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Sammanfattning 
Abstract 
Läraren möter idag i klassrummet barn med olika behov och eftersom specialläraren försvinner till förmån för 
specialpedagogen behöver lärare veta vad för hjälp, stöd och resurser den har tillgängligt i sin närmiljö för att 
underlätta sin undervisningsmiljö. Arbetet består av en litteraturstudie och en kvalitativ studie om skolans och 
kommunens roll att underlätta lärarens arbete när DAMP-elever tillkommer i klassrummet.. Jag valde att intervjua 
lärare och rektorer på tre skolor varav två mellanstadie- och en högstadieskola i området Öster i Motala kommun, 
Specialpedagogiska institutet i Linköping och personal från Motala kommun. Resultatet visar att skolorna har 
beredskap på olika sätt om läraren skulle behöva hjälp eller stöd. En lärare kan vända sig till elevvårdsteam och 
arbetslag, hålla elevvårdskonferens eller kontakta resursteamet som finns i Motala kommun. Skolans och kommunens 
skyldigheter går att läsa i Lpo-94, skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
DAMP/ADHD, skola och kommun, skyldigheter, beredskap och resurser 

 
 



  3 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. BAKGRUND ............................................................................................................. 5 
 
2. SYFTE...................................................................................................................... 6 
 
3. FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................. 6 
 
4. LITTERATURSTUDIE .............................................................................................. 6 

4.1 DAMPbegreppet................................................................................................ 6 
4.1.1 Vad är DAMP?.............................................................................................. 6 
4.1.2 Vad beror DAMP på? ................................................................................... 7 
4.1.3 Hur uppträder DAMP? .................................................................................. 7 
4.1.4 Att uppmärksamma när det gäller ett DAMP-barn?...................................... 8 
4.1.5 Skolperspektivet ........................................................................................... 8 
4.1.6 Hur behandlas DAMP?................................................................................. 9 
4.1.7 Vilka är framtidsutsikterna? .......................................................................... 9 

4.2 Resursbegreppet............................................................................................... 9 
4.2.1 Fördelning av resurser.................................................................................. 9 
4.2.2 Användning av resurser.............................................................................. 10 

4.3 Lagar och förordningar.................................................................................... 10 
4.3.1 Socialtjänstlagen, SoL................................................................................ 10 
4.3.2 Förvaltningslagen ....................................................................................... 11 
4.3.3 Skollagen.................................................................................................... 11 
4.3.4 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo-94) ........................................................................................ 11 
4.3.5 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL................................................................. 12 

4.4 Organisationer och intresseföreningar ............................................................ 13 
 
5. METOD................................................................................................................... 14 

5.1 Metodval ......................................................................................................... 14 
5.2 Intervjufrågorna och intervjuns genomförande................................................ 14 
5.3 Bearbetning av intervjumaterialet.................................................................... 15 
5.4 Metoddiskussion ............................................................................................. 15 

 
6. RESULTATREDOVISNING.................................................................................... 16 

6.1 Beredskap på skolan och kommunen för elever med DAMP .......................... 17 
6.1.1 Skola 1 ....................................................................................................... 18 
6.1.2 Skola 2 ....................................................................................................... 19 
6.1.3 Rektor på högstadiet .................................................................................. 19 
6.1.4 Rektor på mellanstadiet.............................................................................. 20 
6.1.5 Kommunen ................................................................................................. 20 
6.1.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) ............................................................ 21 

6.2 Ansvar/skyldigheter......................................................................................... 22 
6.2.1 Skola 1 ....................................................................................................... 22 
6.2.2 Skola 2 ....................................................................................................... 22 
6.2.3 Rektor på högstadiet .................................................................................. 23 
6.2.4 Rektor på mellanstadiet.............................................................................. 23 
6.2.5 Kommunen ................................................................................................. 24 



  4 

6.2.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) ............................................................ 24 
6.3 Resurser ......................................................................................................... 25 

6.3.1 Skola 1 ....................................................................................................... 25 
6.3.2 Skola 2 ....................................................................................................... 25 
6.3.3 Rektor på högstadiet .................................................................................. 26 
6.3.4 Rektor på mellanstadiet.............................................................................. 27 
6.3.5 Kommunen ................................................................................................. 27 
6.3.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) ............................................................ 28 

6.4 Visioner ........................................................................................................... 28 
6.4.1 Skola 1 ....................................................................................................... 28 
6.4.2 Skola 2 ....................................................................................................... 29 
6.4.3 Rektor på högstadiet .................................................................................. 29 
6.4.4 Rektor på mellanstadiet.............................................................................. 29 
6.4.5 Kommunen ................................................................................................. 30 
6.4.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) ............................................................ 30 

6.5 Sammanställning av intervjuerna .................................................................... 30 
 
7. DISKUSSION ......................................................................................................... 32 
 
8. REFERENSER ....................................................................................................... 36 

8.1 Elektroniska referenser ................................................................................... 37 
 
Bilaga 1 



  5 

1. BAKGRUND 
 
Som snart nyutexaminerad lärare i ämnena svenska och engelska i år 4-9, och efter 
att ha läst kursen läraren och färdighetsträningen där specialpedagogik ingick, väcktes 
många tankar till liv. Jag blev där mer medveten om att vi i våra klassrum kommer att 
möta barn med olika behov. Eftersom specialläraren försvinner till förmån för 
specialpedagogen, läggs en större tyngd på läraren att kunna bedriva en mångsidig 
undervisning som tillgodoser många olika behov. Nu får varken läraren eller de 
handikappade eleverna någon paus i sin undervisningsmiljö på grund av att de aldrig 
får lämna klassrummet med en speciallärare för att arbeta i en mindre grupp. Nu får 
läraren bara råd av specialpedagogen om hur han/hon ska bedriva undervisningen för 
att tillgodose dessa elevers behov. Tyngden ligger nu på lärarens axlar och därför 
kräver det att läraren vet vilken hjälp, stöd och vilka resurser som finns tillgängliga för 
att underlätta undervisningsmiljön.  
 
När jag bestämt vad mitt examensarbete skulle handla om blev jag rekommenderad 
att läsa två informationsrika böcker om elevers olikheter. Efter att ha läst den första, 
Om skolbarnas olikheter av Mats Börjesson (2001), väcktes många tankar, som 
bidrog till frågor för min intervju. Börjesson skriver att man måste samarbeta på 
många olika nivåer mellan olika parter, när det gäller dessa ”speciella” barn, och då 
menar han inte bara med de professionella grupperna utan mellan skola och 
föräldrarna, skolan och intresseföreningar och så vidare. Han nämner även vikten av 
klassifikationer och diagnoser, för att de ska få sociala rättigheter av olika slag som 
extra undervisning, särskilda hjälpmedel, speciell utformning av prov. (Börjesson, 
2001, s. 7, 32) Den andra boken, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap av 
Bengt Persson (2001), har en kort men informativ begreppsordlista som berättar lite 
om de olika begrepp som finns inom skolans värld, till exempel elevvårdskonferens, 
anpassad studiegång med mera. Han skriver även om vilken funktion 
specialpedagogiken ska ha i vår skola, om dess historik och om resurser, fördelning 
och så vidare. Utifrån dessa två böcker och mina tankar har jag inspirerats till mitt 
examensarbete. 
 
DAMP har varit ett omdiskuterat handikapp i många år, då man sett en allt större 
ökning av detta handikapp i skolan. Vad gör en lärare när han/hon får en DAMP-elev 
och var ska läraren vända sig för stöd? Vad är läraren berättigad till när det gäller stöd 
och hjälp? Om en lärare ska klara av att tillgodose allas behov i klassrummet och 
överleva trots tyngden som ligger på dennes axlar, kan det vara bra att veta svaren på 
dessa frågor. 
 
DAMP/MBD (Dysfunction in Attention, Motor control and Perception/Minimal Brain 
Dysfunction), innebär att eleven har en beteendestörning som orsakats av en mindre 
skada i hjärnan. Barn med DAMP/MBD kan uppträda som antingen överaktiva eller 
passiva och med såväl koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter som 
motoriska och perceptuella problem. Tillståndet är vanligare hos pojkar än hos flickor 
och antas finnas hos ungefär 1% av alla barn i skolåldern. I USA kallas tillståndet 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller ADD (Attention Deficit Disorder), i 
Storbritannien Hyperkinetic Disorders eller Clumsy Child Syndrome. (Lärarförbundets 
förlag, 1996, s. 396) 
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2. SYFTE 
 
Mitt syfte är att i detta examensarbete belysa de möjligheter och skyldigheter en lärare 
har när han/hon får DAMP-elever i sitt klassrum. Jag har avgränsat mitt arbete till att 
gälla hjälpen som finns tillgänglig för läraren i närmiljön. Jag har alltså valt att skriva 
utifrån ett lärarperspektiv. 
 
 

3. FRÅGESTÄLLNING 
 
Jag har formulerat följande frågeställningar utifrån litteraturen, Elevers olikheter och 
specialpedagogisk kunskap av Bengt Persson och Om skolbarnas olikheter av Mats 
Börjesson. 
 

?  Vem/vilka kan läraren vända sig till när han/hon får en DAMP-elev i 
klassrummet? 

?  Vilka resurser har skolan och läraren tillgängliga för att underlätta skolgången 
för DAMP-eleven? 

?  Vilken är skolans, kommunens och Specialpedagogiska Institutets beredskap, 
när en lärare får en DAMP-elev? 

?  Vilka skyldigheter har läraren, rektorn och kommunen emot elever med 
handikappet DAMP?  

 
 

4. LITTERATURSTUDIE 
 

4.1 DAMPbegreppet 
 
I bakgrunden beskrev jag DAMP kort och vad det står för på engelska. Här ska jag 
utförligare beskriva handikappet och vad det innebär att ha fått en diagnostisering. Jag 
utgår från en föreläsning jag var på med Ditte Nygren 1999. Ditte Nygren utgick 
mycket från Christopher Gillberg, Ett barn i varje klass om DAMP/MBD och ADHD, 
och jag väljer också att komplettera med Tore Duvners, ADHD, impulsivitet, 
överaktivitet, koncentrationssvårigheter, förklaring vad DAMP är. Jag nämner även 
information från andra författare och elektroniska referenser från läkare och 
organisationer, vilka har kunskap om DAMP. 
 
 

4.1.1 Vad är DAMP? 
 
Enligt Duvner använder man i Norden diagnosen DAMP för individer som både har 
koncentrationssvårigheter och är osmidiga och okoordinerade och har sent utvecklad 
motorik och/eller påvisbara brister i perceptionen. DAMP står på svenska för, 
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Dysfunktion vad gäller Aktivitetsnivå och uppmärksamhet, Motorisk kontroll och 
Perception. DAMP har ersatt begreppet MBD, Minimal Brain Dysfunction. (Duvner, 
1997, s. 77) DAMP är ingen diagnos, utan ett samlingsbegrepp för att beskriva barn 
med uppmärksamhetsproblem, oro, motoriska problem och inlärningssvårigheter. För 
att klassificeras som DAMP, enligt överläkare Anders Berg, specialist i barnmedicin 
och barnallergologi (läran om allergier), måste en debut med störningar ske före 6 års 
ålder och ha pågått i minst 6 månader. Det är som sagt vanligast att pojkar drabbas. I 
Sverige finns en förekomst av svår DAMP bland 1 procent av 6-åriga skolbarn och 
cirka 5 procent av de 6-åriga barnen lider av måttlig DAMP. 
(http://www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/damp.htm) 
 
 

4.1.2 Vad beror DAMP på? 
 
DAMP beror på att det har uppstått ett fel i hjärnan och detta kan bero på en eller flera 
orsaker: arv, påfrestning under graviditeten som till exempel alkohol, tobak och 
infektioner, för tidig födsel, skador som har uppstått under barnets tre första år och 
blyförgiftning. 
(http://www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/damp.htm) 
 
 

4.1.3 Hur uppträder DAMP? 
 
Enligt Specialpedagogiska Institutet kan barn med DAMP uppvisa olikartade symtom, 
men för att få diagnosen DAMP ska barnet inte ha någon utvecklingsstörning, men ha 
svåra problem med aktivitetskontroll eller ha påtagliga svårigheter med antingen 
motorik eller perception. Diagnos kräver att barnet har de första två symtomen och 
någon av de två sista. För utförligare information om vad symtomen innebär kan man 
läsa i Ett barn i varje klass av Gillberg (1996). Gillberg skriver att när det gäller 
aktivitetskontroll och uppmärksamhet kan barnet vara hyper- eller hypoaktiv, avledbar, 
lättstörd och ha låg uthållighet. Barnet kan ha svårt att sitta stilla, ha 
vakenhetsproblem, dålig automatisering, dålig impulskontroll, skev tidsuppfattning och 
dålig planering. När det gäller finmotoriken handlar det om penngreppet, som leder till 
att handstilen varierar och kan till exempel vara stor, liten eller oläsbar. Problem med 
bordsskick på grund av att barnet inte kan bedöma avstånd mellan gaffeln och 
munnen. De har problem att artikulera, äta med stängd mun och kan dregla. Problem 
förekommer också med grovmotoriken genom att barnet är klumpig, har dålig balans 
och det finns problem med samordningen av rörelser. Perceptionssymtomen visar sig 
genom problem med det visuella (figurer, bakgrund, avstånd), det auditiva (urskilja 
och lokalisera ljud), det taktila (ej röra vid, är hårdhänta och klär på sig fel) och det 
kinestetiska (missbedömer ledsinnet och stöter till hårt). När det gäller tal och språk 
visar sig DAMP ofta genom en försenad tal- och språkutveckling. (Gillberg, 1996, s. 35 
ff.) 
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4.1.4 Att uppmärksamma när det gäller ett DAMP-barn? 
 
Hos ett DAMP-barn kan man se en oro och rastlöshet. Barnen har svårt att leka lekar 
som följer regler. De är oförmögna att lära sig av sina misstag och har litet 
sömnbehov. Barnet är litet och smalt och har aldrig tid att äta upp sin mat. 
(http://www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/damp.htm) 
 
DAMP-barn har svårt med byte av miljö, lärare, grupp och ämne. Handikappet kan 
leda till dåligt självförtroende, depression och sociala svårigheter på grund av att de 
inte kan bedöma situationer med kamrater, vuxna. 
 
 

4.1.5 Skolperspektivet 
 
Om man upptäcker att man har en DAMP-elev bör klassläraren kontaktas och nästa 
steg är att kontakta rektorn som har det yttersta ansvaret för varje elevs skolgång. En 
första bedömning görs av kompetent personal på skolan som till exempel 
skolpsykologen, skolsköterskan, specialpedagogen och eventuellt gymnastikläraren. 
Skolpsykologen kan utföra ett WISC-test (begåvningstest för åldern 7-16) och dess 
resultat avgör om barnet ska remitteras vidare till barnhabiliteringen eller ej. Men 
skolan kan aldrig genomföra en utredning utan föräldrarnas godkännande. (Boëthius 
& Rydlund, 1998, s. 217, 220) Utredning utifrån ett skolperspektiv kräver samarbete 
mellan pedagogisk personal, skolhälsovården och övrig elevvårdspersonal. De tittar 
pedagogiskt och kognitivt var elevens kunskapsnivå och begåvningsnivå ligger inom 
olika ämnen samt förekomst av några specifika svårigheter som kan påverka dess 
inlärningsförmåga. De ser emotionellt på barnets självbild och om det finns någon 
förekomst av depressivitet, trots eller aggressivitet. Slutligen tittar de socialt efter vad 
barnets roll och position är i gruppen och om det finns någon förekomst av mobbing.  
 
Det är förstås svårt att som ensam lärare för en klass med 30 elever klara av att 
strukturera upp lektionen utifrån de pedagogiska principerna när det finns så många 
olika behov i klassrummet. Desto större är möjligheterna för lärare i små grupper 
genom att läraren har mer tid att avsätta för varje elev och kan använda sig av 
pedagogiska principer som passar just den gruppen. Stöd som finns för 
skolpersonalen är kommunal fortbildning, konsultlärare och förskolekonsulter, samt 
samtalsgrupper med föräldrar och berörd personal. (Bille & Brieditis, 1984, s. 109 ff.)  
 
Många barn med MBD/DAMP behöver hjälpmedel som till exempel datorer i skolan 
och hemma. Andra hjälpmedel kan vara en anpassad bänk, pennor, linjal, sax med 
mera. En individuell plan ska göras ihop med föräldrarna och anpassas efter deras 
behov och önskemål utifrån barnets diagnos och förutsättningar inom olika områden. 
Det bör även formuleras en individuell målsättning som sedan ska utvärderas utifrån 
om eleven har klarat av att uppnå målet/målen. (Hellström, 1995, s. 159 ff.) 
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4.1.6 Hur behandlas DAMP? 
 
Behandling sker genom att barnet får information angående handikappet DAMP och 
medicinering genom centralstimulerande medel för att minska hyperaktiviteten och 
öka koncentrationsförmågan. Det finns även specialgymnastik, musikterapi och 
datorprojekt som visat sig effektiva. (Olsson & Olsson, 1998, s. 164) Man kan även 
enligt Berg inrätta speciella skolor för barn med inlärningssvårigheter. Barnen ska få 
individuellt stöd genom samtal för att bli av med psykiska problem (depression) och se 
till att de med svår DAMP får en daglig behandling på barn- och ungdomspsykiatriska 
avdelningen. 
(http://www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/damp.htm) 
 
 

4.1.7 Vilka är framtidsutsikterna? 
 
Enligt Berg är DAMP ett kroniskt tillstånd, som följer en genom barndomen och in i 
vuxenlivet. Vissa barn klarar av att kompensera sina problem medan andra kan ha 
svårt med att kontrollera sina. Undersökningar som har bedrivits i Sverige visar att 
cirka hälften klarar sig bra i samhället och har jobb, vänner och familj medan ungefär 
10 procent av dem som har stora problem av sitt DAMP-handikapp är registrerade för 
kriminella handlingar. 10 procent av alla som har DAMP får svår psykisk sjukdom i 
vuxen ålder. (http://www.netdoktor.se/sjukdomar/fakta/damp.htm) 
 
 

4.2 Resursbegreppet 
 
För att reda ut resursbegreppet har jag vänt mig till Bengt Persson, författaren av  
Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, på grund av att han tar upp denna 
viktiga fråga i kapitlet; Vem behöver särskilt stöd?  
 
 

4.2.1 Fördelning av resurser 
 
Persson (2001) skriver att fördelningen av resurser för specialpedagogiska insatser 
sker oftast vanmässigt och utan insikt om vad det verkliga behovet är i skolan och i 
klassen. Detta leder till ökade skillnader mellan grundskolor i Sverige, men på grund 
av skollagen, förordningar och läroplaner ska dessa barn i behov av särskilt stöd 
prioriteras när resurser fördelas. För att jämna ut skillnaderna mellan grundskolor finns 
en fördelningen av stödresurser och den är relativt jämn mellan skolor. Detta har sin 
orsak i ett allmänt *differentieringsbehov mer än för att rikta stöd till elever med 
uttalade svårigheter.” (*”processer som syftar till att tillmötesgå elevers olika förutsättningar för 
lärande.’ ’… kan innebära att stoff och undervisning anpassas’ …  ’placeras i olika grupper eller skolor’ 
för att få möjligheten ’att klara av skolans krav.” (Persson, 2001, s. 7))  
 
Han nämner även rektorns del i att sprida resurser inom skolan genom att rektorn ger 
arbetslaget fortbildningspengar att ansvara över och utnyttja till att vidareutveckla sin 
kompetens. Persson lägger även efteråt till att man måste ha förtroende för varandra 
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när det gäller denna resursfördelning, att man ser till att den kommer till bästa möjliga 
användning. En skola för alla ställer stora krav på att lärarna anpassar sitt innehåll och 
undervisningsmetoder till elevernas olika behov. Men ett svårt problem kan vara, som 
Persson upprepar genom boken, att skolan är en resurssnål organisation, det finns 
inte mycket att hämta från skolans budget till dessa barn när det gäller till exempel att 
bilda små grupper eller specialundervisningsgrupper. (Persson, 2001, s. 131 ff.) 
 
 

4.2.2 Användning av resurser 
 
Skolan använder resurserna för att kunna genomföra ”en skola för alla” i enlighet med 
läroplanerna och Persson skriver att:  
 

”Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan utgör en del i skolans allmänna 
differentieringssträvan.” (Persson, 2001, s. 143) 
 
”De barn och ungdomar som av olika skäl har svårt att uppnå de föreskrivna målen erbjuds 
olika slag av särlösningar …  och icke-godkända resultat i grundskolans basämnen medför 
att studier på gymnasieskolans nationella program inte är möjliga att genomgå.” (Persson, 
2001, s. 139) 

 
Person tar upp en rad olika lösningar som skolan kan erbjuda dessa barn men allt 
hänger, som jag tidigare nämnt, på resurser; Hur mycket resurser har skolan som kan 
fördelas till barn i behov av särskilt stöd? Lösningarna kan vara att göra mindre 
klasser, att ha en hjälplärare så det blir två vuxna i klassen, göra homogena klasser 
genom nivågruppering (men det strider mot utbildningspolitiken), ha 
specialundervisning i klassen eller i speciella grupperingar där eleverna får sin egen 
läroplan anpassad till sina behov. Persson tar även upp vikten av ökad 
specialpedagogisk kompetens bland skolpersonalen. (Persson, 2001, s.132 ff.) 
 
 

4.3 Lagar och förordningar 
 
Här nämner jag några av de viktigaste lagarna och förordningarna som skola och 
kommun måste följa. De visar även DAMP-elevernas rättigheter till omsorg och vad de 
kan förvänta sig från samhället. Lagen om rätt till stöd och service (LSS) gäller inte 
självklart för DAMP barn om de inte har en väldigt grav diagnos. Efter att ha 
konsulterat med personal från Specialpedagogiska Institutet väljer jag därför att inte ta 
upp den. 
 
 

4.3.1 Socialtjänstlagen, SoL 
 
Socialtjänstlagen är till för alla som bor i kommunen. Den ger rätt till stödfamilj, 
avlastning, kontaktperson, ledsagare med mera. Det bör tilläggas att lagen från och 
med 1 januari 1998 inte längre är bindande, men att kommunerna rekommenderas att 
tillhandahålla tjänsterna. Man har nu inte heller rätt att överklaga ett beslut. (Boëthius 
& Rydlund, 1998, s. 225) 
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4.3.2 Förvaltningslagen 
 
I förvaltningslagen står det att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, 
råd och annan sådan hjälp till enskilda i sådana frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt och om 
någon av misstag vänder sig till fel myndighet bör denna hjälpa honom till rätta. (Bakk 
& Grunewald, 1998, s. 254) 
 
 

4.3.3 Skollagen 
 

”Av riksdagen fastställda fundamentala bestämmelser för skolans verksamhet.” (Persson, 
2001, s. 9) 

 
Kommunen är skyldig att ta emot alla barn med funktionshinder inom barnomsorgen, 
hur svårt handikappat barnet än är. En förutsättning för att detta ska fungera är 
samarbetet med landstingets habiliteringsteam. Landstingens barnhälsovård ska 
svara för hälsovården av alla barn i förskolan liksom landstingets barnpsykiatriska 
verksamhet. (Bakk & Grunewald, 1998, s. 254 f) 
 

1 kap 2 §  I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
4 kap 1 §  Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 
Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av rektorn.  
Grundskoleförordningen 5 kap 1 § Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, 
dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda 
stödåtgärder, skall rektorn se till att ett återgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet. Förordning 
2000:1108. (Specialpedagogiska Institutet) 

 
 

4.3.4 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo-94) 
 
Här nämner jag de delar som berör lärarens och rektorns skyldigheter mot elever i 
behov av särskilt stöd. 
 

1 Skolans värdegrund och uppdrag 
En likvärdig utbildning; Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov…  Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
andledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6) 
 
God miljö för utveckling och lärande; …  Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. 
Den enskilda skolans utveckling; Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar 
mot uppställda mål. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga 
pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för 
att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant 
arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära 
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kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället. (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 9) 
 
2 Mål och riktlinjer 
2.2 Kunskaper 
Riktlinjer;  
Alla som arbetar i skolan skall 
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  
Läraren skall  
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 14) 
 
2.4 Skola och hem och 2.5 Övergång och samverkan 
Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. 
Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling 
Läraren skall  
• utveckla samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem,  
• i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 16) 
 
2.8 Rektors ansvar 
Övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella 
målen. Ansvaret för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp 
och utvärderas, ansvar för skolans resultat och särskilt ansvar för att 
• undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda 
stöd och den hjälp de behöver, 
• kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för 
eleven i skolan, 
• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 
utveckling som lärare gör, 
• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skola och fritidshemmet för att stödja 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 
utföra sina uppgifter (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 18 f) 

 
 

4.3.5 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
 
I hälso- och sjukvårdslagen fastställs det att landstinget och kommunen ska planera 
habiliteringen, rehabiliteringen och tillhandahållandet av hjälpmedel. När det gäller 
yngre barn, måste planeringen ske i samråd med föräldrarna.  
 

Landstinget skall erbjuda de som är bosatta inom landstinget:  
1. habilitering och rehabilitering, 
2. hjälpmedel för funktionshindrade och 
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och 

hörselskadade. (Bakk & Grunewald, 1998, s. 259) 
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4.4 Organisationer och intresseföreningar 
 
Jag har valt att beskriva följande organisationer som engagerar sig för DAMP-barn, 
eftersom de fokuserar på detta specifika handikapp eller liknade handikapp.  
 
 

?  Dampens Hus 
 
Dampens Hus är en paraplyorganisation för lokala DAMP föreningar i Västra 
Götaland. De hjälper och stödjer lokala Damp föreningar som är anslutna till Dampens 
Hus bl.a. genom ekonomiska medel. (http://www.dampenshus.nu/) 
 
 

?  Föreningen Osynliga Handikapp 
 
Föreningen Osynliga handikapp vänder sig i första hand till vuxna med Aspergers 
syndrom, autism, ADHD, DAMP, Tourettes, tvångssyndrom, hjärnskador eller 
liknande. Föräldrarna kommer inte i första hand, men personalen svarar gärna på 
frågor och föräldrarna är välkomna att delta i deras möten. 
(http://home.swipnet.se/~w-37268/ashfa.html) 
 
 

?  Riksförbundet Attention  
 
Riksförbundet Attention är en handikappsorganisation som arbetar för att förbättra 
villkoren för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder, till 
exempel ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, tal- och språkstörningar, tvångssyndrom 
och Aspergers syndrom.  
(www.attention-riks.nu) 
 
 

?  Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
 
DAMP-familjer organiseras i RBU på grund av att det på sjuttiotalet fanns barn med 
MBD (DAMP) och rörelsehinder på barnhabiliteringen. Där knöts kontakter och det 
blev självklart att ansluta sig till RBU. De har i alla år drivit DAMP-frågorna intensivt. 
RBU är en riksorganisation och utger tidningen Rörelse, men DAMP-familjerna har 
även en egen som heter Kontakt. (Boëthius & Rydlund, 1998, s. 226) Deras Web-
adress är: http://www.rbu.se 
 
 

?  Specialpedagogiska institutet (SIT) 
 

En, år 2001, inrättad myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det 
specialpedagogiska stödet riktas till kommuner och andra huvudmän med ansvar för 
förskola, skola, skolbarnsomsorg och fristående skolor. Myndigheten har ansvar för att ge 
specialpedagogiskt stöd för barn och ungdomar med funktionshinder. I uppdraget ingår 
också att via nationella resurscentra genomföra utredning och träning av enskilda barn och 
ungdomar samt att ge information och utbildning till föräldrar, lärare och annan personal. 
(Persson, 2001, s. 10) 

 



  14 

Specialpedagogiska institutets hjälper huvudmännen att bedriva undervisning för alla 
elever i kommunen. SIT arbetar bara på kommunens uppdrag och om kommunen 
känner att de behöver fortbildning så kan SIT göra insatser. Deras Web-adress är: 
http://www.sit.se 
 
 

5. METOD 
 
I detta kapitel kommer jag att ta upp mitt val av metod och en beskrivning av min 
studie av lärare, rektor, kommunen och Specialpedagogiska Institutet. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion. Jag utgår från Annika Lantz Intervjumetodik 
(1995), Judith Bells Introduktion till forskningsmetodik (1995) och Rolf Ejvegårds 
Vetenskaplig metod (1996). 
 
 

5.1 Metodval 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare får hjälp när en DAMP-
elev kommer till dennes klassrum. Målet är att även se hur skolan och kommunen 
fullföljer sina skyldigheter gentemot läraren för att underlätta dennes arbetsmiljö. 
Examensarbetet ska därför bestå av resultatet från intervjuerna och av en litterär 
studie. Min ambition är inte att kontrollera att var och en gjorde sin del utav avtalet, 
utan för att få en insikt i ämnet och informera framtida lärare om vad som är var och 
ens ansvar och vad för hjälp han/hon är berättigade till från skolan och kommunen. 
Jag väljer att använda mig av en kvalitativ intervjumetod efter att ha läst Lantz 
Intervjumetodik (1995).  
 
 

5.2 Intervjufrågorna och intervjuns genomförande 
 
När jag strukturerar mina intervjufrågor utgår jag först från mina frågeställningar och 
fortsätter vidare med det temat. (Se bilaga 1). Intervjuformen är en öppen riktad 
intervju, där jag låter en vid fråga belysas med i förväg bestämda frågeområden. Mina 
frågeställningar är: 
 

?  Vem/vilka kan läraren vända sig till när han/hon får en DAMP-elev i 
klassrummet? 

?  Vilka resurser har skolan och läraren tillgängliga för att underlätta skolgången 
för DAMP-eleven? 

?  Vilken är skolans, kommunens och Specialpedagogiska Institutets beredskap, 
när en lärare får en DAMP-elev? 

?  Vilka skyldigheter har läraren, rektorn och kommunen emot elever med 
handikappet DAMP?  

 
Jag väljer att genomföra intervjuer på tre skolor i området Öster i Motala kommun. På 
två mellanstadieskolor intervjuade jag två lärare på vardera samt en kvinnlig rektor. 
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Sedan intervjuade jag en manlig rektor på en högstadieskola. Jag gör detta val att 
intervjua två rektorer på mellan- respektive högstadiet för att se om det var någon 
annorlunda resursfördelning eller synpunkt angående dessa elevers skolgång. 
Personer från Specialpedagogiska Institutet och kommunen ska också bli intervjuade. 
Intervjuerna skedde på deras arbetsplats för att få en avslappnad intervju och den tar 
cirka 30 minuter. Vi kom överens om att jag kunde spela in intervjun på band, så att 
jag kunde koncentrera mig på den jag intervjuade och på frågorna. Detta var en fördel 
för mig som ovan intervjuare. Antalet blev åtta stycken. 
 
 

5.3 Bearbetning av intervjumaterialet 
 
Efter varje intervju transkriberar jag dem ordagrant, medan mina tankar kring intervjun 
är aktiva. Jag har även efter varje intervju spelat in minnesanteckningar som tar upp 
saker de säger som jag fann att de poängterade eller strök under (Ejvegård, 1996, 
.s.46 ff.). Efter detta tidskrävande arbete, skrev jag ut intervjuerna och grupperade 
dem som skola 1 och skola 2, rektor för hög- och mellanstadiet och utomstående 
huvudmän. Jag läser igenom alla intervjuerna för att jämföra vad de säger på 
skolorna och om rektorerna ser deras arbete för dessa elever på samma sätt eller om 
skolorna skildes åt i något avseende. Jag delar sedan in materialet i kategorier med 
hänsyn till mina frågeställningar; vem/vilka läraren vänder sig till, vilka resurser som 
finns, beredskapen kring barnet och de olika enheternas skyldigheter. 
 
Genom att göra på detta viset får jag en överblick över de olika parternas arbetssätt 
och strukturen tydliggör de olika enheternas arbetssätt, och vad för möjliga insatser 
läraren kan förvänta sig från kommunens och skolans sida när en elev med DAMP 
hamnar hos honom eller henne. 
 
 

5.4 Metoddiskussion 
 
Jag vill göra en studie över lärarens tillvägagångssätt vid behov av hjälp från andra 
parter och vägarna från dessa parter. Vilket stöd och hjälp är läraren berättigad till? 
Jag vill att mitt examensarbete ska bestå av en litteraturstudie och eftersom jag är ute 
efter ett lärarperspektiv och inte elevperspektiv väljer jag att intervjua lärare, rektorer 
och kommunpersonal, och inte speciallärare eftersom jag inte är ute efter att få 
kunskap om de pedagogiska principerna eller elevperspektivet.  
 
I min intervju har lärare, rektorer och kommunal personal deltagit och är utvalda utifrån 
min egen inriktning år 4-9. Jag väljer att begränsa mig eftersom det tar tid att skriva ut 
samtalen och sedan gå igenom dem (Bell, 1995, s. 89ff.). 
 
Bandspelaren gör att jag kan koncentrera mig på den jag intervjuar och på frågorna. 
Samtalssituationen är lugn, avslappnad och inget stress från min sida. Jag kan rikta 
hela min uppmärksamhet på den jag intervjuar och inte oroa mig för om jag får ner 
dennes svar på pappret korrekt eller att det ska dyka upp frågetecken när jag 
transkriberar samtalet (Ejvegård, 1996, s. 46ff.).  
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Jag väljer att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod för jag antar att det 
ska ge mig en bättre verklighetsinblick i lärarens vardagssituation än att förlita mig på 
vad litteraturen säger angående vem/vilka läraren har till stöd och hjälp. En annan 
orsak till att använda sig av intervjuer är att det inte finns så mycket nedskrivet om 
lärarens tillvägagångssätt när han/hon får en elev med DAMP eller hur skolan och 
kommunen samarbetar. I intervjuerna kom det fram upplysande information som ett 
komplement till det som står nedskrivet i till exempel, skollagen, Lpo-94, kommunala 
skolplanen och så vidare. 
 
 

6. RESULTATREDOVISNING 
 
Jag börjar först med att klargöra vad vissa instanser, enheter eller begrepp betyder för 
att underlätta förståelsen av intervjuerna. Detta följs sedan av en sammanställning av 
intervjuerna. 
 
 
BUP: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller klinik. BUP är en landstings-
kommunal öppenvårdsorganisation för psykiatrisk och psykosocial verksamhet  
med uppgift att förebygga, utreda och behandla psykiska störningar hos barn och 
ungdomar under 20 år. BUP-verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Den är 
organiserad i form av mottagningar under ledning av en barnpsykiater, med 
psykologer och kuratorer som personal. Verksamheten består av rådgivning i 
uppfostringsfrågor, barnpsykiatrisk utredning, individualterapi och familjeterapi samt 
konsultverksamhet för förskolor och kommunernas socialnämnder. I de flesta 
landsting bedriver BUP därutöver barnpsykiatriska dagbehandlingsavdelningar, 
terapiskolor, daghem, terapikolonier och annan miljöterapeutisk behandlings-
verksamhet. (Focus 96) 
 
Elevvårdschef: Sköter centralt antagningsförfarande till grupper bildade av 
elevvårdssidan inom kommunen. Resursteamet kontaktar inte henne eftersom hon 
inte är operativ i direkta elevärenden. Resursteamen är anställda hos henne och 
hennes roll blir att hålla samman skola och resursteam, och personaladministrationen. 
Elevvårdschefen kan aldrig ändra resursteamens beslut i ärenden. 
 
Elevvårdskonferens: Innebär ett protokollfört sammanträde för behandling av 
elevvårdsfrågor där rektor, företrädare för elevvården, berörd klassföreståndare och 
annan berörd personal samt vårdnadshavaren för barnet ska finnas med. (Persson, 
2001, s. 7) 
 
Elevvårdsteam: Personalgrupp på skola bestående av psykolog, kurator, läkare, 
sköterska samt syokonsulent. (Lärarförbundets förlag, 1996, s. 139) 
 
Kommunen: Högst upp inom skolverksamheten i kommunen sitter verksamhetschefen 
och under henne, på samma linje, ligger skolområdena (rektorer i varje område) och 
elevvårdschefen/elevvården som är en servicefunktion till rektorer och skolan. Under 
elevvården ligger Aspergers- och specialundervisningsgrupper och fem resursteam, 
ett inom varje geografiskt område (Öster, Väster, Söder, Norr, Centrum). Man kan 
tänka sig att kommunen är en stabsfunktion, en typ av support till enheterna för att 
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klara sitt jobb. Inte mycket samarbete mellan skolan och kommunen, skolorna är 
väldigt självständiga.  
 
Området Öster: Innebär alla skolor som finns i Tjällmo, Borensberg, Klockrike, 
Fornåsa och Östersta. 
 
Resursteam: En enhet med hög specialkunskap där var och en arbetar inom sin 
professionellitet. Varje team består utav en psykolog, en kurator, skolsköterska, 
talpedagog och specialpedagog. Detta har funnits i två år och är gränsöverskridande. 
Förra året tillkom specialpedagogerna och elevvårdschef anställdes. Det finns fem 
stycken i Motala kommun, en för varje geografiskt område. Deras huvuduppgift är att 
sätta fokus på elever med behov av särskilt stöd och hitta metoder för att hjälpa dem. 
Sätter barnet i centrum och arbetar utifrån en helhetssyn som innebär att samarbeta 
med föräldrar, barnen i klassen och personalen. Motala kommun valde att satsa på 
elevvården när regeringen sköt till mer pengar och därför blev resursteamen en 
möjlighet. (Selling, Carl, ”Satsning på elevvården i Motala”, i Motala Tidning 
30.8.2002) 
 
Specialundervisning: En specialpedagogisk organisationsform, där en elev kan få 
hjälp med specifika inlärningssvårigheter, men i övrigt tillhör sin vanliga klass. 
(Lärarförbundets förlag, 1996, s. 584) 
 
Åtgärdsprogram: Är ett dokument för en elev som behöver särskilda stödåtgärder. 
Rektor är skyldig att se till att åtgärdsprogram upprättas och att eleven och dennes 
vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet. (Persson, 
2001, s. 12) 
 
WISC-test: WISC är en förkortning för Wechsler Intelligence Scale for Children och är 
ett begåvningstest för barn i åldern 7-16. Det används för att se vilka starka och svaga 
sidor han/hon har. 
 
 

6.1 Beredskap på skolan och kommunen för elever med DAMP 
 
Alla jag intervjuade berättade att det är först den personal som jobbar med barnet som 
upptäcker att barnet kanske inte fungerar som det ska i gruppen. De kan inte ta 
instruktioner, ta hänsyn till andra eller är väldigt utåtagerande. Barnet kan ha 
koncentrations- och situationssvårigheter eller vara överenergisk. Man ser att det är 
ett beteende som avviker från det de känner till och arbetar med. Numera sker 
upptäckten mycket tidigare än förut, till exempel för 10 år sedan trodde man kanske 
att eleverna inte var skolmogna och att de här problemen skulle mogna bort. Men 
sedan har man märkt att de inte har gjort det utan att de snarare har eskalerat. En del 
elever har säkert fått lida sig genom skolan på grund av att det inte fanns någon 
förståelse.  
 
Numera är man mer upplyst om DAMP och oftast upptäckts det i förskolan (1-5 år) 
eller strax efter på grund av att det finns ett samarbete mellan personalen på förskolan 
och grundskolan. Eleven klarar sig någorlunda under förskoletiden och det är först när 
kraven kommer att han/hon ska sitta stilla, lyssna, umgås med andra eller ta 
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instruktioner, blir kravet för stort eller för mycket för dessa elever. Man kanske inte 
alltid gör någonting när de är 6 år, men vid 7-8 år brukar man anmäla dem till 
utredning eller kontakta skolhälsovården. Då har läraren förberett sig genom att ha 
tittat närmare på barnet och skrivit ner när problemen uppstår och vilka de är. De som 
utreder barnet vidare kan skriva en remiss antingen till BUP eller till barnhabiliteringen 
på grund av att de har diagnoskriterier för DAMP eller ADHD. När man ställer 
diagnosen så tittar man på väldigt många saker som pedagogiskt - hur fungerar det 
här barnet? En psykolog kommer och gör tester för att få ett helhetsperspektiv över 
eleven, men även en sjukgymnast måste gå in för att titta på hur motoriken fungerar. 
Efter alla dessa olika kontroller, går man samman och undersöker om tillräckligt 
mycket stämmer inom diagnoskriterierna. Gör det det så får eleven diagnosen DAMP 
eller ADHD. Denna upptäckt brukar vara gjord när de kommer till mellanstadiet om 
föräldrarna har varit samarbetsvilliga. ”Det är sällan som lärare behöver säger aha, 
när de får en 10 åring.”  
 
DAMP har blivit ett vanligt funktionshinder och många elever klarar av att vara kvar i 
klassrummet med en anpassad pedagogik. Man kan behöva ha mer stöd av 
specialpedagogen, från en personlig assistent eller ibland behöva ingå i en mindre 
grupp, men det är inte samma sak som att alla som har DAMP ska bort från 
klassrummet. 
 
 

6.1.1 Skola 1 
 
Lärarna på skola 1 fick information för ett antal år sedan om vad bokstäverna i 
förkortningen DAMP står för, när man började diagnostisera fler barn. Det första 
läraren gör när de upptäcker och inte vet vad de ska göra med DAMP-barnet, är att 
kontakta elevvårdsteamet på skolan. Elevvårdsteamet håller ett sammanträde var 
14:e dag, där de tar upp ärendet på dagordningen. Dit kan man som klasslärare gå 
och prata om problemet. Elevvårdsteamet beslutar om vad som skall göras och klarar 
de inte av ärendet får de vända sig vidare till resursteamet, där de kan få hjälp av en 
specialpedagog. Han/hon kollar vad som behöver göras, till exempel om eleven kan 
vara med i klassen och om så är fallet ger man tips/råd på vad man ska göra och hur 
man ska göra det. För att få ett barn till att sitta stilla och koncentrera sig kan en kudde 
att sitta på underlätta.  
 
Det finns också en särskild undervisningsgrupp, men den gäller för alla bokstavsbarn 
och inte bara för DAMP- eller ADHD-elever. Gruppen är till för mellanstadieelever som 
är inskrivna på skolor inom området Öster och de får gå i en grupp utanför skolan. 
Skolan har elever med DAMP, men de är inte diagnostiserade. Vissa dagar så har de 
assistent men de finns väldigt sällan i år 5-6. Skolan har en eller två assistenter som 
ska täcka både låg- och mellanstadiet, elevassistenter är vanligare i de lägre 
årskurserna. 
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6.1.2 Skola 2  
 
Lärarna på skola 2 har fått några kurser och lite utbildning de senaste åren, så de vet 
vad de ska titta efter. Förut var dessa barn de bråkiga eleverna som lärarna inte visste 
vad man skulle göra med och som de fick gå in och tjata på. Oftast har eleven en 
assistent och ett team runt sig bestående av resurspersoner när han/hon kommer till 
mellanstadiet. Den här skolan har ingen särskild liten grupp, utan barnet kan i så fall 
bli placerad i bokstavsgruppen eller SU-gruppen som finns i området Öster. Skolan 
har inget elevvårdsteam, utan de tar hjälp från respektive arbetslag. Har de problem 
med någon eller några elever i klassen så tar de upp det i sitt arbetslag och diskuterar 
då det är oftast fler än en lärare som har haft kontakt med eleven i fråga. Rektorn kan 
kalla till en elevvårdskonferens där man diskuterar eleven och eventuellt utformar ett 
åtgärdsprogram samt en individualiserad skolgång.  
 
Om detta inte hjälper skickar läraren och rektorn det vidare till resursteamet som finns 
i området Öster vilka startar upp en utredning som kan innebära att de skickar 
uppdraget vidare inom landstinget till rehabiliteringen. Resursteamet sköter 
kontakterna och samordnar insatserna mellan olika enheter åt läraren, vilket är deras 
jobb. Resursteamet kom till för att underlätta arbetet för lärarna vilket de tidigare fick 
göra själva. Även föräldrarna kan förmedla bra kontakter åt lärarna. På skola 2 har 
lärarna läst en del böcker/fall som har beskrivit DAMP-barn och den problematik som 
finns runt dem. Får lärarna dessa elever i klassrummet blir lärarna mer intresserade 
och nyfikna. 
 
 

6.1.3 Rektor på högstadiet 
 
Beredskapen på den här skolan var att rektorn skickade ut sina tre speciallärare till 
ytterskolorna tidigt i våras. Där skulle de gå igenom elevmaterialet, titta och prata med 
den avlämnande läraren. Speciallärarna testade även varje elev i kärnämnena för att 
hitta rätt nivå på undervisningen, var de skulle vara och om de behöver utredas för att 
få en diagnos och det är ingenting skolan behöver göra. När de återvände hjälpte 
även kuratorn till att gå igenom allt material. Därifrån kunde de se att ett visst antal 
elever hade särskilda behov av någon form och utifrån detta satte skolan ihop 
klasserna. Detta gjorde de för att inte hamna i det läget att de skulle få en stor grupp 
med särskilda behov i den ena klassen och en klass med elever utan behov av 
specialhjälp. De ville inte råka ut för en A- och B-klass. När detta var gjort och 
eleverna började på högstadiet var beredskapen klar.  
 
En utredning av en diagnos bedrivs genom att det går in en anmälan från skolan och 
rektorn till områdets resursteam. Resursteamet gör sedan (vanligtvis psykologen) en 
utredning för att få en diagnos. Rektorn tycker att det har gått lite inflation i att sätta 
diagnos och från hans perspektiv är det inte viktigt att eleven får en diagnos eftersom 
man inte får mer pengar på grund av det. Men det som är bra med en diagnos, enligt 
rektorn, är att det finns forskning kring den. Det tar tid att följa upp och därför har 
skolan en lärare som har i uppdrag att bevaka all forskning. ”Det som är viktigt är 
individen, att han/hon får självstöd vid rätt tillfälle oavsett diagnos. Det står helt klart i 
läroplanen att skolan måste jobba efter att se mot helheten och anpassa sig efter den. 
Individuell planering för varje elev ska finnas oavsett vilka behov de har.”  
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6.1.4 Rektor på mellanstadiet 
 
När DAMP upptäcks sker först en dialog med hemmet som sköts av 
klassföreståndaren. Utifrån den kallar rektorn till en elevvårdskonferens där de 
försöker tillrättalägga problem som eleven har, så att han/hon får det lättare i sin 
skolmiljö. Detta görs genom att reda ut vad problemet är, man pratar om vilka styrkor 
barnet har och hur man kan jobba med dem för att minimera svagheterna i ett 
åtgärdsprogram. Om det inte hjälper får de gå vidare genom att skicka ett uppdrag - 
med medgivande från föräldrarna - till deras resursteam inom området Öster. I 
uppdraget beskrivs vilka funderingar de har kring detta barn. Skolan kan föreslå att en 
psykolog eller en specialpedagog ska komma ut och observera barnet i skolmiljön. 
Sedan får skolan tillbaka resursteamets beslut, det kan till exempel vara att 
psykologen kommer ut och pratar med berörda personer eller observerar. När 
observationerna är gjorda, blir det en ny elevvårdskonferens där man berättar för 
föräldrarna vad de har sett och hur skolan går vidare.  
 
Skolan kan gå vidare på lite olika sätt, till exempel kan specialpedagogen handleda 
personalen eller skolpsykologen kan göra ett WISC-test. I området Öster finns en liten 
grupp: SU-gruppen (specialundervisning) för årskurserna 4-5 (mellanstadiet) där det 
finns DAMP-elever.  
 
Möjliga och viktiga insatser från skolans sida är att placera eleverna på rätt nivå, så att 
personalen ställer rätt krav på dem och har förståelse för deras handikapp. Det är 
även viktigt att skolan inte behandlar dem som alla andra utan att de ser vad som är 
svårigheten och vad de måste tänka på när det gäller just de här barnen.  
 
Resursteamet sköter all kontakt med olika instanser och grupper, men det kan gå 
vidare till att skolan skickar en remiss till rehabiliteringen i Motala så att de hjälper till. 
Sedan kan rektorn bjuda in personer från SIT på arbetslagskonferenser. Detta för att 
till exempel beskriva problematiken kring dessa barn och för att personalen ska få en 
ökad förståelse. Fortbildning sköter personalen på den här skolan med hjälp av 
specialpedagogen. 
 
 

6.1.5 Kommunen 
 
Kommunen har inget speciellt program eller policydokument antaget specifikt för 
DAMP-elever, utan man arbetar utifrån det individuella behovet. Kommunen skiljer 
inte DAMP från andra diagnoser, eftersom det är det individuella behovet som avgör 
insatserna. Detta är gjort på grund av att det oftast är svårt att ställa en diagnos exakt, 
den kan ju skifta över tiden med barnens utveckling. 
 
Varje resursteam träffas en gång i veckan och går i genom ärendena som har kommit 
in. Elevvårdschefen träffar de olika yrkeskategorierna minst en gång i månaden för att 
titta på varje yrkesfunktions kompetensutveckling och dennes specifika behov. Varje 
termin kommer det stora elevvårdsmötet, där de diskuterar gemensamma spörsmål 
och får information om vad andra huvudmän och grupper gör, till exempel information 
från försäkringskassan om vårdbidrag. Elevvårdschefen träffar även rektorsteamen, 
där de diskuterar specifika frågor som gäller för deras områden, hur det ser ut hos 
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dem och vilka behov som finns där. Det finns även små grupper ute på de enskilda 
skolorna, eftersom rektorn på sin skola och på sitt område äger frågan att skapa en 
sådan grupp utan att behöva kommunens medgivande. Det behöver inte vara specifik 
DAMP-problematik, eftersom det inte finns några renodlade DAMP-grupper i Motala, 
men det finns renodlade Asperger-grupper. Skillnaden mellan grupper som är 
skapade av rektorer eller av kommunens elevvårdssida, är att kommunen har ett 
centralt antagningsförfarande. Detta innebär att de vänder sig till hela Motala kommun 
och att det ligger resurser i elevvården till detta i form av lärare och elevassistent, 
medan rektorn bara tar från sitt område och skapar utifrån sina egna resurser.  
 
Viktiga och möjliga insatser från skolans sida är den individuella planen samt att ha 
föräldrarna med sig i arbetet. De små grupperna är bra på grund av att man ser från 
det individuella perspektivet, att alla inte klarar av att sitta i stora grupper. Men 
Kommunen anser att det är olyckligt om en elev sitter själv med en elevassistent. 
Även om eleverna har en elevassistent, så ligger fortfarande det pedagogiska 
ansvaret hos läraren. Läraren ska handleda elevassistenten, för dennes roll är ju att 
ge eleven förutsättningar att delta i de vanliga sammanhangen och underlätta för 
eleven att delta i det vanliga utbudet skolan förser honom eller henne med. Man ska 
sätta upp mål för detta arbete och utvärdera det. 
 
 

6.1.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) 
 
SIT anser att beredskapen i skolorna generellt är för dessa barn att anordna många 
särskilda undervisningsgrupper och att skolan placerar dessa små grupper utanför 
skolan. Detta är något som inte uppskattas av SIT eftersom vi har ”en skola för alla”. 
Ska skolorna ha särskilda undervisningsgrupper så måste man också förändra 
pedagogiken. Annars gör det inte någon stor nytta att hamna i den lilla gruppen om 
man fortfarande undervisas i den lilla gruppen med långa pass samt fortfarande gör 
precis likadant som i den stora klassen men med färre elever. Skolan och läraren 
måste titta på de pedagogiska principerna - hur lär ett barn som har DAMP? och hur 
kan vi komma åt de där bitarna? annars tycker SIT att det inte gör någon nytta och där 
ser SIT en brist. Skolan startar ofta en liten undervisningsgrupp på grund av att 
lärarna är utbrända, inte egentligen för elevens skull utan mer för lärarens skull. Därför 
tycker SIT att skolan ska ha ett mål för att eleven går i gruppen och att tanken måste 
vara att eleven ska komma tillbaka till sin klass eller delta i vissa moment om dagen i 
den lilla gruppen. Eleven ska tillhöra en klass och det står att det inte ska finnas några 
små undervisningsgrupper som är permanenta, men de blir det nästan.  
 
Specialpedagogiska Institutet är en statlig verksamhet med uppgift att hjälpa 
huvudmännen att bedriva skolverksamhet för alla elever på samma villkor även om de 
har ett funktionshinder. DAMP är ett vanligt och omfattande funktionshinder. SIT:s 
insatser är att anordna studiedagar och att kompetensutveckla personalen som finns 
runt eleven. De går inte in i klasser och träffar aldrig en elev, utan de försöker att 
jobba emot resursteam och det är dem SIT möjligtvis kan handleda eller ge 
fortbildning. SIT har också kurser för personal som jobbar direkt mot eleven. De 
erbjuder kurser på tre olika sätt:  
 
1. På uppdrag från kommunen att kompetensutveckla deras personal. 
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2. Erbjuder sig att sätta ihop kurser när de hör att det finns ett behov av det.  
 
3. Har också distanskursverksamhet som ligger på nätet, där de har kurser som kan 
studeras med hjälp av datorn, exempelvis runt pedagogiska strategier när det gäller 
DAMP problematiken. Kursen är upplagd på 6 moduler som varar i ungefär en period. 
Ett arbetslag kan gå in som vill lära sig om det här och antingen får man en kassett 
hem när det gäller föreläsningar eller annars är det inspelat på nätet. Distanskursen är 
inte bara skapad utav SIT utan de har fått hjälp från läkare som berättar hur man 
ställer diagnos. Det här är ett sätt att nå många.  
 
 

6.2 Ansvar/skyldigheter 
 

6.2.1 Skola 1 
 
Lärarens ansvar är att ta tag i problemet och tala om att de misstänker någonting, att 
anmäla och se till så att något blir gjort genom att sitta med i elevvårdsteamens 
sammanträden. Där får läraren tala om problemen som finns eftersom det är hans 
eller hennes ansvar att tala om vad som händer i klassrummet och hur eleven 
fungerar där. Rektorns ansvar är att ta tag och se till att det blir diagnostiserat eller 
utrett. Att eleven får eventuell assistent och flera stödtimmar.  
 
Lärarens ansvar är tungt, det finns så många barn i varje klass som är speciella och 
har speciella behov även om de inte är diagnostiserade. Det är klassläraren som 
måste klara av att reda ut detta på grund av att han/hon inte kan få någon hjälp förrän 
de har uppmärksammat problemet. Oftast har DAMP-problematiken redan 
uppmärksammats innan de kommer till mellanstadiet och det är endast när det är 
ytterst besvärligt som läraren kan få extra hjälp. 
 
 

6.2.2 Skola 2  
 
Lärarens ansvar är att se till att de barn han/hon har i klassrummet mår bra och klarar 
sig och ser läraren att eleven inte fungerar i gruppen måste man säga till rektorn. Det 
är klassläraren som har huvudansvaret för den eleven även om han/hon har en 
elevassistent. Det är läraren som har ansvaret att försöka hitta material tillsammans 
med specialläraren. Rektorns och kommunens ansvar är den mer ekonomiska delen, 
att försöka hitta pengar och anställa folk. Alla elever ska ha rätt att nå målen oavsett 
vilket handikapp de har. Kommunen har det yttersta ansvaret anser lärarna på den här 
skolan.  
 
Lärarens ansvar är tungt eftersom det är inte alltid som en lärare kan uppfylla det 
ansvar som han/hon har. Detta på grund av att en lärare har kanske ansvar för 20-25 
elever och på det viset kan han/hon känna sig otillräcklig. Man bör då som lärare be 
om hjälp klart och tydligt och se till att man får den. Lärarna på skola 2 arbetar i 
arbetslag, en styrka som innebär att fler lärare känner till eleven och läraren är inte 
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ansvarig alldeles själv över eleven. På det viset kan man förstärka uppfattningen och 
detta innebär att ansvaret inte känns allt för betungande. Men det är fortfarande 
klasslärarens ansvar och det kan inte vara någon annan som har det ansvaret över 
eleverna. 
 
 

6.2.3 Rektor på högstadiet 
 
Skolan får signalerna, upptäcker diagnoser och vet att ett antal elever med diagnos 
kommer. Rektorn ansvar är då att titta på helheten och göra bedömningar utifrån den. 
Det kan man endast göra om man är på plats och ser situationen. Man kan inte sitta 
centralt och bestämma att där är ett barn med DAMP, han/hon ska ha x antal kronor. 
Rektorn har ansvar över sin budget och utifrån den ska han klara ut verksamheten 
eftersom man inte kan gå till kommun och säga: ”Nu vill jag ha mer pengar”, för det får 
han inte. Rektorn tycker det är rätt att det är han som måste ordna allt själv. Viktigaste 
kuggen är mentorer, lärare för elever som ser helheten och föräldrarna. Många 
föräldrar är idag otroligt drivande på grund av att de vet precis vad som gäller kring 
sina barn. Skolan måste kunna ta dialogen utan att hamna i försvarsposition och 
skolan får förstås kritik att de inte gör nog. 
 
 

6.2.4 Rektor på mellanstadiet 
 
Kommunen har det högsta ansvaret - i nästa led är det rektorn och i nästa läraren. 
Läraren signalerar till rektorn att han/hon har ett bekymmer och då måste rektorn 
ordna detta. Klarar hon det inte så måste hon gå vidare på kommunnivå.  
 
Ansvaret är tungt på grund av att det är en konflikt för henne som rektor när det står 
så klart och tydligt att hon ska se till att barn som är i behov av stöd ska få det. Fast 
hon vet att det kommer att bli svårt på grund av att skolan har så snäva ramar och lite 
resurser. Rektorn önskade att det är fler som fick hjälp än vad det är idag, på grund av 
att man nu måste prioritera de elever som står högst upp på listan. ”Det blir de andra 
som man skulle kunna få upp över vattenytan men som nu måste ligga kvar och 
skvalpa.” Rektorn önskar att resurserna skulle räcka till dessa elever som ligger på 
gränsen, men i dagsläget är det en omöjlighet.  
 
Rektorn anser att det viktigaste för henne är att tänka kreativt för med fantasi och 
ambition kan man komma långt. Hon anser att det är lätt att bygga upp hinder och att 
allt inte beror på resurser. En lösning kan vara att göra om elevgrupper eller hitta på 
andra konstruktioner. Skolan måste hela tiden fundera – ”Hur gör vi för att göra det så 
bra som möjligt?” 
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6.2.5 Kommunen 
 
Skolan kontaktar resursteamet som arbetar väldigt självständigt ute på skolorna, de 
samlar in information och utreder utifrån sina kompetenser. Rektors ansvar är att har 
man som lärare problem i en klass på något sätt, så ska läraren skriva ner på en 
blankett ett uppdrag till resursteamet. När detta är gjort ska blanketten lämnas till 
rektorn som först läser igenom blanketten och de åtgärder som har gjorts för barnet. 
Man ska ha provat ett antal åtgärder innan skolan beslutar sig för att vända sig till 
områdets resursteam. Rektorn ska sedan skriva på uppdraget där även föräldrarnas 
namnteckning måste finnas. Genom föräldrars underskrift godkänner de uppdraget får 
behandlas i resursteamet, det är ju väldigt viktigt att de är med och är motiverade. När 
det är påskrivet skickar rektorn det till den i resursteamet som är utsedd som 
ärendemottagare i området. De lyfter sedan ärendet på ett team möte, en del kanske 
känner till något om ärendet sedan tidigare och man bestämmer vem i teamet som är 
ansvarig för det. Den personen ska vid något tillfälle söka upp lärare och elev, för att 
gå vidare. Rektorn får sedan feedback från resursteamet, vem i teamet som är 
ansvarig av ärendet. ”Detta kan vara lite värdeladdat har det visat sig och får skolan 
inte föräldrarnas godkännande, så kan läraren tala om eleven som en 
principdiskussion utan att använda namn. Lagstiftningen skriver väldigt mycket om 
rektorns ansvar.”  
 
Det är inte mycket samarbete mellan skola och kommun på grund av att skolan är 
självständig och ser till att få den hjälp den behöver. Det ska finnas kvalitetssystem 
som löper som en röd tråd där man väver samman verksamhetsledningen och bygger 
på en kvalitetsredovisning (helhetsbedömning avseende bland annat betyg, resurser). 
Det är krav på kommunen att lämna en kvalitetsredovisning för sina skolor och detta 
är till för att skolorna ska behandlas rättvist inom kommunen. 
 
Ansvaret är tungt, när man är medveten om att dessa barns vuxenliv kommer att 
påverkas av vad de är med om nu. Det är viktigt att det blir rätt när de är små. 
 
 

6.2.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) 
 
Kommunen har ett odelat ansvar för alla elever boende i kommunen. När det gäller 
skolan är det rektorns ansvar att alla elever på hans skola får en adekvat utbildning 
trots sitt funktionshinder. Rektorn ska se till att all personal har den utbildning som 
krävs för att handha alla elever. Sen är det klassläraren som har ansvaret för sina 
elever i sin klass. Det är rektorns ansvar om nu förälder eller någon annan klagar att: 
”Jag inte tycker att mitt barn får den utbildning som han/hon har rätt till”. Det är då 
rektorn ska anmoda läraren att sätta sig tillsammans med eleven och göra ett 
återgärdsprogram. Specialpedagogiska Institutet har en kontaktperson i varje kommun 
som hör av sig till SIT när kommunen har problem och vill ha någon fortbildningskurs. 
Landstinget ger även fortbildning och i Motala finns neuropsykiatriska 
utredningsteamet eller länsteamet. De har gett två halvdagar i Motala om 
handhavandet av DAMP/ ADHD/Aspergers syndrom. Länsteamet utreder och 
behandlar barn med neuropsykiatriska störningar och även barn med svårställda 
diagnoser om inte BUP och habiliteringen klarar av det.  
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Specialpedagogiska Institutet har inget ansvar när det gäller varje enskilda elev, utan 
det är endast kommunens ansvar.  
 
 

6.3 Resurser 
 

6.3.1 Skola 1 
 
Skolan söker assistenter om det behövs utanför budget på grund av att skolan bara är 
berättigad till 2 ½ assistent tjänst. Tjänsterna delas upp på alla skolor inom området 
Öster och behövs det fler kan man inte alltid få det, i alla fall inte snabbt. 
Specialpedagogen har en övergripande blick och placerar ut där han/hon anser att det 
behövs mest. Lärarna vet inte hur mycket resurser skolan har, men de vet att det inte 
är mycket pengar. Även om eleven får diagnosen DAMP eller redan har en, så 
betyder det inte att läraren genom detta får mer resurser, mer tid eller mer hjälp. En 
speciallärare måste utvärdera alla elever och utifrån detta bestämma vilken elev som 
har störst behov av hjälp. Läraren får då istället lägga upp undervisningen utifrån 
bristen på resurser genom att köra kortare pass, låta eleven röra på sig för att sedan 
kunna fortsätta. Lärarna på den här skolan har fått intrycket av att kommunen inte 
gillar specialundervisningsgrupper, utan att de vill att eleverna ska vara kvar i 
klassrummet och det lägger en stor tyngd på lärarna att klara av detta, om de inte får 
extra resurser till sin hjälp. Lärarna har varit på kurser om DAMP för ett antal år sedan, 
när man började diagnostisera fler barn, där kommunen tog upp vad bokstäverna 
betyder. Detta är inget nytt fenomen, för svaga elever har alltid funnits i skolan men nu 
betecknas de som DAMP-barn. 
 
 

6.3.2 Skola 2  
 
Lärarna tycker på skola 2 att det finns för lite resurser bland annat eftersom det inte 
finns någon särskild resurs tillsatt för barn med DAMP och det tycker lärarna är 
skrämmande. De ser barn som lider av det på grund av att de inte får den hjälp de 
skulle behöva. Klasslärare har ingen chans att klara av detta ihop med en hel klass. 
Lösningen är att läraren får tjata till sig resurser som till exempel tid hos specialläraren 
eller hos de två anställda elevassistenterna. Vissa elever har haft en assistent på 
dagis som sedan har följt med dem genom deras skolgång, men det är sällan det finns 
någon på mellanstadienivån. Skolan skulle därför behöva två till och på grund av detta 
resursproblem finns det elever som borde ha elevassistent fast inte har det. Oftast så 
krävs det minst en ordentlig utredning och papper på diagnosen, innan man kan få 
pengar till en elevassistent. Nu finns det på skolan i klassrummen vuxna som har 
arbetsmarknadsåtgärder i tio dagar. Det är ingen bra lösning tycker lärarna, men de är 
i alla fall med i klasserna och fungerar nästan som elevassistenter. Då får lärarna lite 
vuxet stöd i klassrummet, men dessa människor är inte anställda elevassistenter eller 
utbildade. Lärarna tycker att skolan skulle ha haft specialpedagoger, inte 
elevassistenter eftersom de inte har någon pedagogisk utbildning. Det är inte lätt för 
en elevassistent att veta hur han/hon ska hantera elever med svårigheter. Det skulle 
ibland vara bra med möjligheten att kunna ta ut dem ur den stora gruppen, så att de 
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kan sitta i en mindre grupp eller sitta själva med en vuxen. Samtidigt så vill läraren inte 
alltid ha de här barnen i en mindre grupp på grund av att de behöver träna med andra 
barn.  
 
Alla lärare fick lyssna för ett antal år sedan på föreläsningar om DAMP i 
kommunhuset. En av lärarna på den här skolan har tillsammans med specialläraren 
åkt till Norrköping och tittat på en av deras DAMP-grupper. Detta besök gjordes på 
grund av att det var tal om att rektorerna skulle inrätta en sådan DAMP-grupp på 
högstadiet. Det genomfördes dock inte på grund av brist på resurser, trots att det var 
en lärare på högstadiet som var beredd att ta sig an gruppen. 
 
 

6.3.3 Rektor på högstadiet 
 
Rektorn har ingen speciell resurs för DAMP-barn utan han har en liten del av 
budgeten som ska räcka för alla barn med särskilda behov. Skolan har en 
speciallärarorganisation, som är uppbyggd så att en speciallärare är ansvarig och bör 
arbeta med ett av kärnämnena, till exempel en på svenskan, en på matematiken och 
en på engelskan som bara jobbar med det ämnet. De kan även ha andra uppdrag i 
smågrupper. Tidigare har skolan haft ett antal speciallärare som har arbetat mot 
respektive åldersgrupp och arbetat i en liten grupp eller mot individ. Skolans uppdrag 
är inte bara att få igenom eleverna kunskapsmässigt utan även att titta på helheten 
hos dem. Skolan har inga extra pengar avsatta för detta, så rektorerna i området 
Öster har startat upp en liten grupp med handledning av professionella människor. 
Gruppen består av tre personal och fem killar från år åtta med olika sociala problem. 
 
Assistenter har det svåraste jobb som finns och ofta har de ingen utbildning alls. Att 
vara assistent för en individ handlar inte bara om undervisningssituationen eftersom 
han/hon också kommer in på den sociala aspekten som föräldrar och samhälle. 
Rektorn vill egentligen inte ha någon assistent överhuvudtaget, utan han tycker det 
bästa vore att utöka staben av lärare. Rektorn får inte mer pengar för att han har ett 
antal DAMP-barn eller bokstavsbarn på sin skola. Det är upp till skolan att organisera 
så att eleverna får rätt stöd vi rätt tillfälle. ”Föräldrar tror ofta att om deras barn får en 
diagnos så får han/hon bättre resurser, men så fungerar inte verkligheten och att säga 
att skolan inte har några pengar är inget argument för en förälder. Det intresserar inte 
dem som föräldrar om en skola har pengar eller inte, utan om deras barn får den hjälp 
han/hon ska ha”. 
 
Rektorn sköter information om DAMP själv. Det finns vissa utbildningar som är centralt 
styrda men de använder rektorn inte så ofta. Ofta har lärarna lagt in kurser som 
förslag till sin egen fortbildningsplan. Detta är individuellt, lärarna lägger upp 
individuella planer och de kan gå in och få veta vad för stöd det finns utifrån. Rektorn 
kan också bjuda in personer från till exempel Dyslexicentrum så att skolan ska få 
professionellt stöd. Utbildningarna sker kontinuerligt och på den här skolan finns en 
lärare som har i sin tjänst åtagandet att bevaka all forskning kring diagnoser och hon 
går också sin egen utbildning på universitetet. 
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6.3.4 Rektor på mellanstadiet 
 
Skolan har inte de resurser som de behöver. Inom området Öster har skolorna idag 
9,25 tjänster som de får i budget till assistenter för barn i behov av särskilt stöd. Det är 
väldigt stora behov ute i klassrummen och på grund av detta ligger skolorna inom 
området Öster över 15 tjänster idag. De kör över sina budgetramar och har inte 
resurser att täcka upp med. Hjälp finns i form av förstärkningsresurs som kommer ut 
till skolorna och i området Öster har man 0,10 i förstärkningsresurs (det är det minsta 
man ska ha i Motala kommun). På den här skolan finns bara 0,3 i förstärkningsresurs 
och 0,053 i basresurs för barn med behov av särskilt stöd, till exempel barn med läs- 
och skrivsvårigheter, barn med beteendestörning och så vidare. Skolorna håller inte 
budgeten utan kör över den när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Det är en 
konflikt för rektorn, eftersom det står väldigt klart hon ska se till att barn i behov av 
särskilt stöd ska få det. Men då hamnar hon i konflikt för att hon ser att hon inte har 
budget för att klara det.  
 
Skolan skulle behöva mycket mer resurser. Men rektorn måste hela tiden tänka; ”Vad 
gör vi med de resurser vi har för att göra en bra situation för alla elever?” Rektorerna i 
området Öster bildade bokstavsgruppen eller SU-gruppen när de behövde en grupp 
ute i området. Skolan kan inte låsa sig vid resurser och säga; ”Det här går inte! Vi 
måste ha mer resurser”.  
 
Det är oftast skolan som har fått söka efter kurser. Det är inget som kommunen har 
initierat att lärarna ska gå på. Fortbildning på skolan har gjorts genom att de tar dit 
personer från exempelvis Specialpedagogiska Institutet och på arbetslagskonferenser 
bjudit in folk som har berättat om DAMP. Skolan får ett stort utbud av föreläsningar 
med barn i behov av särskilt stöd och alla möjliga utbildningar. Rektorn informerar om 
allt som kommer från olika organisationer och konsulter vid hennes morgonmöten som 
hålls varje dag. När det gäller föreläsningar eller kurser som kan vara av vikt för 
personalen på skolan, kan hon rekommendera vissa lärare att den här fortbildningen 
ska han/hon ta del av. Sedan är det upp till det egna arbetslaget. Rektorn ger 
fortbildningspengar som de får en bit av och kan komma med önskemål om vilka 
föreläsningar eller kurser de vill satsa på i sitt arbetslag. Men lärarna kan även söka 
egna kurser för sin fortbildning och få hjälp av specialpedagogen när de vill ha hjälp 
med att få tag i speciellt material eller speciella organisationer, eftersom hon oftast vet 
vem läraren kan kontakta. 
 
 

6.3.5 Kommunen 
 
Kommunen ansvarar för att det inte ser resursmässigt olika ut mellan områdena. Detta 
betyder att alla kommunmedborgare ska behandlas lika och genom att en rättvis 
fördelning sker mellan exempelvis skola 1 och skola 2. Därav tillkom en extra 
resursfördelning med bas- och förstärkningsresurser.  
 
Som det är i dagsläget, ser resursfördelningen lite olika ut mellan de olika områdena. 
Ett område har i grundskolan och i förskolan medeltal 10 elevassistenter (årsarbetare) 
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i budget och då räknas inte särskolan. I år gör elevvårdssidan inom kommunen en 
extra översyn av elevassistenttilldelning till områdena och tittar särskilt på vilka 
kriterier det är som styr valet av elevassistent och vilka det är som man väljer bort. Det 
finns inte angivet i budgeten hur mycket som ska gå till dessa barn, ibland är det 
specialpedagogiska insatser som behövs. Det finns en viss tilldelning när det gäller 
resurstilldelning. Det finns ett strukturerat system för hur lärartilldelning och 
specialtilldelning ser ut genom bas- och förstärkningsresurser. Man fördelar resurser 
varje vår och tanken är att elevassistentresursen skall vara klar att fördelas vid samma 
tidpunkt, så att rektorn vid start vet hur mycket han/hon har. Resurser som man kan 
sätta in är de specialpedagogiska metoderna, att undervisa i mindre grupp och att ha 
en elevassistent som stöd. En rektor kan också gå ihop med andra rektorer och 
tillsammans beslutat att skapa en särskilt liten grupp över hela sitt område och då ta 
av sina gemensamma resurser till detta. När kommunen bildar grupper som t.ex. 
Asperger-gruppen, där det är ett centralt antagningsförfarande, får de resurser i form 
av lärare och elevassistent.  
 
Kommunens kurser angående DAMP har det senaste året haft ett brett utbud när det 
gäller neuropsykiatri. Det finns många externa kurser plus de som har anordnats av 
kommunen det senaste året. De externa kursutbuden skickas direkt ut till rektorerna 
på skolorna. Kurser som kommer till elevvårdschefen skickas ut till personalen såsom 
rektorn gör på sin skola.  
 
 

6.3.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) 
 
SIT har anordnat distanskursverksamhet på nätet som är bra för små kommuner som 
har långt att resa och ont om pengar. Skolan behöver inte mer än en 
Internetuppkoppling för att gå in på Specialpedagogiska Institutets hemsida och läsa 
om olika kurser. Detta är ett sätt för dem att nå och hjälpa många. 
 
 

6.4 Visioner 
 

6.4.1 Skola 1 
 
Lärarna tycker att det är bra med SU-gruppen (särskild undervisning), att en sådan 
grupp ska finns och inte bara ett år i taget. Den existerar för elever med mycket stora 
svårigheter och som inte klarar av att gå i den vanliga klassen. Bättre lokaler kan 
behövas för denna grupp, eftersom eleverna är väldigt självcentrerade och detta kan 
leda till konflikter. Att vara lärare för denna grupp kan vara bekymmersamt så han/hon 
kan behöva stöd från andra vuxna. 
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6.4.2 Skola 2  
 
Lärarna vill ha små grupper som skapar en lugn och trygg miljö. De vill att dessa barn 
ska bli medvetna om sitt handikapp, att de kan hantera det från sitt håll och fungera i 
samhället. Det finns en önskan från personalens sida på skolan att det skulle finnas 
en särskild grupp för bara DAMP-elever, de har ju så specifika problem så det är inte 
så lätt att ha dem ihop med flera olika typer. Det skulle vara en liten DAMP-grupp 
(eller barn med liknande problem) på 4-5 elever som satt i en lokal i skolan med en 
specialpedagog (på heltid, just för de eleverna) och en elevassistent, för lärarna tror 
inte man kan vara ensam vuxen med fem DAMP-barn. Specialpedagogen skulle 
strukturera deras skoldagar ordentligt och även vara med i vissa av elevernas 
aktiviteter. Man ska inte isolera dem från skolmiljön, de ska finnas med i klasser. Detta 
skulle underlätta för att skapa en lugn och bra arbetssituation i klassrummet.  
 
Oftast är det ju pojkar som har det här problemet och de blir starkare ju äldre de blir 
och det kan skapa svårigheter om de är aggressiva och utåtagerande. Är barnet 
aggressivt så vet inte klassen utbrott eller liknande kommer, så de sitter spända i sin 
väntan på när det ska ske. De kan inte lita på eleven. I dessa fall kan eleven förstöra 
en hel grupp. Lärarna har pratat om att skolan skulle ha en grupp med en 
specialpedagog, men att det inte fanns tillräckligt med resurser och allt handlar om 
just det. 
 
 

6.4.3 Rektor på högstadiet 
 
Målet är för rektorn att successivt få tillbaka elever i normalklass så många som 
möjligt. Det handlar hela tiden om vad skolan ska ha för förhållningssätt och hur 
beredskapen ska se ut för de elever som inte fyller normen eller följer med i 
undervisningen, vilket de ofta inte gör. Mycket handlar om lärarnas undervisningssätt. 
Lärarna måste ha större flexibilitet i skolan för att tillgodose allas behov. Skolan måste 
titta på hur behovet ser ut eftersom det kan se enormt olika ut från individ till individ för 
barn med särskilda behov. Rektorn anser också att man måste se upp med 
diagnostisering, som det har gått lite inflation i. ”Behöver eleverna verkligen en 
diagnos som antingen hjälper eller stjälper dem?” Mönstret i det hela är lärares 
flexibilitet och individuella utvecklingsplaner för varje elev som görs tillsammans med 
psykologer, föräldrar och så vidare.  
 
 

6.4.4 Rektor på mellanstadiet 
 
Alla ska känna sig nöjda med sig själva. De ska ha ett självförtroende, komma positiva 
till skolan och inte bli den här besvärliga eleven. De ska känna att de duger som de är. 
”Skolan måste göra en så bra jordmån för varje elev som möjligt, vattna så att de 
växer och blir en blomma”. Rektorn önskade att det är fler som fick hjälp än vad det är 
idag.  
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6.4.5 Kommunen 
 
Kommunen vill att DAMP-elever ska gå ut skolan med ett gott självförtroende, tro på 
framtiden och sig själva. 
 

6.4.6 Specialpedagogiska Institutet (SIT) 
 
De ser ”en skola för alla” som kan innebära två olika saker:  
1) antingen att de kan få gå kvar i sin klass med stöd och med en förstående lärare 
som kan/vet vad funktionshindret innebär. Att man får det stöd man behöver eller den 
anpassning man behöver, ibland kan det innebära extra stöd från en annan vuxen - en 
assistent eller ha en egen lärare under vissa lektioner - behöver inte innebära att man 
alltid behöver en assistent. Det kan också vara väldigt vanligt att man anlitar en 
assistent och låter den ha undervisningen för den här eleven, men det kan aldrig vara 
assistenters jobb att undervisa, assistenter ska vara en hjälp för eleven att klara sin 
dag i skolan. Det är alltid klassläraren som har det pedagogiska ansvaret så länge 
barnen finns i dennes klass.  
 
2) Vissa elever behöver gå utanför den egna klassen i smågrupper. Men att man finns 
på skolan, man ska inte sitta i en lägenhet någon annanstans eller i en villa. Skola är 
skola och då ska det vara en skolmiljö också. SIT tycker att man också ska finnas 
inskriven i sin gamla skolklass. Att man mer eller mindre ska försöka vara med när 
man klarar av det. Det ska schemaläggas när man ska vara med i den stora klassen 
utifrån vad det är som är motiverande för eleven, när han/hon fungerar i en klass och 
när han/hon inte gör det? Det ska inte vara så att eleven måste lämna klassen när 
han/hon inte sköter sig, utan det är meningen att eleven alltid ska lyckas vid de 
tillfällena. Är eleven duktig i till exempel musik, så är det på musiken eleven får vara 
med på i början och sedan utveckla detta vidare. Eleven ska ha en daglig kontakt med 
sin klass, för att klara av att leva i ett samhälle, att alltid gå i en liten grupp på 3-4 
stycken innebär att han/hon fråntas erfarenhet av social samvaro.  
 
Ska man ha små grupper så ska den vara med anpassad pedagogik, som innebär att 
man utgår från helheten, socialt och kunskapsmässigt. Den som har undervisningen 
för dessa barn borde vara bäst utbildad inom området, men oftast är det den som är 
sämst utbildad som får det här jobbet. De här är de svåraste barnen och de kräver 
utbildning.  
 
 

6.5 Sammanställning av intervjuerna 
 
Skola 1:s möjliga insatser är kurser, bokstavsgruppen/SU-gruppen, elevvårdsteamet 
och resursteamet. De behöver inte kontakta några instanser utöver elevvårdsteamet 
och resursteamet. De ordnar kontakterna åt läraren. De vet vad lärarens och rektorns 
ansvar är, men inte kommunens. 
 
Skola 2:s möjliga insatser är kurser, bokstavsgruppen/SU-gruppen, arbetslagen, 
elevvårdskonferens och resursteamet. Där anser man att läraren själv måste leta upp 
material och organisationer om han/hon får ett barn med ett handikapp. Föräldrarna är 
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här också viktiga eftersom de oftast kan förmedla bra kontakter. De problem som kan 
uppstå på skolan är om man inte riktigt får gehör för det man säger uppåt i ledningen, 
att det inte hjälper vad läraren säger till om. Men det gäller inte så mycket på den här 
skolan, för lärarna känner att de har blivit uppbackade när det behövs under de åren 
de jobbat på skolan och aldrig blivit lämnade i sticket av rektorn. Av de två lärare jag 
intervjuade så visste bara den ena vad kommunens ansvar är, men båda visste vad 
lärarens och rektorns ansvar är. ”Skolan måste ha föräldrarna med sig för att eleven 
ska kunna få en diagnos, problemet som kan uppstå är att upptäckten har tagit för 
lång tid och är då en diagnos då nödvändig?” Lärarna tror inte det finns några resurser 
för dessa barn. 
 

              Specialläraren   Föräldrar 
             ?        ? 

          Arbetslag ?   Läraren  ?  Elevvårdsteam 
                 ? 
           Rektorn 
                 ? 
           Elevvårdskonferens 
                 ? 
           Resursteam 

 
Rektorn på högstadiet anser att han inte alltid behöver kontakta några grupper eller 
instanser, eftersom det är skolans eget ansvar att strukturera upp individuella 
studieplaner och leta upp stöd. De har östra områdets resursteam som går in och 
hjälper till om det behövs eller så går han själv och startar grupper eller söker hjälp 
utifrån. Han tycker man ska titta på individen och se upp med diagnoser. Oftast 
invaggas föräldrar till att tro att diagnoser löser allt men så ser inte verkligheten ut.  
 
Rektor på mellanstadiet sade att först sker en dialog med hemmet, sedan en 
elevvårdskonferens med åtgärdsprogram, hjälper inte det går resursteamet in och 
detta följs av en ny elevvårdskonferens. Resursteamet är de som sköter själva 
kontakten mellan olika organisationer åt skolan. Sedan anordnar specialläraren 
fortbildningskurser utifrån lärarens eller rektorns anmodan. ”Det är därför viktigt att 
finna eleven på rätt nivå och ställa rätt krav på dem genom att göra en individuell 
studiegång som är baserad på kunskapen om deras styrkor och svagheter”. 
 
Kommunen har lagt ner pengar, personal och tid på elevvårdssidan genom att bygga 
upp fem resursteamen. Kommunen ser till det individuella behovet och bedriver en 
kvalitetsredovisning för att kontrollera att de har fördelat sina resurser rättvist över 
kommunen.  
 
Specialpedagogiska Institutet arbetar för kommunen och bidrar med råd och stöd i 
form av kurser. 
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Skolan    Kommunen  
•Kurser    •Satsat pengar på elevvårdssidan  
•Särskilda undervisningsgrupper   genom att bilda resursteamen 
•Läraren kontaktar arbetslaget,  •Likvärdig undervisning ?   
specialläraren, elevvårdsteamet    Kvalitetsredovisning 
eller rektorn. 
•Rektorn anordnar elevvårdskonferens 
eller kontaktar det lokala resursteamet. 
 
Specialpedagogiska Institutet 
•jobbar på uppdrag från kommunen att fortbilda personal och utforma kurser 

 
Skolan måste klara av utifrån sin budget att ge en likvärdig studiegång för alla elever. I 
budget finns fortbildningspengar som kan användas till kompetens höjande åtgärder 
för lärare, men utöver det finns det bara en liten summa till alla barn i behov av 
särskild hjälp. Många skolor ligger därför över sina budgetramar. 
 

           Rektorn 
? 

Särskild undervisningsgrupp ?  Budget ?  pengar för barn i behov av särskilt stöd 
? 

      fortbildningspengar 
 
Alla höll med om att ansvaret var tungt men som en av de personer jag intervjuade 
sade; ”Säg någonstans inom yrkeslivet där man inte uppfattar ansvaret som tungt”.  
 
Specialpedagogiska Institutet, rektorn på högstadiet och en lärare på skola 2 frågade 
sig också, är det fler och fler barn som har ”problem” nu? Eller är det på grund av att 
skolans verksamhet är annorlunda nu än för 20 år sedan, som gör att de här barnen 
syns eller märks. Det kanske satt flera stycken DAMP-elever i klassrummet, men det 
var ingen som såg dem på grund av att alla gjorde samma stencil och samma saker 
samtidigt. Det var ”ordning och reda” i klassrummet och dessa barn fick inte samma 
möjlighet att blomma upp som idag, de var då de lite bråkiga och stökiga.  
 
 

7. DISKUSSION 
 
Jag kommer i det här kapitlet att diskutera mitt arbete utifrån min litteraturstudie och 
resultatet av mina intervjuer genom att återvända till mina frågeställningar. 
 

?  Vem/vilka kan läraren vända sig till när han/hon får en DAMP-elev? 
?  Vilka resurser har läraren och skolan till hjälp? 
?  Vilken är skolans, kommunens och Specialpedagogiska Institutets beredskap? 
?  Vilka skyldigheter har rektorn, läraren och kommunen emot elever med 

handikappet DAMP? 
 
Jag har valt att ta upp varje fråga för sig för att belysa vad för svar jag har funnit på 
varje fråga.  
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?  Vem/vilka kan läraren vända sig till när han/hon får en DAMP-elev? 
 
Sett utifrån mitt resultat så ska läraren när han/hon misstänker någonting vända sig till 
rektorn som anordnar elevvårdskonferens kring barnet med hjälp från föräldrarna eller 
vårdnadshavarna. Skolan kan också ha ett elevvårdsteam som sköter alla kontakter åt 
läraren kring barnet. Har inte skolan ett sådant team så kan arbetslagen vara till stor 
hjälp. Fortsätter det att inte fungera för eleven och läraren, kan man söka stöd utanför 
skolan från resursteamet. Egentligen är det inte nödvändigt för läraren själv att söka 
material eller kontakta organisationer, men det har visats att de ofta gör det för att få 
en bättre förståelse och goda råd angående undervisning. I min litteraturstudie har jag 
skrivit ner ett antal organisationer som ger goda råd angående litteratur och 
pedagogik. Specialläraren kan också vara värdefull när det gäller att komma i kontakt 
med intresseorganisationer och hitta bra material. 
 
En upptäckt som jag fann intressant var att om man som lärare inte har föräldrarna 
med sig så hamnar läraren i en låst situation på grund av att han/hon kan inte få 
barnet utredd eller få en diagnos utan föräldrarnas medgivande. Det enda man kan 
göra som lärare är att ta upp barnet i en principdiskussion. Därför är det viktigt att man 
inte gör sig ovän med föräldrar till ett DAMP-barn utan etablerar en god kontakt. 
Tyvärr tror många föräldrar att får deras barn en diagnos så får han/hon mer resurser 
och mer tid, men så fungerar det inte idag i skolan. En speciallärare måste utvärdera 
alla elever på skolan och se vem som har störst behov av hjälp. Läraren måste istället 
planera lektionen utifrån vad specialpedagogen/specialläraren säger och vilka råd 
denne ger.  
 
 

?  Vilka resurser har läraren och skolan till hjälp? 
 
Det som har kommit fram från litteraturstudien och alla jag intervjuade är att det finns 
för lite resurser för dessa barn. Bengt Persson (2001) skriver att skolan är en 
resurssnål organisation vilket betyder att det inte finns mycket pengar att hämta 
därifrån till dessa elever med speciella behov. Barn med DAMP har ingen egen resurs 
utan pengarna går till alla barn i behov av särskilt stöd. För att kompensera saknaden 
av resurser får vi istället tänka efter vad vi gör med det skolan har och genom fantasi 
och ambition kan man komma långt. Man kan förändra pedagogiken, strukturen i 
klassrummet och ha en kontinuerlig fortbildning inom specialpedagogik. En annan 
lösning kan vara att rektorsområdena samarbetar genom att bilda smågrupper, men 
detta ogillas av SIT medan kommunen inte har något emot det. Det är intressant att se 
de båda huvudmännens åsikt angående de speciella undervisningsgrupperna, men 
självklart har SIT rätt att målet för gruppen borde vara att varje elev ska kunna komma 
tillbaka till klassrummet. Att återgå till klassrummet har visat sig vara en mödosam 
resa för barnen och kräver därför utbildad personal och lokaler. Jag tycker det är 
anmärkningsvärt att en skola sätter outbildad eller utbränd personal till dessa elever 
som har störst behov av bra pedagogiska kunskaper och energi. 
 
Resurser har visat sig vara det största problemet för att få den hjälp som många lärare 
saknar i klassrummet. Det är svårt för en lärare med 20-25 elever i klassrummet att 
hinna med och hjälpa en elev med stora svårigheter. Det är här resurserna skulle vara 
till stor hjälp om det fanns några. Utbildade assistenter kan vara svåra att finna, ofta är 
det outbildade assistenter som finns ute på skolorna, men de ger ändå ett visst 



  34 

vuxenstöd som är värdefullt för lärarna. Skolorna önskar att de fick mer personal eller 
specialpedagoger istället för assistenter. Lärarna har också en viss summa i 
fortbildningspengar som de får bestämma över vad de vill lägga pengarna på för 
kurser/föreläsningar. Rektorer kan också gå ihop och bilda små undervisningsgrupper 
utifrån sin budget, för att underlätta både för dem och för lärarna.  
 
 

?  Vilken är skolans, kommunens och SIT:s beredskap? 
 
Eftersom DAMP vanligtvis upptäcks i de lägre åren genom deras oförmåga att fungera 
i en grupp så är det sällan en mellanstadielärare behöver anmäla ett DAMP-barn för 
utredning. Skolans beredskap för att förhindra att en sådan elev passerar de lägre 
stadierna omärkt är att ge lärarna fortbildning genom kurser/föreläsningar. När ett 
DAMP-barn upptäcks kan läraren vända sig till arbetslaget, specialläraren, 
elevvårdsteamet eller till rektorn för stöd. Rektorn får då anordna elevvårds-
konferenser med berörd personal och vårdnadshavarna. En slutlig åtgärd är att 
kontakta resursteamet inom deras område, barnet kan då bli placerad i en särskild 
undervisningsgrupp för mellanstadiebarn. Kommunen har inget speciellt program eller 
policydokument antaget för DAMP-elever utan arbetar utifrån deras individuella behov. 
Inom Motala kan de även kontakta Specialpedagogiska Institutet för fortbildning av 
deras personal om de känner att behovet finns. Motala kommun har satsat pengar på 
elevvårdssidan inom deras verksamhet genom att bilda fem resursteam med 
professionell personal medan andra kommuner har satsat på att utöka lärarkåren. 
 
 

?  Vilka skyldigheter har rektorn, läraren och kommunen emot elever med 
handikappet DAMP?  

 
Utifrån mitt resultat så har läraren skyldighet att anmäla till rektor när denne 
misstänker någonting. Rektorns ansvar är att ta tag i det hela och utreda. Att se till att 
eleven får den hjälp den behöver genom assistent, stödtimmar och så vidare. 
Kommunens ansvar är att se till att kommunens innevånare har en likartad 
skolverksamhet och att det inte ser resursmässigt för olika ut mellan områdena. Det är 
därför krav på att kommunen ska lämna en kvalitetsredovisning. Det är inte så mycket 
samarbete mellan skola och kommun eftersom skolan är självständig och följer den 
budget de har fått av kommunen.  
 
Två viktiga principer som jag vill poängtera när det gäller DAMP-elever är att de ska 
ha en individuell studiegång som följer deras behov och att personalen ska se 
helheten kring barnet. Han/hon ska inte bara kunna baskunskaperna utan måste 
också kunna följa med socialt. Ska skolan fortsätta med kraven och de stora klasserna 
i skolan så är det behövligt med en extra vuxen person i klassrummet för läraren. Man 
ska inte känna sig ensam som lärare, man ska ha sitt arbetslag eller elevvårdsteam, 
elevvårdskonferenser, specialläraren och skolledare att söka stöd och hjälp ifrån. 
Känner sig en lärare ensam måste han/hon slå larm. Lärare ska alltid känna att de har 
någon som stöttar och hjälper dem så att tyngden som vilar på deras axlar inte tar 
över och leder till utbrändhet. 
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?  Avslutande kommentar 
 
Det är kanske det här nya sättet att undervisa som ställer till det för alla de här 
diagnosbarnen. Detta på grund av att de förr inte var tvungna att klara av att söka 
egen kunskap, att planera själv, att kunna ta tag och vara studiemotiverad - allt detta 
som finns inom diagnoskriterierna, som man har svårigheter för när man har den här 
formen av problematiken, ska man kunna klara av i skolan idag. Det är därför de slås 
ut mycket snabbt. Eller är skolan idag så väldigt fixerad vid diagnoser på barn och 
elever, eftersom alla ska passa in i ett visst mönster och det är väldigt många som 
faller utanför det. Skolan kräver så mycket kompetens av olika sorter att fler och fler 
elever faller utanför. Eftersom det inte finns några resurser att lägga på dessa barn så 
måste vi lärare utgå från vårt undervisningssätt och använda oss av större flexibilitet i 
skolan för att tillgodose allas behov. Behoven kan se enormt olika ut från individ till 
individ och därför är ett helhetsperspektiv så viktigt. 
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      Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Rektor 
1. Skolan har kommit att bli samhällets viktigaste institution för upptäckt och 

identifiering av DAMP-elever. Hur sker denna upptäckt och identifiering?  
 

2. Vilken beredskap har ni? 
 

3. Vad är viktiga och möjliga insatser från skolans sida när det gäller de svaga 
eleverna (DAMP-eleverna)? 

 
4. Vilka grupper/instanser behöver ni kontakta för att underlätta för DAMP-

eleverna? 
 

5. Har du fått någon information om DAMP av kommunen?  
 

6. Vilka resurser har ni tillgängliga för dessa barn, ex assistenter och pengar? 
 

7. Hur informerar du din personal om resurserna som ges till dessa elever?  
 

8. Hur går vägen mellan kommunen, dig och läraren?, ex Vad är var och ens 
ansvar? 

 
9. Hur uppfattar du ansvaret? (Dina skyldigheter?) 

 
10. Vad har du för visioner angående dessa elevers skolgång?  

 
11. Är det något som du vill tillägga till min intervju? 

 
Lärare 

1. Skolan har kommit att bli samhällets viktigaste institution för upptäckt och 
identifiering av DAMP-elever. Hur sker denna upptäckt och identifiering?  

 
2. Vilken beredskap har ni? 

 
3. Vad är viktiga och möjliga insatser från skolans sida när det gäller de svaga 

eleverna (DAMP-eleverna)? 
 

4. Vilka grupper/instanser behöver ni kontakta för att underlätta för DAMP-
eleverna? 

 
5. Har du fått någon information/utbildning från rektorn eller kommunen om 

DAMP?  
 

6. Vet du vilka resurser ni har tillgängliga för dessa barn, ex assistenter och 
pengar? 

 
7.  Hur går vägen mellan kommunen, rektorn och läraren?, ex vad är var och 

ens ansvar? 
  

8. Hur uppfattar du ansvaret?(Dina skyldigheter?) 
 

9. Vad har du för visioner angående dessa elevers skolgång? 
 

10. Är det något som du vill tillägga till min intervju? 



 

   

Intervjufrågor 
Kommunen: Elevvårdschef  

1. Vilken funktion bör specialpedagogiken ha i en skola för alla? 
 

2. Vilken beredskap har ni, när det gäller DAMP-elever, ex ett bestämt program? 
 

3. Hur ska det fungera i kommunen för DAMP-elever?  
 

4. Hur når er information om DAMP och resurser för dessa elever ut till skolan? 
  

5. Vilka resurser har skolan tillgängliga för dessa barn, ex assistenter och pengar? 
 

6. Vad är viktiga och möjliga insatser från skolans sida när det gäller de svaga 
eleverna (DAMP-eleverna)? 

 
7. Vad har du för visioner angående dessa elevers skolgång?  

 
8. Hur går vägen mellan kommunen, rektorn och läraren?, ex vad är var och ens 

ansvar? 
 

9. Hur uppfattar du ansvaret? (Dina skyldigheter?) 
 

10.  Är det något som du vill tillägga till min intervju? 
 
Specialpedagogiska institutet (SIT) 

1. Skolan har kommit att bli samhällets viktigaste institution för upptäckt och 
identifiering av DAMP-elever. Hur sker denna upptäckt och identifiering? 

 
2. Vilka är de viktigaste kriterierna för DAMP?  

 
3. Hur anser du beredskapen är generellt i skolorna när det gäller hantering av 

DAMP-elever? 
 

4. Vilken beredskap har ni för dessa elever? 
 

5. Hur går vägen mellan er och kommun/rektor/lärare?, ex vad är var och ens 
ansvar? 

 
6. Hur uppfattar ni ansvaret? 

 
7. Vad har du för visioner angående dessa elevers skolgång?  

 
8. Är det något som du vill tillägga till min intervju? 
 


