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1.  INLEDNING

Begreppet DAMP florerar flitigt i dagens samhälle. Gillberg (1996) menar att
DAMP är ett av de stora folkhälsoproblemen i vår tid. Han vågar till och med
påstå att åtminstone ett av tjugo barn som börjar skolan har någon form av
DAMP. Dessa påståenden väcker oro då jag känner att jag är dåligt utrustad för
att bemöta denna problematik som tydligen ska vara vanligt förekommande i
våra skolor idag.

Det motsägelsefulla är att jag efter nio veckors slutpraktik nästan aldrig hört
kollegor diskutera barn som har problem med koncentration, uppmärksamhet,
impulsivitet, olika aktivitetsnivåer, motorik och perception, som alla är typiska
nyckelbegrepp i DAMP-problematiken. Istället beskriver vi dessa barn i allt
annat än positiva ordalag. De är ouppfostrade, egoistiska, allmänt störiga,
trotsiga, aggressiva och helt omöjliga. Utan att reflektera och verkligen ta reda
på vad som ligger bakom barnets beteende dömer vi ut dem på ett tidigt stadium.
Ett barn som ständigt möter okunskap och oförståelse från sin omgivning vad
gäller hans/hennes handikapp, vilket faktiskt DAMP är, reagerar ofta på ett
destruktivt sätt. Vad vi ofta ser och reagerar på är inte barnets egentliga
problematik utan istället reagerar vi på ett beteende som har vuxit fram på grund
av barnets frustration att inte bli bemött och accepterad för den han/hon
egentligen är.

Barn med DAMP är lika mycket barn som alla andra barn, de behöver precis
som alla andra barn kärlek, tålamod, stimulans och gränser. DAMP räknas som
ett dolt handikapp eftersom det inte är direkt observerbart på samma sätt som
exempelvis ett rörelsehinder. Rent medicinskt har barn med DAMP en
dysfunktion i fråga om avledbarhet, motorik och perception, vilket praktiskt
innebär att de lever under andra förutsättningar och har andra behov än övriga
barn. Vårt ansvar som vuxna är se och erkänna dessa barn och bemöta dem
utrfrån deras förutsättningar och behov bättre och ge dem samma chans som sina
kamrater att utvecklas till lyckliga, harmoniska och fungerande individer.
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1.1  Syfte

Att erhålla kunskap om och förståelse för barn med DAMP för att kunna bemöta
dem med genomtänkta strategier i en klassrumssituation.

1.2  Frågeområden

• Vad utmärker barn med DAMP?

• Vilka möjligheter, vad gäller resurspersonal och andra stödinsatser, erbjuder
skolan i arbetet med DAMP- barn?

• Hur skapa en positiv klassrumsmiljö och hur organisera och strukturera
arbetet i en klass där barn med DAMP-problematik ingår?
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2.0 LITTERATURGENOMGÅNG

Jag har i mitt arbete valt att koncentrera mig på författare som lägger
tyngdpunkten på den bilologiska och psykologiska aspekten av DAMP-
problematiken. I denna aktuella debatt har författaren Eva Kärve bidragit med
ett nytt perspektiv, men jag har medvetet lämnat henne utanför mitt arbete.

2.1  Hur definieras DAMP?

DAMP = Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Definitionen
avser avvikelser inom koncentrationsförmåga, motorik och perception.

Vad menas egentligen med avvikelser inom koncentrationsförmåga, motorik och
perception? Jag känner att det är viktigt att verkligen förstå vad dessa avvikelser
inom ovanstående områden innebär för ett barn som har diagnosen DAMP. Jag
har därför valt att ingående klargöra vad som innefattar begreppen
koncentrationsförmåga, motorik och perception.

2.1.1 Koncentrationsförmåga.

Kadesjö (2000) har för att kunna förklara begreppet koncentrationsförmåga,
delat in begreppet i olika underavdelningar: uppmärksamhetsstörning,
impulsivitet, aktivitetsnivå samt svårigheter med att uppfatta och följa
instruktioner och regler.

Uppmärksamhetsstörning
Barn med koncentrationssvårigheter blir oerhört lätt störda. Barnet saknar
förmågan att rikta sin uppmärksamhet på en uppgift tillräckligt länge för att
avsluta den. Hela tiden blir han/hon avbruten/störd av yttre stimuli. I en
klassrumssituation kan det till exempel vara kamraternas sorlande, skrap med
stolar, ett plötsligt tillrop, smällande i bänklock som får individen att tappa
koncentrationen. Problemet är att barnet inte besitter förmågan att sortera
bort ovidkommande ljud. Alla ljud blir påtagliga och all energi och
uppmärksamhet går till att undersöka de olika ljudens källor. Detta innebär
att barnet ständigt är rörligt och förflyttar sig från det ena till det andra utan
att stanna upp vid något och utan fördjupning. Vuxnas kommenterar om barn
som har problem med uppmärksamheten är ofta ”Gör aldrig färdigt”.
”Distraheras av allt som finns omkring”. ”Byter sysselsättning från det ena
till det andra” (Kadesjö 2000, s, 215).
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Impulsivitet
Barn med stora koncentrationsproblem handlar snabbt och obetänksamt; de
tänker inte på konsekvenserna av sitt handlande. Kadesjö (2000) belyser
detta genom att berätta om Nisse som sitter och leker med andra barn, de
håller på och bygger en tågbana. Plötsligt upptas Nisses uppmärksamhet av
ett gäng barn som passerar under skrän och skrik. Instinktivt rusar Nisse upp
för att göra det andra barnen följe. Tågbanan existerar inte längre. I sin
häftiga rörelse att komma på benen råkar Nisse välta tågbanan med påföljden
att de andra barnen blir arga och börjar skrika på Nisse. När fröken kommer
till undsättning hävdar Nisse att det inte var hans fel. Nisse förstår inte sina
kamraters beskyllningar, allt han hade i tankarna var att se vad de andra
barnen hade för sig. Han har ingen möjlighet att rekonstruera
händelseförloppet och se sin verkan i det hela. Istället känner han sig
missförstådd och orättvist behandlad medan omgivningen ofta uppfattar
honom som ouppfostrad och självcentrerad.

Aktivitetsnivå
Barn med koncentrationssvårigheter kan inte anpassa sin aktivitetsnivå till
vad situationen kräver. Detta yttrar sig hos det lilla barnet i en hög
grovmotorisk aktivitetsnivå. Barnet springer omkring. Man ser inte sällan
föräldrar ständigt hack i häl som försöker återställa det kaos som barnet hela
tiden åstadkommer. När barnet väl kommit upp till mellanstadiet har ofta den
grovmotoriska farigheten avtagit. Men fortfarande finns ett behov av att vara
rörlig; barnet gungar på stolen, pillar på radergummi, pennan eller vad den
kan få tag i, trummar med fingrarna osv.

Vad som är viktigt att uppmärksamma är att alla barn inte är överaktiva.
Enligt Kadesjö (2000) kan man urskilja två olika typer av barn, dels de som
lätt blir överdrivet aktiva och dels de som lätt blir överdrivet passiva. De
passiva barnen med koncentrationssvårigheter är enligt utförda
undersökningar betydligt färre än de hyperaktiva. Vidare hävdar Kadesjö
(2000) att följande gäller för barn som blir lätt överdrivet passiva:

            De skiljer sig från de hyperaktiva genom att vara mindre impulsiva, har
            lättare för att hålla sig till en given uppgift och bättre klara socialt
            samspel. De har i regel färre konflikter med kamrater och mindre
            anpassningsproblem (Kadesjö 2000, s 25).

Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler
Barn med koncentrationssvårigheter har stora problem att uppfatta de mer
eller mindre osynliga regler som gäller för att klara av den sociala samvaron.
Omgivningen uppfattar ofta att individen i fråga gör som den vill utan att ta
hänsyn till sin omgivning.



9

Även inlärningssituationen blir problematisk då barnet inte förstår och kan
följa regler. Kadesjö (2000) menar att barnets problem att uppfatta och följa
instruktioner och regler går hand i hand med deras uppmärksamhetsstörning
och impulsivitet. Barnet behöver en mycket tydlig och konkret instruktion för
att kunna skilja den från alla andra intryck som konkurerar om barnets
uppmärksamhet. Även om barnet har uppfattat instruktionen är risken stor att
den ändå inte blir utförd. Infall som barnet får tar överhanden över såväl
påbud som förbud.

2.1.2  Motorik

Kadesjö (2000) skiljer på omogen motorik och avvikande motorik. Vid
omogen motorik fungerar barnet motoriskt som ett yngre barn. Vad Kadesjö
menar belyser han åter igen med ett konkret exempel: Jens som i lugn och ro
tillsammans med sin far kan sparka boll riktigt bra får uppenbara problem på
fotbollsmatchen då han måste fungera tillsammans med andra kamrater.
Intrycken från omgivningen inkräktar på hans uppmärksamhet och han
brister därför i förmågan och koncentrationen att kontrollera kraft, rikting
och hastighet på rörelserna. Dessutom har Jens bristande förmåga att
automatiskt samordna de olika delarna av en handlingskedja. En handling
som att knyta skosnöret, räcka upp handen, cykla är sammansatt av en
bestämd sekvens rörelser i olika kroppsdelar. För att vi ska fungera smidigt
och okomplicerat utförs dessa sekvenser automatiskt. Ingen eftertanke ges.
Har man en gång lärt sig att cykla kan man det en gång för alltid. Störningar
någonstans i detta samspel får konsekvenser för såväl motorik som
koncentration. Jens måste hela tiden koncentrera sig på de olika
delmomenten i denna handlingskedja. Han måste inte bara bestämma hur han
skall hantera det som han uppfattat utan han ska samtidigt komma ihåg från
träningen hur det var han skulle göra för att skjuta iväg bollen hårt, något
som hans kamrater aldrig behöver skänka en tanke.
Vid avvikande motorik är det hjärnans kontroll av musklernas spänning och
avspänning som orsaker de motoriska svårigheterna. I fallet med Jens beror
de motoriska svårigheterna i första hand på koncentrationssvårigheter. Vid
avvikande motorik är det istället de motoriska svårigheterna som leder till
koncentrationssvårigheter. När muskelspänningen tröttas får barnet svårt att
till exempel sitta upprätt i sin bänk. För att undvika att hänga över bänken
blir barnet rörligt. Ställer sig upp, går ett varv, gungar på stolen för att
”väcka” musklerna till liv. Behovet att ständigt behöva vara i rörelse
inkräktar naturligtvis på barnets möjlighet att ägna sig åt skoluppgiften.
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2.1.3 Perception

Vi tolkar verkligheten omkring oss genom att uppfatta och samordna olika
sinnesintryck till en helhet som förklarar verkligheten och hjälper oss att
handla på ett sätt som förväntas av oss i den situation vi befinner oss i. Med
hjälp av tidigare erfarenheter som finns lagrade i olika minnessystem kan
hjärnan tolka vad intrycken betyder. Rent kroppsligt förflyttar vi oss
medvetet för att kunna rikta sinnena mot det vi vill undersöka. Kadesjö
(2000) menar att det finns ett intimt samband mellan perception, motorik,
olika kognitiva funktioner som minne och uppmärksamhetsförmåga. En
störning av perceptionen innebär att hjärnans förmåga att registrera,
organisera och tolka sinnesintryck är nedsatt. För barn med nedsatt
perceptionsförmåga kan det innebära att de har svårt att skilja ut ett stimuli
från andra i omgivningen, att relatera dem till varandra och att sätta ihop
olika intryck till en begriplig helhet. Märta Tikkanen (1999) beskriver i sin
bok ”Sofias egen bok” hur barn med perceptuella brister kan uppleva sin
omgivning:

     Sinnesintrycken kommer på som en oordnad massa, kaotisk och intensiv
     och pockande och svårgallrad. Det går kanske inte att urskilja
     regelmässigheter och struktur eller att tolka det man ser och att reagera
     som vi andra tycker att man ska. Det vi uppfattar som bisaker, svaga ljud
     långt borta eller knappt förnimbara dofter, blir påträngande verklighet för
     den som har låg retningströskel (Tikkanen 1999, s 124).

Låt oss återgå till Jens och hans utsatta situation under fotbollsmatchen. Jens
hjärna selekterar inte aktivt bland alla de olika sinnesintryck/stimuli som han
utsätts för och därav klarar Jens helt enkelt inte av att snabbt tolka situationen
och snabbt fatta ett beslut om i vilken riktning han ska sparka bollen. Istället
uppfattar han situationen som kaotisk och att han över huvud taget får i väg
bollen är en presentation. Att sedan kamraterna högljutt uttrycker sitt
missnöje med bollens riktning kan inte Jens alls förstå (Kadesjö, 2000).

2.2  Skillnad mellan lätt och svår DAMP

Gillberg (1996) gör en åtskillnad mellan svår DAMP och lätt till måttligt svår
DAMP. Svår DAMP (s-DAMP) innebär att det föreligger problem inom
samtliga av följande fem områden:
1) aktivitet och uppmärksamhet
2) grovmotorik
3) finmotorik
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4) perception
5) språk och tal

Lätt till måttligt svår DAMP (m-DAMP) innebär att det föreligger svårigheter
inom område 1) i kombination med problem inom ett, två eller tre av områdena
2), 3), 4) och 5). För att diagnosen DAMP ska kunna fastställas krävs att
individen har svårigheter med aktivitetskontroll och uppmärksamhet och
motorikkontroll eller perception (Gillberg, 1996).

2.3  Frekvens

Gillberg (1996) hävdar att ca 5 procent av alla barn i åldern sex till sju år har
någon form av DAMP. Detta skulle med andra ord innebära att ett av tjugo barn
som börjar skolan har DAMP. Gillberg stöder sina antaganden på dels en
undersökning av samtliga sex- till sjuåringar i Göteborg som utfördes på 1970-
talet och dels på en liknande studie i Skaraborg från mitten av 1990-talet.
Vidare förekommer svår DAMP hos ungefär 1,5 procent medan lätt DAMP är
tre gånger så vanligt. DAMP är vanligare hos pojkar än flickor. Olika studier
visar att DAMP är tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Här höjer dock
Gillberg en varningens finger: risken finns att flickor inte diagnosticeras lika
flitigt som pojkar av den orsaken att de oftast är mindre överaktiva och
aggressiva och därför inte uppmärksammas på samma sätt som pojkar.

2.4  Orsaker

Gillberg (1996) påstår att den vanligaste bakomliggande orsaken till DAMP är
ärftlighet. Någon – en farbror, moster, bror, kusin – har eller har haft liknande
problem i nästan 60 procent av samtliga fall.

DAMP kan också bero på en ren hjärnskada. Om så är fallet är det vanligast att
denna hjärnskada har uppstått under fosterstadiet. En mängd olika faktorer kan
medföra skador och funktionsstörningar i  fostrets nervsystem som sedan leder
till DAMP. Gillberg nämner en rad riskfaktorer, men de som han lägger mest
betoning på är alkoholmissbruk och storrökning. En hjärnskada kan också
uppstå vid för mycket tidig födelse, här pratar Gillberg om en riskzon då
förlossning sker under 24-32 graviditetsveckorna.
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2.5  Följdproblem

Barn som lever i problematiken DAMP tvingas inte bara att brottas med de
primära problem som handikappet innebär. Med primära problem menas de
oundvikliga svårigheter handikappet innebär, till exempel
koncentrationssvårigheter, problem med motoriken och perceptionen.  Barnet
måste tyvärr också ofta tackla en rad sekundära problem som försvårar vardagen
avsevärt för honom/henne. Sekundära problem kan definieras som problem vilka
inte ingår i kriterierna för DAMP. De är istället ett yttrande för de konflikter
som uppstår mellan barnet och dess omgivning. Tikkanen belyser problematiken
på ett bra sätt i sin bok ”Sofias egen bok”:

     Ta vilket MBD-barn som helst som har hunnit gå i skola några år och de
     sakkunniga kommer alldeles säkert att hitta en uppsjö av symtom på psykiska
     problem – osäkerhet, stor blyghet, undfallenhet, tillbakadragenhet, kaxighet,
     skrytsamhet, oro och rastlöshet, barnsligt beteende, en brist på rädsla, en
     tendens att utsätta sej för faror och många andra drag som inte återfinns bland
     psykiskt stabila jämnåriga. Frågan är bara vad som kom först och vad som
     kom sen (Tikkanen 1999, s 126).

Iglum (1997) pratar om tilläggsproblem och Kadesjö (2000) ger oss råd hur vi
ska hantera svårhanterliga beteenden som aggressivitet och trots medan Gillberg
introducerar begreppet  psykiatrisk tilläggsdiagnos. Enligt Gillberg (1996)
utvecklar minst två tredjedelar av alla barn med DAMP psykiska störningar.
Gillberg menar att 60 procent av barnen innan 17 års ålder  har någon form av
depression eller/och social beteendestörning. Orsak till depression är att barnet
ofta upplever livet som svårt. Att ständigt misslyckas i sina uppgifter och bli
missförstådd av sin omgivning leder till att barnet tappar tilltron på sig själv. De
depressiva symtomen kulminerar ofta runt sju till elva års åldern. Barnet har då
kommit till den insikten att han/hon avviker i jämförelse med sina jämnåriga.
Det som andra klarar utan större svårigheter i skolan vållar avsevärda problem
för en själv.

Med social beteendestörning avser Gillberg avvikelser i beteendet som framför
allt leder till lidande för omgivningen eller till handlingar som av andra skäl inte
är socialt acceptabla. Gillberg påvisar att den sociala beteendestörningen
accelererar efter det att barnet börjat skolan. Vid skolstart är det ungefär en av
tio som uppfyller kriterierna för social beteendestörning. Tre år senare är det
istället fyra till fem av tio som gör det.
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2.6 ADHD OCH ANDRA NÄRLIGGANDE DIAGNOSER

2.6.1  ADHD

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (på svenska: Hyperaktivitetssyndrom
med uppmärksamhetsstörnng).

Kadesjö (2000) nämner ett diagnosregister som används inom framför allt
psykiatrisk verksamhet och forskning i många länder, DSM III-R. Där definieras
olika psykiska störningar och beteende- och utvecklingsavvikelser genom
noggrant preciserade kriterier. För att få diagnosen ADHD skall barnet, enligt
DSM III-R, ha minst 8 av följande symtom eller beteendeproblem:

1) rastlöshet
2) svårigheter med att sitta stilla
3) lättdistraherad
4) svårigheter med att invänta sin tur
5) svarar rakt ut i luften
6) svårigheter med att fullfölja uppgifter
7) svårigheter med att hålla kvar uppmärksamheten
8) byter ständigt sysselsättning
9) svårigheter med att lyssna
10) tappar lätt bort saker
11) svårigheter med att inse faror (DSM III 2000, s 4).

Den stora skillnaden mellan en DAMP diagnos och en ADHD diagnos är att den
senare inte innefattar de barn som har påtagliga motoriska-perceptuella problem.
Gillberg påvisar att hälften av DAMP barnen uppvisar fullständiga kriterier för
ADHD. Vad som bör tilläggas är, vilket Duvner (1997) påpekar, att symtomen
ska föreligga i minst två olika miljöer/situationer, som skola, fritids eller
hemma.

2.6.2  Asperger syndrom

Asperger symtom är en autistisk störning hos en normalbegåvad person med
fungerande talspråk. Duvner (1997) menar att det är svårt att dra gränsen mellan
högfungerande autism och Aspergers syndrom. Enligt Gillberg (1996) är
Asperger syndrom en lindrig form av autism som innebär att individen i fråga
har svårigheter att intuitivt förstå hur andra människor tänker, känner och
reagerar. Detta yttrar sig i likgiltighet och ett självcentrerat förhållningssätt till
sin omgivning. Handikappet innebär vidare att barnet har svårt med ömsesidig
kontakt med sina jämnåriga och han/hon ser inte konsekvenserna av sitt
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handlande för andra människor. Ett barn med autism förstår överhuvudtaget inte
att andra människor har ett inre liv, att de känner och tänker.

Duvner (1997) presenterar diagnoskriterier för främst forskningsändamål. Dessa
kriterier ger oss dock en fingerhänvisning inom vilka områden barn med
Asperger syndrom har svårigheter. De har bland annat stora svårigheter ifråga
om ömsesidig social kommunikation, de har ofta monomana, snäva intressen
och de har ett tvingande behov av att införa rutiner och intressen. Vidare besitter
de tal- och språkproblem, problem vad gäller icke verbal kommunikation och
motorisk klumpighet.

2.6.3  Tourettes syndrom

Barn med Tourettes syndrom har multipla motoriska tics (ofrivilliga hastiga
rörelser) huvudsakligen i övre kroppshalvan, samt någon form av vokala tics
(Duvner, 1997). Igum (1999) skiljer på enkla och komplexa motoriska
respektive vokala tics. Exempel på enkla motoriska tics är blinkningar, grimaser
och magryckningar medan komplexa tics skulle kunna vara att man hoppar,
klappar i händerna eller kastar saker och  ting. Att man hostar, harklar sig eller
gäspar är exempel på enkla vokala tics medan upprepning av uttryck som ”OK”,
”Håll käft på dig”, ”Va” är exempel på komplexa vokala tics.

Problematiken med tics debuterar vid sjuårsåldern för att öka under
ungdomsåren och slutligen avta vid högre ålder. Ofta innebär Tourettes syndrom
ett livslångt handikapp. Tourettes syndrom innebär också ofta andra svårigheter
som till exempel tvångshandlingar, tvångstankar, uppmärksamhetsstörning och
överaktivitet, stamning, dyslexi och autistiska drag.

2.7  UTREDNING - DIAGNOS

2.7.1  Varför en diagnos?

Det huvudsakliga motivet för en diagnos är enligt Kadesjö (2000) att skapa
förståelse för barnets förutsättningar och svårigheter hos föräldrar, förskollärare,
lärare och hos barnet själv. En diagnos är inte bara ett medicinskt konstaterande
utan en diagnos ska främst generera i information och kunskap som gör att vi,
som lever tillsammans med barnet, kan tillrättalägga vardagen efter barnets
behov och förutsättningar. Med hjälp av information gör vi barnets beteende och
reaktioner begripliga och vi kan förklara hur barnet kan tänkas fungera i olika
situationer.
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Suominen (i Gravander & Souminen 1998), menar att för att lyckas i arbetet
med DAMP-barn är det viktigt att vi lyfter perspektivet och inte bara involverar
barnet i diagnosen. Vi alla som finns i barnets omgivning äger tillsammans
problemet, dvs  barnet, familjen, nätverket kring familjen (daghem, skola och
hälsovård) och samhället. Det hjälper inte att utifrån en av dessa instanser sätta
in åtgärder. Utan ett väl genomtänkt samarbete instanserna emellan är
nödvändigt för att uppnå bästa möjliga resultat. Suominen (ibid) introducerar
begreppet nätverksdiagnos, där han tar hänsyn till ovan nämnda instanser. Han
ser inte denna typ av diagnos som ett alternativ till den neurologiska diagnosen
utan snarare som ett komplement. En sådan diagnos kan sedan leda till ett
rehabiliteringsprogram som involverar alla berörda parter.

2.7.2 När ska diagnosen ställas?

Först i femårsåldern kan diagnosen DAMP ställas med rimlig säkerhet (Duvner,
1997). De barn som får en diagnos innan de kommit i kontakt med skolvärlden
är de som har föräldrar som upplever en problematik i samband med sitt barns
uppväxt och som därför själva har sökt hjälp utifrån. Detta innebär att 1/3 till
hälften av DAMP barnen upptäcks innan skolstart (Gillberg 1996). Gillberg
föreslår att senast när barnet går i årskurs ett eller två bör screening för DAMP
genomföras. Olika screeningprogram innebär att man kartlägger barnets
situation genom att ställa frågor om barnet och genom att låta barnet utföra
enkla rörelseuppgifter samt att man observerar barnet i olika situationer. Den
bästa lösningen enligt Gillberg skulle vara att screening för DAMP genomfördes
på alla barn vid fem till sex års åldern vid barnavårdscentralerna och att man
därefter vidtar en uppföljning i skolan två år senare.

2.7.3  Vem ska ställa diagnosen?

För att ställa en adekvat diagnos krävs ett samarbete mellan medicinisk,
psykologisk, pedagogisk kompetens (Duvner, 1997). Den viktigaste
komponenten för att erhålla en fullständig redogörelse för barnets situation är
dialogen med föräldrarna. Genom föräldrarna får expertisen den
bakgrundsinformation om barnet och övriga familjemedlemmar som är av
avgörande betydelse i det slutgiltiga utlåtandet om barnet. Kadesjö (2000) menar
att samarbetet mellan skolhälsovård, övrig elevvårdspersonal och lärare är
oerhört viktigt. Det ligger på skolhälsovårdens ansvar att hitta dessa barn genom
att genomföra återkommande hälsoundersökningar. Kadesjö (ibid) hävdar att
genom den närhet som skolhälsovården har till barnets skolsituation och
tillsammans med möjligheter att samarbeta med skolpsykolog och speciallärare
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finns det goda förutsättningar att skapa en fungerande skolsituation för DAMP-
barn.

2.7.4 Hur ställer man diagnosen?

Vid en diagnosticering utgår man ifrån en läkarundersökning och en
neuropsykologisk bedömning samt en frågeformulärsskattning (Gillberg, 1996).
Läkarundersökningen omfattar en sedvanlig kroppsundersökning och en
motorisk/neurologisk bedömning där man undersöker motoriska delfunktioner.
Vid läkarundersökningen samtalar man med vårdnadshavare  för att ta fasta på
barnets aktuella beteende, hur barnet har utvecklats fram till tidpunkten för
undersökningen och sjukdomar och traumatiska upplevelser av olika slag. Den
neuropsykologiska bedömningen ger information om allmän begåvningsnivå
och om profilen är den för DAMP karakteristiska eller inte.
Frågeformulärsskattning ska ge en bild av barnets aktuella aktivitetsnivå,
koncentrationsförmåga och impulskontroll.

2.8  ÅTGÄRDER OCH HABILITERING

Gillberg (1996) använder sig hellre av begrepp som åtgärder och habilitering
istället för termen behandling i arbetet med att arbeta fram en fungerande vardag
för barn med DAMP. Han menar att ordet behandling leder till tankar om bot
och det ger i det här fallet fel indikationer. Man kan inte bota DAMP, däremot
kan man lindra och minska handikappet. Vilken typ av åtgärder är då relevanta
att sätta in? Vad som är viktigt att poängtera är att det finns ingen universal
lösning. Precis som alla barn är olika individer är också barn med diagnosen
DAMP olika individer. Man måste se till varje enskilt fall och beakta vilken
familj barnet liver i, hur skolan fungerar och vilken barnets grundpersonlighet
är. Syftet enligt Gillberg med en åtgärdsplan är:

    att få till stånd en förbättrad livssituation genom insikt i de egna svårigheterna
    och en attitydändring på grundtemat att det går att leva med funktions-
    störningar utan alltför stora psykosocial handikapp (Gillberg 1996, s 161).

Detta innebär i praktiken att det inte bara handlar om att se barnet som den
viktigaste aktören i habiliteringen utan vi måste också se till den omgivning
barnet lever i och förändra föräldrars, kamraters, lärares, attityder genom
förståelse och kunskap och därmed få ett fungerande nätverk som på bästa sätt
kan stötta barnet utifrån dennes förutsättningar.
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Genom information, i både skriftligt och muntligt format, måste man eftersträva
att förmedla kunskap och förståelse för barnets situation. Det finns mycket
adekvat skönlitteratur som behandlar temat på ett lysande sätt. Ett exempel är
Sofias egen bok skriven av Märta Tikkanen (1999), där hon berättar om sin egen
dotter som vid sju års ålder får diagnosen MBD (denna term har numera i
Norden ersatts med DAMP). Det finns olika aktuella intresseföreningar som inte
bara informerar men som också fungerar som ett forum där familjer i lika
situationer kan träffas och hämta kraft och inspiration (Gillberg 1996).

Familjestöd i form av ekonomiska och psykologisk-pedagogiska stödinsatser
måste sättas in för att hjälpa familjen i deras utsatta situation. Det är inte helt
ovanligt att en familjemedlem väljer att gå ner i tjänst för att bättre kunna finnas
till för barnet. I sådana fall kan man få ekonomisk hjälp genom att söka
vårdbidrag. Att leva tillsamman med ett DAMP-barn är krävande och familjer
känner ofta frustration, hjälplöshet och uppgivenhet. Det är då viktigt att få
samtala med någon professionell, som till exempel barnläkare eller psykolog,
som objektivt kan handleda och ingjuta hopp och inspiration. Vad gäller
pedagogiska stödinsatser så borde hälften eller mer av alla DAMP-barn
undervisas enskilt eller i liten grupp. Helt klart är att skolan som erbjuds i dag
passar inte våra DAMP-barn! (Gillberg 1996).

Ca 20 procent av DAMP barnen är betjänta av motorisk träning. Vad som är
viktigt är att träningen upplevs som positiv och att den ska passa in med övriga
sysselsättningar.

I fall med svår DAMP kan det vara relevant att sätta in medicinering. Mediciner
med centralstimulerande effekt, som Amfetamin och Metylfenidat, har använts
med framgång. Effekten är ökad vakenheten i det centrala nervsystemet vilket
leder till ökad koncentrationsförmåga och vilket gör att barnet bättre kan
kontrollera sin aktivitetsnivå och därmed förbättras också inlärningsförmågan.
Bieffekter är viktminskning och minskat sömnbehov. Bieffekterna är reversibla,
dvs de försvinner när medicineringen upphör. Att medicinera våra barn med
knark väcker naturligtvis många heta känslor. I de fall där Amfetamin används
är doserna så små att det finns ingen risk till narkotiskt beroende (ibid).

2.8.1  Bemötande och förhållningssätt som underlättar vardagen.

Inget barn klarar sig utan oss vuxna. Alla barn behöver omvårdnad, kärlek,
stimulans, någon som förmedlar hur man ska uppföra sig, någon som sätter
gränser, någon som helt enkelt guidar dem genom livet på vägen till
vuxenvärlden. Barn med DAMP är inga undantag, de behöver också allt det här
med den skillnaden att de behöver så mycket mer av allt.
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Vilket redan nämnts vid flera tillfällen är förståelse och kunskap om DAMP-
barnets situation förutsättningen för att jag som vuxen ska kunna fungera som ett
stöd för barnet. Det gäller att se till varje enskilt barns speciella utgångsläge, alla
fungerar olika och har därmed också behov av olika stödsinsatser. Det finns
dock några förhållningssätt som underlättar vardagen för de flesta DAMP barn
(Kadesjö, 2000):

• Uppmuntran och beröm istället för tjat och kritik.
Dessa barn utsätts ofta för ständigt tjat, tillrättavisningar och påpekanden från
sin omgivning. Detta förhållningssätt undergräver barnets självförtroende och
är bara destruktivt för samspelet mellan barnet och den vuxne. För att kunna
uppmuntra och berömma istället för att tjata och kritisera måsta man förstå
barnets speciella svårigheter. Man måste ställa rimliga krav på barnet för att
ge barnet en rimlig chans till framgång. I skolan behöver barnet tydligt
avgränsade arbetsområden att arbeta efter. Det gäller att hela tiden
uppmärksamma barnet i vardagssituationer och ge positiv feedback. Det må
vara banala situationer för andra barn, men för ett DAMP-barn kan det vara
en enastående prestation att leka koncentrerat på gården och det måste barnet
få veta av oss vuxna.

• Struktur och rytm i vardagen.
Det underlättar inte bara barnets vardag utan också de som delar vardagen
med barnet att skapa en förutsägbar vardag. Med hjälp av yttre ramar,
ingripanden och rutiner får barnet den livlina den så väl behöver i sin
kaotiska värld. Fasta rutiner innebär att olika situationer blir välbekanta för
barnet och det blir därmed lättare att sortera bort sånt som är onödigt att bry
sig om.

• Tydlighet och gränser
När man ger instruktioner till ett DAMP-barn måste man vara mycket tydlig.
Ofta måste man dela upp instruktionen i olika delar. En instruktion i en
mellanstadieklass kan t ex lyda:  ”Ta upp era matteböcker, slå upp sidan 64
och räkna två sidor framåt och räck upp handen när ni är färdiga”. Ett
DAMP-barn som regerar på första impulsen hör bara början av instruktionen,
därför måste man översätta instruktionen till stegvisa uppmaningar: ”Ta upp
matteboken…. (paus under det att barnet tar upp matteboken), slå upp sidan
64…”. Gränssättningen bör vara en enad insats. I skolans värld innebär det
att det måste finnas ett samarbete mellan olika kollegor så att alla bemöter
barnet med genomdiskuterade strategier. Självklart ska DAMP barn bemötas
med krav, precis som alla andra barn. Vad vi måste tänka på är att vi ställer
krav som korresponderar med barnets förmåga och som det kan få hjälp med
att uppfylla.
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2.9  DAMP-BARN OCH DERAS SKOLSITUATION

Skolsituationen ställer nya krav på våra DAMP-barn: de ska sitta stilla, vänta på
sin tur, pyssla med en och samma uppgift en längre tid, fungera i grupper osv.
För ett barn som handlar impulsivt och som dessutom har bristande förmåga att
anpassa sin aktivitetsgrad till situationen vållar denna nya miljö genast
bekymmer. Till problembilden hör också att hälften av alla barn med DAMP har
dyslexi och en femtedel har dyscalculi (specifika svårigheter med matematik på
motsvarande sätt som de som har dyslexi) Gillberg (1996). Iglum (1999) hävdar
att dessa typer av svårigheter bör betraktas som parallella problem och inte
något som beror på DAMP. Åtgärderna ska vara desamma som för andra elever
med sådana svårigheter, under förutsättning att man tar hänsyn till elevens korta
uppmärksamhetsvidd, motivationsproblem och rastlösa beteende.

2.9.1  Inlärningssituationen

För att ett DAMP-barn ska effektiv lära sig måste barnets hela situation i
klassrummet tillrättaläggas och som lärare måste använda mig av en genomtänkt
pedagogisk strategi i förmedlingen av kunskap (Kadesjö, 2000). Här är det
viktigt att förstå att jag som pedagog måste känna barnet; veta vilka starka
respektive svaga sidor han/hon har; veta hur han/hon reagerar i vissa situationer;
ha klart för mig vad jag rimligen prestationsmässigt kan förvänta mig. Utan
förståelse för barnets situation och en teoretisk överbyggnad har man ingen nytta
av metodiska tips (Iglum 1997).

Kadesjö (2000) presenterar några pedagogiska principer i arbetet med DAMP-
barn:

• Att utgå ifrån barns tänkande. Utgångspunkten i undervisningen måste vara
barnets egen föreställningsvärld och hur barnet tänker när det möter
uppgiften. Något annat att ha i åtanke när man undervisar barn med stora
koncentrationssvårigheter är att de ofta är beroende av att kunna knyta sitt
tänkande till konkret material, till något de håller i handen eller kan se
framför sig.

• Prat-pedagogiken fungerar inte i arbetet med dessa barn; vid långa
förklaringar stänger de successivt av uppmärksamheten. Istället kan man
fånga deras uppmärksamhet genom att berätta med inlevelse och dramatik.

• Barnet behöver hjälp med att öka sin problemlösningsförmåga, för att bli
bättre på att lära. Med hjälp av en vuxen kan barnet lära sig att stanna upp
inför en uppgift och tänka efter vad det egentligen är som ska utföras istället
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för att möta uppgiften på ett impulsivt, icke reflekterande sätt. Målsättningen
ska vara att barnet blir medvetet om hur det handlar i en inlärningssituation
och därmed också kunna styra sin inlärning genom att själv planera,
kontrollera och styra sitt arbete.

2.9.2  Tillrättaläggande av aktiviteter

Precis som alla andra skolbarn måste barn med stora koncentrationssvårigheter
få uppleva framgång i sitt arbete för att känna sig motiverade att ge sig i kast
med skolarbetet. Därför är det viktigt att arbetet delas upp i delmoment som är
lättöverskådliga och som upplevs som möjliga att genomföra för eleven. Läraren
måste hela tiden vara lyhörd för barnets utvecklingsnivå och lägga ribban
därefter. DAMP-barn är beroende av korta arbetspass och lektionerna måste
därför erbjuda naturliga pausinslag, då barnet kan lämna klassrummet utan att
det skapar oro bland de övriga barnen. När barnet väl klarat av en uppgift är det
inte motiverat att fortsätta i samma anda, istället är det bättre att erbjuda en ny
aktivitet. Iglum (1997) föreslår aktivitetsbyten där man blandar lugna och mer
fysiskt krävande aktiviteter. Vad gäller uppläggning av det som ska läras in
förespråkar Kadesjö (2000) att läraren producerar eget material. Det traditionella
materialet som skolan erbjuder med tjocka läroböcker och med ofta kompakt
text kan få barnet att ge upp utan att ens försöka. I stället är lösbladssystem att
föredra. Då har läraren valmöjligheten att ta med det som hon anser är viktigt för
just den eleven samt möjlighet att utforma materialet så det passar eleven. När
man introducerar ett nytt arbetsområde måste detta ske varligt. Iglum (1997)
föreslår att förhållandet mellan gammalt och nytt stoff bör vara 9:1 eller 8:2.
Barnets inlärningssituation måste hela tiden vara präglad av frekvent
återkoppling. Att sitta stilla en längre tid och arbeta koncentrerat med en och
samma uppgift är en oerhörd prestation för dessa barn och det måste de få veta.
Överös beröm och man har så mycket tillbaka i arbetet med dessa barn.

2.9.3  Stödinsatser i form av annan personal

Undervisning under speciella former eller i ordinarie klass är ett
ställningstagande som måste göras när man handhar barn med DAMP (Kadesjö,
2000). Vad som måste fungera som den avgörande faktorn för hur man planerar
barnets skolgång är barnets individuella förutsättningar. Att isolera barnet från
den övriga klassen för att enskilt arbeta med specialläraren är kanske inte alltid
den bästa lösningen. Skolan innebär så mycket mer än inlärning av ämnena på
schemat. På varje skola ska det finnas kunniga personer av olika
personalkategorier som tillsammans med klassläraren genomför en planering för
barnets skolgång och ser till att rätta stödinsatser sätts in. Specialundervisningen
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med sin möjlighet till individualisering är ett nödvändigt komplement och extra
stöd i arbetet med barn med stora koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2000)
menar att speciallärarens huvuduppgift är ”att ge ett barn möjlighet att lära sig i
sitt eget tempo och på sin nivå med stöd av riktade instruktioner och täta
reaktioner från läraren” (Kadesjö 2000, s 127). Det kanske viktigaste i
samarbetet med specialläraren är att eleven inte upplever det som negativt att
lämna den ordinarie klassundervisning för att istället gå till specialläraren.

Ett annat alternativ till stödinsatser är personlig assistent som följer barnet under
skoldagen och fungerar som ett konstant stöd. Den personliga assistentens
uppgift är att lära känna barnet och utveckla en nära relation till det för att bli
den som verkligen kan se och förstå hur barnet fungerar. Detta ger den
personliga assistententen en möjlighet att hela tiden ligga ett steg före barnet;
hon kan många gånger förutse barnets handlande och därmed fungera som en
bromskloss när barnets beteende börjar urarta. På så sätt kan de tillsammans
minska barnets upplevelser av misslyckanden och istället förstärka barnets
självförtroende. En skriftlig arbetsplan som anger målsättningen med den
personliga assistentens arbete ska upprättas (ibid).

Ett annat alternativ till stödinsatser som Kadesjö (2000) nämner är förstärkning i
grupp, vilket skulle vara en personlig assistent som fungerar som ett allmänt
stöd i klass med flera barn med behov av extra hjälp. Denna konstellation
innebär att hon inte ensam är ansvarig för ett barn utan blir istället en i
arbetslaget.

2.9.4  Miljön i och utanför klassrummet

För att inlärningen ska fungera optimalt i ett klassrum krävs en inlärningsvänlig
atmosfär i klassrummet, detta gäller för alla barn. Enligt Kadesjö (2000)
kännetecknas en inlärningsvänlig atmosfär av att eleverna:

- känner sig accepterade och omtyckta
- vet vad de får och inte får göra och varför man sätter gränser
- möter tolerans, förståelse, intresse och respekt
- får uppmuntran, beröm och erkännanden
- får hjälp med sina svårigheter
- får pröva nya idéer
- känner att de duger (Kadesjö 2000, s 135-136)

För barn med koncentrationssvårigheter kan utformningen av lokaler vara
avgörande för hur barnet ska lyckas i sitt arbete. Ett välorganiserat klassrum är
att föredra, vilket inger trygghet för barnet som då vet var saker och ting
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befinner sig. Vidare bör man fundera på barnets placering i klassrummet. Enligt
Kadesjö (2000) är det viktigt att placeringen innebär att läraren har möjlighet till
samspel och ögonkontakt med barnet. En annan åtgärd som kan bli aktuell när
till exempel eleven har dåligt korttidsminne är att hjälpa eleven att orientera sig i
schemat. Iglum (1997) föreslår att man i början av dagen skriver upp schemat på
tavlan och varefter dagen går markerar man var man befinner sig och repeterar
vad som återstår. En fungerande strategi för att hjälpa barnet att orientera sig i
skolans utrymmen kan vara att ha bilder, skyltar, färgkoder med mera i klassrum
och korridorer samt på skåp- och  klassrumsdörrar.

2.9.5  Relation lärare /elev

Att skapa ett fungerande ömsesidigt förhållande mellan läraren och eleven är
nödvändigt för att en fungerande skolgång ska kunna realiseras för våra DAMP
barn. Verkligheten visar att dessa barn allt för ofta möts med oförstående och
okunskap vilket resulterar i frustration, irritation och ilska. Barnet skapar
osäkerhet hos läraren och denne börjar kanske tvivla på sin egen kompetens.
Bara med kunskap och medvetet reflekterande kan läraren bryta den onda
cirkeln som så lätt uppstår i arbetet med DAMP-barn. Kadesjö (2000) är av den
åsikten att läraren som lyckas verkligen se ett barn med DAMP kan komma att
bli anledningen till att barnet accepterar skolan.

I sitt arbete med dessa barn är det viktigt att man som vuxen inte låter känslorna
ta överhand. Barnets beteende får inte tolkas som ett personligt angrepp. Istället
måste man attackera problematiken ur en objektiv synvinkel där man hela tiden
tänker på barnets intresse. Istället för att fråga sig varför barnet gör så här mot
mig bör man ställa sig frågan: Hur kan jag hjälpa barnet ur denna situation?
Kadesjö (2000) summerar det hela i några väl valda ord: ”… agera istället för
att reagera”. (Kadesjö 2000, s 133)

I arbetet med DAMP barn har varje lärare behov och rätt till handledning. Dels
har inte en klasslärare den kompetens som krävs i konfrontationen med dessa
barn, dels är det psykiskt påfrestande och man behöver ofta en samtalspartner.
Viktigt är också att handledning sker kontinuerligt, inte bara när akuta problem
uppstår.

2.9.6  Situationer utanför klassrummet

En skoldag består inte bara av ett antal lektioner utan den erbjuder en rad andra
aktiviteter som till exempel raster, måltider, omklädnad före och efter
gymnastiken och korridorstunder. Dessa situationer innebär ett virrvarr av
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intryck för DAMP-barn och utan planering blir de svåra att hantera för dessa
elever. Kadesjö (2000) pekar på en rad enkla åtgärder som kan rädda barnet från
att alltid hamna i konflikt med sina kamrater. För att slippa trängas i
korridorerna kan barnet gå ut på rast några minuter tidigare än sina
klasskamrater. I matsalen ska inte barnet inte behöva stå i kö och alltid sitta vid
samma bord som läraren. Vid gymnastiken kanske en lösning är att en vuxen
finns med vid omklädnad och kanske eleven ska slippa att duscha för att slippa
trängas med kamrater i ett litet utrymme. Vi vuxna måste uppmärksamma vilka
situationer det är som skapar problem för dessa elever och sedan utifrån
situationen och elevens förutsättningar upprätta adekvata åtgärder.

2.9.7  Samarbete med hemmet

En viktig komponent för att lyckas i arbetet med ett barn med stora
koncentrationssvårigheter är att läraren är i ständig dialog med föräldrarna. De
ska vara insatta i barnets skolsituation. Föräldrarna är experter på sina barn och
deras berättelser kan ge skolan värdefull information som underlättar arbetet
med barnet. Det är viktigt att dialogen mellan föräldrar och lärare sker på en
basis där alla berörda parter känner förtroende för varandra och att har barnets
bästa i åtanke. Kadesjö (2000) ger ett förslag på vad man som lärare bör tänka
på inför ett samtal med föräldrarna.

• När man som lärare pratar om barnet ska man utgå ifrån konkret handlande;
Vad gör barnet i vissa situationer? istället för att komma med allmänna
omdömen som ”Han är bråkig” eller ”Han är elak mot andra barn” (Kadesjö
2000, s 173). Att kritisera någons barn är oerhört känsligt och det är lätt att
föräldrarna hamnar i försvarsställning. Du som lärare måste hålla dig på ett
professionellt plan och inte låta känslorna prata.

• Min uppgift som lärare är att ringa in vad barnet har svårt med i skolan, inte
att ställa frågor som ”Varför beter sig ditt barn som det gör?” Denna typ av
frågeställningar försätter ofta föräldrarna i en försvarsposition där de
upplever att jag som lärare har en negativ uppfattning av deras barn.

• Det gäller att vara införstådd med att vi vuxna som befinner oss dagligen i
barnets närhet kan uppleva barnet olika. Det får inte bli en maktkamp mellan
föräldrar och lärare där man försöker bevisa en sann bild av barnet. Samtal
ska leda fram till gemensamma upplevelser av barnets svårigheter och
realistiska förväntningar på varandras insatser för barnet.
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3.0  METOD

Efter att ha tillbringat veckor med att fördjupa mig i litteraturen som tar upp
DAMP-problematiken var det dags att på ett eller annat sätt stämma av med
verkligheten. Jag har valt att använda mig av intervjumetoden framför
observationer och enkäter eftersom mitt syfte med intervjuerna var att få ta del
av hur människor upplever att arbeta och/eller leva med barn som har DAMP.
Med detta som utgångspunkt  har jag därför valt en ostrukturerad intervju som
ger större utrymme för intervjupersonerna att svara inom (se bilaga). Vad gäller
standardisering av intervjufrågorna har jag valt, i den mån det är möjligt, att
ställa likalydande frågor i samma ordning till varje intervjuperson. Anledningen
till detta förfaringssätt är att jag vill kunna få flera utsagor om hur situationer
upplevs och därmed kunna göra en jämförelse (Patel & Davidsson 1999).

3.1  Urval

Jag har intervjuat tre personer som på ett eller annat sätt är insatt i DAMP-
problematiken. Intervjuperson nummer ett är en man som arbetar på ett
högstadium som speciallärare. I intervjun med honom utgår jag från hans
dagliga arbetssituation där personen i fråga har kontakt med ett DAMP-barn
som går i årskurs åtta. Intervjuperson nummer två är en kvinna som för tillfället
arbetar som speciallärare. I intervjun utgår vi dock ifrån tidigare erfarenheter då
hon arbetade som personlig assistent. Från årskurs fyra till vårterminen i sjuan
fungerade hon som personlig assistent till en pojke och det är utifrån arbetet med
honom svaren på frågorna är grundade. Intervjuperson nummer tre är en kvinna
som arbetar som gymnasielärare och hennes erfarenhet med DAMP-
problematiken grundar sig på att hon är mor till en pojke med DAMP. Hennes
son är idag 14 år och ska till hösten börja på högstadiet. Tack vare att hon har
skolan som sin arbetsplats har hon en insikt i hur skolvärlden fungerar, vilket
många andra föräldrar saknar. Därmed har hon också från första början kunnat
agerat på ett självsäkert och givande sätt för sin sons räkning vad gäller hans
skolgång. Detta är att ha i åtanke när man tar del av hennes erfarenheter.

3.2  Genomförande

Jag bestämde mig redan i ett tidigt skede att jag skulle utföra intervjuer i
samband med mitt fördjupningsarbete om DAMP. Endast en
litteraturgenomgång ger inte den fördjupning jag eftersträvar. Med hjälp av
intervjuer känner jag att får en möjlighet att jämföra teori och verklighet. Ett
nödvändigt moment för att kunna skaffa mig en användbar beredskap inför min
kommande karriär som lärare. De personer som jag har valt att intervjua är



25

människor som jag har kommit i kontakt med genom min lärarutbildning. Mina
första två intervjupersoner är skolpersonal jag träffat på under mina olika
praktikperioder. Min tredje intervjuperson är en kvinna jag träffade i samband
med att hon föreläste om DAMP.

Mitt första steg var att ta telefonkontakt med dessa personer. När jag väl
klargjort vem jag var och vilket mitt ärende var möttes jag varje gång av positiva
ord och alla var villiga att ställa upp på en intervju. Jag skickade ut mina
intervjufrågor till respektive intervjuperson ca en vecka innan för att personen i
fråga skulle få en uppfattning om inom vilka områden jag var intresserad att
fördjupa mig inom. Framförallt är det barnets skolsituation som jag är
intresserad av och därför ligger också fokuseringen på frågor som berör ett
DAMP barns skolgång.

Intervjuerna tog mellan en till två timmar att genomföra. Jag valde att spela in
intervjuerna och det var ingen av intervjupersonerna som hade något emot detta.
Att sedan skriva ut intervjuerna var tidskrävande men resultatmässigt sett
absolut värt det.

4.0  RESULTAT

Som jag redan nämnt valde jag att genomföra en ostrukturerad intervju eftersom
jag ville ha så uttömmande svar som möjligt. Min målsättning var att ge
intervjupersonen chansen att fritt kunna berätta om hur han eller hon upplever
hur det är tt arbeta och/eller leva med ett barn som har diagnosen DAMP samt
hur man rent konkret arbetar med dessa barn. Jag har utgått ifrån samma
intervjufrågor vid varje intervjutillfälle men beroende på intervjupersonens
förhållande till DAMP barnet har intervjuerna tagit lite olika vägar. Ibland har
jag känt mig tvungen att ställa delfrågor, vilka inte finns med från början för att
erhålla en rättvis helhetsbild av situationen. Jag har valt att redovisa intervjuerna
i sin helhet dels för att den tredje intervjun markant skiljer sig och dels för att
kunna använda dem som referensmaterial när man tar del av diskussionen som
sedan följer. Nedan följer intervjuerna nedskrivna i sin helhet. Jag har
naturligtvis fått de intervjuades tillåtelse att presentera intervjuerna i mitt arbete.
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4.1  INTERVJU 1

1.  Vad tänker du på när du hör begreppet DAMP?

Barn som kallas stökiga och bråkiga.

2.  Hur lång erfarenhet har du av DAMP-barn?

Snart fyra år. Jag har arbetat två år som personlig assistent åt ett DAMP barn,
när detta gick i årskurs tre och fyra. Jag arbetar nu sedan snart två år tillbaka
som speciallärare på högstadiet, där jag har kontakt med ett DAMP barn.

3. Vad är karakteristiskt för just det här DAMP-barnet som du nu har
kontakt med?

Han kan inte sitta still några längre stunder. En typisk situation är att han efter
bara några minuters arbete ställer sig upp, cirkulerar en stund och sedan sätter
sig igen. Han är högljudd. Har ingen koll på sina grejor, var de är eller vad han
ska ha med sig. Han är lättstörd, kan inte fokusera eller koncentrera sig  på
någonting någon längre stund. Han blir störd av väldigt små saker som alla
andra klarar att filtrera bort.

4. Hur gick ni tillväga i planerandet vad gäller barnets skolgång när han
började på högstadiet? Vilken skolpersonal var inblandad?

Ingen speciell planering gjordes för honom eftersom önskan från honom och
föräldrarna var att han skulle gå i vanlig klass. De ville inte ta emot de
stödinsatser i form av annan personal och tillrättalagda aktiviteter som fanns att
tillgå. Vi alla (lärare som berördes) ansåg att han behövde massor av hjälp men
om föräldrar och eleven säger nej till hjälp väljer skolan att inte göra något.

Hur fungerade det?

Det fungerade dåligt, speciellt det här med att ha koll på saker och ting.
Klasserna är alldeles för stora för honom. Kommentarerna från lärarna är att han
bara skriker rätt ut och att han aldrig har någon ordning på sina grejor. Han är ett
ständigt orosmoment. När det uppstår konflikter är han oftast inblandad. Han har
hamnat i en ond cirkel där allt bara upplevs negativt och vad som hänt nu är att
han gett upp istället. För att ge ett exempel: Han fick möjligheten att göra ett
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teknikprov i lugn och ro och hans kommentar var: ”Det spelar ingen roll, det blir
IG i alla fall”. Han vet att han inte hänger med i de andras tempo och att det inte
hjälper om han sitter hemma och pluggar.
Det gick en tid sedan kom lärarna fram till att situationen var ohållbar. Det
funkade inte att ha med honom i vanlig undervisning och vi hade då kommit till
vårterminen i sjuan.

Vad gjorde ni då?

Då fick han komma hit ner till mig, till den s.k. lilla gruppen som består av ett
gäng grabbar som ligger för långt efter vad gäller kunskaper för att hänga med i
vanlig undervisning. Han får vara här och ta det lite lugnt och målsättningen är
att fokusera på baskunskaper i svenska, matte och engelska.

Går han bara i den lilla gruppen eller går han också i den vanliga klassen?

Han går i den vanliga klassen också. Han är inte alls många timmar per vecka  i
den lilla gruppen. Han kommer till mig vid fem tillfällen per vecka, då vi främst
koncentrerar oss på att fylla hans kunskapsluckor vad gäller svenska och matte.
Tre gånger i veckan, när övriga klassen har engelska, lämnar han klassen för att
istället delta i specialengelska. Dessutom träffar han en annan speciallärare en
gång i veckan för lästräning.

5. Hur skulle du definiera din roll som speciallärare?

Det handlar om att försöka motivera. Att föra en dialog med barnet; få honom
att tänka framåt, att få honom att inse att man behöver vissa kunskaper för att
klara sig. Han ska inse att ju mer han får med sig desto bättre, att det gynnar
honom i längden. Vidare handlar det om att hjälpa honom att hitta knep hur han
själv ska kunna lära sig.

6. Hur fungerar samarbetet mellan dig och berörda lärare och vad är
viktigt att tänka på vid utformning av lektioner och arbetsuppgifter?

Jag har inget direkt samarbete med just ämneslärarna, men däremot med de
andra två speciallärarna. Från dem får jag mycket av det material som jag ger x
att arbeta med. I det här fallet handlar det om arbetsuppgifter på
mellanstadienivå. Men det finns ingen struktur, mer än att det är just
baskunskaperna vi jobbar med. Själva målet är att få så bra baskunskaper som
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möjligt i svenska, matte och engelska. Förutom material som jag får från de
andra speciallärarna har jag tillgång till dataprogram och olika spel.

Mycket av tiden går till att motivera honom att göra något överhuvudtaget. Han
är extremt omotiverad och vill oftast inte göra någonting. En sak som jag tycker
fungerar väldigt bra är när man använder sig av tydliga ramar. Man ger honom
en uppgift med uppmaningen att detta ska du slutföra innan du går härifrån. Det
är då naturligtvis viktigt att man med säkerhet vet att han fixar det. Blir han
sedan färdig med uppgiften innan lektionstidens slut kan han få göra något han
tycker om, som till exempel att surfa på internet. Men om han å andra sidan inte
slutför uppgiften får han sitta kvar tills han blir färdig.

Vad gäller själva arbetsuppgifterna fungerar lösblad bra; när de enkelt kan se
slutet och vad det är de ska göra. Böcker överhuvudtaget bör undvikas. De hittar
alltid intressantare stycken än det de ska läsa för tillfället. Det bästa är att
kopiera det aktuella arbetsområdet och då har man också möjlighet att korta ner
texten och kanske klippa bort onödiga bilder.

7. Andra aktiviteter som raster, måltider, korridorsituationer, gympa är
ofta prövande situationer för våra DAMP barn. Hur kan man på bästa
sätt hjälpa dem i dessa situationer?

Att hela tiden föra en dialog med dem när det uppstår konflikter. Hjälpa dem att
se deras roll i händelseförloppet. De har svårt att efteråt se sammanhang och att
de kanske själva många gånger är anledningen till konflikten och därmed också
svårt att förstå varför kamraterna blir förbannade. Det handlar om att ge dem
social kompetens genom att ta tag i konflikter och förklara varför det blev som
det blev.

8. Vad tänker du på när det gäller den fysiska miljön som t ex möbleringen
i klassrummet, färger, material, väggar mm?

Rummet som den lilla gruppen finns i har ganska kala väggar, det finns en och
annan tavla men inget som pockar på uppmärksamhet.

9. Hur reagerar klasskamraterna på honom? Informerade ni de andra
eleverna och deras föräldrar om barnets handikapp och hur gick ni i så
fall tillväga?
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Han upplevs givetvis som jobbig och störig i och med att han är högljudd och
inte sitter stilla. Det blir ofta lite uppjagad stämning och det hela kulminerar ofta
i att någon blir förbannad. Allt blir så dåligt runtomkring honom; kamraterna
skäller på honom och läraren tjatar…allt blir bara negativt.

10.  Hur fungerar samarbetet mellan skola och föräldrar.

Föräldrarna har inte accepterat diagnosen, eller inte förstått vad den innebär,
eftersom de väljer bort  den hjälp de skulle kunna få. Jag känner att det är pojken
som styr familjen, det han inte är intresserad av att göra behöver han inte heller
göra för sina föräldrar. Detta är naturligtvis olyckligt eftersom han själv inte
inser hur mycket hjälp han egentligen behöver.

11.  Får du och övriga lärare någon form av handledning? Annat stöd?

Nej. På den förra skolan där jag arbetade hade jag lite handledning från
skoldaghemmet. Vi träffades en gång i månaden under ett halvår.

12.  Hur anser du att beredskapen generellt är på skolorna vad gäller
      arbetet med DAMP barn?

Dålig.
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4.2  INTERVJU 2

1. Vad tänker du på när du hör begreppet DAMP?

Då tänker jag på okoncentrerade, struliga barn.

2. Hur lång erfarenhet har du av DAMP-barn?

Åtta år. Sju år på en tidigare skola och ett år där jag befinner mig nu.

3. Vad var karakteristiskt för det barn du var personlig assistent till en
     längre tid?

I årskurs fem blev han medicinerad och situationen kring detta barn förbättrades
avsevärt. Men innan medicinering sattes in var han som två olika människor.
Han var väldigt aktiv och strulig. Det hände hela tiden saker omkring honom.
Han kunde inte sitta still, han hamnade ständigt i konflikter, vilka han inte själv
kunde reda ut. Han hade en mycket dålig självkänsla. Han var som ett vilddjur,
men efter medicineringen lugnade han ner sig. Han hamnade fortfarande i
konflikter men han kunde handskas med dem bättre. Jag övade ständigt med
honom på att hantera konflikter. Uthålligheten var från början en minut men den
blev bättre och bättre ju lugnare han blev.

4. Hur gick ni tillväga i planerandet vad gäller barnets skolgång när han
     började på mellanstadiet? Vilken skolpersonal var inblandad?

Det gick jättebra på den här skolan. Innan han började årskurs fyra hade vi som
nätverksträffar då föräldrar, klassföreståndare, psykolog, sköterska, skolledning
och jag träffades. Det var många i den här gruppen som inte hade erfarenhet hur
man på bästa sätt skulle gå vidare med pojkens skolgång. Men arbetet
underlättades av det faktum att jag och psykologen hade upplevt pojken under
hans år på lågstadiet. Tillsammans lade vi upp hur vi ville arbeta. Regler och
rammar…strävt…tråkigt…så här ska vi jobba. Vi hade tur att föräldrarna var
inne på samma spår. Det är ju det som är halva arbetet: att man strävar åt ett och
samma håll.
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5. Hur skulle du definiera din roll som personlig assistent?

Att den är oerhört viktig. Ett sådant barn i en klass med 30 elever klarar sig inte
själv, det är dömt att misslyckas. Barnet måste ha en människa som tar hand om
allting och som hjälper. Han glömde läxor, han glömde böcker, han glömde
vilket klassrum han skulle till. När han kom upp i sjuan räknade vi ut att han
hade 30 olika vuxna som han träffade i veckan och 12-13 salar han skulle hitta
till. Barn som har diagnosen DAMP eller ADHD klarar sig inte utan vuxens
hjälp.

6. Hur fungerade samarbetet mellan dig och klassläraren och vad är viktigt
    att tänka på vid utformningen av lektioner och arbetsuppgifter?

Först i fyran arbetade jag tillsammans med en klasslärare där samarbetet inte alls
fungerade. Klassläraren körde sitt race och var överhuvudtaget inte intresserad
av att höra min åsikt. Det hon tyckte passade fullföljde hon. Hon var dessutom
väldigt impulsiv, det var snabba kast mellan olika uppgifter och barnen fick
sällan chansen att göra något helt färdigt. Detta arbetssätt passade absolut inte x.

Sedan kom det en nyexaminerad tjej som tog hand om klassen. Hon var väldigt
strukturerad; hon hade allting på sin plats och det passade x mycket bra. Vi
etablerade ett väl fungerande samarbete där jag kom till tals och där hon
snappade upp mina idéer och förslag till ändringar vad gällde
lektionsplaneringar och material. Tillsammans med föräldrarna utformade
klassläraren och jag ett åtgärdsprogram för x, där vi preciserade vad han skulle
jobba med och vilka mål han skulle uppnå.

Vad gäller själva utformningen av arbetsuppgifter till x så försökte vi i största
möjliga utsträckning hålla oss till samma innehåll som övriga klassen. Däremot
kortade vi ofta ner materialet och han fick mindre läxor; hans material blev
snävare, mer koncentrerat på väsentligheter. Överhuvudtaget vad gäller
läromedel så behöver dessa barn inte ha exakt samma böcker som alla andra.
Tjocka böcker tar ofta död på den lilla motivation som finns. Istället är
lösbladsystemet att föredra, det gäller att klippa och klistra och sammanställa
eget material till dem. Sedan hade X alltid mig till hjälp att ta sig igenom sina
uppgifter. Faktatexter som skulle läsas kunde jag till exempel läsa och sedan
fick han återberätta eller tvärtom.

För x var det oerhört viktigt att inte känna sig utanför. Han ville inte bli
särbehandlad utan arbeta under samma förutsättningar som alla andra. Vid
provsituationer gjorde vi så att i högen av prov vi delade ut fanns en förenklad
version som han tilldelades. Egentligen var det bättre för honom att göra proven
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muntligt, att han berättade för mig. Men det ville han inte; han ville göra som
sina kamrater. De gånger lärare inte ville gå med på att ge honom en förenklad
version av ett prov bad jag få en kopia på provet som jag sedan gav till pojkens
föräldrar. De kunde då exakt plugga in vad som skulle komma på provet, utan
att för den skull visa skrivningen för pojken.

7. Andra aktiviteter som raster, måltider, korridorsituationer, gympa är
     ofta prövande situationer för våra DAMP-barn. Hur kan man på bästa
     sätt hjälpa dem i dessa situationer?

Jag följde ju med honom och klassen vid de tillfällen de lämnade klassrummet
för att gå på andra aktiviteter som till exempel bild, gymnastik och raster. Det
var helt naturligt att jag befann mig där de var. Måltiderna var alltid särskilt
krävande. Under mellanstadieperioden fungerade det hyfsat eftersom alla var
tvungna att sitta vid speciella bord. När sedan x började högstadiet och det rådde
fri placering blev det kaos för x. Han fixade inte den nya situationen som
innebar fria val, eget initiativ och eget ansvar. Istället var jag tvungen att sätta
upp ramar för honom: ”så länge du inte klarar av att sköta dig, så får du sitta vid
mitt bord”.

8. Vad tänker du på när det gäller den fysiska miljön som t ex möbleringen
      i klassrummet, färger, material, väggar mm?

Våra skolor är helt klart inte anpassade för dessa barn. Det är ju bara att titta på
den här skolgården; det är alldeles för stora ytor. För att referera tillbaks till hur
x:s skolmiljö såg ut i mellanstadiet: låga baracker, fönster ner till golvet så att
man kunde se allt som hände utanför, mycket trafik och andra barn på rast som
hela tiden pockade på uppmärksamhet. Jättesmå kapprum hade vi, 60 elever
kom in i varje kapprum, som kanske var 15 kvadratmeter. Inte lustigt att det
hände grejer hela tiden.

Vad gäller placering av x i klassrummet så satt han antingen vid dörren, det var
då lätt att lämna klassrummet vid behov. Eller så satt han långt fram vid tavlan
så att han bara kunde se tavlan. Vi satt i grupper, i små öar med fyra bänkar i
varje och denna konstellation passade x mycket bra.



33

9. Hur reagerade klasskamraterna på honom? Informerade ni de andra
     eleverna och deras föräldrar om barnets handikapp och hur gick ni i så
     fall tillväga?

Föräldrarna hade en otrolig öppen och bra inställning till deras sons handikapp
och de valde att vid ett föräldramöte berätta om sin son och vilka problem han
hade. De uppmanade också andra föräldrar som undrade över något att de skulle
höra av sig hem till dem direkt.

Det uppstod hela tiden mycket konflikter i klassrummet runt x. Vi försökte då att
prata öppet om vad som hänt och framförallt synliggöra hans problem för övriga
elever så att de skulle förstå varför han gjorde som han gjorde. De ställde upp på
honom till en viss del men de tappade ofta tålamodet och blev förbannade. Han
hade svårt med kamratrelationer, han hoppade hela tiden mellan olika kompisar;
han kunde aldrig hålla fast vid någon en längre tid. Efter att ha hamnat i konflikt
ett antal gånger med en kamrat bestämde han sig för att han den där är ju
skitknäpp i huvudet, honom eller henne tycker jag inte om mer och istället gick
han vidare till en ny kamrat. Han hade ett 10-tal i klassen som han snurrade runt
med.

10.  Hur fungerade samarbetet mellan skola och föräldrar?

Samarbetet fungerade alldeles utmärkt. Föräldrarna var den drivande kraften, de
höll sig helt tiden uppdaterade med vad som hände i skolan och de gav sig inte
när det gällde deras sons skolsituation. Så fort det uppstod något som behövde
ventileras så kontaktade de skolan och vi arrangerade ett möte där nätverket
kring x blev engagerat: föräldrar, klasslärare, psykolog, skolsköterska, ledning
och jag som personlig assistent.

11.  Föräldrarnas inställning till sitt barns skolsituation?

De är positivt inställda till den hjälp de har fått. Jag tror inte de varit missnöjda
med hur vi har löst deras sons skolsituation. De har blivit erbjudna att sätta X på
skoldaghem, men de tackade nej. De ville istället ha honom i samma klass som
han gått i sedan sexårsverksamhet men att han skulle ha en personlig assistent.
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12. Fick du och klassläraren någon form av handledning. Annat stöd?

Det var jättedåligt med den saken. Vi fick ingen gemensam handledning och den
handledning jag roffade åt mig var genom psykologen som var min kompis. Hon
och jag hade handledning var och varannan vecka, men det var utanför arbetstid
och inget som vi fick betalt för. Handledning måste man ha; ett bollplank där
man kan utbyta erfarenheter och tillsammans analysera vad som hänt.

13.  Hur fungerade övergången till högstadiet?

För X var den första terminen i sjuan jättejobbig. Högstadiet innebär stora
förändringar där man måste förflytta sig mellan olika klassrum, du har inte
längre en fast punkt. Man måste till ett skåp för att hämta nya saker inför varje
ny lektion. Det är alldeles för mycket att hålla reda på. Vi arbetade på i samma
bana som förut där jag fortfarande var hans personliga assistent, jag var med
honom från det att han började skolan tills det att han gick hem. Samarbetet
mellan mig och de lärare X träffade fungerade mycket bra. Vi träffades en gång
i veckan där jag fick möjlighet att informera om X och därmed ge lärarna den
helhetsbild de så väl behövde.

14.  Hur anser du att beredskapen generellt är på skolorna vad gäller
 arbetet med DAMP-barn?

Jag har bara erfarenhet från två skolor….jag tycker nog att det är rätt så dåligt.
När man upptäcker att man har ett barn i klassrummet som man inte bemästrar
då är den spontana reaktionen att man vill bli av med det. Man har ingen
kunskap och förståelse för dessa barn. De upplevs som störande moment i den
dagliga undervisningen.
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4.3  INTERVJU 3

1. Vad tänker du på när du hör begreppet DAMP?

Då tänker jag på min son och jag tänker på väldigt stora svårigheter vad gäller
att fungera i skolan och i den kravmiljö som skolan innebär för dessa barn.

2. Hur lång erfarenhet har du av DAMP-barn?

Sedan min son föddes, vilket är 14 år sedan.

3. Vad är karaktäristiskt för din son?

Han har alla problem som ingår i Kadesjös definition av ett DAMP- barn: det
vill säga svårigheter med koncentrationen, motoriken och perceptionen.
Dessutom har han uttalade matematiksvårigheter (dyscalculi) och sedan har han
också diagnosen dyslexi.

Han har svårt att styra sina känslor; han är väldigt nära till både positiva och
negativa känslor. Han har stora inlärningssvårigheter och svårt att fungera i
grupp. Han har inte så mycket aggressivitet som många av dessa barn har. Det
hade han som liten men det har klingat av med tiden och det tror jag enbart beror
på vårat förhållningssätt till honom. Vi har lärt oss att hantera hans aggressioner;
vi har aldrig svarat på hans aggressioner och på så sätt har de aldrig blommat ut.

Vad gäller motoriken har han fortfarande mycket svårt med finmotoriken; det
här pilliga och att hålla i en penna och skriva. Han har också en förmåga att
snubbla, ramla, välta och tappa saker och att slå sig. Det har med koordinationen
att göra, att kunna avväga avstånd och kraft. Det har min son svårt för.

4. Skulle du kunna beskriva hur ni gått tillväga vid planerandet av din
     sons skolgång? Vilken skolpersonal har varit och är inblandad?

Efter att ha avslutat sexårs verksamheten började han i första klass på samma
premisser som alla andra barn. Varken från sexårsverksamheten eller första
klass fick vi några signaler på att det inte var något som inte stämde. Redan
mycket tidigt, när min son bara var spädbarn, kände jag på mig att det var något
med honom som inte stämde. Jag fick detta bekräftat när han inte klarade fyraårs
kontrollen och en psykolog blev inkopplad. Men på sexårs verksamheten fick
jag bara höra att han var så trevlig och att det fungerade bara bra. Jag började tro
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att jag hade fel, att jag missbedömt hela situationen. Men i maj på vårterminen i
ettan blev vi, hans föräldrar, kallade till ett möte på min sons skola. Där blev vi
informerade att han inte klarade skolan och att han måste gå om första klass.
Ledningen och lärare hade redan fattat detta beslut och de vände sig nu till oss
för att höra hur vi ställde oss till beslutet. Vi blev vansinniga och från och med
nu blev min sons skolgång högsta prioritet.

Han fick en annan lärare när han skulle gå om ettan och som jag hade mycket
bra kontakt med. Vi började att intimt samarbeta med skolan vad gällde hans
uppläggning av undervisning och mycket annat, som till exempel vad för slags
resurser det fanns att tillgå. Skolan tryckte också på med att en utredning skulle
göras och när han gick i ettan andra gången på våren fick han sin diagnos.

Under min sons tid på lågstadiet knöt jag ihop ett riktigt stort team kring honom.
Förutom vi föräldrar, hans personliga assistent och klasslärare ingick både
biträdande rektor och rektor, skolsköterska och psykolog i teamet runt min son.
Vi träffades regelbundet, då jag kallade till protokollförda möten med
dagordning.

Min son går idag i sexan och ska till hösten börja på högstadiet. Jag vet inte
riktigt hur vi kommer att lägga upp arbetet och jag känner personligen att det
kommer nog att ligga en del på mitt ansvar att driva arbetet i en bra riktning. Vi
har kommit långt i samarbetet med skolan och man är oerhört medveten om
hans situation och det föreligger inga som helst samarbetsproblem. Man har
redan nu planerat för min sons skolgång i högstadiet, vilket inte alltid
förekommer att man gör.

Vad vi hittills gjort är att vi har knutit hans assistent till honom samt några andra
barn som nu kommer att börja i min sons klass och som också har problem av
olika slag. De här barnen kommer att bilda en egen grupp som kommer att
arbeta tillsammans med specialläraren i en egen liten lokal. Tanken är att den
här gruppen ska bedriva basverksamhet. Vi vet ännu inte hur vi ska göra med
kemi, fysik, biologi…alla övriga ämnen. Hur knyter man olika ämneslärare till
gruppen så att det inte blir vattentäta skott? För det är risken med den här
modellen, att de här barnen tar specialläraren hand om i den lilla gruppen och
sedan sköter ämneslärarna resten. Det som måste till, och som jag ser som min
uppgift och utmaning, är att knyta de här ämneslärarna till assistenten och
specialläraren.

I teamet kring min son ingår inte längre någon skolsköterska eller psykolog av
den anledningen att vi anser att de problem vi brottas med inte är av psykologisk
karaktär. Vi har klarat oss undan konflikter, bråk och slagsmål och det har heller
aldrig uppstått konflikter mellan oss föräldrar och skolledningen. För oss har det
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varit en pedagogisk problematik snarare än en psykologisk och därför har vi inte
en kurator, skolsköterska eller psykolog knuten till gruppen.

5. Hur skulle du definiera rollen som din sons assisten har?

Hon är en förlängning av mig och en förlängning av skolan i en person. Hon ger
min son värme, trygghet och närhet både fysiskt och psykiskt. Istället för att jag
sitter i skolan så sitter hon där; på så sätt representerar hon mig. Sedan är hon
också länken mellan honom och klassläraren och specialläraren. Hon är lite av
spindeln i nätet.

6. Hur fungerar samarbetet mellan den personliga assistenten och
     klassläraren och vad är viktigt att tänka på vid utformningen av
     lektioner och arbetsuppgifter?

Det viktigaste för att undervisningen ska fungera kring ett DAMP-barn är att det
finns ett tätt och nära samarbete mellan klasslärare och personlig assistent. De
måste hela tiden ha en dialog med varandra där de diskuterar om de olika
kursmomenten de håller på med passar för just det här barnet och om inte vad
gör vi istället.

Vad gäller utformningen av min sons undervisning ser det ut som så att matten
är helt och hållet lagt på specialläraren. På engelskan lämnar han ibland klassen
tillsammans med sin assistent för att de till exempel ostört ska kunna gå igenom
en text. Annars är han med på SO-lektionerna, slöjd och svenska, men han gör
ju inte samma saker som de andra. Vad han ska göra och inte göra är något som
vi (föräldrar, klasslärare, personlig assistent och speciallärare) bestämmer på
våra återkommande träffar under terminens gång.

Vad gäller tillrättalläggandet av arbetsuppgifter så har han lärt sig att läsa så
pass bra att han klarar av den textmassan som krävs på mellanstadiet. När det är
en textmassa som ska läsas sätter sig han tillsammans med sin assistent och de
läser tillsammans texten. Det betyder att antingen läser hans assistent högt texten
och de pratar med jämna mellanrum om texten eller så läser min son texten och
de pratar efteråt om texten. Vad som passar de här barnen mycket bra är just att
berätta. Det gäller att skapa berättelser kring texter; att levandegöra texten för
dem. De skulle verkligen gynnas av mer berättande karaktär och mindre av eget
arbete i skolan. Han har en annan lärare i SO som berättar mycket och det passar
honom perfekt.
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7. Andra aktiviteter som raster, måltider, korridorsituationer, gympa är
     ofta prövande situationer för våra DAMP-barn. Hur kan man på bästa
     sätt hjälpa dem i dessa situationer?

Visst uppstår det ofta problem på till exempel rasterna. De hamnar ständigt i
slagsmål. Det man kan göra är att man på skolan gör övriga lärare medvetna om
de här barnen. Så att när de går sina rastvakter håller ett öga på dem helt enkelt,
svårare behöver det inte vara. Det handlar om att öka det allmänna
medvetandegörandet.

Som vuxen hamnar du ständigt inför situationer där du måste tänka till hur du
ska handla för att undvika konflikter kring det här barnet. Valsituationer till
exempel är oerhört svårt för de här barnen. Bara en sådan sak som att man säger
till barnen: ”Nu ska vi gå till biblioteket, ställ upp er på led två och två” skapar
kaos för barnet. För det första har de ingen att hålla i handen, för det är ingen
som vill gå med dem. För det andra vet de inte hur de ska bete sig. Hur gör man
när man skaffar sig någon att gå med? Ett DAMP barn klarar inte den här typen
av situation. Istället är det din uppgift som vuxen att vara förutseende och här
göra valet åt barnet. Man säger åt barnet vem han eller hon ska gå med. Då har
man löst problemet och därmed slipper man också en konflikt.

8. Vad tänker du när det gäller den fysiska miljön som t ex möbleringen i
      klassrummet, färger, material, väggar mm?

Vad gäller just placeringen av min son i klassrummet har det varit alla möjliga
varianter. Klassläraren som han har haft i fyran, femman och sexan har alltid
varit väldigt demokratisk rättvis, vilket innebär att de flyttat runt mycket i
klassrummet. Alla ska någon gång ha fått suttit överallt. Detta förfaringssätt är
naturligtvis inte bra för de här barnen. Den oro det innebär att flytta runt är rena
vansinnet egentligen. Jag har inte lagt mig i det här så mycket för hans
personliga assistent har styrt upp de här situationerna. Men normalt bör, tror jag,
ett sådant här barn sitta nära så att man har ögonkontakt och möjlighet att stå vid
barnet på ett naturligt sätt.

Avskalad miljö som det pratas mycket om i samband med de här barnen vet jag
inte så mycket om. Jag har aldrig märkt någon skillnad på min son. Däremot är
sittmiljön oerhört viktig; att de har en bra stol. Stolen bör helst vara mjuk och
den ska vara lite omslutande och det ska finnas armstöd. De har ibland svårt att
hålla kroppen uppe och då hjälper en stadig stol.  En annan aspekt att tänka på är
ytan de jobbar på. Det är viktigt att den inte är för halkig; att inte sakerna rullar
ner. Ibland är tröga underlag en bra lösning för att pappret ska ligga still. Min



39

son personligen tycker inte om när det ligger för mycket grejer framme när han
ska jobba. Det ska vara undanplockat och rent omkring honom.

9. Hur reagerar klasskamraterna på honom? Informerade ni de andra
    eleverna och deras föräldrar om barnets handikapp och hur gick ni i så
    fall tillväga?

Jag vet inte riktigt hur hans klasskamrater reagerar på honom. Jag tror att de
tänker att han är som han är. Barn får ju roller i en klass och de här barnen får
nog den rollen att de har lite svårt för sig; är lite annorlunda; är inte riktigt som
de andra. Han har svårt att etablera långvariga social relationer med jämnåriga.
Några bästisar tror jag överhuvudtaget är ovanligt att de här barnen skaffar sig.
Jag tror han känner sig osäker med jämnåriga. Man ska vara lite tuff och klara
av det där med att spela fotboll, hockey och bandy. Han känner sig liksom
animerad inför det för han kan inte dela det med dem. Däremot leker han ibland
med lite stillsammare pojkar. De kan sitta och prata, titta på film eller lyssna på
musik. Han trivs också i vuxnas sällskap. Det är lättare för vuxna att hantera
honom utifrån hans förutsättningar.

Det har aldrig funnits något behov att informera andra föräldrar eftersom det inte
har förekommit några konflikter. Det är ofta konflikterna som förhandsleder att
man måste prata med andra föräldrar. Nu har ju min son gått så länge i den här
klassen att vi har vid olika tillfällen pratat med föräldrar och förklarat hans
svårigheter. Men de upplever det inte som ett problem. Istället har hans
personliga assistent upplevts som en resurs för alla, en vuxen till i klassen.

Om det nu uppstår mycket konflikter kring ett DAMP barn tycker du att
det då är berättigat med någon form av information?

Jag tror att man måste informera. Jag har själv varit ute dels på ett dagis och dels
alldeles nyligen på en skola där jag pratade för en grupp föräldrar i en klass där
det finns ett väldigt utåtagerande DAMP-barn. De flesta vet inte att det finns en
medicinisk förklaring bakom barnets beteende. De tror att barnet bara helt enkelt
jävlas. De förstår inte att det hela bottnar i en frustration och i en stressituation
för att barnet inte kan hantera intryck och inte kan klara av sociala relationer.
Vid mina informationsträffar får de en annan bild till varför barnet beter sig som
det gör. De får en ökad förståelse och tolerans.
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10.  Med tanke på din sons skolsituation, är du nöjd med vad som har
      uppnåtts och hur skolsituationen har utvecklats till dagsläge?

Ja det är jag. Jag tror att vi har kommit så långt som det går att komma.

Är det någonting som du skulle vilja ha haft på ett annorlunda sätt?

Mindre klasser. Hellre en 20-grupp i storklass än en 30-grupp. Det tror jag hade
varit lättare för honom att vara i de gånger han är i klassen.

11.  Får klassläraren, den personliga assistenten eller specialläraren någon
      form av handledning? Annat stöd?

De får ingen handledning utifrån. När vi började jobba med min son i lågstadiet
skickade jag kurser till skolan som jag tyckte att de skulle gå på. Någon gång var
vi till och med iväg tillsammans till Göteborg på en tvådagars föreläsningsserie
som Christopher Gillberg höll i. Jag har också haft en egen kursomgång på
skolan för de som var intresserade och ville lära sig mer om DAMP. Vi träffades
vid fyra eller fem tvåtimmarspass kvällstid. Jag känner att fortbildning är
framförallt viktigt. Man tror ofta att handledning är lösningen på alla problem.
Men man kan inte handleda någon som inte vet vad DAMP innebär. Man måste
själv ha ett kunskapsstoff att utgå ifrån för att förstå vad handledaren menar.

Handledningen ska fungera som hjälp på vägen; ett bollplank av erfarenhet. Och
där skulle den personliga assistenten eller föräldrarna kunna fylla rollen. Ibland
är det inte den bästa lösningen att få handledning utifrån eftersom de inte känner
barnet, de har inte sett situationen och hur ska de då kunna avgöra vad som är
rätt eller fel.

12. Hur anser du att beredskapen generellt är på skolorna vad gäller
      arbetet med DAMP-barn?

Det känns som att ständigt bryta ny mark. Man har inte förmågan att knyta ihop
säcken och man har inte förmågan att samarbeta och hjälpa varandra. Lärare är
väldigt mycket individualister. Klassläraren tror och vill att hon eller han ska
klara saker och ting själv, gör man inte det har man misslyckats. Specialläraren
kanske distanserar sig och bara sysslar med läsinlärningen och glömmer därmed
andra delar. Det handlar om att se utbildningssituationen som en helhet och att
jobba mot samma mål.
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5.0 DISKUSSION

Efter genomförd litteraturgenomgång och utförda intervjuer känner jag mycket
starkt att det är vissa kriterier som måste uppfyllas för att en fungerande
skolgång för våra DAMP-barn överhuvudtaget ska kunna bli verklighet. Inte
bara skolan men hela samhället behöver ökad kunskap, ett etablerat samarbete
och en samsyn vad gäller DAMP-problematiken. På skolorna möts våra DAMP-
barn allt för ofta av okunskap och oförståelse från sin omgivning, vilket ofta
leder till en ny och större problematik som inte har något att göra med den
ursprungliga diagnosen. Diskussionen kring DAMP-barn är ofta negativ och
subjektiv. Vi vuxna upplever ofta dessa barn som jobbiga, allmänt störiga,
ibland rent jävliga. Hur kan vi vara så trångsynta? Jo, därför att vi på grund av
okunskap inte ser barnet bakom beteendet. Vi förstår inte att detta barn agerar
som det gör därför att han eller hon har ett handikapp som gör att det inte klarar
av att fungera i den ”kravmiljö” som skolan innebär. Vi misslyckas med det som
Kadesjö (2000) hävdar är oerhört viktigt i mötet med dessa barn: att man ska
agera istället för att reagera. Istället ser vi barnets beteende som ett personligt
angrepp som får oss att vackla i vår lärarroll; vi blir osäkra och känner obehag
inför konflikterna som ständigt uppstår kring detta barn. Som vuxen är det mitt
ansvar att kunna inta ett utanförperspektiv, där jag inser att barnets beteende inte
grundar sig i att det vill vara elakt mot sin lärare utan att det beror på en
oförmåga hos barnet. Istället måste jag börja fundera över hur man kan bryta den
onda cirkeln och istället skapa ett fungerande samarbete mellan inblandade
parter och ett förtroende mellan barnet och vuxna. Men för att kunna börja tänka
i de här banorna måste man ha en kunskap om vad DAMP egentligen innebär.
Utan kunskap ingen förståelse! Gillbergs påstående att den sociala
beteendestörningen hos ett DAMP-barn accelererar efter det att barnet har börjat
skolan tolkar jag som en alarmerande signal att skolorna definitivt inte besitter
den kunskap och beredskap som krävs i arbetet med dessa barn (Gillberg 1996).
Som snart nyexaminerad lärare hävdar jag med bestämdhet att lärarutbildningen
måste byggas ut med ett kursmoment som innefattar chansen till fördjupning om
vad DAMP-diagnosen och andra närliggande diagnoser innebär. Vi lärare och
övriga vuxna måste ha en gemensam kunskapsbas om DAMP-problematiken för
att med framgång kunna hjälpa våra DAMP-barn.

En ytterligare förutsättning för en lyckad skolgång för de här barnen är att ett väl
fungerande samarbete etableras dels mellan skola och föräldrar och dels mellan
olika personal som är involverad i barnets skolgång. Skolan måste ha en öppen
och ärlig dialog med föräldrarna om barnets situation i skolan. Precis som
Kadesjö (2000) påpekar är samtalet mellan skola och föräldrar många gånger en
mycket svår och känslig situation. I rädslan för att göra föräldrar ledsna och
besvikna eller kanske för att man inte vet hur man ska gå tillväga i kontakten
med föräldrar väntar läraren ibland för länge med att diskutera de problem han
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eller hon har sett hos barnet med föräldrarna. Min tredje intervjuperson som är
mor till ett barn med DAMP fick erfara just detta. Hennes son hann avsluta
sexårsverksamhet och nästan hela årskurs ett innan föräldrarna kontaktades av
skolan. Föräldrarna inbjöds då inte till att föra en diskussion om barnets
situation i skolan utan de blev istället informerade om att skolpersonal samt
ledning beslutat att deras son skulle gå om årskurs ett eftersom han inte klarade
av skolan. Självklart hamnar man här som förälder genast i ett underläge där
man säkert vill försvara både sig själv och sitt barn. Ur ett sådant möte föds
knappast något konstruktivt samarbete mellan hem och skola. Vad jag tror är
viktigt i förhållandet hem och skola är att man utvecklar en ömsesidig förståelse
för barnet. Samtidigt som man måste respektera och acceptera att man beroende
på om man är förälder eller lärare kan uppleva barnet olika, måste det finnas en
samsyn mellan hem och skola. Precis som Kadesjö (2000) menar får det inte
komma till en maktkamp om vems bild som är den sanna. Suominen (i
Gravander och Souminen 1998) introducerar begreppet mångsidighet:

     Mångsidighet betyder att man inser att det finns flera olika sätt att betrakta
     uppmärksamhetsstörningar och att de inte behöver stå i konflikt med
     varandra utan snarare kompletterar varandra (Gravander & Suominen, 1998,
     s. 41).

Att involvera föräldrarna i barnets skolgång och att hem och skola strävar mot
samma mål är nödvändigt för att lyckas skapa en dräglig skolmiljö för barnet.
Suominen (ibid) bekräftar genom att berätta om flera fall där beteendeproblem
hos barnet avsevärt minskat där det förekommit gemensamma regler och täta
informationsbyten mellan hemmet och skolan.

Kring ett barn med diagnosen DAMP knyts ett team av olika skolpersonal. Med
all säkerhet är en speciallärare inkopplad och ofta har barnet en personlig
assistent. Inte sällan är också skolsköterskan, en kurator eller en psykolog
involverad i arbetet kring barnet. Självklart ska också ledningen var med i
diskussionen. Med tanke på att man här har att göra med professionella
människor så borde det vara en självklarhet att ett väl fungerande samarbete,
med barnets bästa i åtanke, etableras. Tyvärr uppnås detta inte alltid i
verkligheten, vilket mina intervjuer berättar om. Intervjuperson två berättar om
frustrerande erfarenheter när hon arbetade med en klasslärare som inte alls ville
lyssna på hennes idéer och förslag till ändringar vad gällde lektionsplaneringar.
Denna erfarenhet stämmer bra överens med att intervjuperson tre menar att
många lärare är individualister som helst kör sitt race och som helt enkelt har
svårt att samarbeta. Enligt min uppfattning är skolan en verksamhet som kräver
samarbete för att den ska fungera. Jag står inför mitt livs största utmaning som
nyexaminerad lärare; till hösten kommer jag att börja arbeta som språklärare.
Jag har inga som helst illusioner att ensam klara av arbetet som väntar mig. Utan
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istället förväntar jag mig ett öppet kollegium som inbjuder till samarbete. Ett
samarbete där vi har en samsyn på vår verksamhet och framförallt på våra elever
och då menar jag inte bara elever med speciella behov utan alla elever.

5.1 Pedagogiska strategier

Mitt syfte med intervjuerna har framförallt varit att få insikt om olika
fungerande förhållningsätt för mig som lärare gentemot dessa barn. Vad är det
jag ska tänka på i mötet med barn som har diagnosen DAMP? Vilka stödinsatser
i form av annan personal är relevant att utnyttja i arbetet med våra DAMP-barn?
Hur kan man på bästa sätt planera lektioner och tillrättalägga arbetsuppgifter?
Kadesjö menar följande:

     Barnets hela situation i klassrummet behöver tillrättaläggas och man måste
     ha en genomtänkt strategi för hur man pedagogiskt möter barnet (Kadesjö
     2000, s 131).

Med min litteraturgenomgång som utgångspunkt och tillsammans med vad jag
erfarit från mina intervjuer skissar jag här upp några pedagogiska strategier som
kan hjälpa mig som klasslärare i arbetet med dessa barn.

5.1.1 Samarbete mellan skolpersonal

Det första jag som klasslärare måste få till stånd är ett väl fungerande samarbete
mellan mig själv och eventuell personlig assistent och speciallärare. Det är
viktigt att vi står enade inför arbetet med att strukturera och organisera barnets
skolgång. Efter att ha tagit del av intervjupersonernas berättelser så vill jag påstå
att en personlig assistent är den bästa lösningen i arbetet med våra DAMP-barn.
Barnets personliga assistent är den vuxna som bäst lär känna barnet och därmed
också kan förstå och förklara hur barnet fungerar i olika situationer (Kadesjö
2000). Min tredje intervjuperson som är mor till ett DAMP-barn upplever sin
sons personliga assistent som en länk mellan sonen och dennes klasslärare.
Finns det överhuvudtaget en rimlig chans att ensam som klasslärare klara av en
klasskonstellation som innefattar ett DAMP-barn? Självklart inte, jag måste ha
stöd i form av annan personal. Jag tänker på vad min första intervjuperson
berättade om. Hur en pojke med diagnosen DAMP avböjt rätten till stödinsatser
och istället går i skolan i stort sett på samma premisser som sina klasskamrater.
Situationen har urartat och flertalet lärare menar att det inte går inte att ha
honom i klassrummet; han är ett alldeles för stort orosmoment. Det är uppenbart
att han behöver en vuxen bredvid sin sida som kan fungera som ett kontinuerligt
stöd för honom. Jag som klasslärare har ingen chans att tillgodose hans behov
eller arbeta utifrån hans förutsättningar i en klass med ca 30 elever.
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5.1.2 Samarbete mellan hem och skola

Föräldrarna ska naturligtvis involveras i arbetet kring barnet, vilket jag har redan
tagit upp. Vad vi inte får glömma bort är att föräldrarna oftast är ”experter på sitt
barn och på vad som ska till för att man ska uppnå positiva resultat” (Iglum,
1999, s. 154). Detta kan, om vi upprättar ett bra samarbete mellan skola och
föräldrar, utnyttjas som ett ovärderligt bollplank i utbytet av idéer och förslag
hur man på bästa sätt kan strukturera upp arbetsgången för barnet.

5.1.3  Struktur och tydlighet

Efter att dels ha tagit del av vad forskare har att säga i DAMP-problematiken
och dels vad mina intervjupersoner har berättat påstår jag att det finns ett
förhållningssätt gentemot dessa barn som i regel är att föredra. Kadesjö (2000)
menar att våra DAMP-barn mår bra av att deras vardag präglas av struktur och
fasta ramar. Desto mer förutsägbar deras dag är desto mer kan de slappna av och
istället lägga energi på skolarbetet. Tydlighet är ytterligare ett begrepp som
Kadesjö introducerar. I det dagliga arbetet med barnet kan det handla om att
man tänker på hur man ger instruktioner till det här barnet. Ofta är det
nödvändigt att man delar upp informationen i olika delmoment: ”Ta upp
svenskboken…paus under det att eleven tar upp boken, slå upp sidan 32…”.
Iglum (1997) pratar om positiv feedback och Kadesjö (2000) om uppmuntran
och beröm som viktiga inslag i DAMP-barnens vardag. De är båda överens om
att dessa barn behöver ständig uppmärksamhet som fungerar som belöning. Att
sitta en längre stund och arbeta utan avbrott är en oerhörd prestation för dessa
barn och det förtjänar de att få höra. Min tredje intervjuperson menar att vi
vuxna ständigt hamnar inför situationer där vi måste tänka till hur vi ska handla
för att undvika konflikter kring det här barnen. Kadsjö (ibid) pekar på tre typer
av situationer som framförallt skapar oro och osäkerhet för DAMP-barnen och
som lätt blir till konflikter om inte vi vuxna medvetet ingriper. Vid situationer
som innebär väntan, förändringar och valsituationer behöver dessa barn ofta att
vuxen finns till hand. Min tredje intervjuperson ger ett exempel från
verkligheten: Klassen ska till biblioteket och läraren uppmanar eleverna att ställa
upp sig på led två och två. Här blir det kaos för vårt DAMP-barn. Hur väljer
man någon att gå med? Istället behöver detta barn få en instruktion som
innefattar med vem han eller hon ska gå. I den här typen av situationer gäller det
att jag som vuxen har tänkt till innan och har en färdig lösning att presentera.
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5.1.4 Tillrättaläggandet av arbetsuppgifter

Vad gäller tillrättaläggandet av arbetsuppgifter och material är de teoretiker som
jag läst och de personer som jag intervjuat i stora drag överens om vad som är
bra för dessa barn. Generellt bör arbetet delas upp i delmoment som är
lättöverskådliga. Det handlar om att göra arbetsområdet snävare; att plocka bort
onödiga detaljuppgifter. Kadesjö (2000) förespråkar att läraren producerar eget
material, vilket alla tre intervjupersoner håller med om. Istället för att dessa barn
ska behöva ge sig i kast med den obligatoriska kurslitteraturen är det en
utmaning för läraren att istället producera adekvat material i form av
lösbladssystem, något som alla tre intervjupersoner haft positiva erfarenheter av.
Iglum (1997) ger oss en del tips och idéer som är bra att tänka på när man ska
klippa och klistra ihop eget material. Med hjälp av kopiatorn har man möjlighet
att förstora, klippa bort oväsentligheter, arrangera text och bilder på ett sätt som
passar den enskida elevens behov, intressen och förmåga. En uppgift per sida
och en sida i taget är en bra regel. Barnet får då den överskådligheten som det så
väl behöver för att bemästra uppgiften. Min tredje intervjuperson hävdar att våra
DAMP-barn  gynnas av en pedagogik där läraren försöker åskådliggöra ett stoff
genom att återberätta det. Iglum (1997) är av samma uppfattning då hon menar
att återberättandet skapar de igenkännande krokar som eleven kan hänga upp
stoffet på.

5.1.5 Klassrumsmiljön

I arbetet med våra DAMP-barn är miljön i och utanför klassrummet något som
bör diskuteras igenom. Här har mina intervjupersoner olika erfarenheter om vad
som fungerar bäst för barnet. En aspekt som alla tre anser viktig är hur barnet
placeras i klassrummet. Intervjuperson två tyckte den bästa placeringen för
hennes ”barn” var antingen vid dörren, då de lätt kunde lämna klassrummet vid
behov eller längst fram vid tavlan. Intervjuperson tre tror att den bästa
placeringen för hennes son är långt fram i klassrummet så läraren kan ha
ögonkontakt med barnet. Precis som i allt arbete med dessa barn finns det inga
universallösningar på hur man ska gå tillväga i olika situationer. Varje barn är en
egen individ med egna egenskaper, förutsättningar och behov. Att en lösning
fungerar för ett barn betyder inte att den fungerar i ett annat fall, vilket de olika
svarsalternativen från mina intervjuer påvisar. Ett välstrukturerat klassrum är
något som alla är överens om hjälper barnet i dess dagliga situation. De har
behov av att allt har sin plats och att de känner igen sig i miljön där de ska
arbeta. Då slipper de slösa energi på att bli distraherade av de nya intryck och
orosmoment som en ny miljö innebär. Endast små förändringar i miljön kan
räcka för att barnet ska komma ur balans och därmed inte kunna koncentrera sig
på sina arbetsuppgifter. Många teoretiker hävdar att en avskalad miljö är att
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föredra för de här barnen. Intervjuperson tre kan inte identifiera hennes sons
situation med detta påstående; hon har aldrig märkt någon skillnad. Åter igen får
man gå till varje enskild individ och pröva olika förhållningssätt.

5.1.6 Situationer utanför klassrummet

Det råder enighet mellan den litteratur jag tagit del av och de personer jag
intervjuat att situationer utanför klassrummet ofta är de mest prövande tillfällen
för våra DAMP-barn. Alla förmedlar de också tankar och idéer hur man kan
hjälpa dessa barn på bästa sätt vid till exempel rast, matsalssituation,
omklädning före och efter idrottslektion och liknande. Kadesjö (2000) föreslår
att barnet, för att undvika trängsel vid raster, kan få lämna klassrummet lite
tidigare än sina klasskamrater eller så kanske man kan ordna att han eller hon får
rast tillsammans med två-tre kamrater vid andra tillfällen än de övriga. Kadesjö
menar:

     fungerar inte dessa (rasterna) och andra situationer utanför klassrummet för
      barn gör inte lektionerna det heller. (Kadesjö 2000, s 136).

Intervjuperson tre föreslår att man gör övriga lärare medvetna om barnet och att
man vid rastvakt håller ett vakande öga på barnets aktiviteter. Intervjuperson två
berättar om hur hon alltid följde x i hans aktiviteter. Hon fanns alltid till hands
och kunde på plats styra upp situationen när det uppstod konflikter. Vad som är
viktigt är att vi vuxna inser att en skoldag inte bara består av en serie lektioner.
Utan vi också har ett ansvar för våra elever utanför klassrummet. Våra DAMP-
barn behöver vid dessa tillfällen mer än någonsin struktur och yttre ramar att
rätta sig efter för att klara av det virrvarr av intryck som dessa situationer
innebär. Vad man aldrig får glömma i mötet med våra DAMP-barn är att de som
alla andra barn har en egen personlighet. Vad de har gemensamt är att de på ett
eller annat sätt har en oförmåga att fungera i skolan. Men för den skull är de
individer med egna egenskaper som man måste ta hänsyn till när man funderar
över hur man på bästa sätt ska strukturera upp deras skolgång. Det finns inga
universallösningar i arbetet med dessa barn och det kommer det heller aldrig att
finnas.

Alla dessa tankar och idéer som jag har skissat upp på hur man eventuellt kan
organisera den dagliga skolsituationen för våra DAMP-barn kan bara fungera på
de skolor där man har en personal som är beredda att fördjupa sig rent
kunskapsmässigt i DAMP-problematiken, som inser att samarbete är det enda
arbetssättet som leder till framgång och där de dessutom strävar efter en samsyn
på barnets situation i skolan. Jag har redan nämnt att jag anser att
lärarutbildningen måste utvidgas med ett kursmoment om DAMP och
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närliggande diagnoser. Men fördjupningen slutar inte med att få godkänt på ett
kursmoment på universitetet utan man måste väl ute i det yrkesverksamma livet
fortsätta söka kunskap runt denna problematik, precis som med så mycket annat.
Tiden är en bristvara i skolan och man upplever ofta att man bara hinner ägna
sig åt den dagliga verksamheten. Sällan finns det tid till reflektion och
fortbildning, något som dock är nödvändigt för att man ska utvecklas till en bra
lärare. För att situationen för våra DAMP-barn ska förbättras tror jag att det
måste ske en attitydförändring på skolorna. En attitydförändring som innebär att
ledningen på skolan erkänner att dessa barn finns och därmed tar sitt
pedagogiska ansvar och ger sin personal den tid och de resurser som krävs för
att kunna skapa en fungerande skolgång för dessa barn. Vi måste känna ett
ansvar för alla barn, inte bara för de barn som har de rätta förutsättningarna att
reda sig i den kravmiljö som skolan innebär. Efter mina tre intervjuer känner jag
att det är att lura sig själv om man tror att man ensam med lite god vilja ska
klara av att möta dessa barns behov. Tid måste ges till fortbildning och
möjlighet till att tillsammans reflektera, diskutera och skissa upp strategier att
arbeta efter. Problemet är att skolan idag inte har en färdig handlingsplan till hur
man ska gå tillväga i arbetet med DAMP-barnen. Jag förespråkar en
organisatorisk modell som ska fungera som utgångspunkt i arbetet med dessa
barn. Arbetsmodellen måste formaliseras precis som så många andra
problemområden i skolan för att man effektivt och gemensamt ska kunna lösa
situationen på bästa sätt. Sanningen är mycket dyster, de skolor jag besökt har
inga gemensamma utarbetade strategier hur man ska gå tillväga i arbetet med
våra DAMP-barn. Tyvärr delar mina intervjupersoner den erfarenheten jag har
vad gäller beredskapen på skolorna att hantera DAMP-problematiken. En
fortsättning på mitt arbete skulle vara att undersöka och jämföra olika skolor
som har utarbetade strategier för hur man kan gå tillväga i arbetet med dessa
barn. Frågan är bara hur många skolor man skulle kunna hitta som har en uttalad
handlingsplan vad gäller DAMP.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

• Vad tänker du på när du hör begreppet DAMP?

• Hur lång erfarenhet har du av DAMP-barn?

• Skulle du kunna beskriva ett DAMP barn som du arbetat med en längre tid.
Vad var karakteristiskt för just honom/henne?

• Frågor ang. DAMP barn och deras skolsituation. Hur strukturera och
organisera arbetet i en klass där det ingår barn med DAMP problematik?

- Enl. Kadesjö ska det finnas kunniga personer av olika personalkategorier
som tillsammans med klassläraren gör en planering för barnets skolgång
och där man kommer överens om vilka stödinsatser som bör sättas in och
där man bestämmer vem som är ansvarig för vad. Hur gick ni tillväga i
ditt fall vad gäller utformning av barnets skolgång?

- Hur skulle du definiera din roll/uppgift som personlig assistent?

- Hur fungerar samarbetet mellan dig och klassläraren?

- Hur planerar läraren lektionerna för att underlätta inlärningen? Vad tycker
du är viktigt att tänka på när det gäller planering av lektioner?

- Andra aktiviteter som raster, måltider, korridorsituationer, gympa är ofta
prövande situationer för våra DAMP barn. Hur kan man på bästa sätt
hjälpa dem i dessa situationer?

- Vad tänker du på när du det gäller den fysiska miljön som t ex möblering i
klassrummet, färger, material, väggar mm?

- Hur reagerade klasskamraterna på honom? Informerade ni de andra
eleverna och deras föräldrar om barnets handikapp och hur gick ni i så fall
tillväga?

- Hur fungerar samarbetet mellan skola och föräldrar?

- Föräldrars inställning till sitt barns skolsituation?

- Får du och klassläraren någon form av handledning? Annat stöd?
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- Högstadiesituationen?

- Hur anser du att beredskapen generellt är på skolorna vad gäller arbetet
med DAMP-barn.

- Är det något som du tycker jag har glömt som du tycker är viktigt är jag
tacksam om du tar upp det.


