hopp. 

6.1 Resultatdiskussion  

Denna studie inleddes med avsikten att studera fenomenet Tourettes syndrom och övriga tics-

störningar, att öka förståelsen för vilka svårigheter barn och ungdomar med dessa besvär kan 

uppleva i skolan samt vilka förslag på anpassad skolgång som föreslås i litteraturen och det 

generella kunskapsläget gällande dessa tillstånd.  

Inledningsvis skrev jag att jag ansåg antalet barn med TS vara lågt, men ser man till den totala 

mängd barn med samtliga former av tics, blir bilden en annan. Jag har också insett att symto-

men för en del barn kan vara så pass lindriga att de inte besväras av sina tics och därmed hel-

ler inte behöver särskilt stöd i skolan eller socialt. Att syndromen antas vara ärftliga, tänker 
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jag mig kan innebära att det torde finnas ökad förståelse inom familjen för tillståndet, i de fall 

någon nära släkting har liknande problem. Att det var så hög grad av tilläggssymptom förvå-

nade mig, men visar också att det utöver besvären av ticsen, kan tillkomma andra olägenheter.  

En del av mitt material framhäver vikten av diagnosticering, för att barn med dessa svårighe-

ter skall få den hjälp de behöver framförallt i skolan. Kognitiva problem, svårigheter att förstå 

och ta emot muntlig information, kontrollera impulser och ouppmärksamhet på lektioner, är 

problem som barn med TS kan drabbas av. Andra skolrelaterade problem kan vara störningar 

genom de funktionsnedsättningar som tilläggssymptomen ger eller från tics vid exempelvis 

muntlig framställning och skrivuppgifter. Retningar, mobbing, utstötning och dålig självkäns-

la med risk för isolering förekommer oftare hos dessa barn än hos övriga barn, de kan ha svårt 

att förstå spelregler i lekar, svårigheter att tolka och förstå sociala koder och att bli acceptera-

de. 

Förslag som ges på anpassad skolgång är till exempel att låta elever med TS använda dator för 

skrivövningar, ha avgränsade pauser där de kan ”ticsa fritt”, undvika tidsbegränsade prov och 

minska arbetsbördan. Andra sätt att hjälpa dessa barn i skolan är att informera klasskamrater 

om problematiken kring TS och tics samt att skolpersonal får den kunskap som behövs för att 

bland annat skapa en accepterande miljö i skolan och lägga upp en pedagogisk plan, gärna i 

samarbete med föräldrar till barnet. Även fördelar med särskola och internat har berörts. 

Symptomen för TS och övriga ticssyndrom är spektakulära och chockerande och jag förstår 

att dessa barn lider av svårigheter att följa skolgången på samma premisser som övriga elever 

och att den sociala interaktionen med andra barn störs. Det som vissa forskare hävdar, att det 

är viktigt att tidigt upptäcka svårigheter hos barn, som motsvarar diagnosen för TS eller andra 

ticsstörningar i syfte att ge dem adekvat stöd och hjälp, tycker jag är oerhört angeläget då det 

bör vara nyckeln till bästa möjliga studieresultat och sociala integration för barnen med TS 

eller andra ticssyndrom i de fall de inte till fullo klarar av skolgången eller det sociala samspe-

let med andra människor på grund av sina störningar. 

6.2 Metoddiskussion 

Genomförandet av denna studie lades upp som en kunskapsöversikt, vars fördel är att läsaren 

får en inblick i kunskaps- och litteraturläget för Tourettes syndrom och övriga ticstillstånd. 

Nackdelen kan vara att den djupare förståelse för problematiken kring TS, som en intervju-
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studie hade kunnat ge, har uteblivit. Detta kan påverka resultatet så till vida att valet av mate-

rial till studien, i större utsträckning kunnat påverkas av mina intressen eller förförståelse. 

Selektionen av intervjupersoner kan givetvis bli styrt av samma principer, men borde inte 

påverka innehållet lika mycket. Att jag använt själva diagnosen som sökord, har förmodligen 

påverkat att det medicinska perspektivet har blivit så dominerande. Om jag sökt på begrepp 

som inriktats på de beteenden som ligger till grund för diagnoserna, hade jag kanske hittat ett 

mer sammansatt material som kunnat visa på olika sätt att se på barn och ungdomar som faller 

utanför ramarna för vad vi uppfattar som normalt. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Även om det inte har varit avsikten med min undersökning, så har jag inte i mina eftersök-

ningar funnit någon större mängd studier som visar på sambandet mellan Tourettes syndrom 

och sociala samt miljömässiga faktorer, vilket vore intressant att ta del av. Vidare vore utred-

ningar välkomna kring elever med TS som fått motta särskilt stöd i skolan, för att se hur dessa 

insatser påverkat förmågan att tillägna sig utbildning och i socialt samspel.  
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