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Sammanfattning 
Abstract 
Jag har valt att närmare studera vad klassläraren kan göra för att underlätta inlärningen hos elever med diag-
noserna ADHD eller DAMP. Mina frågeställningar gick ut på vad man kan göra för dessa elever när det gäller 
undervisning,  klassrumsmiljö och underlätta samspelet med elever utan dessa diagnoser. Dessutom var jag 
intresserad av hur förändringarna i undervisning och klassrumsmiljö påverkar övriga elever. Därför har jag 
studerat litteratur om detta och gjort intervjuer med dels två speciallärare och dels två klasslärare. Sedan har 
jag sammanställt intervjuerna och jämfört dem med varandra och med litteraturen. Min slutsats blir att när 
det gäller klassrumsmiljön är det få förändringar som man gör och att dessa inte har någon negativ inverkan 
på elever utan diagnos. När det gäller förändringar i undervisningen är det fler förändringar som man vidtar, 
men det verkar inte heller ha någon negativ påverkan på elever utan diagnos. Samspelet mellan eleverna kan 
underlättas om man får berätta för kamraterna och deras föräldrar om funktionsnedsättningen och att man ar-
betar med samhörigheten i gruppen. Att en vuxen finns med på rasten för att kontrollera orsaker till ev 
konflikter är också lämpligt. 
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

1.1 Inledning 
 
Jag har under min praktik mött en elev med diagnosen ADHD. Detta möte väckte mitt 
intresse för vidare studier om ADHD och den snarlika diagnosen DAMP. Jag gjorde ett 
arbete inom specialpedagogiken om dessa diagnoser och fann att det finns mycket som 
jag skulle vilj a veta mer om, t.ex. varför uppträder dessa elever som de gör? Många 
uppfattar nog deras uppträdande som ouppfostrat, bråkigt, störande, slött och ointres-
serat, fast det finns en helt annan förklaringsgrund. 
 
Att inte kunna sitta still , den ständigt kända oron, kan förklaras med att eleven måste än-
dra ställning flera gånger för att hålla vakenhetsnivån uppe. Detta i sin tur beror på att 
eleven hela tiden måste sortera väsentliga intryck från oväsentliga. Vem bli r inte trött 
om man hela tiden måste tänka på att koppla bort ljudet från kylskåpet, när man sitter i 
köket och skall l yssna till någon som pratar? Att sortera bort oväsentliga ljud är något 
som automatiseras hos flertalet av oss, men en del personer med DAMP eller ADHD 
klarar inte detta.  
 
I dagens klasser bli r det allt vanligare med elever med diagnosen DAMP och ADHD. 
Uppskattningsvis fem procent av eleverna som börjar skolan skulle få någon av diagno-
serna DAMP eller ADHD om de blev undersökta (Gill berg, 1996). Det bli r i genom-
snitt en elev i varje klass. Tyvärr är det så att varken DAMP eller ADHD växer bort. 
Dessa personer får leva med detta handikapp hela livet. För ungefär hälften är progno-
sen mindre bra, med depressioner, social missanpassning, kriminalitet, missbruk och 
psykisk sjukdom (Gill berg, 1996). Vad kan vi göra för att vända denna trend? Ofta är 
det i skolan som de verkligt stora problemen börjar. Dessa elever passar inte in, bli r inte 
förstådda och får en negativ självbild. Detta måste vi som lärare ändra på om vi skall 
följa Lpo 94:  
 

I 1 kap. 2 § skollagen (1985:1100) [...] Alla barn och ungdomar skall ha lika till gång till ut-
bildning och, inom varje skolform, få en likvärdig utbildning. Skolan skall ge eleverna kun-
skaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas 
till elever med särskilda behov (Lpo 94, sid 2). 
 

1.2 Syfte och avgränsningar  
 
Mitt mål med arbetet är att ge en inblick i hur man till rättalägger miljön och undervis-
ningen för elever med diagnoserna ADHD eller DAMP, så att vi lärare kan främja dessa 
elevers utveckling till ”ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” . Jag är 
också intresserad av att se hur dessa förändringar påverkar övriga elever i klassen. Dess-
utom undrar jag hur man kan påverka samspelet mellan elever med diagnos, ADHD el-
ler DAMP, och elever utan. För att nå detta vill j ag från litteraturen få reda på hur det 
bör vara i klassrummet och vad lärarna kan göra för att underlätta inlärningen och sam-
spelet med kamraterna. Från lärarna vill j ag få exempel på hur man praktiskt kan göra 
och hur man faktiskt gör. Därför kan man se frågeställningarna ur två synvinklar dels 
från lärarens och dels från litteraturens sida. 
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Mina frågeställningar är: 
 
Hur kan läraren underlätta inlärningen för ADHD/DAMP-elever i en vanlig klass? 
Hur påverkar de förändringar man gör i undervisningen övriga elever?  
Vad kan läraren göra för att underlätta samarbetet mellan ADHD/DAMP-elever och  
övriga elever? 
Hur bör klassrumsmiljön utformas? 
Hur påverkar förändringarna i klassrumsmiljön övriga elever? 
 
Jag utgår, i mitt arbete, från att eleverna redan har diagnosen ADHD eller DAMP, var-
för jag inte går in på hur man upptäcker eller hur man sätter diagnos. Däremot går jag 
igenom diagnoserna och vilka symptom som kan uppstå i syfte att ge läsaren en bak-
grundsförståelse för hur dessa barn fungerar. Jag tar även upp frågan om frekvensen av 
dessa diagnoser samt framtidsutsikterna för barn med ADHD eller DAMP om de inte 
får rätt hjälp. Syftet med dessa avsnitt är att påvisa problemens omfattning samt hur 
viktigt det är att barnen får rätt behandling. Vidare koncentrerar jag diskussionen till 
vilka åtgärder man kan vidta i skolan för att dessa barn skall ha så bra möjli gheter som 
möjli gt att klara skolgången. 
 
Däremot behandlar jag inte frågan om behovet av assistenter, deras utbildning eller för-
kunskaper, då arbetet handlar om vad klassläraren kan göra. Av samma skäl diskuterar 
jag heller inte föräldrarnas roll mer än i kontakten med klassläraren. 
 
1.3 Begreppsförklar ingar  
 
I arbetet har jag använt mig av följande begrepp: 
 
Med barn med diagnos menar jag barn som har antingen DAMP eller ADHD inte några 
andra diagnoser.  
 
Med barn och elev menar jag barn som har antingen DAMP eller ADHD. 
 
Med uttrycken andra barn, andra elever eller de andra använder jag för de barn som 
inte har någon av diagnoserna ADHD eller DAMP. 
 
Bokstavsbarn är ett uttryck för barn med diagnosen ADHD eller DAMP i detta arbete. 
 
Med DAMP avses en dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll , motorikkontroll och 
perception (Gill berg, 1996). 
 
Med ADHD avses ett hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (Gill berg, 
1996). 
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2 BAKGRUND   

2.1 Den aktuella debatten 
 
Under hösten år 2000 har det debatterats om huruvida DAMP och ADHD diagnoser är 
en bekväm stämpel eller om det verkligen finns en dysfunktion i hjärnan. Frågan har 
diskuterats i Pedagogiskt magasin, Dagens Nyheter m fl tidningar, framför allt efter Eva 
Kärfves bok Hjärnspöken. De som kritiserar diagnoserna hävdar att detta bara är en 
stämpel och ett sätt för samhälle, skola och föräldrar att skjuta ifrån sig skulden till bar-
nens beteende. Huvuddelen av debattörerna anser dock att det verkligen finns en dys-
funktion i hjärnan som kan ha diverse olika orsaker, såsom förlossningsskador, skador 
som uppstått under fosterstadiet, ärftliga orsaker etc. Jag behandlar inte i mitt arbete 
denna fråga och tar inte heller ställning till den medicinska förklaringsgrunden till de 
symptom barnen visar.   
 
2.2 Stöd    
 
2.2.1 Elever med särskilda behov – en kor t histor ik 
 
Från beslutet om folkskolan, 1842 och fram till 1915 började man diskutera folkskolans 
möjli gheter och skyldigheter att svara för undervisning av det vi idag kallar barn med 
särskilda behov. Man satte under denna diskussion upp gränser för vad som var normalt 
(Hammarberg, 1998). 
 
Barn med medicinska sjukdomar t ex epilepsi, li ksom efterblivna barn, undervisades en-
skilt eller i mindre grupper i Stockholm från senare delen av 1800-talet, medan de van-
föra barnen fick egna institutioner för undervisning och vård. De som ansågs sinnesslöa, 
imbecill a och efterblivna sorterades till anstalter, externat och hjälpklasser. I större stä-
der inrättades under 1910-talet de s.k. svagklasserna inom folkskolan, där ca 7 % av 
barnen på dessa skolor gick. Även barn med sociala problem skilj des ut från folkskolan 
till anstalter eller utackordering, beroende på vanartens eller vanvårdens grad. Motivet, 
för denna sortering av eleverna, var att ge ”onormala barnen” de särskilda omsorger de 
behövde, samtidigt som undervisningen av de ”normala” barnen underlättades. Motstån-
darna till detta såg tidigt risken för utstötning och isolering av dessa elever (ibid). 
 
1940 gjordes en skolutredning som förstärkte differentieringen, för samhällets och ele-
vens bästa. Specialundervisningen var en förmån som skulle utjämna skill naderna mel-
lan olika elever och särskilj andet av barnen skedde på medicinska och sociala grunder i 
samarbete mellan läkare, skolledare och lärare. I 1962 års läroplan skedde en stor ök-
ning av specialundervisningen. 1962 fick även rörelsehindrade barn skolplikt (ibid). 
 
1970 fick vi ett nytt handikappbegrepp i Sverige, där handikapp ansågs uppstå i mötet 
mellan omgivningen och individen och dess förutsättningar. Detta ledde till ett nytt syn-
sätt, men det var inte förrän på mitten av 1970-talet (Utredningen om Skolans inre arbe-
te, SIA) som man ändrade det off iciella synsättet. Först i  Läroplan för grundskolan, Lgr 
80, framhölls att skolans arbetssätt skulle anpassas till elevens förutsättningar och att 
man skulle eftersträva integrering av elever med behov av särskilt stöd i vanliga klasser. 
Dessa principer är fortfarande kvar i svensk skola (ibid). 
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1994 togs Lagen om Stöd och Service (LSS) och den ersatte den dåvarande omsorgsla-
gen. LSS stadgar rätten till särskilt stöd för personer med utvecklingsstörning, autism m 
m. Den omfattar även personer med psykiska och fysiska funktionshinder, men bara för 
de där funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i li vsföringen (Bakk, m fl 
1998). Med andra ord omfattar den inte alla med diagnosen DAMP eller ADHD, utan 
det är behovet som styr (Bakk, m fl 1998; Boethius m fl, 1998). LSS ger rätt till kon-
taktperson, ledsagare, avlösare i hemmet, korttidsvistelser utanför hemmet etc. För att 
veta om en person omfattas av LSS bör man söka upp LSS-handläggaren på kommunen 
(Boethius m fl, 1998). 
  
2.2.2 Stödet idag 
 
Idag är lärares kompetens när det gäller funktionsnedsättningar, stöd och specialunder-
visning en angelägen fråga. I och med det nya synsättet på specialpedagogen som en 
konsult, gör att fokus flyttar från den enskilde eleven och dennes svårigheter till hur 
gruppen, pedagogiken, skolmilj ön och omgivningen påverkar eleven och hur de kan 
ändras för att stödja eleven. Ofta handlar det om ett samspel mellan elev och omgivning 
som inte fungerar. Risk finns för att brist på reflektion och fortbildning kombinerat med 
den dåliga ekonomin leder till större segregering och avskilj ning av de stökiga och re-
surskrävande eleverna. Specialundervisning är inte enbart en fråga om ekonomi utan li -
ka mycket ett synsätt (Hammarberg, 1998). 
 
Elevers problem kan bli betydligt mindre om läraren har förmåga att skapa bra under-
visningssituationer och etablera en relation som stimulerar elevernas lärande. Läraren 
bör också klara att ställa lagom stora krav och behärska en repertoar av pedagogiska in-
satser som kan individualiseras för att passa olika elever. Dessutom behöver läraren ha 
kunskaper om elevers situation, ev funktionsnedsättningar och specifika behov för att t 
ex till rätta lägga situationer. Även kamrater och stödet från föräldrar är viktiga resurser 
för elever. Skolmilj ön kan också utformas så att den gynnar eller missgynnar lärandet, 
li ksom skolmåltider, elevvård och lokaler (ibid). 

 
Många läkare och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar är kriti ska till ovanstå-
ende synätt. De anser att det förändrade synsättet nedvärderar de faktiska svårigheterna 
och förbiser behovet av kompetens och kunskap om funktionsnedsättningarna. Nu har 
kriti k förts fram av skolläkare, specialpedagoger och barnläkare om behovet av diagno-
ser, framförallt när det gäller de neuropsykiatriska  sjukdomarna (bl a ADHD och 
DAMP) vid symtom som oro, koncentrationsstörningar m m (ibid). 
 
2.3 De nya diagnoserna och deras betydelse för skolans undervisning 
 
Det har blivit ett ökat intresse från föräldrar att få utredningar och diagnoser på barn 
med bl.a. koncentrationssvårigheter. Detta ökade intresse för diagnos kan bero på att 
föräldrar inser behovet av att slåss för stöd till sina barn. Det är, synd anser Hammar-
berg, om det är så att skolorna i mindre utsträckning utgår från de behov som uppen-
baras, utan i stället går på expertutlåtande om tillstånd vid till delning av stödinsatser 
(Hammarberg, 1998). 
 
För föräldrar, lärare och elev är det ibland en lättnad att få en diagnos på ett barn. Diag-
nosen förklarar då beteenden som skapar oro och skuldkänslor. Men vad får det för kon-
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sekvenser för undervisningen? Det finns inga andra insatser än de som redan finns ute 
på skolorna. Ibland saknas det till och med resurser och gråzonsbarnen, d v s de som 
inte får diagnos, bli r utan stöd. Är detta li kvärdig utbildning som Lpo 94 efterfrågar 
(ibid)? 
 
Särskilda stödinsatser bör ges så mycket som möjli gt inom den ordinarie klassen, men 
hänsyn måste tas till att vissa elever kräver särskilda lösningar. Dessutom har utredning-
ar och diagnoser, rätt utförda och använda, ett värde genom att de gör barnets problem 
begripliga och hanterbara. De ger också skolan en utgångspunkt för att planera den pe-
dagogiska verksamheten och ge rätt stöd vid komplicerade skolsvårigheter. Skolans per-
sonal är också ansvariga för att vara vaksam på segregeringstendenser (ibid). 
 
Hammarberg (1998) sammanfattar skolans stöd till elever i skolsvårigheter. 
 
• Skolans stöd måste bygga på barns starka sidor så de orkar arbeta med det svåra. 
• Skolan måste ha en god inlärningsmiljö. 
• Skolan skall ha god till gång till material som väcker lust och nyfikenhet. 
• Genom interaktion och i gemenskap med andra skall skolan ge stödet. 
• Elev har rätt att bli sedd och hörd. 
• Alla med svårigheter vill ha hjälp, speciell hjälp, men vara kvar i sin grupp, och 

delta i gruppens verksamhet.  
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Histor ik 
 
I början på 1900-talet fann man att barn i sviterna efter epidemisk hjärnhinneinflamma-
tion kunde få koncentrationssvårigheter, överaktivitet (hyperaktivitet) och inlärnings-
problem. Däremot verkade barnen vara normalbegåvade. Man trodde då att barnen 
drabbats av en minimal hjärnskada och begreppet MBD, i betydelsen Minimal Brain 
Damage, kom till (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). 
 
Denna diagnos ställdes sporadiskt på barn som uppvisade kombinationer av svårigheter 
med kamratumgänge och skolanpassning där motorisk överaktivitet var ett huvudsym-
tom. Och i slutet av 1940-talet fann man att överaktivitet var en karaktäristisk konsek-
vens av traumatisk och infektiöst utlöst hjärnskada (Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; 
Hellström, 1997).  
 
Under 1950-talet blev MBD begreppet väl inrotat framförallt i USA, medan man i Eng-
land var mer tveksamma inför termen. Engelsmännen anordnade ett forskar möte i bör-
jan på 1960-talet som skulle upphäva MBD som medicinsk diagnos. Man kompromissa-
de och bestämde att MBD i stället fick betydelsen Minimal Brain Dysfunction i stället 
för Minimal Brain Damage. I denna betydelse fanns MBD kvar som diagnos i ytterliga-
re ca 20 år (Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). 
 
På 1980-talet angrep den engelske barnpsykologen Michael Rutter i två artiklar begrep-
pet MBD. Han visade på det orimliga i begreppet och påpekade att: 
 
• med dåtidens metoder kunde man inte bevisa om det var en hjärnskada eller en 

hjärnfunktions störning. 
• många barn med bevisad hjärnskada inte uppvisade den typ av problem som barn 

med diagnosen MBD uppvisade. 
• vissa iakttagelser tydde på att barn med MBD hade utbredda och inte minimala 

hjärnskador. 
• minimala hjärnskador kan drabba många olika områden i hjärnan och borde då upp-

visa olika symtom. 
• på andra områden inom barnpsykologin/barnneurologin hade man frångått spekula-

tiva orsaksdiagnoser till förmån för beskrivande, neutrala former. Han ansåg att det 
inte fanns någon anledning att göra på annat sätt när det gällde MBD området 
(Gill berg, 1996; Hellström, 1997). 

 
Idag används MBD termen allt mer sällan. I stället talar man om de symtom och typer 
av problem barnen uppvisar, t.ex: 
 
• DAMP som betyder dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll, motorikkontroll och 

perception. 
• ADHD som betyder Attention Deficits Hyperactivity Disorder (hyperaktivitets-

syndrom med uppmärksamhetsstörning) (Gill berg, 1996; Hellström, 1997).  
 
I USA använder man mest ADHD termen, medan man i England använder Hyper-
activity (hyperaktivitet). I Norden använder vi oftast DAMP då man inte säkert kan visa 
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vilket problemområde som är mest centralt. DAMP inkluderar ju alla de viktigaste 
problemtyperna. ADHD däremot utesluter i namnet problemen med motorikkontroll 
och perception (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). 
 
3.2 Diagnos 
 
3.2.1 ADHD 
 
Vid ADHD föreligger avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impul-
sivitet. Det finns tre typer av ADHD: 
  
1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist. 
2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristandet impulskontroll . 
3. ADHD dominerad av såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och 

impulsstyrning (Gill berg, 1996). 
 
ADHD ställs enligt de kriterier som finns i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders - fourth edition) och är den amerikanska psykiatriföreningens dia-
gnossystem förteckning för psykiska handikapp och besvär. Enligt denna ställs diagnos 
på ADHD vid svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömse-
sidigt socialt samspel eller verbal och ickeverbal kommunikation (Gill berg, C, 1996).  
 
ADHD yttrar sig som problem med uppmärksamhet, överaktivitet och brister i impuls-
kontrollen. ADHD förekommer ofta i samband med andra neuropsykiatriska syndrom 
som autism, Asperger, förståndshandikapp m fl som jag inte kommer att ta upp här. 
Denna diagnos utesluter inte att  personerna har problem med motorik eller perception 
(Gill berg, 1996; Duvner, 1998). 
 
För exaktare diagnoskriterier enligt DSM-IV se sid. 24-25, Gill berg, C, 1996, Ett barn i 
varje klass. 
 
3.2.2 DAMP  
 
1990 enades en nordiskt expertgrupp om att använda DAMP begreppet i stället för 
MBD. DAMP innebär problem med aktivitetskontroll och uppmärksamhet, motorik-
kontroll och perception (varseblivning). Aktivitetskontroll och uppmärksamhet är allti d 
avvikande hos personer med DAMP, utöver det kan de antingen ha motoriska eller per-
ceptuella problem eller bådadera (Gill berg, 1996; Hellström, 1997).  
 
Nästan alla med DAMP har problem med aktivitetskontroll och uppmärksamhet i kom-
bination med motoriska svårigheter och ungefär två tredjedelar har dessutom percep-
tionsstörningar. Kombinationen aktivitetskontroll problem och perceptionsstörningar 
utan motorikkontrollproblem är mycket ovanliga. Ytterligare ett diagnoskriterium är att 
begåvningsprofilen ofta är ojämn (Gill berg, 1996; Hellström, 1997). 
 
DAMP delas in i två typer, svår DAMP, s-DAMP, och lätt till måttlig DAMP, m-
DAMP. Vid svår DAMP har personen problem inom alla de följande fem områdena: 
 
1. aktivitet och uppmärksamhet, 
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2. grovmotorik, 
3. finmotorik, 
4. perception samt 
5. språk och tal. 
 
Personer med lätt till måttlig DAMP har svårigheter med aktivitet och uppmärksamhet i 
kombination med ett, två eller tre av de övriga områdena (Gill berg, 1996; Helström, 
1997). 
 
För exaktare diagnoskriterier se sid. 19, Gill berg, C., 1996, Ett barn i varje klass. 
 
3.2.3 Frekvens 
 
Christoffer Gill berg gjorde en studie i Göteborg där man undersökte alla 6-7 åringar 
med tanke på MBD (numera DAMP eller ADHD) och sedan har man kontrollerat sam-
ma barn vid 10, 13, 16 och 22 års ålder och jämfört med en kontrollgrupp utan diagnos. 
I denna studie visade det sig att 1,2 % av antalet 6-7 åringar fick diagnosen svår DAMP 
och 3,0 – 5,9% lätt till medelsvår DAMP.  Ca 4,2 - 7,1 % av populationen 6-7 åringar 
fick alltså diagnosen DAMP (Landgren, 1999; Kadesjö, 2000). 
 
I Skaraborgsstudien, som gjordes i Mariestad, av Magnus Landgren (1999), och på sam-
ma sätt som den i Göteborg, var det 5,3 – 6,9 % av 6-7 åringarna som fick diagnos.  
 
Senare gjordes en studie i Karlstad av Björn Kadesjö (2000) och där kom man fram till 
att 1,7 % av 6-7 åringarna fick diagnosen svår DAMP, och att 4.9 % av barnen i samma 
åldersgrupp fick diagnosen lätt till måttlig DAMP. Så summa summarum fick 6,6% av 
barnen i denna åldersgrupp diagnosen DAMP. Av dessa barn är större andelen pojkar än 
fli ckor. Nästan alla med svår DAMP och två tredjedelar av de med lätt till medelsvår 
DAMP klarade diagnoskriterierna för ADHD enligt DMS-IV. Eftersom det finns fel-
marginaler till siffrorna räknar man med att ungefär 5 % av barnen i åldersgruppen  6- 
7 år får diagnosen DAMP om de undersöktes (Kadesjö, 2000). 
 
I Karlstadsstudien gjorde man även diagnoser för ADHD. Då kom man fram till att  
3,7 % av 6-7 åringarna fick diagnosen svår ADHD, medan 10,3 % fick diagnosen me-
delsvår ADHD. Även här var den övervägande andelen pojkar (Kadesjö, 2000). 
 
3.2.4 Hur ser framtidsutsikterna för dessa barn ut? 
 
När det gäller framtidsutsikterna är det värre eftersom det är få undersökningar som 
gjorts. Men i Göteborgsstudien (se ovan) fann man att barn med DAMP hade sämre 
prognos än barn med enbart uppmärksamhetsstörning. Detta stämde när man kontrol-
lerade hur eleverna fungerade i skolan vid 10 och 13 års ålder. Vid 16 års ålder led fler 
ungdomar med DAMP av psykiska störningar och personlighets störningar än ungdo-
mar med enbart uppmärksamhetsstörning. Framförallt visade det sig i denna studie att 
barn med svår DAMP hade särskilt dålig prognos inom samtliga områden ovan 
(Kadesjö, 2000). 
 
Landgren (1999) redovisar att barn med diagnosen DAMP och/eller ADHD har redan 
vid fjärde skolåret sämre färdigheter i skolan än barn utan diagnos. Och Kadesjö (2000) 
berättar att i Göteborgsstudien visade Gill berg och Rasmussen (undersökningen utför-
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des 1999) att 60 % av barnen, som fått diagnosen svår DAMP vid 6-7 års ålder, vid 22 
års ålder har en negativ såväl psykisk som social utveckling. Duvner (1998) talar om 
allvarliga framtidsutsikter för en stor grupp barn med ADHD. Han menar att de kan 
fastna i  psykiska problem, missbruk, våldsbrott och annan kriminalitet om de inte får 
den hjälp de behöver. Det samma gäller för barn med DAMP, enligt Gill berg (1996). 
 
3.3 Symtom 
 
DAMP kan man tolka som en störning i den normala utvecklingen d v s de barn som har 
DAMP utvecklas enligt en annorlunda kurva mot andra barns. Detta innebär att sym-
tombilden varierar under personernas livstid. Vissa symtom som finns medan de är barn 
avtar, medan andra uppkommer allt eftersom tiden går (Gill berg, 1996). 
 
3.3.1 Aktivitets och uppmärksamhetsstörning 
 
Aktivitetskontrollstörning och uppmärksamhetsstörning kan ingå i både ADHD och 
DAMP diagnoserna (Gill berg, 1996). 
 
Aktivitetskontroll definieras som: 
 

Förmågan att anpassa sig till den rådande situationen, och vara lagom motoriskt aktiv, är 
avgörande för om vi uppfattas som normalaktiva eller inte (Gill berg, 1996, sid 37).  

 
Personer med aktivitetskontrollstörning klarar inte detta. De är kan vara överaktiva, un-
deraktiva eller växlar mellan bådadera. De som är överaktiva kan inte vara still a eller 
lugna medan de underaktiva verkar passiva och nästan måste tvingas till rörelse (Kade-
sjö, 1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; Duvner, 1998). Gill berg (1996) anser att 
överaktivitet även kan märkas som att personen pratar överdrivet mycket. 
 
Det är stor risk att underaktiva barn med DAMP aldrig får diagnos, eftersom de inte 
syns lika väl som de överaktiva barnen (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996). De hypoaktiva 
(underaktiva) barnen klarar också samspelet med andra barn bättre än de hyperaktiva 
gör (Kadesjö, 1992). 
 
Enligt vissa forskare kan överaktiviteten eller växlingar mellan över och underaktivitet 
bero på en låg vakenhet i nervsystemet. Den höga motoriska verksamheten är till för att 
barnet skall vara alert. Det gör att barnet kan ha en kraftigt växlande aktivitetsnivå från 
full fart till s barnet inte orkar längre utan somnar, så är det framförallt för barn med svår 
DAMP (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996).  
 
Kadesjö (1992) beskriver barn med koncentrationssvårigheter, som att de tycks ständigt 
vänta på något, vara beroende av andras initiativ och lida av oföretagsamhet eller ha 
långtråkigt. De verkar ha en rastlös otill fredsställelse som utvecklas till att de som ton-
åringar utmanar gränser, provocerar och gör farliga saker.  
 
Uppmärksamhet definieras här som ett samlingsbegrepp för uppmärksamhet, koncentra-
tionsförmåga, avledbarhet, förmåga att automatisera, korttidsminne, uthålli ghet, aktivi-
tetsgrad, simultankapacitet och vakenhet. Uppmärksamhetsstörning innebär således en 
störning inom något av ovanstående områden (Gill berg, 1996). 
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Uppmärksamhetsstörning visar sig ofta som att barnen med detta problem är ouppmärk-
samma, lyssnar inte, tappar bort saker, är lättdistraherade och glömska. Dessutom har de 
svårt att följa instruktioner, att planera och organisera. De här personerna kan också ha 
låg uthålli ghet och svårt för att hålla kvar uppmärksamheten (Gill berg, 1996).  
 
Den dåliga förmågan att hålla kvar uppmärksamheten och den låga uthålli gheten för-
knippas ibland med låg energinivå och ger ett trött intryck (Kadesjö, 1992; Gill berg, 
1996; Selikowitz, 1996; Duvner, 1998). Detta beror på att barnets krafter går åt till att 
hantera omgivningens stimuli , dvs medvetet sortera bort ovidkommande sinnesintryck 
från relevant, och därför bli r de här barnen fort trötta (Selikowitz, 1996). Om den upp-
gift barnet håller på med inte längre upplevs som spännande orkar det helt enkelt inte 
mobili sera den reservkraft som behövs (Kadesjö, 1992). 
 
Många av barnen med DAMP och ADHD är utpräglat impulsiva och det visar sig i att 
de inte kan vänta på sin tur, svarar innan man frågat färdig och att de avbryter eller in-
kräktar på andra (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996). En del av de här 
barnen har snabba humörsvängningar mellan ytterligheterna som glatt och uppspelt till 
förtvivlat och argt (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; Duvner, 1998). 
 
Barnens förmågan att koncentrera sig växlar från dag till dag, eller till och med från en 
stund till en annan. Om barnet är väl motiverat kan det koncentrera sig och arbeta hur 
länge som helst! Detta missuppfattas lätt, som att barnet kan koncentrera sig ”om det 
bara vill ” (Kadesjö, 1992). 
 
Automatiseringsproblem innebär att barnen har svårt att utföra väl inlärda handlings-
mönster och mentala aktiviteter utan att tänka aktivt på vad de gör. Det innebär att de 
har dålig simultankapacitet och bli r fort uttröttade och uttråkade. De har även problem 
med att klara uppgifter som kräver upprepning, t.ex. hoppa på ett ben (Gill berg, 1996).  
 
Barn med uppmärksamhetsstörning kan också ha en bristande tidsuppfattning. Det inne-
bär att de kan lära sig klockan, men har ingen känsla för tid och kan inte intuitivt avgöra 
om lång eller kort tid förflutit, varför de ofta kommer försent, märker inte att tiden går 
och är osäkra på hur lång tid det är kvar (Gill berg, 1996; Duvner, 1998). 
 
3.3.2 Motorikkontroll 
 
Problem med motorikkontroll i ngår i diagnosen för DAMP, men är inte nödvändigt för 
ADHD, varken den grovmotoriska eller finmotoriska (Gill berg, 1996). 
 
Grovmotoriska svårigheter definieras som problem med de stora kroppsrörelserna. Det 
kan yttra sig som allmän motorisk klumpighet, balansproblem och svårigheter att lära 
sig cykla, simma och sparka boll . Majoriteten av personer med DAMP upplevde sig 
som barn som motoriskt klumpiga och vanligtvis var det också uppenbart för omgiv-
ningen. Grovmotoriska svårigheter består av en eller flera av komponenterna bristande 
automatik, svag muskelspänning (hypotonus), balansproblem, motoriska samordnings-
svårigheter och avvikande motorik. Grovmotoriska problem avtar med åldern (Kadesjö, 
1992). 
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Svag muskelspänning innebär att grundmuskelspänningen är låg (Selikowitz, 1996), 
men om barn med hypotonus koncentrerar sig på att öka muskelspänningen klarar de av 
att få den normal, för en kort stund (Kadesjö, 1992, Gill berg, 1996). Hypotonus visar 
sig t.ex. i dålig kroppshållning, öppen mun, dålig handstil och dåligt bordsskick 
(Gill berg, 1996). 
 
Motoriska samordningssvårigheter finns hos många barn och vuxna med DAMP. De får 
slängiga, oprecisa och klumpiga rörelser och yviga gester. Framförallt när de utsätts för 
många intryck eller vid stress (Gill berg, 1996). Det beror på att personerna har svårt att 
skilj a ut rörelser, så att det bara bli r en led och inte flera leder, som rör sig samtidigt. 
Dessa medrörelser sker trots att personerna inte vill att de andra lederna ska röra sig 
(Selikowitz, 1996). Det kan också bero på oförmågan att planera, som gör så att flera rö-
relser som skulle ske i tidsföljd påbörjas samtidigt (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996) eller 
att de har kvar nyföddhetsreflexer som normalt försvinner vid olika tidpunkter under 
spädbarnsåret (Kadesjö, 1992). 
 
Finmotoriska svårigheter innebär precisionsproblem i fingrar, händer och ansikte. Även 
talsvårigheter kan räknas hit (Gill berg, 1996).  
 
Svårigheter med handmotorik och precision ger lätt skakighet vid krävande finmotoris-
ka uppgifter (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996). Ofta har de här barnen onormal pennfatt-
ning, svårt att forma bokstäver och har svårt att bedöma kraft och riktning. Dessa per-
soner uppfattas som slarviga, men de kan träna upp en tidskrävande precision (Gill berg, 
1996). 
 
Problem med munmotoriken och precisionsrörelser i mun och ansikte visar sig som att 
man äter med öppen mun och kan dregla. Dessutom har de artikulationssvårigheter och 
har svårt för att utföra separata rörelser i höger och vänster ansiktshalva, t.ex. blinka 
med ett öga. Deras ansiktsmotorik är utslätad (Gill berg, 1996). 
 
3.3.3 Perceptionssvår igheter 
 
Perceptionstörningar omfattar problem med auditiv, visuell , taktil och kinestetisk per-
ception och innebär att hjärnans förmåga att registrera, organisera och tolka sinnesin-
tryck är nedsatt. Det är vanligt med kombinationer av perceptionsstörningar (Kadesjö, 
1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996). Det visar sig som: 
 

Svårigheter med att bearbeta och tolka samtidigt presenterade stimuli medför problem med 
att t.ex. sätta ihop delar till en helhet eller gestalt, samt med att diskriminera delar ur en hel-
het, som att urskil ja en figur mot en rörig bakgrund. Genom att barnet har svårt att relatera 
föremål till varandra bli r det osäkert inför begrepp som under, mellan, över. Lateralitets- 
och riktningsosäkerhet som te x vänster-höger och g-d förväxling kan hänga ihop med den-
na typ av svårighet. En god öga-handkoordination och säker rums- och kroppsuppfattning 
förutsätter att hjärnan snabbt kan tolka samtidigt presenterade stimuli och relatera dem till 
varandra (Kadesjö, 1992, sid 75). 
 

Auditiva perceptionsstörningar ger problem med att lokalisera källor, avgöra ljudstyrka,  
och urskilj a ljud ur en bakgrund av ljudbrus. De här personerna har också svårt att höra 
om de talar med hög eller låg röst och kan därför inte anpassa sin röststyrka till situatio-
nen. Det här problemet kan ge problem med fonologisk medvetenhet och läsinlärning 
(Gill berg, 1996; Duvner, 1998). 
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Visuella perceptionsstörningar gör det svårt att urskilj a former och avståndet till ett fö-
remål respektive föremålets läge (Gill berg, 1996; Duvner, 1998). Dessa problem är svå-
ra att urskilj a från motoriska problem eftersom de t ex leder till en spretig, barnslig och 
överdrivet stor eller liten handstil (Gill berg, 1996). 
 
Taktila perceptionsstörningar innebär att man har svårt att med känseln, framförallt i 
händer och fingertoppar, avgöra form och karaktär hos olika föremål. Dessa svårigheter 
bidrar säkert till problem med finmotorik eftersom det inte finns en snabb återkoppling 
av nödvändig känselinformation till motoriska centra (Gill berg, 1996). Det kan också 
yttra sig som överkänslighet mot beröring, om man nuddar vid personen skriker den av 
smärta (Duvner, 1998). 
 
Kinestetiska perceptionsstörningar visar sig som ”svårigheter att avgöra var i rummet man har 
sina egna leder och ’vart de är på väg’” (Gill berg, 1996, sid 54), vilket medför problem med 
avståndsbedömning (Gill berg, 1996). 
 
3.3.4 Språk- och talproblem 
 
Språk- och talproblem omfattar försenad utveckling och tydliga symtom på kvarstående 
avvikelser i språk, tal och röst hos personer med DAMP. Många personer med DAMP 
lider också av läs- och skrivsvårigheter och en del li der av dyslexi (Gill berg, 1996). 
 
Försenad språk- och talutveckling leder till ett begränsat ordförråd och en omogen 
grammatik (Gill berg, 1996). Problemen visar sig som att personen inte lyssnar när man 
ropar, har svårt för att förstå nyanser och att själv uttrycka sådana. Detta gör att många 
föräldrar tror att barnet lider av hörselproblem (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996). Gram-
matikproblemen å sin sida leder till bl a syftnings- och meningsbyggnadsfel (Gill berg, 
1996). 
 
Fattigt ordförråd är vanligast hos barn, men kan vara kvar även i vuxen ålder. Personer 
med detta vågar bara använda ord, som de känner att de kan klara av utan att det bli r fel. 
För att fylla ut används tomma ord som t ex typ, svordomar m.m. Man måste systema-
tiskt träna för att bygga upp ett ordförråd hos de här personerna (Gill berg, 1996). 
 
Artikulationssvårigheter märks av att de uttalar språkljud på ett omoget eller felaktigt 
sätt (Kadesjö, 1992; Gill berg, 1996). Detta är ett symtom på problem med fonologisk 
medvetenhet och är mest påtagligt i förskoleåldern och övergår sedan till att de uttryck-
er sig oydligt eller sluddrigt (Gill berg, 1996). De som har problem med fonologisk med-
vetenhet har svårt att uppfatta hur olika språkljud låter och ger auditiv osäkerhet som i 
sin tur innebär svårigheter att uppfatta ljud och segmentera språkljud. Det gör det svårt 
för barnet att förstå att ord skiftar betydelse om ett fonem ändras. Vilket leder till prob-
lem med att uppfatta innehållet i ett språkligt meddelande (Kadesjö, 1992; Gill berg, 
1996). Svårigheter med fonologisk medvetenhet leder också till språk- och talsvårig-
heter, uttals- och artikulationsproblem (Gill berg, 1996). 
 
Avvikande prosodi (satsmelodi) ger en entonig röst eller så går satsmelodin upp eller 
ner på ovanliga eller felaktiga ställen. Detta gör det svårt att förstå vad personen menar. 
Däremot gör avvikande röstkvalitet att barn med DAMP ofta låter hesa, men rösten kan 
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också variera i styrka och kvalitet, antingen för högt eller för lågt för vad situationen 
kräver, vilket gör det svårt att lyssna till dem (Gill berg, 1996). Andra tal- och språk-
problem som finns hos personer med DAMP är stamning av tvångsmässig karaktär eller 
skenande tal, d v s de pratar så snabbt att det är svårt att uppfatta vad de säger (Kadesjö, 
1992; Gill berg, 1996). 
 
Pragmatiska problem gör att dessa personer har svårt att använda språket i sociala sam-
manhang. De vet inte när det är dags att säga något, hur man startar eller håller igång en 
konversation. Dessa personer har svårt att förstå metaforiska (bildliga) uttryck och miss-
förstår abstrakta uttryck eller frågor (Gill berg, 1996). 
 
3.3.5 Br ister i intellektuella funktioner 
 
Det är inte ovanligt med kognitiva svårigheter eller störningar hos personer med DAMP 
eller ADHD (Kadesjö, 1992; Selikowitz, 1996). De tar sig i uttryck som svårigheter i 
olika minnesfunktioner, matematiskt och logiskt tänkande, förmåga att generalisera och 
dra slutsatser eller resonera och dra slutsatser och ger inlärningssvårigheter (Selikowitz, 
1996). 
 
3.4 Svåra situationer 
 
Barn med diagnos har problem vid situationer som väntan, förändringar och val. Jag 
citerar: 
 

Att ha svårt både för att vänta, för att ställa om sig vid förändringar och för att välja innebär 
inte bara enskilda misslyckanden eller till kortakommanden utan präglar barnets hela sätt att 
vara. Det är stor risk att barnet kommer att uppfattas som krävande och påfrestande 
(Kadesjö, 1992, sid 37).  
 

Därför är det viktigt att läraren tänker på detta. Angånde väntan skriver Kadesjö, (1992) 
på sid 38: 
 

Stunder av väntan innebär att ingen planerat barnets sysselsättning. Barnet skall ’ inte göra 
någonting’ eller får göra vad som helst bara det inte stör. Väntan är en sedan-situation. Det 
är inte det pågående, som är det viktiga, utan det kommande, vilket är tvärtemot dessa barns 
natur  som är helt inställd på nuet.  
 

Detta håller Selikowitz (1996) och Hellström (1997) med om. Därför gäller det som lä-
rare att bli medveten om vilka situationer som innehåller väntan och som bli r allt för på-
frestande för barnet. En del av dessa skall man inte utsätta barnet för och andra kan man 
försöka fylla med aktiviteter. För om väntetiderna är planlagda med någon form av akti-
vitet, bli r de inte längre några problem för eleven (Kadesjö, 1992). 
 
Förändringar upplevs av de här barnen som svåra då de lever i nuet och inte kan jäm-
föra med tidigare erfarenheter. Förändringar som initieras av vuxna upplevs av barnen 
som om de kastas ut i det okända och de reagerar med oro och ovilj a. Därför behöver lä-
raren se till att minska dessa situationer så att bara de ofrånkomliga bli r kvar (Kadesjö, 
1992). 
 

Förändringar innebär att man måste lämna det man för till fället känner sig förtrogen med 
för något som man inte på förhand kan veta vad det  nya kommer att innebära och vad som 
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kommer att krävas av dem i den nya situationen. Rädslan för att misslyckas och att avslöja 
sina svagheter kan bidra till deras ovil ja att pröva något nytt, särskilt hos skolbarn (Kadesjö, 
1992, sid 40).  

 
För att underlätta förändringen för eleven behöver man förbereda dem på det nya. Ett 
sätt att göra detta är genom en kort, enkel beskrivning av vad som skall hända och tala 
om för eleven dess roll i förändringen. Man skall också försäkra barnet om att det finns 
en vuxen till hands ifall det behöver hjälp (Kadesjö, 1992). 
 
Elever med DAMP eller ADHD har svårt för att välja fritt. Barnet bli r oroat eller hand-
lingsförlamat i deesa situationer. Deras val styrs av impulser i ögonblicket och de klarar 
inte av att göra några överlagda val. De kan inte göra några kopplingar mellan tidigare 
erfarenheter för att skapa sig en bild av hur vart och ett av valmöjli gheterna skulle kun-
na gestalta sig. Därför behöver man begränsa valmöjli gheterna med tydliga ramar, in-
struktioner och gränser. Det är inte att frånta eleven dess spontanitet utan tvärt om ger 
det barnet en trygghet som utvecklar barnets kreativitet (Kadesjö, 1992). 
 
3.5 Åtgärder 
 
Gill berg (1996) säger att skolans viktigaste uppgift är att se till så att barnen med 
DAMP och ADHD kan lära sig så mycket som möjli gt i skolan, dels för att det stärker 
deras självförtroende och dels för att förbättra barnens prognos. Detta kräver att perso-
nalen har kunskap om de här barnens speciella svårigheter, förståelse för deras problem 
och kompetens (Bill e m fl, 1984; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). 
 
3.5.1 Bemötande  
 
Ett stort steg på vägen, för att minska problemen för barnet, kan vi ta genom rätt bemö-
tande och förhållningssätt. Bemötandet är av stor betydelser för hur eleverna uppfattar 
skolan. De här barnen har rätt att få uppleva sig accepterade och omtyckta som de per-
soner de är, med sina fel och brister, därför måste vi erkänna deras svårigheter och för-
stå dem (Kadesjö, 1992). 
 
Bemötande av barnen skall i nriktas på att stärka deras självkänsla och hjälpa dem att 
lyckas genom att krav och förväntningar ställs på en nivå som de kan klara av att uppnå. 
Barnen måste känna att de kan styra och överblicka sin vardag och mötas av uppmunt-
ran och beröm när de lyckas. De måste få hjälp med att skapa sammanhang och struktur 
i till varon och få en konkret hjälp att klara de svåra situationerna (Kadesjö, 1992; 
Hellström, 1997).  
 
3.5.2 Läraren 
 
För att kunna bygga upp barnens självförtroende behöver läraren bygga upp en bra rela-
tion till och skapa en god kontakt med barnet. Därefter får man försöka sätta sig in i hur 
barnet tänker och fungerar för att kunna skapa bra inlärningssituationer (Kadesjö, 1992; 
Hellström, 1997). 
 
Elever med ADHD och DAMP har både bra dagar när allt fungerar och dåliga dagar när 
allt går snett och inget fungerar, det kan t o m förändras från en stund till en annan. De 
till fällen som inget fungerar kan vara mycket jobbiga för både elever och lärare, men 
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som lärare till dessa elever måste man klara av att hantera dessa stunder också. Man 
måste inse att det varken är barnets fel eller ens eget att det inte går, utan det kan vara 
något som skall hända som ligger utanför den vanliga rutinen, eller ett bråk hemma om 
vilka kläder eleven skall ha på sig som utlöst oron (Kadesjö, 1992; Hellström, 1997). 
 
För att orka med dessa snabba förändringar skriver Selikowitz (1996) att läraren bör har 
god självkännedom och kännedom om sin förmåga att handskas med barn, så man är 
trygg i sin vetskap om att det inte är ens eget fel.  
 
3.5.3 Pedagogiken och undervisningen 
 
Kadesjö (1992) till ägger att läraren måste veta vad den vill och vara trygg i sin yrkesroll 
för att orka och klara av att undervisa dessa barn. Arbetssätt och undervisning skall utgå 
från barnets förutsättningar och behov, vilket kräver en mer genomtänkt och medveten 
pedagogik. Hellström (1997) säger att därför måste läraren inför sig själv medvetande-
göra och klargöra målen för arbetet och på vilka vägar det går att nå målen, helst genom 
att i pedagogiskt syfte utnyttja de vardagliga situationer, som uppstår kring barnet och 
de erfarenheter som barnet får. 
  
Vidare måste man också vara mycket tydlig och med hela sin person visa vad det är 
som gäller, detta för att beröra barnets medvetande på flera plan, t ex ögonkontakt, ut-
trycksfullt kroppsspråk, etc. Självklart måste signalerna överensstämma eftersom de 
annars leder till förvirring och får motsatt effekt. Motstridiga eller vaga signaler leder 
till osäkerhet om vad som gäller och barnet bli r oroligt eftersom det inte vet hur 
signalerna skall tolkas (Kadesjö, 1992). 
 
De här barnen behöver tydliga och markerade gränser för att fungera bra. De måste veta 
vad som gäller. Men för att det skall fungera för barnen måste gränserna vara rimliga i 
förhållande till barnets förutsättningar och förmåga. Det får inte bli för svårt för dem att 
klara av att hålla dem. Sedan måste vi vuxna vara konsekventa med gränserna (Bill e m 
fl, 1984; Selikowitz, 1996; Cleve, 2000).  
 
Gränserna man sätter är i syftet att hindra eleven från att spåra ur så att vi, som vuxna, 
kan hjälpa barnet genom att vara steget före. Detta arbete kräver mycket tålamod och 
lyhördhet. Om barnet inte klarar gränsen hjälper det inte med bestraffning, hot eller 
skäll (Kadesjö, 1992).  
 
Barn med DAMP och ADHD fungerar bäst ” [...] om vardagen i skolan är trygg och förutsägbar, 
med klar struktur och fasta rutiner (Hellström, 1997, sid 123).” Detta kräver en noggrant planerad 
dag, inte bara lektionerna utan även raster, måltider och ev andra aktiviteter utanför 
klassrummet. Gärna att dagarna ser ut ungefär li kadant varje dag i skolan. Det är just 
förutsägbarheten som ger barnen trygghet (Kadesjö, 1992; Selikowitz, 1996; Hellström, 
1997; Cleve, E, 2000).  
 
När man planerar dagen är det bra om man lägger krävande arbetsuppgifter tidigt på 
dagen då eleverna är som piggast (Selikowitz, 1996). Man bör även ha korta arbetspass 
med väl planerade avbrott för vila, gärna där de får röra på sig. Det utökar uthålli gheten 
hos dessa elever (Gill berg, 1996; Hellström, 1997).  
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3.5.4 Hjälp 
 
Vissa situationer som övergång mellan en aktivitet och en annan är mycket svåra för 
dessa barn, men kan underlättas om barnet förbereds på att aktiviteten snart är slut, in-
nan den är det. Då får barnen en möjli ghet att ställa om sig till det nya (Hellström, 
1997). Det bli r inte heller ett abrupt kast, som gör att barnen känner sig utslängda i det 
okända (Kadesjö, 1992). Barnet kan också behöva styras till baka till uppgiften, med en 
varlig hand, när uppmärksamheten börjar tryta (Hellström, 1997).  
 
Det är också vi vuxna kring barnet som har ansvar för att se till att barnet vet vad som 
förväntas av det och att det är på rätt väg (Selikowitz, 1996). Dessa barn behöver också 
hjälp med att tolka och förklara vad de varit med om i skolan för att de skall kunna se 
samband och sin egen roll i det som sker (Hellström, 1997), framförallt eftersom de gär-
na ser sig oskyldigt anklagade. Det bara händer och de har inte förmågan att reflektera 
över sina handlingar (Kadesjö, 1992). 
 
Barnen med diagnoser ADHD eller DAMP vill ha rutiner. Det märks genom att de gör 
motstånd mot förändringar. Som vuxna kring barnet kan vi hjälpa det att lära in rutiner 
eller mönster, (Bill e m fl, 1984; Kadesjö, 1992) t ex för hur man planerar, att man stan-
nar upp och tänker efter, för att inte bli så impulsstyrd som många av dem är 
(Hellström, 1997).  
 
De behöver också hjälp att utveckla effektiva inlärningsstrategier och problemlösnings-
metoder (Hellström, 1997). Ett sätt att träna detta är att ge barnen en rutin. Man börjar 
med att de talar för sig själv och förklarar vad det är som de skall göra steg för steg. 
Detta är ett sätt för dessa barn att träna sitt ” inre språk” . Så småningom kommer barnen 
att tänka orden i stället för att prata för sig själv. Då har man lyckats internalisera struk-
turen och man har gett dem ett redskap för att handskas med situationen. Genom att låta 
barnen säga vad de skall göra bromsar man upp dem och de bli r inte li ka beroende av 
omedelbara sinnsesintryck och impulser. På liknande sätt kan man också utveckla bar-
nens förmåga till reflektion och eftertanke. Det sker genom dialog med vuxna (Kadesjö, 
1992; Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). 
 
Många av de här barnen är i behov av individuell hjälp, då de oftast lär sig bättre om de 
får vara ensamma med läraren. De behöver också mycket uppmuntran. Därför är det 
viktigt att finna stunder till i ndividuell hjälp under skoldagen. Om man av olika skäl inte 
själv hinner med några sådana stunder måste man skaffa hjälp, t ex en assistent som kan 
ge detta till barnet enligt lärarens instruktioner. Om en elev har inlärningsproblem kan 
det behövas en särskild stödlärare som hjälper till i klassen (Selikowitz, 1996).  
 
En del elever med DAMP eller ADHD kan behöva en skriftlig individuell utvecklings-
plan. Det är en noggrann planering av barnets hela situation. En sådan plan utarbetas i 
samarbete med föräldrar och eleven. Där bestämmer man individuella mål, på både lång 
och kort sikt, inom såväl pedagogiska som sociala områden. Man beskriver elevens be-
hov av stöd i klassrummet, på raster, under skolmåltider och i andra situationer utanför 
klassrummet. Man beskriver även om behov finns av specialundervisning och i så fall 
beskriver man innehållet i den, upplägget och syftet med den. Om behov finns av sär-
skild träning skall det också specificeras. I den individuella utvecklingsplanen skall man 
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tydliggöra och fastlägga vem som ansvara för vad. Det är viktigt att utvecklingsplanen 
regelbundet följs upp och utvärderas (Hellström, 1997). 
 
3.5.5 Instruktioner, läromedel och arbetsuppgifter 
 
Instruktioner är väldigt svårt för dessa barn att uppfatta och därför bör man gärna ge 
dessa individuellt . Man kan då följa följande checklista: 
 

• Få barnets uppmärksamhet (Selikowitz, 1996). 
• Använd klara, enkla meningar med få ord (Selikowitz, 1996; Hellström, 1997; 

Cleve, 2000). 
• Ta ett steg i instruktionen i taget och låt eleven utföra detta innan nästa steg. 

(Bill e m fl, 1984; Kadesjö, 1992; Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). 
• Om det behövs visa konkret (Bill e m fl, 1984). 
• Se till att barnet förstår innan det börjar med uppgiften, upprepa vid behov 

(Selikowitz, 1996). 
• Ha gärna en lista över stegen i instruktionen (Selikowitz, 1996). 

 
Arbeta också med gruppen för att få en miljö där barnet vågar be om hjälp (Selikowitz, 
1996). 
 
Läromedel för dessa barn behöver ha stor text med luft mellan raderna och god kontrast 
mellan text och bakgrund. Helst skall det inte vara mer än en bild på varje bokuppslag 
eller sida. Bilderna skall vara väl avgränsade i förhållande till t exten och de skall vara 
tydliga, utan för mycket ovidkommande detaljer som förvirrar för barnet. En god avväg-
ning mellan text och bildyta underlättar också för de här barnen. Det är mycket bra om 
det finns en regelbundenhet i uppläggningen av de olika boksidorna så att eleven känner 
igen sig. Texten bör ha ett konkret och enkelt ordval och en försiktig introduktion av 
nya begrepp. Innehållet i texten skall vara spännande och engagerande även för den som 
läser långsamt (Bill e m fl, 1984; Hellström, 1997). 
 
Det är viktigt att de arbetsuppgifter de här barnen skall göra inte är för långa och stora. 
Små tunna häften och lösa blad har stora fördelar, då det är positivt att få känna att man 
slutfört något. Tjocka böcker får dessa barn att tro att man måste kunna allt på en gång 
och leder till en känsla av oförmåga och barnen får negativa känslor inför boken (Bill e 
m fl, 1984; Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). På SIH, Statens Institut för Handikapp-
frågor i skolan, finns anpassade läromedel (Bill e m fl, 1984; Hellström, 1997).  
 
Ett annat sätt är att de får sina arbetsuppgifter på separata papper. Då är det också lättare 
för läraren att dela in inlärningsstoffet i tydliga, korta och avgränsade avsnitt med mar-
kerad början och slut. Det är viktigt att de får se att uppgiften är slut, så de få känna att 
de har klarat av att slutföra den. Det ger dem ökat självförtroende (Selikowitz, 1996; 
Hellström, 1997). Varje avsnitt som barnet skall göra delas upp på olika papper och 
man lämnar ett papper åt gången till barnet (Selikowitz, 1996). 
 
Barn med diagnos har ofta svårt att hålla kvar uppmärksamheten på skoluppgifter, där-
för är det viktigt att man finner uppgifter som ger dessa elever motivation. Det kräver 
stor fantasi och förmåga hos läraren att anpassa uppgifterna (Kadesjö, 1992; Gill berg, 
1996; Hellström, 1997). Då kan man tänka på att använda material som aktiverar barnet 
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(Hellström, 1997) Uppgifterna skall för barnet upplevas lustbetonade och ge personlig 
till fredsställelse. Det är viktigt att uppgiften ger kunskaper och färdigheter som eleven 
känner att den genast kan använda och ha nytta av. Dessutom skall uppgifterna ge ome-
delbar kunskap om resultatet genom att lärare eller assistenten deltar som medarbetare 
vid lösande av uppgiften (Bill e m fl, 1984). Det är också bra att förstärka och åskådlig-
göra det barnet skall l ära sig med t ex bilder, diagram eller färger (Hellström, 1997). 
 
Att medvetet använda bilder och liknelser i språket kan förtydliga och åskådliggöra in-
nebörden i det eleven skall l ära sig. Man kan också använda auditiv förstärkning som 
rim och ramsor, musik och rytmövningar, talkör, eller högläsning för att underlätta för 
barnen. Det gäller att hitta rätt sätt för varje barn. Det är viktigt att barnet får arbeta 
ostört och får till räckligt med tid att full följa uppgiften. Om barnet ändå inte hinner 
färdigt skall man inte ge uppgiften i läxa (Hellström, 1997). 
 
Om man finner det svårt att veta hur man skall anpassa uppgifterna till barnet är det 
lämpligt att rådgöra med kurator eller speciallärare, beroende på vem som har bäst kun-
skap om barnets resurser och svagheter (Selikowitz, 1996).  
 
Undervisning via datorn är ett utmärkt komplement till vanlig undervisning. Datorn ska-
par en fokuserad och strukturerad undervisningssituation där uppmärksamheten styrs 
mot uppgiften och ramarna är tydliga. Barnet måste också vara aktiv i undervisningssi-
tuationen, vilket skapar motivation (Hellström, 1997). 
 
Datorprogrammen är ofta åskådliga, tydliga och instruktioner sker steg för steg i barnets 
takt och kan återupprepas så mycket barnet behöver. Dessutom får barnet omedelbar 
återkoppling på hur uppgiften gått. För barn med stora skrivsvårigheter är datorer med 
stavningsrättnings-program en hjälp för barnet att släppa hämningar när det gäller att 
skriva (Hellström, 1997). 
 
3.5.6 Läxa 
 
Läxor är svåra och påfrestande för såväl barnet som föräldrarna (Hellström, 1997). Där-
för är det viktigt att övervaka barnet när det skriver ned sina hemuppgifter så att det bli r 
klart och tydligt vad som skall göras i läxa, gärna i en meddelande bok, och att man an-
ger innehållet i läxorna för hela veckan. Det är dessutom viktigt att föräldrarna vet hur 
man kontrollerar detta läxarbete (Kadesjö, 1992; Selikowitz, 1996). 
 
Hemma är det bra om barnet har en bestämd läxläsningsplats, där enbart läxläsning sker 
och där det inte finns några lockande och distraherande saker. Om man dessutom har en 
bestämd tidpunkt, samma varje dag, så bli r även läxläsningen en trygg rutin. Det är ock-
så bra om man som föräldrar och lärare i förväg har kommit överens om hur lång tid 
läxläsningen ska pågå (Kadesjö, 1992). 
 
Läxläsandet stöter ofta på motstånd från elevens sida och leder till konflikter med fö-
räldrarna. Då kan man tänka på att läxläsning kan ske med andra än familjemedlemmar, 
t ex den tid barnet är på fritidsverksamhet, eller efter skoldagen till sammans med assis-
tenten (Gill berg, 1996).  
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3.5.7 Prov 
 
När det gäller prov är det viktigt att man verkligen testar på kunskaper och inte på ut-
hålli ghet. Dessa elever kan dessutom behöva extra tid för att genomföra provet. För att 
underlätta för eleven är prov med svarsalternativ att föredra, då många elever med 
DAMP eller ADHD tycker det är jobbigt att själva formulera och skriva svaren. Det är 
också viktigt att tänka på att läraren eller assistenten bör finnas i närheten för att besvara 
procedur frågor och liknande frågor. Dessutom kan man behöva kontrollera att eleven 
inte missförstått uppgiften. Om så är fallet får man försöka leda den rätt (Selikowitz, 
1996). 
 
3.5.8 Motor ik träning 
 
Det är viktigt att den motoriska träningen avpassas så att den passar med övriga väsent-
liga aktiviteter. Den får inte ta för mycket av barnets tid. Det är också viktigt att den ge-
nomförs så att barnet kan uppfatta träningen som något positivt. I annat fall l äggs den 
bara till de övriga misslyckandena hos barnet och bidrar till ett dåligt självförtroende 
(Gill berg, 1996). 
 
Det är till och med så att många barn med motorikproblem mår bra av att bli befriade 
från idrotten i skolan. Mycket för att idrottslektionerna kan leda till att dessa elever bli r 
hånade, retade och till och med mobbade (Gill berg, 1996).  
 
Man kan ha undervisning för rörelse, d v s den vanliga gymnastiken, men man kan ock-
så ha undervisning genom rörelse t ex klappramsor, sången med rörelser ”Huvud, axlar, 
knä och tå”, för att stimulera den motoriska träningen. Då bli r rörelseträningen ett medel 
att simulera eleverna till en allmän sensorisk, motorisk, intellektuell , emotionell och 
social personlighetsutveckling, som tjänar flera syften. Nämligen: 
 

• att ge kunskap om den egna kroppen, de olika kroppsdelarna, deras benämning, 
funktion och samspel. En god förmåga inom detta leder eleven fram till svar på 
frågan: Vad är jag (Bill e m fl, 1984)?  

 
• att lära barnen att orientera sin kropp i omgivningen. Det innebär också att kun-

na uppfatta avstånd, riktning, läge osv. En god förmåga inom detta leder eleven 
fram till svar på frågan: Var är jag (ibid)? 

 
Genom att arbeta med dessa frågor får barnen en ökad säkerhet och medvetenhet om si-
na egna begränsningar och möjli gheter. Med ökade krav på planering, samordning och 
avvägning av rörelser kopplade till olika sinnesfunktioner, leder detta förhoppningsvis, 
till ett svar på den för självförtroendet viktiga frågan: Vem är jag (ibid)?  
 
Det viktiga med ovanstående form av träning är att den skall göras med alla i gruppen, 
varför eleven med ADHD eller DAMP inte bli r utpekad (ibid). 
 
Specialgymnastik kan, om eleven upplever det positivt, behövas i lit en grupp med en 
duktig gymnastiklärare. Framförallt om man behöver träna hållning, muskelstyrka, boll -
spel och rörelser (Gill berg, 1996). Träning i lit en grupp kan även behövas om eleven är 
i behov av  särskild sensomotorisk träning (Bill e m fl, 1984). 
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3.5.9 Hjälpmedel 
 
Tunga verktyg, som tunga pennor eller pennor med pennhylsor (i olika tyngder), ger 
tydligare upplevelse av de egna rörelserna i arbetet och ökad stabilit et i rörelsen. Andra 
hjälpmedel när det gäller rita och skriva kan vara tung linjal, linjal med tydliga marke-
ringar, greppvänliga pennor t ex trekantiga eller med penngrepp. Dator är också ett bra 
skrivhjälpmedel. När det gäller läsning kan läsramar underlätta (Bill e m fl, 1984; 
Hellström, 1997). 
 
En bra arbetsställning är också ett bra hjälpmedel för dessa elever. Den kan utformas 
med en vinklad arbetsyta på 7-12 grader. Det ger en angenämare vinkel för ögonen än 
den som vi normalt har på våra bord i skolan. Dessutom bli r det lättare för eleverna att 
alternera blicken mellan bänken och svarta tavlan (eller vad man har för tavla). Man un-
derlättar också att få ett bättre läsavstånd och eleverna behöver inte luta sig framåt för 
att kunna se bilder och texter i rätt perspektiv. En antihalkduk på arbetsytan gör att man 
minskar risken för att allt skall åka ner på golvet, li ksom en fastspikad list i överkanten 
på bänken, för pennor och radergummin, hindrar dessa från att trill a ner. Antihalkduk 
kan dessutom användas på stolen för att eleven inte skall glida av (Bill e m fl, 1984).  
 
3.5.10 Medicin 
 
Medicin i form av centralstimulerande medel, Ritalina, gör många elever med diagno-
sen ADHD eller DAMP mer välorganiserade i sin aktivitet. De får bättre koncentration 
och även bättre inlärningsförmåga. Det är få negativa effekter och dessa är reversibla d 
v s de försvinner om man tar bort medicinen (Gill berg, 1996). 
 
3.5.11 Beteende hos elev med diagnos 
 
Om ett barn med diagnos har ett beteende man inte kan acceptera måste man som lärare 
finna ut vad som orsakar det och vara säker på orsaken. Är det barnet, kamraternas eller 
miljön som är orsak (Selikowitz, 1996)? 
 
Om det är miljön kan det räcka med att förändra den. Men ibland kan det vara problem 
med kamratkontakter som barnet med diagnos utlöser. Då kan man behöva göra barnet 
uppmärksamt på att det har beteenden som andra barn inte accepterar och av vilken or-
sak. Det är en svår balansgång, eftersom man inte ytterligare får skada barnets själv-
känsla. Det gäller därför att vara mycket lyhörd för hur barnet uppfattar det man säger. 
Barn och lärare kan då till sammans utveckla strategier för hur barnet skall bete sig och 
hur läraren kan hjälpa barnet (ibid). 
 
Beteenden kan också vara ett sätt att synas, då får läraren försöka ändra på sig själv. Ge-
nom att inte uppmärksamma barnet när det beter sig ill a, men uppmärksamma det i po-
sititva situationer, kan man arbeta bort en del jobbiga beteenden. Innan man försöker sig 
på att prata med eleven om dess beteende måste man vara säker på att beteendet går att 
modifiera med tanke på barnets svårigheter. Det finns situationer som barnet inte kan 
hjälpa att det reagerar som det gör, då måste man istället försöka undvika att dessa situ-
ationer uppstår (ibid). 
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Det är mycket viktigt att man belönar barnet när det uppför sig som man vill . Det hjäl-
per upp barnets självkänsla. Man kan också lära barnet att belöna sig själv genom upp-
muntrande självprat och att uppmuntra barnet till att övervaka sig själv. Man kan också, 
som lärare, försöka hindra barnet innan det uppstår en situation som man vet att barnet 
inte klarar (ibid). 
 
3.5.12 Klassrumsklimat, klassens stor lek, klassrumsmil jön och elevplacering 
 
För att fungera i skolan behöver barn med diagnos känna tillit till och förtroende för så-
väl lärare som kamrater i klassen. Därför är det viktigt att arbeta med att skapa accep-
tans och trygghet för alla elever i klassen (Bill e m fl, 1984; Hellström, 1997). 
 
Både Selikowitz (1996) och Hellström (1997) påpekar att de här barnen inte klarar av 
att gå i för stora klasser och då räknar Selikowitz med trettio elever eller fler. Han anser 
också att de klarar sig bäst i åldershomogena klasser. Gill berg (1996) och Hellström 
(1997) påpekar att bäst passar de här eleverna i mindre undervisningsgrupper om 6-12 
elever med till rättalagd pedagogik och i vissa elevers fall behövs individuell 
undervisning. 
 
En elev bör enbart placeras i speciell undervisningsgrupp om både föräldrar och elev 
upplever det som positivt. Dessa grupper kräver en till fredsställande personal/lärartät-
het för att lättare kunna arbeta med den mer individualiserade pedagogik som dessa barn 
kan behöva (Hellström, 1997). En liten undervisningsgrupp kan, enligt Gill berg (1996), 
med fördel ha elever med olika typer av funktionshinder. 
 
Hur miljön i klassrummet skall utformas är mycket beroende på barnets problem med 
perceptionen. En del elever måste ha en stimulusfattig miljö, medan andra klarar av sti-
mulus bra (Gill berg, 1996). Klassrummets miljö bör vara någorlunda lugn och över-
skådlig med acceptabel lj udnivå (Selikowitz, 1996; Hellström, 1997). Däremot tycker 
Selikowitz (1996) och Kadesjö (1992) att klassrummen skall vara slutna.  
 
Bill e och Brieditis (1984) har praktiska tips för hur man kan gå till väga för att barnen 
skall l ära sig att fungera i klassrummet. De anser att man: 
 

• inte ska ha för mycket saker i klassrummet utan låt eleverna själva dekorera, 
• aldrig skall ta in föremål eller material förrän de skall användas, 
• aldrig ska ta in föremål eller material, utan att tala om vad det är och vad det 

skall användas till , 
• skall l åta eleverna städa i lugn och ro i klassrummet för att lära känna det, 
• skall ha bestämda platser för saker, gärna märkta med tydliga symboler som 

underlättar städning och medverkar till att skapa bestämda rutiner och 
• skall ha rum som ger värme, trygghet och hemkänsla. Det är inte störande om 

eleverna får tid att lära känna det som finns där. 
 
Hellström (1997) påpekar också att man bör undvika onödiga förändringar i klassrum-
met och att det är viktigt för elever med ADHD eller DAMP att det finns en möjli ghet 
för dem att gå undan till en lugn vrå vid behov.  
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Eleven bör placeras nära läraren, gärna så långt fram som möjli gt  med ryggen mot 
klassen så att eleven bli r mindre störd (Gill berg, 1996; Selikowitz, 1996). Om eleven 
sitter långt fram är det också lättare för eleven att få kontakt med läraren (Hellström, 
1997) och även för läraren att kontrollera barnets uppmärksamhet (Gill berg, 1996; 
Selikowitz, 1996) En annan fördel med att sitta nära läraren är att läraren har möjli ghet 
upptäcka om ele-ven missförstår uppgiften eller får andra svårigheter (Gill berg, 1996). 
Hellström (1997) påpekar vikten av att eleven inte bli r störd av de andra eleverna, men 
också att eleven inte stör de andra eleverna. 
 
Selikowitz (1996) anser att eleverna med ADHD eller DAMP mår bäst av att vara pla-
cerade i rader, vända mot läraren, än placerade i öar. Det är också viktigt att dessa ele-
ver ingår i klassen och inte placeras avskilt från den. Man kan gärna placera förebilder 
för barnet på var sida om det och utnyttja dessa genom att uppmuntra till kamratunder-
visning och samverkande inlärning. Det är också viktigt att tänka på att placera eleven 
långt från fönster, luftkonditionering och andra störande moment. 
  
Arbetsplatsen, såväl stolen som bänken, som dessa elever har behöver vara anpassad 
efter deras behov. Dessutom kan elev med DAMP eller ADHD behöva hjälp med att 
hålla ordning i sin bänk (Hellström, 1997). 
 
3.5.13 Andra elever och förändr ingar i mil jö och undervisning 
 
Här har jag bara funnit en kommentar i litt eraturen och det är från Hellström (1997), 
hon säger att det som är bra för elever med DAMP också är bra för andra barn.  
 
3.5.14 Kontakt mellan lärare och föräldrar  
 
Det är viktigt med ett bra och fungerande samarbete mellan hemmet och skolan. Föräl-
drar måste känna förtroende för skolan och känna att de har möjli ghet att påverka sitt 
barns situation. Det är också viktigt att såväl lärare som föräldrar visar ömsesidig re-
spekt och förtroende för varandra för att ett bra samarbete skall uppstå. Därför måste 
man som lärare ta föräldrarna på allvar och ta till vara på deras kunskaper om barnet 
(Hellström, 1997). 
 
En regelbunden kontakt, med t ex en kontaktbok, kan fungera som en ypperlig länk 
mellan hem och skola. Däri kan man meddela om det hänt något som kan tänkas på-
verka barnet, eller om svårigheter har uppstått med läxorna där hemma (Selikowitz, 
1996). 
 
Som avslutning på detta avsnitt vill j ag bara påminna om hur svårt det är att generalisera 
vad man skall göra för att hjälpa dessa barn. De är så olika så det jag här har tagit upp 
kan ses som en lista att välja från, allt efter elevens behov. Därför vill j ag påminna med 
följande citat: 
 

På samma sätt som det är omöjligt att finna en pedagogisk metod som passar alla individer, 
så är det omöjligt att finna en undervisningsform till vilken alla kan anpassas. Ofta behöver 
man finna flexibla lösningar inom skolenheten för att få fram resurser. Resurserna är dock 
inte några lösningar i sig själva. Det är utnyttjandet av dem som är det väsentliga (Bill e m 
fl, 1984, sid 99-100). 
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4 METOD 

Mitt mål med arbetet är att få en inblick i hur man till rättalägger miljön och undervis-
ningen för elever med diagnoserna ADHD och DAMP, och att se hur dessa föränd-
ringar påverkar övriga elever i klassen. Ett annat intressant område var också hur läraren 
kan underlätta samspelet mellan elever med diagnos och elever utan diagnos i klassen. 
 
För detta ändamål har jag studerat litteraturen för att se vad de anser att man kan och 
bör göra i dessa frågor. Sedan tänkte jag göra observationer i två klasser och efteråt 
intervjua lärarna. Metoden passar då in på fallstudier enligt  Bell (1995). Nu gick inte 
detta att genomföra p g a den medicinska sekretessen kring dessa barn. Därför har jag 
valt att i min undersökning utnyttja den kvalitativa forskningsmetoden enligt Bell 
(1995) och utgå från få intervjuer med öppna frågor som lärarna fått berätta kring. 
Intervjuformen liknar den fokuserade intervjun (Bell , 1995).  
 
Jag vill e hell re få ett djup i mina intervjuer och få reda på vad lärarna anser att de behö-
ver göra för justeringar, än att arbeta med en kvantitativ metod och få standardiserade 
svar på snäva frågor. Detta ger naturligtvis svårigheter att jämföra svaren med varandra. 
Framförallt i ntervjuerna med klasslärarna, eftersom elever med diagnos är så pass olika 
till sitt sätt och sina behov. Två helt olika elever behöver naturligtvis helt olika bemö-
tanden för att fungera. Därför går det inte att direkt generalisera utifrån dessa intervjuer. 
När det gäller intervjuerna med speciallärarna är det lite annorlunda, då de har en bre-
dare erfarenhet av olika elever med diagnos. 
 
4.1 Läsa li tteratur  
 
Min litteraturstudie är en del av undersökningen, då jag är intresserad av hur man 
teoretisk anser att det skall vara och jämföra med hur man gör i praktiken. 
 
Jag har studerat litteratur inom ämnesområdet ADHD och DAMP. Jag har även försökt 
finna avhandlingar som täcker den pedagogiska sidan av vilka åtgärder man kan vidta 
för elever med dessa diagnoser. Jag har tyvärr inte lyckats finna några sådana avhand-
lingar vid Linköpings Universitets huvudbibliotek. Huruvida det finns några vid annat 
universitet, vet jag inte, men jag har inte lyckats finna några. De avhandlingar jag lyck-
ats få tag på har behandlat utbredning, orsaker och förlopp hos diagnoserna. 
 
I litteratursökningen har jag i huvudsak ägnat mig åt att se vad de olika författarna anser 
att man bör göra åt klassrum och hur man kan underlätta inlärningen för elever med 
ADHD eller DAMP. Jag har även tagit fram fakta om beteenden och olika orsaker till 
det. Jag anser inte att man skall försöka ändra någons beteende, utan man bör vid sådana 
till fällen naturligtvis ta kontakt med kurator eller skolspykolog för hjälp. 
 
4.2 Undersökning 
 
Jag har intervjuat två klasslärare och två speciallärare. Ursprungligen hade jag tänkt att 
intervjua tre klasslärare, men då det är arbetsamt att ha elever med DAMP eller ADHD i 
sin klass har det varit svårt att få lärare att ställa upp. Därför har jag fått acceptera att 
bara intervjua två klasslärare. Klasslärarna och speciallärarna i mina intervjuer arbetar 
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på olika skolor och i olika kommuner. Båda speciallärarna handleder klasslärare och 
arbetar inom grundskolan.  
 
För att välja skola har jag tittat i telefonkatalogen och valt ut skolor med klasser i år 4-6. 
Sedan har jag ringt till rektor, enhetschef eller biträdande enhetschef och talat om att jag 
vill komma i kontakt med en klasslärare eller speciallärare som har en elev med 
ADHD/DAMP i klassen. 
 
Därefter har rektorn, enhetschefen eller den biträdande enhetschefen tagit kontakt med 
lärarna på skolan, hört efter om de är intresserade av att ställa upp och sedan kontaktat 
mig. På vissa skolor har de inte haft någon elev med diagnos, på vissa har läraren inte 
haft tid eller ork, varför dessa har utgått.  
 
På en skola fick jag kontakt med specialläraren som handleder klasslärarna på skolan 
och henne intervjuade jag. Jag fann att det kunde vara en mycket bra utgångspunkt för 
de andra intervjuerna. Resultatet av denna intervju kändes mycket givande varvid jag 
bestämde att göra ytterligare en intervju med en speciallärare. 
 
Intervjuerna har dokumenterats, en med bandspelare och övriga har jag dokumenterar 
med stenografi. Samtliga intervjuer har tagit 45 minuter. 
 
Utfall speciallärare 1: Jag hade tänkt att ställa alla frågor (se bilaga 1), men i och med 
att vissa ligger så nära varandra hoppade jag över dem, då jag tyckte att jag redan fått 
svar på dem. Det var svårt att hålla sig tyst och svårt att ställa följdfrågor. Annars 
förlöpte intervjun väl. Sedan pratade vi lit e litteratur (eftersnack). 
 
Utfall speciallärare 2: Jag gjorde denna intervju per telefon, varför jag inte kunde an-
vända bandspelare, utan jag stenograferade. Intervjun förlöpte väl. Jag ställde samtliga 
frågor, men även där tyckte jag det var svårt att ställa följdfrågor. Jag var så inne i att 
anteckna att det tog tyvärr mest av min uppmärksamhet. 
 
Utfall klasslärare 1: Läraren vill e inte bli i nspelad varvid jag stenograferade. Tyvärr 
störde det, i viss mån, läraren. I den här intervjun fick läraren läsa frågorna (se bilaga 2) 
och svara. Eftersom barnen med ADHD och DAMP är så var det svårt för läraren att 
besvara vissa frågor. Om man inte gör några förändringar i undervisning eller klass-
rumsmiljö, så går det inte att svara. Eftersom frågorna var så pass vida känns det svårt 
att få detaljerade svar. Dessutom tycker jag att det är svårt att ställa följdfrågor. Jag är så 
inriktad på att anteckna och lyssna att jag inte kommer på några följdfrågorna förrän jag 
kommer hem och skriver ner intervjun på ordbehandlare. P g a tidsbrist har jag har inte 
heller haft möjli ghet att återkomma för att ställa följdfrågor. 
 
Utfall klasslärare 2: Även här utnyttjade jag stenografin för att anteckna. Läraren fick 
också läsa frågorna och svara, eftersom jag upplevde det som en bra metod. Även här 
gick inte vissa frågor att besvara mer än med ett kort svar. Jag var även denna gång 
mycket inriktad på att anteckna svaren så det blev inga följdfrågor. Det kändes som vid 
intervjun av första klassläraren. 
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4.3 Hur jag har bearbetat materialet och dragit slutsatser. 
 
När jag kom hem efter respektive intervju har jag skrivit av bandinspelningen respektive 
stenografianteckningarna för att lättare kunna jämföra materialet. Jag har i resultatav-
snittet bearbetat svaren ifrån intervjuerna genom att ge dem ungefär samma struktur 
som de åtgärder jag beskrivit i litt eraturstudien. Därefter har jag sammanställt resultatet 
så att överensstämmelser och skill nader mellan special- respektive klasslärare står i an-
slutning till varandra. I resultatavsnittet har jag bara tagit med det som jag finner rele-
vant för mitt arbete och det jag finner intressant för vidare studier. 
 
I diskussionsavsnittet besvarar jag mina frågeställningar genom att jämföra vad som står 
i litt eraturen och vad jag fått fram genom intervjuerna. Sedan tar jag upp sådant som 
kommit fram genom intervjuerna och som jag finner intressant för vidare studier. Jag tar 
även upp svagheter och brister att beakta vad gäller materialet. 
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5 RESULT AT 

Här i resultatdelen kommer jag att presentera vad jag har fått för svar på mina frågor 
under intervjuerna och som jag anser relevant för mina frågeställningar. Jag har 
dessutom tagit med övrigt där jag presenterar sådant jag finner intressant att arbeta 
vidare med.  
 
I denna resultatdel har jag tagit med många citat. Jag har gjort det för att visa vad 
lärarna sa, så att läsaren skall kunna se vad som sades och kontrollera om de tolkar 
uttalandet på samma sätt. 
 
Text inom hakparentes ([ ]) har jag ändrat eller lagt till för att förtydliga vem som refe-
reras i citatet, eller för att dölja personens namn eller genus. 
 
5.1 Presentation av elever och lärare 
 
Eleverna presenteras avsiktligen mycket vagt, i syfte att omöjli ggöra identifiering. Den 
medicinska sekretessen till ämpas strikt av skolan för dessa elever, så jag vet dessutom 
relativt lite om den enskilde eleven. 
 
Speciallärare 1 arbetar som speciallärare och handleder klasslärare på en grundskola. 
Läraren är också med i ett utredningsteam, som finns i kommunen. Teamet är ett sam-
arbete mellan landstinget och skolan. Detta team försöker upptäcka, och om behov 
finns, utreda barn med bl.a. koncentrationsstörningar. Man börjar med att se om man 
kan lösa problemen med rutinmässiga åtgärder. Om dessa inte ger önskad effekt på-
börjas en utredning av den enskilde eleven. Under utredningsprocessen gör man en 
mycket grundlig beskrivning av barnets svaga och starka sidor, och diagnos DAMP 
eller ADHD ställs om det inte finns några tveksamheter om det. 
  
Speciallärare 2 är nu speciallärare vid en grundskola, men har varit både lärare och spe-
ciallärare i många år, bl a på särskolan. Denna speciallärare är med och gör vissa peda-
gogiska prov och tester vid utredningar av elever på skolan. 
  
Klasslärare 1 har en klass i år 6 med elever med diagnos. Dessa elever är mycket intel-
ligenta, men har haft problem med kamratrelationer. En av dem har varit utagerande. 
Eleverna klarar skolan bra, förutom i vissa ämnen, medan de i andra ämnen till hör de 
bättre i klassen. Skolan ligger i ett lugnt område. 
 
Klasslärare 2 har en klass i år 4. Området som skolan ligger i har familjer med sociala 
problem och missbruk. Det bor också många invandrarfamiljer i skolans upptagnings-
område. Denna klasslärare har tidigare haft, och har nu, en elev med diagnos. Den nuva-
rande eleven har koncentrationsproblem och har mycket lite undervisning gemensamt 
med övriga elever i klassen. Läraren anser att eleven borde gå i DAMP-klass eller mind-
re grupp. 
 
5.2 Bemötande 
 
Speciallärare 1 anser att det viktigaste är att bemöta de här barnen på rätt sätt. För att 
kunna det måste läraren veta var problemen finns. Först då kan han/hon börja struktu-
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rera upp bemötandet och när det blivit rätt sjunker svårigheterna till hälften. Sen mins-
kar det inte lika fort och en del av problematiken finnas allti d kvar.  
 
Men barnen med diagnos kan lära sig hantera sina problem till s de bli r vuxna. Proble-
men förvärras emellertid om de inte bemöts rätt, utan upplevs som besvärliga och får 
skäll . Då bli r deras utveckling negativ. I debatten glömmer skribenterna ofta bort att de 
personer med ADHD eller DAMP som är på våra fängelser har blivit felbehandlade och 
ansetts som värstingar i hela sitt li v. 
 

Man vet idag att rätt bemötande är a och o. Om barnet får rätt bemötande [minskar] dess 
svårigheter omedelbart till hälften. [Sedan] minskar det inte lika fort, och en del av proble-
matiken kommer allti d att finnas kvar, men med tiden så lär sig barnet oftast att hantera det 
också. Det alarmerande är om man inte bemöter de här barnen rätt. [...] De har bara ansetts 
besvärliga. Då är det klart att det bli r negativt. I debatten om att det är så många på våra 
fängelser som har ADHD eller DAMP glömmer man ofta bort att tala om att dessa har inte 
bemötts rätt, utan de har blivit fel behandlade och bara ansetts som värstingar i hela sitt li v 
(Speciallärare 1). 
 

De två speciallärarna anser att man måste tänka på att dessa barn är individer med olika 
personligheter och därför går det inte att generalisera.  
 

Barn med DAMP eller ADHD är individer med olika personligheter, precis som vi andra 
är. Därför är det svårt att säga något generellt , eftersom det kan passa in på en individ, men 
inte på en annan (Speciallärare 2). 
 

5.3 Läraren 
 
Speciallärare 1 anser att läraren måste vara flexibel, och kunna styra över till en annan 
uppgift om den uppgift eleven arbetar med bli r för svår. Å andra sidan, om det gå bra 
kan eleven få fortsätta med den. 
 

Orkar inte eleven får man på lämpligt sätt styra över den på något annat. Och ibland kan det 
gå jättebra. Det finns elever som kan räkna matte en hel dag eller en hel vecka. Då får de 
väl göra det då för nästa veckan kanske det inte går alls. Då är det något annat som går 
istället. Läraren kan inte tänka att idag skall jag göra det här och det här (Specialläraren 1). 

 
5.4 Pedagogiken och undervisningen 
 
Specialläraren 1 anser att den typ av undervisning som bäst passar de här barnen är en 
där läraren för hela gruppen och styr vad som skall göras. Det är då dessa elever fun-
gerar bäst. Vidare berättar läraren att när det gäller arbete såsom egen planering, måste 
det vara en mycket styrd planering, utan valmöjli gheter.  
 

Det är ju lite olika hur klasser arbetar men egentligen så passar katederundervisning de här 
barnen. Men den existerar ju inte idag. Men den typen om man tänker att läraren förde hela 
gruppen och styrde väldigt precis vad som skulle göras. Då fungerar de här barnen riktigt 
bra. [...] väldigt många arbetar ju med arbetsscheman i någon form, och det vill de här bar-
nen också ha, men det måste vara ett riktigt styrt arbetsschema. Eleven har inga valmöjlig-
heter. Det är det här som skall göras.” (Speciallärare 1) 
 

Klasslärare 1 och speciallärarna anser att läraren måste ha klara regler och vara strikt 
och konsekvent.  
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Vara bestämd är också viktigt. Har man sagt att det är så här, så är det så. Man kan inte 
allti d särbehandla de här eleverna (Klasslärare 1). 

 
Speciallärare 1 och 2 och klassläraren 2 påpekar vikten av att man har klara strukturer 
och är mycket tydlig. 
 

Ofta är de här barnen ostrukturerade och oorganiserade. Därför är det viktigt att tänka på 
när man arbetar med dem att man är väldigt tydlig, nästan i detalj (Speclärare 1). 
 

Klasslärare 2 och båda speciallärarna anser att det är viktigt med rutiner då de skapar 
trygghet för de här barnen. De visar också på vikten av en inrutad dag som ger eleverna 
trygghet i och med dess förutsägbarhet. Ett sätt att ruta in dagen är att göra samma saker 
på samma tider, ett annat sätt är att ha schema för barnet. Det kan vara skrivet, färg-
kodat eller med bilder, beroende på vad som passar barnet. Speciallärare 1 visar på att 
man kan ha olika arbetsuppgifter i olika lådor för att strukturera dagen. 
 

Det är viktigt att [läraren] har vissa rutiner som allti d återkommer för de här barnen, t.ex. 
vissa rutiner på morgonen, man går in, man börjar dagen och man slutar dagen. Det är 
viktigt att de får känna att nu är det slut här i skolan. [---] I varje låda finns det material som 
man behöver för den uppgiften. Man börjar i översta lådan och drar ut den och i den finns 
allt det man ska göra. Och sen när man är klar sätter man i den och tar nästa och så vidare. 
En strukturerad dag tycker de här eleverna om (Speciallärare 1). 
 
Att [eleverna] gör samma saker på samma tider på dagen är ett sätt att strukturera dagen på, 
t.ex. tränar [eleven] svenska på speciallärartimmarna först på morgonen och när [den] då 
kommer till klassen arbetar [den] med matte (Klasslärare 2). 
 

Specialläraren 2 anser att läraren bör gå igenom schemat varje morgon och under dagen 
visa på vad som kommer sen. 
 

Det är bra om [läraren] kan gå igenom schemat varje morgon och sedan stöta på under 
dagen och hela tiden visa på vad som kommer senare (Speciallärare 2). 

 
Speciallärare 1 föredrar att läraren bara berättar det som skall ske just nu, eftersom 
eleverna har svårt att komma ihåg allt . 
 

[Barn med diagnos] kan inte lyssna. Antingen hör [de] bara första meningen eller den sista. 
[De] kanske hör att det är rast och så går [de] ut, men det är kanske först efter två timmar 
(Speciallärare 1). 

 
Båda speciallärarna och även klasslärare 2 anser att läraren/assistenten skall förbereda 
dessa elever på vad som skall hända här näst, så att eleverna i god tid får reda på det och  
kan ställa om sig. Samma förfarande behövs allti d när det är något utanför rutinen som 
skall hända.  
 

Det bör inte ske några oförutsedda saker eller överraskningar för det uppskattas inte, utan 
förstör. Men ibland är det något som man ska göra, säg att vi ska gå och åka skridskor, ha 
friluftsdag eller dylikt, då är det viktigt att man i god tid talar om det för barnet. Man måste 
vara väldigt tydlig med allt (Speciallärare 1). 
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5.5 Hjälp 
 
Klasslärare 1 påpekar att man måste kontrollera att de här eleverna kommer igång, eftersom 
dessa elever är impulsiva och har svårt att koncentrera sig. Klasslärare 2 visar på att ass-
istenten hjälper eleven genom att sitta bredvid och se till att eleven allti d har något att 
göra. Speciallärare 2 och klasslärare 2 anser också att det är bra för elever med diagnos 
att få göra något annat ibland.  
 

Det är bra om assistenten hela tiden sitter bredvid eleven och ser till att det allti d finns någ-
ot att göra, så barnet inte kan fladdra iväg. Förr fick eleven gå ut, gå till vaktmästaren och 
hjälpa till , då gick det bättre när det inte var några krav (Klasslärare 2). 
 
De här eleverna mår bra av att få göra något annat emellanåt. På den här skolan har assis-
tenten fått större frihet och en extra slant för att göra lite spännande saker såsom att gå och 
bowla, gå på McDonalds [...] m.m. inte bara låta barnen gå i skolan. Det är tacksamt om 
man kan få mer folk och resurser till skolan (Speciallärare 2). 

 
Speciallärarna är båda överens om att på olika sätt hålla de hypoaktivas vakenhetsgrad 
uppe, med stimulerande arbetsuppgifter. 
 

När det gäller de hypoaktiva då gäller det att försöka få fart på dem. Det gäller att hålla dem 
vakna. De behöver stimulerande arbetsuppgifter och variation på uppgifterna (Speciallärare 
2). 

 
De två speciallärarna anser att uthålli gheten är mycket olika mellan olika individer med 
diagnos. Speciallärare 2 och klasslärare 2 tycker det är bra att arbeta korta pass och var-
va med något eleven tycker är roligt. 
 

Uthålli gheten på de här barnen är också väldigt olika. Du kan ha korta pass på fem minuter 
medan andra barn kanske klarar en halv timme (Speciallärare 1). 
 
Det är bra att arbetar korta stunder med paus emellan. I pausen kan man spela ett spel eller 
någon annan aktivitet som eleven tycker om (Klasslärare 2). 
 

Speciallärare 2 visar på sätt att träna uppmärksamhet och koncentration genom att ele-
ven får sitta längre och längre stunder med arbetsuppgifterna. Dock är det viktigt att 
läraren känner av så att eleven orkar tiden ut. I annat fall bryter man medan det fort-
farande går bra. 
 

Sitta en längre och längre stund med uppgiften är ett sätt att träna uppmärksamheten och 
koncentrationen. Då måste man som lärare känna av innan eleven tröttnar att gränsen är 
nådd. Om eleven hinner tröttna innan man bryter uppgiften så är det ett misslyckande 
(Speciallärare 2). 

 
Klasslärare 1 poängterar att läraren allti d måste vara med i klassrummet och ordna så 
allt flyter och vara ett skydd för eleverna med diagnos. Det är också viktigt att man för-
hindrar dem att bli stressade eftersom de slutar att fungera då.  
 

Det händer så mycket runt de här barnen, så man kan inte gå ifrån någonting. Man måste 
finnas där och ordna så att allt flyter, vara som ett skydd för dem. Om allt fungerar så fung-
erar också dessa elever. Man måste se till så att eleverna inte bli r irriterade eller stressade, 
för då kan de inte ta in den information som behövs (Klasslärare 1). 
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Den andra specialläraren (2) anser att man behöver hjälpa dessa barn med att hålla 
ordning på böckerna genom att markera i t ex olika färger för olika ämnen. 
 

Barn med diagnosen DAMP eller ADHD kan behöva hjälp att hålla ordning på böckerna. 
Ett bra sätt är att markera böckerna på olika sätt t ex med olika färger i olika ämnen, då det 
underlättar för eleven att finna rätt bok (Speciallärare 2). 
 

 
5.6 Extra hjälp - assistenten 
 
Samtliga lärare anser att de här barnen ger mycket mera arbete än barn utan diagnos 
gör. Speciallärarna anser därför att det är viktigt med en assistent. Det är också viktigt 
att assistenten orkar med och har intresse för de här barnen. Speciallärare 2 fortsätter 
med att ibland bli r det för jobbigt för eleven och då är det också bra om assistenten kan 
ta barnet med sig ut. Speciallärare 1 poängterar att dessa elever är de som behöver mest 
kvalifi cerad undervisning. Därför borde assistenten, som är den som oftast hjälper ele-
en, ha en högre utbildning än vad som nu krävs. Det är också viktigt att assistenten vet 
lärarens pedagogiska idé (grundsyn) och vad man ska syssla med och att läraren eller 
specialläraren handleder assistenten. 

 
För det första måste [assistenten] orka med de här barnen, för det är jobbigt, jätte jobbigt, 
att hela dagen vara så intensivt knutet till barnen. Sen måste [assistenten] också ha ett visst 
intresse och vil ja se de här barnen. Det är inte allom givet. [---] Egentligen är det så att de 
här barnen är de som behöver mest kvali ficerad undervisning av alla. Tyvärr ser det inte ut 
så, utan väldigt ofta är det assistenten, som tar hand om dem. [...] Så det där får man vara 
väldigt noga med att assistenten vet din pedagogiska idé, och precis vad man ska syssla 
med. Sedan bör det vara klassläraren eller specialläraren som ger handledning, så att det in-
te bara bli r en förvaring för de här barnen (Speciallärare 1). 

 
5.6.1 Hur fördelas arbetet mellan assistent och lärare? 
 
Klasslärare 1 och 2 har assistent och de delar på tiden i klassrummet. Assistenten hos 
klasslärare 1 är med barnen på rasterna. 
 

Halva tiden har [läraren] klassen och assistenten eleven med diagnos, sedan byter vi och 
assistenten hjälper de andra barnen medan [läraren] hjälper eleven (klasslärare 2). 
 

5.7 Instruktion, arbetsuppgifter och läromedel 
 
Speciallärare 1 poängterar att instruktionerna måste vara tydliga och att läraren säger ett 
steg i taget. Speciallärare 1 och klasslärare 1 är överens om att de här barnen har svårt 
för att klara genomgångar och instruktioner i större grupp, utan läraren får göra genom-
gången enskilt med eleven efteråt.  
 

Man måste vara mycket tydlig när man ger instruktioner. Man måste allti d tänka på att man 
säger en sak åt gången och så utför man det och så bli r det nästa grej (Speciallärare 1). 
 
Ibland måste [läraren] förklara en gång extra, individuellt med de här barnen. [Läraren] 
måste också kontrollera så att de kommer igång (Klasslärare 1). 

 
Speciallärare 2 påpekar att läraren måste vara intressant, rolig , ha många omväxlande 
övningar och ha alternativa övningar för att hålla vakenhetsgraden uppe. Dessutom 
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skall uppgifterna vara stimulerande, intressanta, spännande och roliga för att eleverna 
ska kunna hålla kvar uppmärksamheten. 
 

Det är vakenhetsgraden det handlar om. [Läraren] får försöka vara intressant och rolig. [...] 
[Eleverna] kan inte hålla på med samma övning hur länge som helst. Variation krävs. Ha 
allti d alternativ till övningarna. Om eleven är negativ till allt så kan [läraren] säga ’att om 
du inte gör detta får du göra detta’ (Speciallärare 2). 
 

Speciallärare 2 framhåller vikten av att finna ut vad eleven är intresserad av och kunna 
ta fram sådana uppgifter. 
 

Det gäller att luska ut vad de här eleverna tycker om och finna uppgifter att arbeta med som 
de hela tiden själva tycker är intressanta (Speciallärare 2). 
 

Speciallärare 2 berättar om övningar för träning av perception. Man kan utnyttja 
Frostigsövningar, men även hämta övningar ur pysselböcker t ex prick till prick. Tan-
gentbordet är också bra att öva med. Frostig är en pedagog som har utarbetat många 
olika övningar och tester, bl a inom perception. 
 

Man kan arbeta med Frostigs övningar. För att öva perception kan man också använda sig 
av övningar i vanliga pysselböcker såsom prick till prickövningar och se vad det blev eller 
urskil ja vad det är för figur som döljer sig i en rörig bild. Tangentbordet är också en bra öv-
ning för perceptionen. Det är en sporre för dem, framförallt pojkarna, att lära sig tangent-
bordet och de har en jätte bra motivation för de vill l ära sig att hantera datorn (Speciallärare 
2). 
 

Båda speciallärarna anser att SIH har bra läromedel. Strukturerade, klara och tydliga.  
Däremot har speciallärarna olika uppfattning om hur eleverna uppfattar läromedlen från 
SIH. Speciallärare 1 använder dessa ofta och rekommenderar dem, medan speciallärare 
2 visar på att eleverna inte allti d godtar litteraturen. Eleverna vill ha samma läromedel 
som kamraterna. 
 

Det finns väldigt bra läromedel på SIH. De använder vi väldigt mycket och jag 
rekommenderar allti d att ta kontakt och se vad som finns där (Speciallärare 1).  
 

Klasslärare 2 har läromedel och böcker som är anpassade till år 1-3 och 
särskolematerial från SIH till eleven, då den har annan studiegång. 
 

Dels är [eleven] en svag läsare så där använder [eleven] läromedel och böcker som är 
anpassade till år 1-3. [Eleven] har fått mycket utav särskolans material från SIH 
(Klasslärare 2). 
 

5.8 Läxa 
 
Speciallärare 2 säger man måste markera tydligt det som de här eleverna har i läxa, så 
att föräldrarna också vet. Det är bra om man kan skriva upp läxan i en bok. Dessa elever 
bör ha korta läxor och de skall noga följas upp. 
 

Tänk på att de här eleverna behöver att man markerar läxan tydligt. Skriv upp i bok, både 
för elevens skull och till föräldrarna, så de kan hjälpa barnet med läxa. Ge inte lika långa 
läxor utan bara hälften mot vad de andra eleverna får. Följ upp läxorna mycket noga 
(Speciallärare 2). 
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Klasslärare 2 menar att dessa elever kan slippa läxor, ifall l äraren är osäker på om läxan 
blir gjord eller om böckerna kommer till baka till skolan.  
 

Eleven får inga läxor eftersom det inte fungerar. Jag vet inte om läxorna bli r gjorda, om 
läxan kommer till baka till skolan eller inte (Klasslärare 2). 
 

5.9 Motorik 
 
Båda speciallärarna menar att en del elever med ADHD eller DAMP har svag muskel-
spänning och behöver styrketräna. De föreslår simning för att träna grovmotoriken. Spe-
ciallärare 1 förespråkar att träna motoriken naturligt. Däremot  tycker speciallärare 2 att 
det är bra med specialgymnastik, balansövningar och boll övningar. 
 

Det är ju också olika, en del har en väldig styrka och andra är väldigt svaga i kroppsdelarna 
och behöver styrketräna. Grovmotoriken är bra att träna genom simning. [...] Det gäller att 
se till att få special gymnastik för att träna grov-, finmotorik och perception. De hör ihop. 
Ett bra sätt är att man tränar med bollar. Bra med specialgymnastik. Balansövningar är ock-
så nyttiga (Specialll ärare 2). 
 
Jag förespråkar gärna att träna motoriken naturligt. Ut och röra sig helt enkelt. Röra sig, 
promenera, leka på raster och den här typen av träning det tror jag på (Speciallärare 1). 
 

Klasslärare 1 berättar att en elev i klassen gärna struntar i specialgymnastiken. Läraren 
spekulerar om orsaken. 
 

En elev har specialgymnastik, vilken [den] gärna struntar i. Det är svårt att förstå vad som 
är orsak och verkan i detta fall . Är det för att gymnastiken upplevs som jobbig p g a  prob-
lemen med motorik eller är det bara så att [eleven] inte vill (Klasslärare 1). 
 

Speciallärare 2 och klasslärare 2 övar finmotorik med övningar som används i år 1-3. 
Speciallärare 2 använder gärna kritor, och låter eleverna gå från stora rörelser till små, 
följa linje, följa mellan två linjer och spåra. Samma lärare rekommenderar övningar 
från pysselböcker. 
 

Träna mycket med händerna. Arbeta med kritor. Från det stora till det lill a, precis som på 
lågstadiet fast ännu mera. Andra övningar är att följa linje eller följa mellan två linjer och 
skriva en nia (spåra). Pyssel övningar (Speciallärare 2). 
 

Lärarna har relativt särskilj ande meningar om att träna skrivstil och att skriva bokstä-
ver. Klasslärare 2 har en elev som inte kan skriva vissa små bokstäver (gemener) och 
denna elev tränar dessa bokstäver som man gör vid bokstavsinlärningen. Samma elev 
kan däremot vilj a, och får, träna skrivstil när de andra i klassen gör det. Speciallärare 1 
anser däremot att det är fel för dessa elever att träna skrivstil , då de inte klarar det. Se-
dan har vi klasslärare 1 som har en elev som kan skriva snyggt ”om den vill ” , men den 
har oftast för bråttom.  
 

[Elev] har svårt att skriva lill a e utan skriver stora i stället. [Eleven] tränar på det som man 
gör på lågstadiet – träna måste man ju. [Eleven] bli r sugen på att skriva skrivstil när [den] 
ser att de andra gör det. Då måste [den] få det också (Klasslärare 2). 
 
Det är förkastligt för de här barnen att hålla på och träna skrivstil . Det bara bryter ner dem 
istället. De får inte till det (Specialläraren 1). 
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5.10 Hjälpmedel 
 
Vid intervjuerna har det kommit fram att trekantig penna och trekantig pennhållare är 
bra vid finmotoriska svårigheter. Det ger ett bättre grepp, även om en av eleverna ändå 
håller mycket hårt i pennan. Även datorn är ett bra hjälpmedel när det gäller finmotoris-
ka svårigheter och vid renskrivning. Det finns många bra datorprogram som är ett bra 
komplement till vanlig undervisning. Speciallärare 2 letar ständigt efter bra, 
stimulerande och roliga datorprogram. 
 

De flesta föredrar en lite längre trekantig hållare eller en tjockare trekantig penna. De får 
greppet på ett annat sätt (Speciallärare 2).  
 
När det gäller finmotoriken tycker jag datorn är ett bra hjälpmedel. [...], men det som är 
roligt för de här barnen är att de också kan göra ett snyggt arbete och att det går att läsa 
(Speciallärare 1). 

 
Andra hjälpmedel kan vara en soldyna på golvet om man har svårt att sitta och skriva, 
kontorsstol är bra om man inte kan sitta still och stressboll  hjälper barnen att pill a på 
något utan att det behöver störa. 
 

[Speciallärare 1] har haft en [elev] här som aldrig kunde sitta och skriva på en stol. Jag hade 
en soldyna som [eleven] låg på, på golvet och skrev. Det fungerade bäst för [eleven] om 
[den] fick hela kroppen i viloläge. Då kunde [den] skriva. Tvingade man [eleven] att sitta 
på en stol, då trill ade [den] av stolen. [---] Det är också väldigt jobbigt för många barn, att 
kunna sitta still a. Jag har en sån här stol [kontorsstol] och det är bra för många barn. Den 
här stolen rör sig för dem, då kan de sitta så här [vrider sitsen fram och till baka] utan att de 
gungar och trillar av stolen (Speciallärare 1). 
 

5.11 Medicin 
 
Speciallärare 2 och klasslärare 2 anser att medicinering, med centralstimulerande medel 
(Ritalina), fungerar bra när det gäller koncentration och vakenhet.  
 

Ett sätt som [speciallärare 2] har sett fungera oerhört bra är medicinering. Det är en otroligt 
stor procent av eleverna som bli r hjälpta. Lite av barnmisshandel att man är så restriktiva 
mot medicinering, utan att på något sätt se om medicinering hjälper. Det är goda resultat 
vad gäller koncentration och vakenhet (Speciallärare 2). 
 

5.12 Beteende hos elev med diagnos och samspel med elever utan diagnos 
 
Speciallärare 2 understryker vikten av att föräldrar till barn med diagnos berättar för 
kamraterna och deras föräldrar om varför de barn med diagnos agerar som de gör. Det 
är viktigt att få klasskamraternas föräldrars förståelse eftersom deras barn också bli r mer 
förstående då. Klasslärare 1 har erfarenhet av föräldrar till de andra eleverna som inte 
har den minsta förståelse för barn med diagnos. Dessa föräldrar har inte, som jag upp-
fattade det, heller fått någon information. 
 

Det är bra om föräldrarna till de här barnen kommer och berättar för de andra barnens 
föräldrar och eleverna om hur de här barnen är och varför de är så. Det kan annars bli 
väldigt jobbigt. Om man får de andra föräldrarnas förståelse underlättar det mycket ef-
tersom det smittar av sig på deras barn (Speciallärare 2). 
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Föräldrar till de andra barnen är också ett problem ibland. De vill i nte att barnen med 
diagnos skall gå i deras barns klass eftersom de är så jobbiga, bråkiga och ställer bara till 
problem. Föräldrarnas inställning smittar också av sig på deras barn (Klasslärare 1). 

 
I den andra klassen (klasslärare 2) är det inget problem med samspelet. De andra elever-
na vet varför eleven med diagnos beter sig annorlunda. Barnen i klassen har gått till sam-
mans sedan dagis. Där arbetade man mycket med gruppens sammanhållning. Eleven är 
kompis med alla, även f d elever på skolan. 
 

Inga större problem med samspelet med kamraterna. [Eleven] har en ”sjukdom” som  [ele-
vens] klasskamrater uttrycker det. Barnen har gått till sammans sedan de var tre år och gick 
på dagis.  Man arbetade mycket med gruppens sammanhållning på dagis. [Eleven] är kom-
pis med alla, även gamla elever som gått på skolan hälsar och pratar med [eleven] när de 
träffar [den] (Klasslärare 2). 
 

Speciallärare 1 håller med om att dessa elever kan vara populära kompisar. Special-
lärare 1 och klasslärare 2 påpekar också att kamraterna till de här eleverna tröttnar på 
dem. Speciallärare 1 fortsätter att det beror bl a på att det händer mycket runt dessa barn 
och de har svårt med kamratrelationer. Det är viktigt att lärarna är lyhörda för hur kam-
raterna uppfattar de här eleverna. 
 

En del av de här barnen är ju väldigt populära. Man gill ar dem för de är så pass påhittiga 
och vågar mycket. Det är ofta de är populära kompisar i klassen. [---] Men naturligtvis bli r 
klasskamraterna till DAMP- och ADHD-barnen väldigt trötta på dem. För det händer ju 
väldigt mycket omkring dem, och man bli r orolig av det. Kamratrelationerna är ofta svåra, 
för de här barnen klarar inte att vara med i grupper. Lekar är också svårt för dem, för det 
bli r oftast lite för mycket härjande och så ska barnen med diagnos bestämma allti ng. Det är 
viktigt att man tänker på det och är lyhörd för hur de andra barnen mår. Så man inte ägnar 
all sin kraft och tid åt de med diagnos och låter de andra klara sig på egen hand 
(Specialläraren 1). 
 

Klasslärare 1 tror att ett aktivt arbete mot mobbning är en trygghetsfaktor för barnen 
med diagnos. 
 

Ett aktivt arbete mot mobbning tror [läraren] är bra även för barn med ADHD/DAMP, då 
det ger en trygghetsfaktor (Klasslärare 1). 

 
Klasslärare 1 berättar att ”smarta barn” intrigerar mot barnen med diagnos, men slutar 
innan det bli r konflikt. De ”smarta barnens” föräldrar ser inte barnens skuld, då de slutat 
” i tid” . Andra barn hänger på de ”smarta” och får skulden för konflikten. 
 

’Smarta barn’ startar och intrigerar mot barnen med ADHD/DAMP, men slutar i tid, d.v.s. 
innan det bli r någon konflikt. Däremot finns det ju allti d några andra barn som hängt på de 
här ’smarta’ barnen och de fortsätter och får skulden. Föräldrarna till de smarta barnen ser 
inte de egna barnen som skyldiga, eftersom deras barn slutade ju i tid (Klasslärare 1)! 
 

Klasslärare 1 påpekar att beteenden som att slicka, peta sig i näsan, tycker andra elever 
är äckligt och det stör samspelet mellan elever med diagnos och elever utan. 
 

Beteenden som att slicka, suga, peta i näsan, kladda tycker de andra eleverna är äckliga och 
det får man försöka att hjälpa barnen med diagnos att träna bort så att umgänget går bättre. 
Ett sådan här beteende kan dessutom bero på att eleven inte kommit igenom ett visst 
barnstadie. Elev med detta beteende kan även har problem med talet, t.ex. sluddrigt varvid 
det kan vara bra att anlita talpedagog (Klasslärare 1). 
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5.13 Klassrumsklimat, klassens stor lek, klassrumsmil jön och elevplacering 
 
Klasslärare 1 tycker det viktigaste att tänka på, när man har elever med diagnos i klas-
sen, är den sociala biten, att eleverna fungerar till sammans, och att det är en trygg och 
lugn miljö i klassen. Det är lätt hänt att de här eleverna bli r retade och får skulden för 
bråk, trots att de är oskyldiga, mycket p g a deras humörväxlingar och att de är tacksam-
ma att reta. Det finns många olika orsaker till konflikterna såsom stickord och antyd-
ningar från kamraterna, missuppfattningar av situationen, men också de här elevernas 
beteenden som kan uppfattas som äckliga av andra elever. Då är det viktigt att det allti d 
finns en vuxen med som kan se hur det gått till . 
 

Att eleverna fungerar till sammans och att det är tryggt och lugnt i klassen. Det är lätt att 
eleverna med ADHD/DAMP bli r retade och att de också får skulden för att starta bråk 
fastän de är oskyldiga. Därför är det viktigt att det finns en vuxen med i klassrummet, 
korridoren och ute på rasten, som kan se och höra hur det verkligen gått till (Klasslärare 1). 
 

Enligt speciallärare 1 passar inte stor grupp eller stor klass de här barnen. 
 
Stor grupp passar inte de här barnen. Stor grupp kan ju vara allt från 2 till 30 barn. Det är ju 
inte klart att de klarar två stycken. Det beror på om de har lätt eller svår ADHD eller 
DAMP (Speciallärare 1).  

 
Alla lärarna anser att elever med diagnos har stort behov av lugn och ro och gärna en 
egen vrå.  
 

De här eleverna behöver ju mycket lugn och ro och de behöver oftast en egen liten lugn vrå 
med ett eget område (Speciallärare 1). 

 
Speciallärare 1 berättar att barn med stora perceptionsstörningar kan behöva ett kalt 
klassrum, men man måste också ta hänsyn till de andra eleverna i klassen. Däremot 
skall det vara ordning och reda, så man vet var sakerna finns. Man bör också tänka på 
att det inte finns allt för mycket saker som kan störa. 
 

Har man barn med stora perceptionsstörningar,  DAMP till exempel, då kanske man måste 
skala av klassrummet. Men det fungerar ju aldrig så, för om man går i vanlig klass så måste 
man ta hänsyn och tänka på de andra också. Men man måste ändå tänka på vad man har 
omkring sig och barnen måste veta var grejorna finns. Det får inte bli rörigt (Speciallärare 
1). 
 

Speciallärare 2 anser att klassrummen är dåliga och för trånga. Det borde vara många 
små rum, så DAMP eller ADHD eleverna kan få ett eget rum när de behöver lugn och 
ro. Båda speciallärarna förordade att man får försöka göra vrår i klassrummet.  
 

Riv klassrummen! De är inte så lyckade. Egentligen borde man bygga många små rum. Det 
finns ju oftast inte de utrymmen som man behöver när de här eleverna inte klarar 
situationen i klassrummet längre. Man får försöka göra vrår i klassrummet (Speciallärare 
2). 

  
Speciallärare 1 önskar gott om utrymme runt dessa elevers arbetsplats. Arbetsplatsen för 
de här eleverna bör helst vara en bänk eller ett tungt bord, gärna med en kontorsstol. 
Arbetsplatsen bör helst vara belägen i ett hörn. Om det är ett bord behöver eleven ha 
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materialet nära sig så den slipper gå bort för att hämta allti ng. Eleven bör sitta ensam 
eller med assistent.  
 

Önskemålet är att det finns gott om utrymme framförallt runt arbetsplatserna för elever med 
stora motoriska svårigheter. De behöver oftast ett stort, tungt bord så att det inte vippar med 
en kontorsstol placerat i ett hörn på rummet. Vid den arbetsplatsen satt eleven ensam. De 
här barnen ska ha sitt material nära sig så att de inte behöver resa sig för varenda liten pinal 
de ska hämta. Då är skolbänkar det bästa, där man kan ha allt i och bara lyfta på locket, fast 
det är det inte många barn som har idag (Speciallärare 1). 
 

Lärarna har olika uppfattning om hur man skall placera eleverna. Speciallärarna vill att 
eleverna inte skall se och höra så mycket av de andra eleverna. Speciallärare 1 anser att 
eleven kan sitta lite för sig själv i ett hörn medan speciallärare 2 vill att eleven skall sitta 
långt fram. Klasslärarna däremot är båda för att eleverna skall sitta längst bak så de har 
kontroll över vad som händer och lite vid sidan om. 
  

[...] en bänk lite för sig själv i ett hörn. Gärna där man inte kan se och höra så mycket av de 
andra [...] (Speciallärare 1). 
 
De här barnen fungerar bäst längst bak, li te vid sidan om så att det inte är så många som 
behöver gå förbi dem (Klasslärare 1). 
 

Klasslärare 2 har råkat ut för föräldrar som haft synpunkter på elevens placering. Om 
eleven sitter längst bak uppfattar föräldrarna det som att läraren vill skjuta undan 
problemet. 
 

De vill kanske inte att eleven ska sitt längst bak, eftersom de uppfattar det som att man vill 
skjuta undan problemet (Klasslärare 2).  

 
Speciallärare 2 poängterar att det måste vara fasta platser i klassrummet. De skall i nte 
bytas flera gånger per termin. 
 

I klasser med de här eleverna måste barnen ha samma platser. Man kan inte hålla på och 
byta plats i klassrummet varje månad, eftersom det skapar oro (Speciallärare 2). 
 

Speciallärare 2 påpekar också att barnen kan må bättre av att sitta t ex under bänken. 
Om det passar eleven bättre, så låt den sitta där, anser den läraren, det rättar till sig med 
tiden. 
 

Att vara i klassrummet, till sammans med så många andra, är svårt för de här barnen, därför 
kan det ibland vara så att eleven mår bäst av att sitta på golvet under bänken. Låt den få 
göra det, så småningom kan den sitta allt l ängre stunder vid bänken, för att slutligen bara 
sitter vid bänken, om den inte får till fälli gt återfall förstås (Speciallärare 2). 

 
5.14 Andra elever och förändr ingar i mil jö och undervisning 
 
Speciallärare 1 tror att alla mår bra av de förändringar som man gör i undervisningen 
för de här barnen, möjli gtvis att man när det gäller egen planering måste ställa större 
krav på andra elever än de med diagnos. Sedan passar inte ett kalt klassrum de andra 
eleverna. 
 

Jag tror alla barn mår bra av det sätt som man behandlar DAMP- och ADHD-barnen på, 
eftersom alla mår bra av struktur. Men när det gäller att ta ansvar och eget initiativ, då 
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måste man ställa större krav på de andra barnen än vad man gör på de med diagnos. Sen att 
man själv tänker igenom vad man gör, så att det bli r klart och tydligt det behöver ju alla 
barn, inte bara de här. [---] Har man stora perceptionsstörningar, om man har DAMP till 
exempel, då kanske man måste det [skala av klassrummet] Men det fungerar ju aldrig så för 
om du går i vanlig klass så måste man ta hänsyn och tänka på de andra också (Speciallärare 
1). 

 
Speciallärare 2 tror att de andra eleverna bli r avundsjuka, eftersom eleverna med 
diagnos har vissa förmåner på den skola där specialläraren arbetar.  
 

De andra barnen kan bli avundsjuka. Barnen med diagnos får vissa förmåner, så det gäller 
att prata med de andra barnen (Speciallärare 2). 

 
Klasslärare 1 anser att alla elever i den klassen har lärt sig konfliktlösning, eftersom det 
har varit så många konflikter mellan eleverna med diagnos och kamraterna. 
 

Alla barn i den här klassen har blivit mycket tränade i att lösa konflikter (Klasslärare 1). 
 
Klasslärare 2 tror inte de andra eleverna bryr sig om vad eleven med diagnos gör, efter-
som den inte gör samma saker eller har samma böcker som de andra eleverna har. De 
andra eleverna vet att det är så. 
 

De andra bryr sig inte. Eleven med diagnos arbetar med sitt och de arbetar med sitt. Alla 
vet att eleven med diagnos gör annat (Klasslärare 2). 

 
5.15 Övr igt  
 
Klasslärare 2 anser i övrigt att lärarhögskolan skall ge mer utbildning om barnen med 
den här problematiken. 
 

Man får alldeles för lite utbildning på lärarhögskolan om de här barnen. Jag kunde 
ingenting när jag började och fick min första elev med diagnos. Jag fick en föreläsning, det 
var allt . Mer utbildning om DAMP och ADHD på lärarhögskolan (Klasslärare 2). 
 

Klasslärare 1 oroar sig för hur det skall gå för eleverna med diagnos i år 7. Det har varit 
mycket konflikter och ett hårt arbete att få gruppen att fungera och att komma dit hän att 
eleverna med diagnos har fått ökat självförtroende och kommit in i klassgemenskapen.  
 

[Läraren] känner sig orolig för hur det skall bli för de här barnen i år 7. De kommer då att 
byta skola och lärare. Kommer de problem som man arbetat så mycket med under de här tre 
åren blomma upp igen? Skall man låta assistenten följa med några månader till högstadiet, 
så att eleverna känner att de har kollen på sig fortfarande. En lättnad är att psykologen är 
den samma på de två skolorna (Klasslärare 1). 
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6 DISKUSSION 

Målet för mitt arbete är att få mer kunskap om vad man kan göra för att underlätta inlär-
ningen för elever med diagnoserna DAMP och ADHD vad gäller undervisning, klass-
rumsmiljö och samspelet med kamraterna i klassen. Jag är också intresserad av hur des-
sa förändringar i milj ö och undervisning påverkar övriga elever i klassen. För att nå 
målet har jag tagit reda på vad litteraturen säger att man kan göra för att underlätta inlär-
ningen och hur man bör utforma klassrumsmiljön. Detta vill j ag jämföra med vad spe-
ciallärarna och klasslärarna säger att man kan göra i praktiken och vad de verkligen gör. 
Därför ser jag mina frågeställningar utifrån två synvinklar, hur litteraturen säger att man 
kan och bör göra samt hur lärarna säger att man gör. 
 
Mina frågeställningar är: 
 
Hur kan läraren underlätta inlärningen för ADHD/DAMP-elever i en vanlig klass? 
Hur påverkar de förändringar man gör i undervisningen övriga elever?  
Vad kan läraren göra för att underlätta samarbetet mellan ADHD/DAMP-elever och 
övriga elever?  
Hur skall klassrumsmiljön utformas? 
Hur påverkar förändringarna i klassrumsmiljön övriga elever? 
 
6.1 Br ister i uppläggning och planering  
 
I detta arbete finner jag svagheter och brister som beror på att underlagen är för litet för 
att kunna generaliseras, utan det borde ha bestått av flera intervjuer av klasslärare. Det 
är också svårt att jämföra klasslärarnas intervjuer eftersom deras elever med diagnos är 
så olika. Detta hade troligen inte blivit lättare med fler intervjuer av klasslärare. Tids-
brist har också gjort att jag inte har inhämtat till stånd från föräldrar till elever med 
diagnos för att, dels kunna genomföra observationer, dels för att kunna få mer informa-
tion om eleverna, vilket kan ha underlättat jämförelserna mellan intervjuerna av klass-
lärarna. Jag har inte heller haft till räckligt med tid på mig för att kunna försäkra mig om 
att jag tolkat speciallärarnas och klasslärarnas uttalanden rätt. 
 
6.2 Svar på mina frågeställningar  
 
6.2.1 Hur kan läraren underlätta inlärningen för ADHD/DAMP-elever i en 

vanlig klass? 
 
När det gäller den här frågan så säger litteraturen och speciallärarna att mycket av de 
här elevernas problem går att undvika genom rätt bemötande. Först måste man erkänna 
barnens svårigheter och förstå dem. Vet man bara vad som är svårt får man på olika sätt 
se hur man kan undvika eller underlätta det svåra. Det gäller hela tiden att utgå från bar-
net, dess förutsättningar och behov, för att man skall kunna hjälpa det. Det är mycket 
viktigt att hela tiden tänka på att bygga upp elevens självförtroende. Därför skall man 
uppmuntra dessa elever när de gör något bra. 
 
Läraren måste till rättalägga situationer som de här barnen inte klarar eller helt enkelt 
undvika dem. Sådana situationer är väntan, förändringar och val. Det går att underlätta 
dessa situationer genom att planera och genom att se till att det bli r mycket få valsitua-
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tioner. Genom att förbereda eleven på vad som ska hända minskar också problemen vid 
förändringar. En tydligt strukturerad och välplanerad dag ger trygghet för dessa barn 
som lever i nuet. De här barnen behöver också tydliga, konkreta gränser som man kon-
sekvent håller.  
 
Det gäller att ge dessa barn rutiner, då rutiner innebär trygghet för de här barnen. Ar-
betspassen skall vara korta och varierande med intressanta, roliga och aktiverande upp-
gifter som är väl avgränsade och tydliga med en klar början och ett klart slut. Man mås-
te hela tiden varva med vila och rörelse. Instruktioner måste tas steg för steg och skall 
vara korta, enkla och tydliga. Gärna att man visar konkret hur uppgiften skall utföras. 
 
De här eleverna behöver mycket hjälp med att bli styrda till baka mot uppgiften, när 
uppmärksamheten tryter. De behöver också få hjälp med att tolka och förklara vad de 
varit med om, eftersom de inte kan reflektera över orsak och verkan. 
 
Sedan finns barn med motoriska svårigheter som behöver speciell träning av motoriken. 
Vad man skall göra för att träna detta är beroende av elevens problem. Man kan träna 
motorik i samband med vanlig undervisning, t ex göra indianhopp på varje tal, mellan 1 
och 20, som är delbart med fyra. Ibland kan dessa elever behöva specialgymnastik, men 
det tar jag inte upp här. När det gäller perceptionssvårigheter måste man träna dem på 
olika sätt beroende på vilka problem eleven har. Visuell perception tränas bra med t ex 
pysselövningar som att urskilj a vad som finns i en bild med rörig bakgrund och öga-
hand koordination (bl a visuell - och kinestetisk perception) tränas bra med bollövningar, 
som att studsa i golvet och ta emot. Det finns också övningar för andra perceptionsstör-
ningar, men jag har inga exempel på några. Många av de här eleverna har även tal- och 
språkproblem av olika slag som kräver sina förändringar och hjälp, men där krävs annan 
kompetens än klasslärarens. 
 
Speciallärare 2 liksom klasslärare 2 till ägger att det är bra för dessa elever att ibland få 
göra något annat än skolarbete. Detta tycker jag är viktigt att tänka på.  
 
Eleverna med diagnos, som de intervjuade klasslärarna har, är mycket olika. Den ena 
eleven har egen studiegång, med andra läromedel än de övriga i klassen. I klassen med 
flera elever med diagnos, som den andra läraren har, har samma studiegång som klassen 
i övrigt. Detta gör att det är svårt att jämföra vad lärarna gör.  
 
Läraren, med flera barn med diagnos, visar på att man måste vara med hela tiden och 
till rättalägga situationerna och se till att allt flyter. Det är också nödvändigt att läraren 
eller assistenten hela tiden får vara som ett skydd, för att allt skall fungera. I den klassen 
har det dessutom varit mycket konflikter mellan barnen med diagnos och barnen utan, 
varför läraren trycker på att det viktigaste är att gruppen fungerar.  
 
I övrigt poängterar klasslärarna, li ksom litteratur och speciallärarna, att man måste ha 
klara regler och vara strikt och konsekvent. De anser också att rutiner är nödvändiga för 
de här eleverna. Klasslärare 2 brukar låta sin elev med diagnos göra samma saker, vid 
samma tid på dagen, så långt det är möjli gt. Som lärare, eller assistenten om eleven har 
en, måste man kontrollera att  de här eleverna kommer igång och ofta behöver de en 
individuell genomgång efter det att man gjort den i helklass, så att man säkert vet att de 
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har förstått. Dessutom anser klasslärare 2 att man inte skall ge läxa, om man är osäker 
på att den bli r gjord. 
 
6.2.2 Hur påverkar de förändr ingar man gör i undervisningen övr iga elever?  
 
Den här fråga är svår att besvara. Dels var det min tanke att besvara denna fråga genom 
observationer och dels är det svårt eftersom det inte går att direkt generalisera dessa 
åtgärder på grund av de skill nader som finns mellan elever med diagnos. Om man ser 
till det som jag tagit upp ovan, verkar det som om det skulle passa alla elever oavsett 
om de har diagnos eller inte. Däremot, kan det uppfattas som tråkigt om man inte kan ta 
till fällen i akt och göra något annat, t ex gå ut för att vädret är fint.  
 
Om man ser till de svar jag fått på frågan vid mina intervjuer är de högst olika. Hell -
ström (1997) skriver att det som är bra för barn med DAMP, när det gäller åtgärder för 
att underlätta inlärningen, är bra för alla barn. Det samma svarar en av speciallärarna. 
Den andra speciallärarna har uppfattat frågan annorlunda och tror att elever utan diag-
nos, på den skola som läraren arbetar på, kan bli avundsjuka på elever med diagnos, 
eftersom de får göra lite andra och roliga saker. 
 
Klasslärarnas åtgärder verkar inte direkt kunna påverka de andra eleverna negativt. En 
av dem sa att de andra eleverna visste att eleven med diagnos inte gjorde samma saker 
som de och att de inte verkade bry sig om det. Hos den andra läraren hade eleverna med 
diagnos samma studiegång som övriga elever och att det mest var konfliktlösningen, 
som utmärkte förändringarna hon gjort. I övrigt verkade det inte som att det blivit några 
negativa följder för de andra eleverna.  
 
Med det ovan tycker jag att man kan säga att det inte verkar ha några negativa följder 
för elever utan diagnos. Men samtidigt vill j ag säga att det är ett mycket litet material 
jag har att bygga på, så jag vill i nte påstå att det är så. 
 
6.2.3 Vad kan läraren göra för att underlätta samarbetet mellan ADHD/DAMP-

elever och övr iga elever?  
 
Hur man kan underlätta samspelet mellan elever med diagnos och elever utan diganos, 
det beror på vad man har för problem i klassen. Som speciallärare 1 säger, är elever med 
diagnos ibland mycket populära, eftersom de är så påhittiga och det händer så mycket 
omkring dem. Men just det att det händer så mycket kan också ge oro och gör så de and-
ra eleverna tröttnar på dem. Det gäller att läraren inte bara ser till de här elevernas be-
hov utan att de är lyhörda för hur de andra i klassen mår också.  
 
Det kan bli mycket konflikter kring barn med diagnos och orsakerna till dem kan vara 
många. Snabba humörväxlingar hos en del av de här barnen gör dem roliga att reta, 
vilket kan vara en konfliktorsak. En annan kan vara äckliga beteenden som elever med 
diagnos kan ha. Ytterligare orsaker är att dessa elever har svårt att vara en bra kompis 
eller att de missuppfattar situationen.  
 
En lösning på dessa konflikter, som klasslärare 1 har, är att det allti d finns en klasslärare 
med i klassrummet, korridoren och på rasterna. Detta för att kunna se vad som verkligen 
händer och för att man skall kunna bearbeta konflikten. När orsaken till konflikten är 
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utredd så får man arbeta med orsaken till konflikten. Ett förebyggande arbete med 
vanliga övningar för att stärka gruppsamhörigheten är också bra, li ksom mobbnings-
förebyggande arbete ute på skolorna. Det är också bra om föräldrarna til l elev med 
diagnos berättar för kamraterna om funktionsnedsättningen och gärna också för 
kamraternas föräldrar. Detta ökar förståelsen för barnen med diagnos. 
 
6.2.4 Hur skall klassrumsmil jön utformas? 
 
På denna fråga anser jag att såväl litt eratur som klass- och speciallärare är överens om 
att det först och främst är viktigt att eleverna inte går i en för stor grupp och att eleverna 
fungerar till sammans i klassen så att det är tryggt och lugnt. 
 
Litteratur och specallärare är överens om att ett klassrum med ordning och reda, över-
skådlighet och med acceptabel lj udnivå passar de här barnen. Rummet bör vara stort och 
man skall kunna skapa lugna vrår dit eleven kan gå om den behöver det. Vrår är inte 
nödvändiga om det finns något litet rum ledigt i närheten av klassrummet dit eleven kan 
gå istället. Sedan skall man undvika onödiga förändringar eftersom dessa skapar oro hos 
de här eleverna.  
 
Om eleven med diagnos har mycket stora perceptionsstörningar kan man ha ett kalt 
klassrum. Däremot står det i en av böckerna jag har läst (Bill e m fl, 1984) att ger man 
bara eleven möjli ghet att lära känna klassrummet, så behöver inte klassrummet vara 
kalt. I samma bok anser författarna också att klassrummet skall vara ett rum som ger 
värme, trygghet och hemkänsla. 
 
Om vi nu riktar oss till hur klasslärarna gör, så visar det sig att de inte har gjort några 
förändringar i klassrumsmiljön. Det behövs inte eller så underlättar inte dessa föränd-
ringar för eleven.  
 
Därför anser jag inte att man behöver göra några förändringar i milj ön, förutom att ha 
ordning. 
  
6.2.5 Hur påverkar förändr ingarna i klassrumsmil jön övr iga elever? 
 
Jag anser att man lugnt kan påstå att det är en miljö som alla elever mår bra i. Något 
som möjli gen kan upplevas som tråkigt av de andra eleverna är att man inte skall göra 
några onödiga förändringar, men jag tror inte det gör så mycket.  
 
6.3 Slutsatser 
 
Jag drar följande slutsatser på mitt material. Jag anser att man inte behöver göra några 
direkta förändringar i klassrumsmiljön, dock skall det vara ordning och reda, men i öv-
rigt behöver inte några andra åtgärder vidtas. Därför kan jag inte se att det på något sätt 
skulle inverka negativt på elever utan diagnos.  
 
När det gäller förändringar i undervisningen är det generella sådant som kan passa alla, 
såsom ordning, struktur, klara regler, väl genomtänkta uppgifter. Där finns inget som di-
rekt kan förstöra för någon varken med eller utan diagnos. Inte ens korta arbetspass och 
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variation på arbetsuppgifter finner jag som störande för någon elev, tvärtom det borde vi 
ha. Dock anser jag underlaget mycket bristfälli gt varför jag inte vill påstå att så är fallet.  
Jag kan också säga att enligt min undersökning är det inte några stora förändringar i 
klassrumsmiljö och i undervisningssituationen som lärare till elever med diagnos gör, 
mer än att de har strukturerat upp dagen (den ena läraren), finns till hands och till rätta 
lägger situationen. Däremot skulle det vara intressant att se lärarna i aktion och dra 
slutsatser av det. 
 
När det gäller samspelet mellan elever med diagnos och elever utan diagnos är ett före-
byggande arbete med gruppstärkande övningar bra. Dessutom gäller det att allti d ha en 
vuxen med för att i möjli gaste mån veta vad som händer och orsaker till konflikter. 
Däremot är det inte allti d nödvändigt ifall barnen kommer överens. 
 
6.4 Reflektioner 
 
Under mitt arbete fick jag reda på att det i en klass har det varit mycket konflikter. Re-
dan när läraren tog över klassen var såväl de ”normala” barnen som deras föräldrar 
mycket irriterade över barnen med diagnos och vill e inte att eleverna med diagnos skul-
le gå i samma klass. Jag vet inte säkert om dessa föräldrar visste om diagnosen, men jag 
har fått känslan av att de inte gjorde det. Dessa föräldrars irritation smittar också av sig 
på barnen och gör att klassrumsklimatet har varit dåligt. Frågan är hur man skall komma 
till rätta med det.  
 
ADHD och DAMP diagnoser ligger under den medicinska sekretessen. Därför får inte 
läraren, utan till stånd från föräldrarna till barnet med diagnos, berätta om diagnosen för 
kamraternas föräldrar och för kamraterna. Om man inte berättar får barnen med diagnos 
lätt stämpeln av att vara ouppfostrade, fast de inte kan rå för sitt beteende.  
 
Jag fick frågan av läraren om man skall be föräldrarna till elev med diagnos att gå ut till 
föräldrar och klasskamrater för att berätta om DAMP och ADHD problematiken. Efter 
att ha läst litteraturen och efter mina intervjuer anser jag att det är mycket viktigt att för-
äldrarna till barn med diagnos, antingen själva, eller åtminstone överlåter till l äraren att 
berätta om barnets funktionsnedsättning för både klasskamrater och deras föräldrar. Det 
är i mitt tycke viktigt att alla omkring barnet förstår varför barnet med diagnos uppför 
sig som det gör. Det underlättar och skapar förståelse.  
 
Frågan är om det är vanligt att man som förälder inte vill att någon skall få reda på 
barnets problem. Är det verkligen meningen att sekretessen som i och för sig skall 
skydda barnets integritet skall förstöra för barnet? Det är något att studera vidare. 
 
För lärarens del har det varit en lång och arbetsam väg att få en grupp som fungerar, 
men läraren har nu lyckats. Just konfliktsituationerna och orsakerna kan också vara ett 
intressant område att forska vidare på. Framförallt med tanke på att i den klassen görs 
det inte några förändringar i undervisningen för barnen med diagnos. Har konflikterna 
varit orsaken eller har inte eleverna behövt det?  
 
Den andra klassläraren, har inte heller gjort några förändringar i klassundervisningen, 
men den eleven deltar inte heller så ofta i den. Därför skulle det vara roligt att se om det 
är li kadant hos flera lärare. Kan det vara så, att dessa två lärare har ett sådant sätt i sin 
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normala undervisning att den inte behöver förändras? En sak som jag inte skrev om i re-
sultatet, men som kom fram vid intervjun, var att en av klasslärarnas elever hade svårare 
för ämnen, som klassläraren inte höll i . Det är också något som är intressant att studera 
närmare. 
 
En av lärarna är också orolig över hur stadieövergången skall gå för elever med diagnos. 
Eleverna kommer att byta både skola och lärare. Assistenten som nu finns i klassen är 
dessutom bunden till skolan och kommer därför inte att följa med. Det kan vara intres-
sant att ta reda på hur man gör för att förbereda bytet, både på skolan och hur man för-
bereder eleverna. Den här läraren kände sig orolig för hur det skulle bli för barnen i år 7. 
Skulle de problem som man arbetat så mycket med under de här åren återuppstå? Skulle 
man låta assistenten följa med några månader till år 7, så att eleverna kände att de hade 
ögonen på sig fortfarande. En lättnad var att psykologen var den samma på båda 
skolorna. 
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INTERVJUFRÅGOR TILL SPECIALLÄRARE 
 
 
Vad anser du är det viktigaste att tänka på i umgänget med ADHD/DAMP-elever? 
 
Vilka råd ger du till klasslärare som får en elev med ADHD/DAMP? 
 
Vad behöver du veta för att kunna ge adekvat hjälp till l äraren och eleven? 
 
Vad kan man göra för att kompensera elevens brister i aktivitetskontroll? 
 
Vad kan man göra för att öka och styra elevens uppmärksamhet? 
 
Hur kan man dämpa impulsiviteten?  
 
Hur kan man kompensera koncentrationssvårigheterna eller öka koncentrationen? 
 
Vad kan man göra för att öka elevens perception? 
 
Vad kan man göra för att träna grov- och finmotoriken?  
Kompensera den?  
 
Vad kan man göra för att strukturera upp dagen för eleven? 
 
Finns det hjälpmedel?  
Vilka? 
Var kan man få tag i det/dem? 
 
Vad kan man göra åt klassrumsmiljön? 
 
Hur kan man göra för att underlätta samarbetet mellan ADHD/DAMP-eleven och de 
andra eleverna? 
 
Hur tror du att elever utan ADHD/DAMP påverkas av de förändringar som görs för 
ADHD-/DAMP-elever i undervisning och klassrum? 
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INTERVJUFRÅGOR TILL KLASSLÄRARE 
 
Vad anser du är det viktigaste att tänka på i umgänget med ADHD-/DAMP-elever? 
 
Vad gör du för att kompensera elevens brister i aktivitetskontroll ,  uppmärksamhet och  
impulsivitet? 
 
Hur gör du för att kompensera koncentrationssvårigheterna eller öka koncentrationen? 
 
Vad gör du för att öka elevens perception? 
 
Vad gör du/skolan för att träna grov- och finmotoriken?  
Kompensera den?  
Hjälpmedel?  
 
Hur strukturerar du dagen för eleven? 
 
Har du några hjälpmedel?  
Vilka? 
Var kan man få tag i det? 
 
Har du gjort några förändringar i klassrumsmiljön?  
Vad? 
Varför? 
 
Hur kan man göra för att underlätta samspelet mellan ADHD-/DAMP-eleven och de 
andra eleverna? 
 
Hur tror du att eleverna utan ADHD/DAMP påverkas av de förändringar som du gör för 
ADHD-/DAMP-eleven i undervisning och klassrum? 
 
Har du någon du kan vända dig till och rådfråga. 
 
Hur har du och assistenten delat upp arbetet med ADHD-/DAMP-eleven.  
 
Är det något mer som du tycker att du skulle vilj a ta upp? 
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