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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med detta arbete var att studera vad som utmärker de så kallade bokstavsbarnen och vad 
som tros vara orsaken till deras problem. Genom arbetet ville jag få en bild av hur handikappet 
upplevs av föräldrar och barn och jag ville få en uppfattning om hur man som lärare klarar av 
barnen i klassrummet. 
 
I flera år har det pågått en debatt i samhället om diagnoserna är till godo eller till ondo för barnen 
som har drabbats. Efter att ha läst både sidornas argument har jag kommit till den slutsatsen att 
utredning och diagnos är nödvändigt för att Damp- och Adhdbarnen ska få den hjälp de behöver 
för att klara skolan. 
 
Metoderna som används i arbetet är litteraturstudier och fem intervjuer av föräldrar till Damp- 
diagnostiserade barn. 
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1. BAKGRUND 
 
Det finns många anledningar att fråga sig varför skolsituationen är så pass svår för vissa 
barn att de helt enkelt inte klarar av den och därigenom tidigt slås ut. De lär sig varken läsa 
eller skriva och/ eller klarar inte det sociala samspelet varken med andra barn eller vuxna. 
Enligt vissa av barnexperterna ökar antalet barn med beteendestörningar och 
inlärningsproblem med oroväckande takt varje år. Samtidigt ifrågasätter andra starkt 
diagnoser som DAMP och ADHD. En del av de senare menar att dessa diagnoser är rena 
fantasifoster och att det har gått mode i att stämpla barn som funktionshindrade för att 
föräldrar, barnet självt eller samhället ska frias ifrån ansvar. Andra lägger en politisk 
dimension i diagnoserna som framtvingade för att skolan ska få extra resurser medan 
ytterligare andra hävdar att den svenska skolmiljön i sig bidrar till barnens svårigheter pga 
dess urholkning av auktoritet och ledarskap. 
 
Många är alltså de åsikter som finns om varför en femtedel av de svenska skolbarnen 
skulle vara drabbade av dessa lätta hjärnskador, som också kallas neuropsykiatriska 
funktionshinder.   
 
Jag har länge varit intresserad av att få veta mera om hela symptombilden och om det finns 
fysiska defekter eller inte. Det är också viktigt att veta hur dessa elever själva upplever 
situationen. Trots att jag har fått lära mig en del om DAMP och ADHD  på 
lärarutbildningen känner jag att mycket mera kunskap behövs. Som blivande 
grundskollärare står jag inför att kunna hantera situationen ifall jag möter något av de här 
barnen i en framtida klass. Jag har också på nära håll kunnat följa en elev som fick 
diagnosen MBD/DAMP i slutet av åttio- talet. Han och hans föräldrar fick inget stöd, 
varken med hemsituationen eller skolan. Då fanns inte heller särskilt mycket kunskap om 
beteendestörningen. För den här eleven har livet varit, och är fortfarande, mycket hårt. 
Kanske hade han klarat skolan, och därmed vuxenlivet, om han hade haft lärare som visste 
hur den här typen av elever ändå kan lära sig saker och ting. Trots att det finns så mycket 
osäkerhet kring de här frågorna verkar en sak vara säker och det är att miljön, och inte 
arvet, anses vara viktigast för hur framtiden blir för de barn som har fått diagnosen 
neuropsykiatriskt funktionshindrade. Det gör lärarens roll än viktigare för att också de här 
eleverna ska få en chans att lyckas i skolan.  
 
 
2.  SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Det övergripande syftet med arbetet är att reda ut begreppen kring DAMP och ADHD. Jag 
vill ta reda på vilka symptomen blir och vad olika forskare och experter anser vara orsaker 
till DAMP och ADHD. Jag vill veta vad det för föräldrarna och barnen innebär att få 
diagnosen neuropsykiatriskt funktionshindrad. Vidare vill jag se till att jag har så mycket 
kunskap som möjligt om hur man på bästa sätt bemöter elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i skolan. Det är också viktigt med föräldrarnas synpunkter på hur 
skolan bäst skulle kunna fungera för DAMP- eleverna.  
Vidare vill jag få en inblick i argumenten för eller emot utredning och diagnos. 
 
 Mina frågeställningar som besvaras i litteraturdelen är: 
 
• Vilka är symptomen vid DAMP och ADHD? 
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• Vilka är teorierna om orsaken till DAMP och ADHD? 
• Vad innebär en diagnos om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt 

samhällsdebattörer och lärare? 
• Hur kan man som lärare underlätta skolvardagen för DAMP- elever? 
 
Mina frågeställningar som besvaras i intervjudelen är: 
 
• Vad förändras i barnets skol- och hemsituation efter en DAMP- diagnos enligt 

föräldrar? 
• På vilka sätt påverkas barnets självförtroende och motivation för skolarbetet efter en 

DAMP- diagnos enligt föräldrar? 
• Vad anser föräldrar till DAMP- diagnostiserade barn är viktigt när det gäller lärarens 

arbete? 
 
 
3.  UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 
 
Det här arbetet består av en litteraturstudie och en intervjudel. Genom hela arbetet ligger 
större tonvikt på DAMP än på ADHD. Dock är de två begreppet nästan samma sak, 
eftersom det enda som skiljer dem åt är att de motoriska samordningsproblemen inte 
inkluderas i ADHD. Också ADD nämns i litteraturdelen. Förklaringen till de olika 
benämningarna beskrivs i 4.1.2. 
 
I redovisningen av litteraturen har jag försökt hitta relevant litteratur som dels besvarar  
frågeställningarna och dels belyser dem från olika håll. En fråga som jag tycker är 
intressant är vad de torra, sakligt uppräknade symptomen innebär i verkligheten för den 
som drabbas.  
 
Med argumenten för eller emot utredning och diagnos har jag försökt ställa bl. a. lärares 
och samhällsvetares argument emot föräldrarnas. Dessa argument är många och det har 
varit svårt att precisera och avgränsa frågeställningarna helt och hållet in till problemets 
kärna. Sven G Hartman skriver att det både på ett praktiskt och ett principiellt plan är en 
stor och viktig skillnad mellan en empirisk undersökning och en litteraturstudie, och att det 
är en skillnad som bör framgå av problemformuleringen.1 Därför har jag delat upp 
frågeställningarna i två delar; en som hör litteraturen till och en som hör intervjuerna till. 
 
I intervjudelen skriver jag om sammanlagt fem intervjuer med föräldrar till DAMP- 
diagnostiserade barn. Frågorna som jag har valt att koncentrera mig på är om eller hur 
diagnosen har förändrat barnets skol- eller hemsituation, om eller hur det DAMP- 
diagnostiserade barnets självförtroende och motivation för skolarbetet förändras av en 
diagnos och vad föräldrarna anser är viktigt en lärare bör känna till i arbetet med de här 
barnen. 
 
I två av intervjuerna är föräldrarna bekanta till mig, i en intervju är de en bekants bekant 
och i två intervjuer har jag fått kontakt med föräldrarna genom skolan där jag nu arbetar.  
Varje intervju tog ca en halvtimme.  
 

                                                           
1 Hartman S., Handledning. SKAPANDE VETANDE, Rapport nr 17, 1990, s. 18 
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Hartman betonar kravet för självbestämmande för de som medverkar i undersökningar av 
alla de slag. De ska ha rätt att bestämma om de ska delta, hur länge och på vilka villkor.2    
Jag har följaktligen låtit de intervjuade själva bestämma tid och plats för intervjun. Med 
deras tillstånd spelade jag in intervjuerna på bandspelare för att inte missa något viktigt. 
Sedan skrev jag ut intervjuerna på ordbehandlare och de presenteras i en bearbetad och 
sammanfattad form.  
 
På grund av anonymitetsskäl heter barnen och föräldrarna, som förekommer i intervjuerna, 
i verkligheten något annat än vad de kallas för här. 
 
I Resultat diskussion har jag dragit samman de fem intervjufrågorna till de tre 
frågeställningarna för intervjuerna som finns i problemformuleringen, och jämfört svaren 
fråga för fråga. Till sist har jag för varje frågeställning gjort en sammanfattning. 
 
Alla personer som jag refererar till är samlade med titel i Bilaga 1. Intervjufrågorna är 
nedskrivna i Bilaga 2. 
 
 
4. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
4.1 INLEDNING 
 
För att underlätta läsningen har jag börjat litteraturgenomgången med att definiera vad en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är, vad de olika förkortningarna för 
funktionsnedsättningarna står för och skillnaderna dem emellan.  
 
 
4.1.1     NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar  
eller funktionshinder som har en biologisk/ medicinsk neurologisk avvikelse som får 
psykiska och sociala konsekvenser för den enskilda individen. 
 
Ett neuropsykiatriskt handikapp kan inte uppstå enbart pga psykologiska eller sociala 
störningar i barnets uppväxtmiljö. 
 
Ibland kallas de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna också neuropsykologiska 
funktionsnedsättningar.3  
 
 
4.1.2  BEGREPP RUNT DAMP OCH ADHD 
 
Fram till 1990 användes beteckningen MBD på barn som hade betydande svårigheter med 
kamratumgänge och skolanpassning och också var motoriskt överaktiva. MBD betydde 
först minimal brain damage (liten hjärnskada). Så småningom ändrades betydelsen av 
MBD till minimal brain dysfunktion. I början av 80- talet började man ogilla MBD- termen 
med argumentet att den var en "spekulativ orsaksdiagnos". Istället ville man ha en 
                                                           
2 a.a., s.108 
3 Widerlöv M.& Alkehag E., Att handskas med "skitungar" -Vardagspedagogik för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Karlstad: Gravander &Widerlöv Förlag, 1999, s. 9 
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beskrivande och neutral term. Här i Sverige började man 1990 att använda beteckningen 
DAMP som står för Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll, Motorikkontroll och 
Perception.4  
 
I USA är idag den dominerande termen ADHD (attention, deficit, hyperactivity disorder) , 
vilket står för koncentrationssvårigheter, överaktivitet, motorisk klumpighet och 
inlärningssvårigheter.5  
 
Många nordiska kliniker och forskare föredrar begreppet DAMP, som inkluderar alla de 
viktigaste problemtyperna. När ADHD används i Sverige är det huvudsakligen i betydelsen 
uppmärksamhetsbrist/ överaktivitet, eftersom den beteckningen inte säger något om de 
motoriska samordningsproblemen och varseblivningssvårigheterna (perception).6 Det är 
dock inte alla barn med diagnosen ADHD som lider av överaktivitet. Det finns en tendens 
till att man har börjat infoga ett snedstreck mellan AD och HD för att därigenom markera 
att problematiken kan vara antingen uppmärksamhetsbrist eller överaktivitet.7  
 
ADD (Attention, Deficit Disorder) är en term som användes mycket internationellt förr. 
När överaktivitet ingick i symptombilden blev diagnosen ADD+ H, ingick den inte blev 
diagnosen följaktligen ADD- H. I vissa länder, t ex i USA och Sverige, har beteckningen 
ADD övergivits till förmån för ADHD för att den senare formen även omfattar 
hyperaktiviteten.8  
 
MPD (Motor Perception Dysfunktion) innebär att det finns motoriska 
samordningssvårigheter och/ eller varseblivningssvårigheter som kan dokumenteras vid 
läkarundersökning och/ eller neuropsykologisk testning.9  
 
 
4.2   SYMPTOM VID DAMP OCH ADHD 
 
Enligt Christoffer Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, har så gott som 
samtliga personer med diagnosen DAMP problem med aktivitetskontrollen och 
uppmärksamhet i kombination med motoriska svårigheter. Ungefär två av tre har därutöver 
perceptionsstörningar. Det är mycket ovanligt med kombinationen 
aktivitetskontrollproblem och perceptionsstörningar utan att det samtidigt föreligger 
problem med motorikkontrollen.10  
 
 
4.2.1 BETEENDEPROBLEM 
 
Många av symptomen här överensstämmer vid både DAMP och ADHD. Dock är det bara 
DAMP- diagnostiserade barn som har också de motoriska och perceptionella störningarna. 
 
 
                                                           
4 Gillberg C., Ett barn i varje klass. Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1996, s. 13-14 
5 a.a. s. 14-15 
6 a.a. s. 15 
7 a.a. s. 23 
8 Selikowitz M., Upptäck förstå hjälp- barn i riskzonen. En handledning för föräldrar och lärare. Uppsala: 
Påfågeln, 1996, s. 11 
9 Gillberg C., Ett barn i varje klass. Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1996, s. 26 
10 a.a. s. 18-20 
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Över- och underaktivitet 
När det gäller både den motoriska och mentala aktivitetsnivån är människor olika. Vissa är 
mera aktiva än andra utan att det är fråga om något avvikande beteende för det. Förmågan 
att anpassa sig till situationer och vara lagom motoriskt aktiv är avgörande för om vi 
uppfattas som normalaktiva eller inte. Under hårt fysiskt arbete är det normalt att vara 
höggradigt motoriskt  aktiv, men under t ex en lektion är det normalt att vara motoriskt 
inaktiv. När aktivitetskontrollen fungerar kontrolleras aktivitetsnivån på ett automatiskt 
och omedvetet sätt så att den anpassas till situationen. Ofta är det denna aktivitetskontroll 
som brister för barn med DAMP.11 
 
Det är ungefär en tredjedel av alla barn med någon av diagnoserna DAMP eller ADHD 
som ger ett intryck av att vara påtagligt och ständigt överaktiva i vaket tillstånd.12 Malin 
Widerlöv, författare, ger en beskrivning av hur det oftast var när hon åkte buss med sin då 
DAMP- diagnostiserade 5- årige son: 
 

På hållplatsen hoppar han runt hela tiden. Kryper på asfalten, gnider sig 
frenetiskt mot det smutsiga "vindskyddet" på hållplatsen samtidigt som han 
tjuter monotont och plötsligt springer ut i gatan, för att sedan, hysteriskt 
skrikande och sparkande, låta sig släpas tillbaka. Det är en mardröm att 
komma i god tid till hållplatsen, vilket för övrigt är tvunget eftersom vi aldrig 
kan påverka gångtiden dit. Redan innan bussen har kommit är jag alldeles 
svettig, att sminka sig är helt förkastligt och Christian är alldeles smutsig. Är 
det regnigt ute vet jag inte ens om jag kan med att ta in honom på bussen. 
Ibland orsakar han någon incident på hållplatsen så att jag får mig en 
"uppläxning" av en tant. Eller så får han bilar att tvärbromsa för att han "slitit 
sig" och rusat ut i gatan eller kastat stenar mot bilar och så att skräckslagna 
förare skäller ut oss efter noter. 13 

 
Ofta lindras överaktiviteten när den drabbade blir vuxen. Hos vissa personen finns den 
dock hela livet. 
Vanna Beckman skriver om när hon träffar Staffan:  
 

Men jag tror inte att jag har mött någon så hyperaktiv vuxen som Staffan. 
Han rör på kroppen, ändrar ställning. Drar i fingrarna, slår upp mer kaffe ur 
termosen, dricker ljudligt, stryker sig över den ganska kortklippta nacken. 
Han fyller snart 30, och så där har han hållit på sen han var liten.14 
  

Mycket vanligt är det att barn med DAMP växlar mellan att vara överaktiva och 
underaktiva. Många barn kan verka ge ett intryck av överaktivitet även om barnets 
sammanlagda aktivitet under dagen är normal eller t o m ovanligt låg. När man med 
räkneverk registrerat varje motorisk rörelse i t ex ena benet är det bara hos enstaka barn 
med DAMP som man kunnat konstatera en klart förhöjd motorisk aktivitet.15  
 

                                                           
11 a.a. s. 35 - 37 
12 a.a. s. 39 
13 Widerlöv M./Alkehag E., "Att handskas med skitungar"- vardagspedagogik för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Karlstad: Gravander & Widerlöv Förlag, 1999, s. 53 
14 Beckman V., En väg till fängelset? Om hyperaktivitet och aggressivitet. Stockholm: Cura bokförlag och 
utbildning AB, 2000, s. 35 
15 Gillberg C., Ett barn i varje klass. Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1996, s. 39 - 40 
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Man vet inte hur vanligt det är med underaktivitet utan inslag av överaktivitet vid DAMP 
men Gillberg menar att det förekommer hos kanske vart tionde barn. Han tror att hos 
flickor är frekvensen av denna sorts underaktivitet troligen högre och att det kanske finns 
en risk att diagnosen missas i denna undergrupp.16 
 
Uppmärksamhet 
Alla barn med DAMP har en uppmärksamhetstörning. Det är svårt för läkare att ge en 
fullständig definition av begreppet uppmärksamhetstörning. Det är ett luddigt begrepp 
därför att svårigheterna innefattar två motpoler; från det att man koncentrerar sig för 
mycket på en sak så att uppmärksamheten inte tillräckligt snabbt kan riktas om mot ny 
information till att man inte kan rikta uppmärksamheten på en sak och hålla kvar den där. I 
det förra fallet "fastnar" barnet i aktiviteten på ett överdrivet sätt och skärmar av helt. Dock 
är det senare vanligast vid DAMP och koncentrationssvårigheterna gör att personen inte 
lyssnar utan hoppar från det ena till det andra och är lättdistraherad och stirrig.17  
 
Ett annat ord för att beskriva de här två ytterligheterna i uppmärksamhet är hög eller låg 
avledbarhet. Den höga avledbarheten gör att barnet hela tiden störs av ovidkommande 
stimuli. Barnet ger ett intryck av att vara "lat" eller ha en låg uthållighet när ingen uppgift 
blir klar, men ofta klarar barnet att hålla kvar uppmärksamheten om det inte förekommer 
några störande element.18  
 
Vakenhet 
Vakenhetsproblem i form av mindre och oregelbundet sömnbehov är karakteristiskt för 
många av de här barnen de första levnadsåren. En mamma har berättat för författarna 
Boëthius och Rydlund om sitt DAMP- diagnostiserade barn:  "- Han sov de tre första 
månaderna av sitt liv. Sedan dess har han i princip inte sovit. Jag vände mig till en 
barnläkare som bad mig skriva upp varje timme och minut som Leo sov under tre dygn. 
Det blev sammanlagt sju timmar och tre minuter."19 
 
Ofta övergår det minskade sömnbehovet så småningom i ett ökat sömnbehov och en 
tendens till att sova mer och oftare än jämnåriga.20 
 
Automatisering 
Barn med DAMP har nästan alltid svårigheter att automatisera beteenden. Det kan gälla 
alla möjliga aktiviteter, från att äta med stängd mun eller gå rakt fram till att klara mentala 
tankeprocesser som man har klarat dagen innan. Det innebär att de måste tänka aktivt på 
många vardagliga sysslor som om det vore första gången de utför dem. 21  
 
Boëthius och Rydlund skriver om hur en mamma upplever sitt DAMP- diagnostiserade 
barns svårigheter med bordsskicket: 
 

Ingen vill sitta bredvid Albin i matsalen. De andra barnen tycker han är så 
äcklig när han äter. Han stänger inte munnen när han tuggar utan maten 
rinner ut över hakan. Hans rörelser är inte tillräckligt automatiserade. Han 

                                                           
16 a.a. s.40 
17 a.a. s. 40-43 
18 a.a. s. 40-43 
19 Boëthius G. & Rydlund C., Lycklig varannan onsdag- DAMP- mammor berättar. Stockholm: Bokförlaget 
Cura AB, 1998, s. 44 
20 Gillberg C., Ett barn i varje klass. Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1996, s. 43 
21 a.a. s. 45 
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måste tänka på allt han gör, som om det vore första gången. När han tuggar 
måste han samtidigt tänka på att stänga mun, det går inte automatiskt.22 

 
Impulskontroll 
Doktor Mark Selikowitz, barnläkare i Sydney, menar att omkring hälften av alla barn med 
DAMP har bristande impulskontroll. De har mycket svårt att hejda sig och tänka efter 
innan de handlar.  
 
De är den sortens barn som kan rusa ut precis framför en bil utan att se sig för, eller säga 
taktlösa saker, även om de egentligen vet hur de borde göra. Mellan tanke och handling är 
avståndet obetydligt. Han skriver att:  
 

Problemet ligger inte nödvändigtvis i att barn med ADD inte vet vad de bör 
göra. De kan ofta utförligt förklara vad de borde ha gjort. De märker också 
snabbt när andra bryter mot regler de själva inte rättar sig efter. Inte heller är 
problemet att de inte vill göra det rätta. De kan vara mycket upprörda och 
ångerfulla efter det inträffade. Problemet är deras brist på självkontroll. De 
hjärnmekanismer som styr beteendet tycks vara omogna och opålitliga hos 
barn med ADD. ADD är ett beteendeproblem, inte ett kunskapsproblem. 23  

 
Enligt Selikowitz kan impulsiviteten göra det nästan omöjligt för dessa barn att arbeta för 
en långsiktig belöning. De måste ha belöningen genast, något som framför allt är 
utmärkande för spädbarn och småbarn. Då blir det också svårt att stå i kö och vänta, eller 
vänta på sin tur i spel och lekar. Överhuvudtaget är gruppsituationer besvärliga, eftersom 
den individuella impulsiviteten måste underordnas hela gruppens behov.24  
 
Tid 
Bristande tidsuppfattning är vanligt. Det kan yttra sig som svårigheter att komma i tid, att 
uppgifter påbörjas för sent eller att man inte märker hur tiden går. Det händer relativt ofta 
att personer med svår DAMP kan ha så stora problem med klockan att de inte lär sig den, 
eller inte lär sig den förrän i vuxen ålder. Vanligt är också att det finns svårigheter att 
överblicka, förutse och urskilja sekvenser i en händelsekedja. Därav följer att planering blir 
så mycket svårare.25  
 
  
4.2.2. MOTORISKA PROBLEM 
 
Motorik kan delas in i grovmotorik och finmotorik. Inom grovmotoriken ryms t ex de stora 
kroppsrörelserna och balansen. Med finmotorik avses hand- och ansiktsmotoriken.26  
  
GROVMOTORIK 
 
En stor majoritet av samtliga barn med DAMP har upplevt sig själva som motoriskt 
klumpiga under barndomen. Klumpigheten har bestått av en eller flera av följande 
                                                           
22 Boëthius G. & Rydlund C., Lycklig varannan onsdag DAMP- mammor berättar. Stockholm: Bokförlaget 
Cura AB, 1998, s. 20 
23 Selikowitz M., Upptäck förstå hjälp- barn i riskzonen. En handledning för föräldrar och lärare.   
Uppsala: Påfågeln, 1996, s. 15 
24 a.a. s. 29- 32 
25 Gillberg C., Ett barn i varje klass.  Stockholm: Bokförlaget Cura, 1996, s. 48 
26 Förf. anm. 
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komponenter: bristande automatik, den motoriska samordningen, svag muskelspänning och 
avvikande motorik.27   
 
Automatik 
När automatiken inte fungerar kan rörelser som upprepas bli klumpiga och oviga, även om 
den första rörelsen utfördes perfekt. Brister i automatik är en av de viktigaste 
bakomliggande orsakerna till grovmotorisk klumpighet.28 
 
Motorisk samordning 
Både barn och vuxna med DAMP kan ha svårt att samtidigt göra olika saker med den 
högra och vänstra eller övre och nedre kroppshalvan, som t ex växelhopp eller indianhopp. 
Ofta finns också stora svårigheter att skilja ut rörelser, så att inte mer leder än de som 
behövs används. Detta är till viss del en följd av den bristande automatiken, men 
oförmågan att planera den motoriska handlingen i rimliga sekvenser verkar vara det 
centrala problemet. Rörelser som skulle ha utförts i en viss ordning kan ibland påbörjas 
mer eller mindre samtidigt, vilket ger ett klumpigt och kaotiskt intryck.29  
 
Svag muskelspänning 
Den svaga, eller mycket svaga, muskelspänning som minst hälften av alla barn med 
DAMP har kan leda till överböjlighet i leder, dålig kroppshållning- med putande mage, 
knäande gång och svank- öppen mun, tendens att dregla, snarkande andning och svårighet 
med handstil och bordsskick. Muskelspänningen kan normaliseras om hela 
koncentrationen riktas mot att öka spänningen.30  
 
Avvikande motorik 
En av fem personer med DAMP har en avvikande eller "skadad" motorik. I de fallen 
avviker motoriken på motsvarande sätt som vid CP fast mindre uttalat. I sådana fall kan det 
vara svårt att avgöra om diagnosen bäst stämmer med CP eller DAMP.31 
 
FINMOTORIK 
 
Handmotorik 
Svårigheter med handmotorik och bristande handmotorisk precision är nästan regel vid 
DAMP. Det kan vara svårt att hålla i en penna eller krita på ett naturligt sätt och därmed 
blir det svårare att forma bokstäver och att hålla sig på skrivlinjen, att knyta knutar osv. 
Bordsskicket och liknande saker blir också lidande i och med svårigheterna att bedöma hur 
mycket kraft och riktning som krävs när t ex vätska ska hällas ur en tillbringare.32  
 
Mun- och ansiktsmotorik 
Barn med DAMP kan ha svårigheter med munmotorik och med precisionsrörelser i mun 
och ansikte. Det kan yttra sig som artikulationssvårigheter eller att man äter med öppen 
mun. 

                                                           
27 Gillberg C., Ett barn i varje klass. Stockholm: Bokförlaget Cura, 1996, s. 49 
28 a.a. s. 49 
29 a.a. s. 50 
30 a.a. s. 49 
31 a.a. s. 51 
32 a.a. s. 51 
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Det kan också vara problem med att utföra rörelser med bara ena ansiktshalvan, t ex att 
blinka med ett öga. Ansiktsuttrycket kan verka utslätat, vilket gör att andra kan 
missuppfatta ansiktsuttrycket.33 
 
 
4.2.3   PERCEPTIONSSTÖRNINGAR 
 
Dessa svårigheter innefattar problem med auditiv, visuell, taktil eller kinestetisk 
perception. 
 
Widerlöv och Alkehag skriver: 
 

När min son Mattias var yngre, var han helt säker på att allt som var vitt var 
varmt. Vit sås var varm, det spelade ingen roll om det var kall vaniljsås, han 
skrek som en stucken gris att det brändes. (Föreställ er våra vintrar…) Brunt 
var däremot helt ofarligt och gång på gång fick han hejdas när han var i 
närheten av heta potatisar eller annat brunt i stekpannor och kastruller. Till 
slut förstod han att färg och temperatur inte hade något samband.34 

 
De perceptionella störningarna leder till att barnet får problem med förmågan att organisera 
sinnesintrycken i hjärnan. Då har det heller ingen möjlighet att tolka sinnesintrycken på ett 
riktigt sätt. Det kan gälla alltså både syn, känsel, ljud eller lukt. 
 
Auditiv perception 
Den vanligaste perceptionsstörningen hos barn med DAMP är den auditiva perceptionen. 
Man har svårt att lokalisera ljudkällor, avgöra styrkan i ett ljud eller urskilja viktiga ljud i 
bakgrunden. Man hör inte om man talar med hög eller låg röst i förhållande till 
situationen.35  
 

Erik är känslig för starka ljud, alla slags skrik och höga skratt plågar honom. 
Han har svårt att urskilja lärarens röst i sorlet i klassen och blir störd av ljud 
utifrån.36 
 

Visuell perception 
De visuella perceptionsstörningarna innebär att man har svårt att med synen uppfatta 
former, avstånd eller föremåls läge i rummet. Att rita av bokstäver, siffror, former eller 
bedöma om en bil är långt bort eller farligt nära medför problem. Det är svårt att dra en 
gräns mellan visuella perceptionsstörningar och motoriska problem. Därför kallas de här 
problemen ibland visuomotoriska.37  
 
Taktil perception 
Till de taktila perceptionsstörningarna räknas svårigheter att med känseln avgöra form och 
karaktär hos olika föremål. De svårigheterna bidrar till de finmotoriska problemen med 
pennfattning och liknande.38 
                                                           
33 a.a. s. 52 
34 Widerlöv M. & Alkehag E., Att handskas med "skitungar"- Vardagspedagogik för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Karlstad: Gravander & Widerlöv Förlag, 1999, s. 75 
35 Gillberg C., Ett barn i varje klass. Stockholm: Bokförlaget Cura, 1996, s. 53 
36 Boëthius G. &Christina Rydlund., Lycklig varannan onsdag. Stockholm: Bokförlaget Cura, 1998, s. 21 
37 a.a. s. 53-54 
38 a.a. s. 54 
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Man kan också ha problem med kliande kläder och känslan av tyg mot kroppen. En del 
barn tål inte värme, medan andra kan bli hysteriska av minsta sår eller stick. Störningen 
kan också yttra sig på motsatt sätt; vissa barn känner varken kyla, värme eller smärta.39   
 
Kinestetisk perception 
Här ligger problemen med att avgöra hur nära andra föremål och människor man befinner 
sig. Man vet inte var man "har sig själv" och man trampar andra på tårna eller stöter till 
folk. Man har svårt att avgöra om man står för nära andra i förhållande till situationen, och 
man är för hårdhänt utan att mena något illa. Ofta blir det sociala konflikter till följd av den 
här bristen.40  
 
 
4.2.4  SPRÅK- OCH TALPROBLEM 
 
Fonologiska medvetenhetsproblem 
En majoritet av alla barn med DAMP har artikulationssvårigheter, vilket ofta är symptom 
på fonologiska medvetenhetsproblem. Det innebär att de har svårt att uppfatta skillnader i 
hur olika språkljud låter. Det mesta talar för att de fonologiska medvetenhetsproblemen 
medverkar till svårigheterna att utveckla talspråket. Grammatiken kan vara mycket 
omogen och ordförrådet fattigt och begränsande. Också läs- och skrivproblem kan härledas 
från de fonologiska medvetenhetsproblemen.41 
 
Satsmelodi 
Minst en tredjedel av alla barn med Damp har avvikande satsmelodi. Rösten är ofta 
entonig och tenderar att gå upp och ner på ovanliga ställen. Det gör att missförstånd lätt 
uppstår om vad personen egentligen menar. Rösten kan också vara hes och kraxande.42 
 
Konversationsförmåga 
Vissa barn med speciellt svår DAMP kan ha svårt att veta intuitivt när det är dags att säga 
något eller hur man startar och håller igång en konversation. De förstår inte att andra kan 
tröttna vid en lång monolog eller att andra kanske inte har samma kunskap och information 
som de själva. De kan missförstå abstrakta uttryck och frågor eller metaforiska uttryck.43 
 
 
4.3.    TEORIER OM ORSAKEN TILL DAMP OCH ADHD  
 
4.3.1. BIOLOGISKA ORSAKER 
 
Gillberg skriver att DAMP ofta orsakas av ärftliga faktorer. I nästan sextio procent av 
samtliga fall kan man hitta en släkting som haft liknande problem. Gillberg menar att det är 
inget bevis i sig, men att tvilling- och adoptionsstudier visat att ärftliga faktorer kan ha stor 
betydelse som orsak till DAMP och ADHD.44  
 
Enligt Gillberg finns misstankar om en hjärnskada av något slag i minst ett fall av tre. Den 
kan ha uppkommit under graviditeten, runt förlossningen eller under de första levnadsåren. 
                                                           
39 Boëthius G. & Rydlund C., Lycklig varannan onsdag. Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1998, s. 21 
40 a.a. s. 54 
41 a.a. s. 57 - 58 
42 a.a. s. 58 
43 a.a. s. 59 
44 a.a. s. 137- 138 
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Dock är det vanligaste att skadorna orsakats under graviditeten av t ex stor förbrukning av 
alkohol eller tobak, narkotika- eller läkemedelsmissbruk eller annan medicinering. Också 
extremt för tidig födsel, t ex 24- 32 graviditetsveckor istället för 40, ökar risken för 
hjärnskador och DAMP.45  
Åsa Gravander och Sauli Suominen, författare, beskriver orsaken till DAMP såhär: 
 

Det är i kopplingen mellan hjärnbarken, cortex, och diencephalon, som är en 
del av mellanhjärnan, själva funktionsstörningen ligger. Låt oss kalla dem för 
chefen och sekreteraren. Hos barn med DAMP läcker en massa impulser upp 
till chefsnivån och filtreringen fungerar dåligt. Multiplikationstabellen är, för 
de flesta av oss, automatiserad. Vi behöver inte räkna på fingrarna. Vi kan 
hantera den på sekreterarnivån. Johan måste använda chefen, vilket tröttar ut 
honom. En surrande overheadmaskin, ca 10 decibel, eller fågelsång, lägger vi 
inte ens märke till, eller så sorterar vi bort ljuden runt oss som kan verka 
störande, åtminstone upp till en viss decibelnivå. Johan tar alla ljuden till sig 
och det är säkert därför han är så högljudd själv. Han måste överrösta alla 
dessa tröttsamma ljud, som vi knappt lägger märke till. Barnen löser 
problemen på fel nivå, helt enkelt.46 
 

Susanne Freltofte, dansk leg. psykolog  och specialist i barnneuropsykologi, anser att vissa 
barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar kan ha en omognad i hjärnan, och att 
de bara behöver längre tid för att komma ikapp sina jämnåriga. Omognaden beror på att 
hjärncellerna inte är tillräckligt isolerade (myeliniserade) från varandra. Hon skriver: 
 

När människobarnet föds ligger nervcellerna på hjärnans yta prydligt sida vid 
sida, men om man skickar elektriska impulser genom dem kommer 
impulserna att förflyttas långsamt och ofta ta fel väg, eftersom de olika 
nervcellerna inte är isolerade från varandra. På ett litet barn kan man iaktta 
detta som medrörelser, vilket beror på att det också samtidigt går 
nervimpulser till andra intilliggande nervområden än de som ursprungligen 
stimulerades.47  
 

Enligt Freltofte består nervsystemets isolering, myelin, av fett och protein. Den ökande 
myeliniseringen ger en bättre funktion i barnets hjärna. Efter födseln börjar myelin bildas 
kring de hjärnceller i hjärnbarken som har direkt "telefonledning" ut till sinnesreceptorerna 
i ögon, öron osv. De områden som tar emot impulser från sinnesapparaten blir alltså 
myeliniserade först. Sedan myeliniseras områdena intill de områden där sinnesintrycken 
bearbetas. Därmed kan sinnesintrycken bearbetas på en hög nivå när det normala barnet är 
4- 5 år.48 
 
Freltofte skriver också att det längst fram i hjärnan finns några hjärnområden som först när 
barnet är mellan 11- 15 blir myeliniserat i sådan grad att områdena är helt 
funktionsdugliga. Dessa områden är grundläggande för det abstrakta tänkandet och det är 

                                                           
45 a.a. s.139- 142 
46 Gravander Å. & Suominen S., En "riktig Emil" en mamma till ett barn med DAMP/MBD berättar. 
Sävedalen: Säve Förlag, 1998, s. 80 
47Freltofte S., Utvecklingsmöjligheter för barn med avvikande hjärnfunktion. Stockholm: Natur & Kultur, 
1999, s. 14 
48 a.a. s. 14 
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här som tidsdimensionen införlivas. Här finns också grunden till barnets förmåga att vara 
självkritisk och målinriktad.49 
 
Selikowitz tror att orsakerna till DAMP och ADHD är en omognad i hjärnans utveckling 
och att denna omognad ger upphov till ett omoget beteende. Han menar att 
uppmärksamhet, korttidsminne, självkontroll mm, är färdigheter som kräver utveckling av 
hjärnan, och då speciellt i hjärnans främre delar.50  
 
Gillberg skriver att vissa forskare anser att grundproblematiken vid DAMP är den låga 
vakenheten i nervsystemet. Det skulle kunna medföra en kompensatoriskt hög motorisk 
aktivitet, dvs att kroppen måste hålla igång för att hjärnan inte skall falla i sömn. Man kan 
jämföra det med när man har fått för lite sömn under flera dygn, och sedan försöker lägga 
sig och sova. Det kan vara väldigt svårt att varva ner. Ofta ägnar man sig åt planlösa 
aktiviteter. Detta är också ofta ett problem hos äldre människor med nedsatt cirkulation i 
hjärnan. De har ofta svårt att somna på kvällarna, då vakenheten och cirkulationen i 
hjärnan är nedsatt. Då kan en kopp kaffe, som ökar vakenheten, få kroppen att komma till 
ro och göra insomnandet problemfritt.51 
 
 
4.3.2. DAMP SOM SAMHÄLLSTREND 
 
Alla tror inte på att DAMP och ADHD har en renodlat biologisk förklaring. Den största 
kritiken mot begreppet DAMP som samhällsfenomen har kommit från Eva Kärfve, 
sjuksköterska och docent vid sociologiska institutionen i Lund. I en artikel i "Lärarnas 
tidning" frågar hon sig vad det egentligen finns för bevis för att DAMP- problematiken 
med den, som det kan tyckas, ändlösa listan av symptom verkligen beror på dysfunktioner i 
hjärnan. I samma artikel ger hon svaret att man inte vet något alls om detta utan att man 
bara tror. Kärfve menar att om man tänker på detta sätt spelar inte samhället, etiska 
variationer eller barnuppfostran någon större roll. Allt är bara biologi och det är den som 
styr.52  

 
I en artikel i Pedagogiska magasinet angriper Kärfve DAMP- begreppet än värre. Hon 
anser att barn med likartade stresssymptom som utbrända vuxna riskerar att få en DAMP- 
diagnos utan täckning, fastän man inte misstänker de vuxna för några genetiska defekter. 
Hon kallar diagnostiserandet för en "klappjakt på de avvikande" och menar att det är "djupt 
oetiskt".53  
 
Självklart har Kärfve fått många svar på sin artikel. Tore Duvner, barnläkare, barnpsykiater 
och skolläkare, har skrivit en lång artikel i nästkommande Pedagogiska magasin som svar 
på Kärfves kritik. Han skriver att forskning världen över visar att det som regel finns en 
biologiskt begränsande faktor som orsak till att en del barn utvecklas sämre på  vissa 
områden än andra, men han skriver att också missförhållanden i uppväxtmiljön eller 
depressioner kan orsaka avvikande beteende liknande DAMP och ADHD. Han anser också 
att det inte finns någon anledning att överdramatisera diagnoser som DAMP eller ADHD, 
eller sätta likhetstecken mellan dem och hjärnskada. Utredning och diagnos är till för att få 

                                                           
49 a.a. s. 16 
50 Selikowitz M., Upptäck förstå hjälp barn i riskzonen.Uppsala: Förlaget Påfågeln,1996, s. 78- 79 
51 Gillberg C., Ett barn i varje klass. Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1996, s. 44 
52 Kärfve E., Barnen med förkortningar. Stockholm: Lärarnas tidning nr 6/ 00 
53 Kärfve E., Damp- en fantasiprodukt. Stockholm: Pedagogiska magasinet nr 2/ 00 
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reda på vilka svårigheter barnet har och i förlängningen kunna sätta in åtgärder så att skola 
och hemmiljö fungerar.54 

 
Enligt Duvner i samma artikel upplever skolan att allt fler barn är oroliga och har stora 
svårigheter med koncentrationen. Han frågar sig vad det kan bero på. Han skriver att 
ärftligheten för DAMP och ADHD har inte kunnat förändras på så här kort tid, men att 
miljögifter och missbruk skulle kunna bidra till en ökning. Samtidigt har vi i Sverige ett 
gott hälsoläge med en effektiv mödra-, förlossnings- och barnavård. Vad som är tydligt och 
klart är att vi har en förändrad livsstil med ett högre tempo i både familjen, skolan och i 
arbetslivet. Enligt Duvner har vi höjt ribban så högt att barn som tidigare skulle ha klarat 
sig i skolan nu inte längre gör det. Dock menar Duvner att vi nu har lärt oss se symptomen 
på ett annat sätt än tidigare.55  
 
Kärfve ser diagnoserna som orsakade av ett förändrat samhällsklimat, där allt fler slås ut. 
Hon skriver: 
 
 Och i stället för att sänka ribban, medverkar neuropsykiatrin till att behålla
 den på en höjd där den utgör ett ohjälpligt hinder för 10- 20 procent 
 av befolkningen.  

Och framför allt: genom att sjukförklara de barn som inte klarar 
påfrestningarna, ger man fri lejd åt dessa påfrestningar.56  

 
 
4.3.3.    LEDANDE FORSKNING 
 
P O Lindström skriver i Östgötacorrespondenten onsdagen den 30 augusti 2000 att ledande 
forskare på området, som har samlats till en konferens i Stockholm, har dragit slutsatserna 
att "Den främsta orsaken till funktionsstörningarna damp och adhd är biologisk, och fler 
svenska barn med dessa störningar borde få medicinsk behandling".  
Han skriver också: 
 

De senaste forskningsrönen pekar ut tre viktiga orsaker till adhd. Forskare har 
funnit att  vissa delar av hjärnan, som t ex styr finmotoriska rörelser och 
arbetsminnet, är mindre utvecklade hos adhd- barnen. Man har också uppmätt 
lägre blodflöden i delar av hjärnan. Men den orsak som uppmärksammats 
mest är en obalans i mängden dopamin i hjärnan hos adhd- barn. En del 
forskare anser att störningen beror på för lite dopamin, andra att det förhåller 
sig tvärtom.57  

 
 
4.4    VAD INNEBÄR EN DIAGNOS OM DAMP ELLER ADHD  
 
Sedan Gillberg och skolöverläkare Sophie Ekman lät publicera en artikel som beskrev 
neuropsykiatriska problem hos barn och ungdomar i Dagens nyheter för omkring fem år 
sedan, har debatten om diagnoser som ADHD och DAMP stundtals varit mycket 
infekterad. Artikeln hette "Sveriges sannolikt största hot mot folkhälsan". Kärfve har 

                                                           
54 Duvner T., Debattinlägg. Stockholm: Pedagogiska magasinet nr 3/ 00.  
55 a.a. nr. 3/ 00 
56 Kärfve E., inlägg i debatt. Stockholm: Pedagogiska magasinet nr 3/ 00.  
57 Lindström P. O., Östgöta Correspondenten. Linköping, 30/8- 2000 
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skrivit en rad artiklar och gav hösten 2000 ut boken "Hjärnspöken, damp och hotet mot 
folkhälsan" där hon granskar DAMP- begreppets vetenskapliga hållbarhet. Hon konstaterar 
att den medicinska diagnosen DAMP ifrågasätts av barnneurologer både i Sverige och 
utomlands.  
 
Samtidigt har många föräldrar till barn med DAMP/ADHD- symptom verkat ha en klar 
vilja till att få sitt barn diagnostiserat. Vilka är då fördelarna med diagnoserna utifrån 
föräldrars perspektiv?  
 
 
4.4.1    FÖRDELAR MED DIAGNOSERNA 
 
I "DAMP- mammor berättar" kan man läsa om hur några föräldrar har upplevt det att få en 
diagnos på och besked om deras barns handikapp. En mamma anser att det var den 
lyckligaste dagen i hennes liv. Hon såg diagnosen som en bekräftelse på att sonens 
svårigheter inte var hennes eller pappans fel. Det var inte de som hade varit "dåliga" 
föräldrar. Hon tyckte också att sonens framtidsutsikter avsevärt förbättrades i och med 
utredning och diagnos därför att han fick träning i sjukgymnastik och arbetsterapi, assistent 
i skolan och hjälp av speciallärare.58  
Ett annat föräldrapar, som det berättas om i samma bok, anser att diagnoserna är helt 
nödvändiga om barn med DAMP ska få ett hyggligt liv.59  
 
Boëthius och Rydlund skriver att de flesta föräldrar till barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder upplever diagnosen som en lättnad, men att diagnosen ändå är allra 
viktigast för barnet. Barn med DAMP känner tidigt att de är annorlunda, och de behöver få 
veta vad som är fel. Får de inte det känner de sig förvirrade och misslyckade. I och med 
diagnosen får de en förklaring på sina problem. Författarna anser att ju tidigare diagnos 
desto bättre är det. Ju längre tiden går desto svårare har barnet att ta till sig diagnosen.60   

 
Fördelarna som skymtar fram här är att det blir lättare för föräldrarna att förstå sig på 
barnet, att det kan kännas som lättnad för föräldrarna att veta att de inte själva är skuld till 
svårigheterna, att barnet kan känna lättnad över att veta vad som är fel och att det kan vara 
lättare att få extra resurser till skolan. 
 
 
4.4.2  NACKDELAR MED DIAGNOSERNA  
 
Kärfve kritiserar diagnoser som DAMP och ADHD i bl a "lärarnas tidning". Hon menar att 
om man accepterar diagnosen DAMP delar man synen att vissa barn, upp till  
10- 15 %,  är immuna mot alla uppfostringsförsök, och att diagnoserna har blivit sanningar 
som befriar föräldrar och andra ansvariga från en skuldbörda. Hon skriver att inga studier 
visar vad DAMP- diagnosen betyder för de barn som drabbas, men att hennes egna 
kontakter med familjer där ett eller flera barn har diagnosen DAMP endast har visat att 
diagnosen i bästa fall inte gör saken värre. Barnen har beroende på vilken kommun de har 
tillhört antingen fått klara sig bäst de kan, fått en personlig assistent eller helt avstängts 
från skolundervisning. Kärfve anser att barnen har en allmän känsla av att ha flyttats ner 

                                                           
58 Boëthius G. & Rydlund C., Lycklig varannan onsdag. Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1998, s. 70- 71 
59 a.a. s.69 
60 a.a. s.75 
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ordentligt på statusstegen. Många är förvirrade, de har klassats som "handikappade",  bara 
för att de inte knyter skosnörena korrekt eller inte lyssnar på fröken.61  
 
Kärfve menar att diagnosen kommer att följa barnet genom hela livet. Samtidigt har 
föräldrarna rätt att kräva hjälp till sitt barn. Men, frågar sig Kärfve, finns det inte anledning 
att diskutera vilken hjälp barnet ska få, och vad det ska hjälpas mot? Framför allt frågar 
hon sig varför barnet måste få en diagnos och därmed en stämpel för att få hjälp.62  

 
Specialläraren Elisabeth Weissenrieder har bidragit med ett debattinlägg. Hon anser att 
diagnoserna måste ifrågasättas och att skolledare bidrar till cynisk utstämpling av barn. 
Med hjälp av diagnoserna ADHD och DAMP har skolan fått mer pengar till verksamheten. 
Hon menar att skolan tvingar fram diagnoserna genom att kräva dem för extraresurser. Hon 
skriver: 
  

På sjuttiotalet var Kalle stökig på grund av socialt elände, på åttiotalet på 
grund av tidig störning och dålig mor- barn- relation. Idag handlar det om att 
räkna symptom. Kanske kan man förledas att tro att också den här trenden 
"går över", men den här gången håller vi på att handikappa en hel generation 
på mycket lösa grunder.63  

 
Weissenrieder menar att för barnen som får diagnosen DAMP eller ADHD sjunker både 
motivationen och självförtroendet. Hon har länge arbetat med barn som av olika skäl har 
problem med inlärningen, men nu har diagnostiserade barn börjat identifiera sig som sjuka 
på ett annat sätt än tidigare. De kan säga att de inte kan rå för att de inte kan och att de har 
fel i huvudet osv. Hon menar också att omgivningens krav och förväntningar på det 
diagnostiserade barnet sjunker, och att oroliga lärare har sett barn förlora tidigare 
kunskaper i t ex läsning när assistenter tagit över ansvaret för barnets skolgång.64 
 
Susanne Hasselqvist, journalist på Östgöta Correspondenten, har skrivit en artikel om 
Gunilla O Wahlström som har hållit föreläsningar i Linköping för anställda inom skola och 
barnomsorg. I sin artikel skriver Hasselqvist att Gunilla Wahlström, författare och f d 
lärare, anser att förväntningarna vi har på barn är en oerhört viktig faktor för deras 
självförtroende och för hur det går för dem i skolan. Hon menar också att många "trasiga" 
barn, sådana som är födda fullt friska men har skadats av sin uppväxtmiljö, stämplas med 
diagnoser av olika slag. - Det är brottsligt, säger hon. Vi sjukförklarar barnen. Hon anser 
att "risken är stor att de lever upp till förväntningarna".65   
 
Amelie Tham, författare till artikeln "striden om bokstavsbarnen" i Pedagogiska magasinet, 
nov 01, skriver att det är alarmerande med den ökade inskrivningen till grundsärskolan 
som har skett i vissa kommuner mellan 1992 och 1999. Göteborg har den högsta ökningen 
med 148 procent. Diagnoser som ADHD, DAMP och Asperger har ökat med omkring 30 
procent under 90- talet och det har bidragit till att fler barn utreds och intelligenstestas. 
Tham skriver i sin artikel om Leif Elinder, specialistläkare i Uppsala, som sitter med i 
beslutskonferenser som bedömer om en elev ska flyttas till särskolan. Hon skriver att han 

                                                           
61 Kärfve E., Barnen med förkortningar. Stockholm: Lärarnas tidning nr 6/ 00. 
62 Kärfve E., debattinlägg. Stockholm: Pedagogiska magasinet nr 3/ 00 
63 Weissenrieder E., Lydiga skolledare bidrar till cynisk utstämpling. Stockholm: Lärarnas tidning nr 20/ 01, 
s. 39 
64 a.a. s. 39 
65 Hasselqvist S., Barn behöver kloka vuxna. Linköping: Östgöta Correspondenten, 7/ 12- 01, s. A10 
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anser att barn som får låga värden på intelligenstesterna ändå inte behöver vara 
utvecklingsstörda. Det kan finnas många sociala och kulturella anledningar till ett dåligt 
testresultat men har barnet en gång hamnat på särskola är risken stor att 
kunskapsutvecklingen blir lidande pga låga förväntningar på barnets prestationer. Därför 
förblir barnet oftast på särskola.66 
Elinder säger i samma artikel också att: 
 

Hela diagnostiken präglas av ett stort godtycke när det gäller var man drar 
gränsen mellan normalt och onormalt beteende. Och det är oacceptabelt ur 
rättssäkerhetssynpunkt.67  
 

Tham skriver i sin artikel att det ur barnets perspektiv handlar om rättssäkerhet och 
framtida ställning i samhället. En diagnos som ADHD eller DAMP följer ett barn genom 
hela livet. För många föräldrar är diagnosens fördelar enbart kopplade till rätten att få stöd 
med skolan. Tham menar att Annsofi Persson- Stenborg på Skolverket framhåller att alla 
barn har rätt till särskilt stöd om det behövs, och att det inte finns någon grund i 
författningen för att stödet ska vara kopplat till en diagnos.. Men ute i kommunerna är 
ändå rätten till stöd i praktiken ofta kopplad till en diagnos.68   
 
 
4.5     HUR KAN LÄRARE UNDERLÄTTA SKOLVARDAGEN FÖR  DAMP- ELEVER? 
 
4.5.1  METODER 
 
Många barn med avvikande hjärnfunktion har svårare att generalisera. De kan ha svårt att 
uppfatta att två liknande uppgifter eller situationer har något gemensamt. Då blir det svårt 
att dra nytta av tidigare inlärda mönster och metoder när de ställs inför nya uppgifter. 
Därför är det viktigt att hjälpa barnet att förstå systemet i uppgiften, så att det inte planlöst 
provar sig fram på måfå. 69 
 
Om vissa funktionshindrade barn inte kan lära sig systemet får man försöka överinlära den 
önskade metoden. Samtidigt måste man visa vilka begränsningar den speciella metoden har 
för att den inte ska bli "fastlåst". Om barnets val av arbetsmönster är mycket slumpartade 
eller mycket fastlåsta kommer inlärningen alltid att vara mycket trög. Därför behöver 
barnen hjälp med att lära sig några metoder och hjälp med att bedöma när det ena eller 
andra förfaringssättet kan användas. Metoderna måste oftast läras in mycket grundligt. 
Likaså när man hjälper barnet att systematisera kunskapen för att den skall kunna 
generaliseras gäller det att arbeta med mycket små steg.70 
 
För att inte olika uppgifter ska bli så uppmärksamhets- och energikrävande bör de 
upprepas många gånger så att de till slut blir automatiserade, dvs att de utförs utan att 
eleven behöver anstränga sig så mycket.71  

                                                           
66 Tham A., Striden om bokstavsbarnen. Stockholm: Pedagogiska magasinet, nr 4/ 01, s.64 
67 a.a. s.64 
68 a.a. s.67  
69 Freltofte S., Utvecklingsmöjligheter för barn med avvikande hjärnfunktion. Stockholm: Bokförlaget Natur 
och Kultur, 1999, s. 30. Originalutgåvans titel: Udviklingsmuligheter for barn med hjerneskader. Valby: 
Borgens Forlag, 1991. 
70 a.a. s.31 
71 a.a. s.33 
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Selikowitz skriver att det är viktigt att DAMP- eleven inte blir överlastad med uppgifter 
som kräver mycket uthållighet. En lösning i t ex matematik skulle kunna vara att barnet 
löser vartannat matteproblem. För att barnet ska kunna få överblick över andra uppgifter 
bör de delas upp i mindre avsnitt och en uppgift åt gången ska presenteras för barnet.72 
 
Freltofte poängterar att alla barn med DAMP är olika. DAMP- symptomen uppstår i 
skärningspunkten mellan barnets hjärnbaserade svårigheter, uppväxtförhållanden och de 
speciella begåvningar barnet har fötts med. Två barn med exakt samma typ av DAMP kan 
därför uppföra sig helt olika. Freltofte menar att det i det pedagogiska arbetet  behövs 
kunskap om vilka hjärnområden som fungerar bra och vilka som har en bristfällig funktion. 
Om ett barn inom ett område har sådana hjärnbaserade svårigheter att en inlärning är 
omöjlig, är det meningslöst att träna det området. Träning inom ett område ger bara resultat 
om barnet har en utvecklingspotential inom det område det gäller. Därför är det viktigt att 
de vuxna omkring barnet gemensamt bestämmer vad och vilka områden som ska tränas, 
samtidigt som man låter bli att rätta barnet inom de områden man inte arbetar med.73   
 
Widerlöv anser att elever med mycket dålig finmotorik kan vara betjänta av att använda 
dator vid skrivövningar. Risken är annars stor att de får koncentrera sig så mycket på att 
föra pennan att ingen kraft blir över till själva skrivandet. Träning på pennfattningen får 
barnet om det får uppgifter som att fylla i teckningar, "rita siffer- figurer" och liknande. Då 
kan ett plastgrepp på pennan hjälpa barnet att lättare hålla pennan rätt.74  
 
 
4.5.2   STRUKTUR 
 
De allra svåraste DAMP- fallen kommer till Solveig Laurin, speciallärare på Folke 
Bernadotteskolan. I över tio år har hon lett en klass för pojkar med svår MBD/ DAMP, 
som är mellan sju och nio år när de kommer. Hennes främsta råd till andra lärare för 
DAMP- barn är att man så mycket man kan ska undvika "döda pauser" när barnen inte vet 
vad de ska göra. De ska ha lekmaterial och sysselsättning hela tiden, annars blir det lätt 
skrik, spring eller kastande. På Bernadotteskolan finns inte ens på rasterna några 
obevakade ögonblick. Två av tre anställda är ute på skolgården tillsammans med barnen på 
rasten, medan den tredje förbereder nästa lektion för att allt sedan ska finnas till hands. 
Efter skolans slut, mellan kl. 14 och 16.30, går eleverna på ett specialfritids, där de också 
kontrolleras lika noga. Varje skoldag har en likadan, fast struktur. 75 
 
Weissenrieder, som starkt ifrågasätter diagnoserna ADHD och DAMP, menar att den 
pedagogik som stökiga barn behöver är densamma- med eller utan diagnos: Det ska vara 
tydliga gränser, enkla och tydliga instruktioner, struktur, delaktighet och handling.76 
 
 
 
                                                           
72 Selikowitz M., Upptäck förstå hjälp- barn i riskzonen. Uppsala: Förlaget Påfågeln, 1996, s. 132.  
73 Freltofte S., Att stödja barn med DAMP. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1998, s. 13-16. 
 
74 Widerlöv M., Att handskas med "skitungar" del II- en pedagogisk handbok för skolan. Hammarö: 
Gravander & Widerlöv förlag, 1999, s. 22 
75 Beckman V., Projektet.  Att leva med barn med DAMP, dyslexi och Asperger syndrom.  
Stockholm: Bokförlaget Cura AB, 1997, s. 123-124 
76 Weissenreider E., Lydiga skolledare bidrar till cynisk utstämpling. Stockholm: Lärarnas tidning nr 20/01, 
s. 39 
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4.5.3   MOTIVATION 
 
Barn som har nedsatt eller förändrad neuropsykologisk funktion pga skador i eller långsam 
utveckling av hjärnans funktioner blir inte motiverade av att få reda på att de kommer att 
klara något om ett halvår eller ett år. Tidsdimensionen säger inte varken nybörjaren i 
skolan eller barn med cerebral dysfunktion särskilt mycket, eftersom den färdigheten inte 
är utvecklad. T o m hos det normala barnet blir tidsdimensionen, som har sin plats i främre 
delen av hjärnan, färdigmyeliniserad först vid puberteten. Därför har barn med 
inlärningssvårigheter lättare att bli engagerade om uppgiften är självmotiverande eller 
intressant. Det ska vara kortsiktiga mål som gör vardagen lättare/ roligare idag eller 
imorgon. Det som har lärts in ska alltså användas här och nu.77 
 
Laurin arbetar mycket med skapande verksamhet, där pojkarna får pröva olika material. 
Hon menar att DAMP- eleverna ofta har skapande talanger och att det är viktigt att ta vara 
på den sidan. De här barnen har så många misslyckanden bakom sig att de behöver få 
känna sig duktiga och därmed utvecklas. Laurin anser att det gäller att belöna och 
uppmuntra och ha roligt, allt inom fasta ramar, för att vända den nedåtgående spiralen de 
ofta är i.78 
 
Också Weissenrieder menar att kreativa arbetsmetoder är bäst för de "stökiga barnen"- med 
eller utan diagnos. Till de kreativa tillskriver hon bild, att skriva berättelser, sagor, drama 
och rytm. Hon menar att det gäller att få barnen att känna sig duktiga och väcka deras 
glädje och lust att lära sig.79  
 
Freltofte anser att det är mycket viktigt att läraren försöker bygga vidare på barnets starka 
sidor. Vi mår alla bäst när vi får känna att vi kan det vi gör. Hon menar att hos barn med 
hjärndysfunktion är skillnaden mellan starka och svaga sidor ofta stor, och att det 
vanligaste pedagogiska handlandet ofta innebär en massiv träning av de svaga sidorna. För 
barnet innebär det bara det ena misslyckandet efter det andra. Freltofte skriver:  
 

Rent symboliskt kan man säga att neuropedagogiken inte försöker hänga upp 
jackan på en krok som inte existerar, i tron att den ska växa ut. Istället letar 
men reda på en befintlig spik som man kan hänga jackan på.80  
 

Freltofte skriver också att en starkt motiverande faktor är att barnet verkligen tror på att 
uppgiften är möjlig att genomföra. Den funktionshindrade eleven har svårt att få en 
överblick över kraven vid nya uppgifter. Då vet han/ hon inte heller vad som förväntas. 
Uppgiften kan vara lättare att göra om den delas upp i mindre delar som presenteras en och 
en, och att läraren ser till att den enskilda uppgiften har klarats av innan man går vidare till 
nästa.81  
 
 
                                                           
77 Frltofte S., Utvecklingsmöjligheter för barn med avvikande hjärnfunktion. Stockholm: Bokförlaget Natur 
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Bokförlaget Cura AB, 1997, s. 123 
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80 Freltofte S.,Utvecklingsmöjligheter för barn med avvikande hjärnfunktion. Stockholm: Natur & Kultur, 
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4.5.4   INSTRUKTIONER 
 
Enligt Selikowitz är barn med ADD dåliga på att lyssna, och läraren måste först och främst 
försäkra sig om barnets uppmärksamhet när det ska få en instruktion. Vanligtvis är det 
nödvändigt att stå framför barnet, kanske t om röra vid det för att vara säker på att han/ hon 
lyssnar. Sedan ska instruktionerna vara så korta och klara som möjligt. Man ska undvika 
att ge instruktioner med flera olika moment på en gång. Många av dessa barn har problem 
med korttidsminnet och har svårt att komma ihåg en instruktion i flera steg. Man måste 
också försäkra sig om att barnet har förstått instruktionen.82  
 
Freltofte skriver att det generellt sett oftast är bättre att berätta för DAMP- barnet vad det 
får lov att göra i en situation än att utfärda en massa förbud. På det viset ligger den vuxne 
före hela tiden och fungerar som en bättre vägledare för barnet. 83   
 
 
4.5.5     LÄRARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
 
Widerlöv menar att skolan kommer att misslyckas med barn som har neuropsykiatriska 
funktionshinder så länge som man inte verkligen försöker förstå att barnens handlande är 
logiska konsekvenser av att vissa funktioner saknas. De som arbetar med barnet måste 
konkretisera innebörden av den neurologiska avvikelsen. Används diagnosen som en 
"ursäkt" för dåligt beteende gör man barnet en otjänst. Hon skriver att utredningen och 
diagnosen bör vara ett sätt att nå ökad förståelse för barnets beteende. Utredningen ska 
också tydliggöra barnets starka och svaga sidor så undervisningens målsättningar blir 
realistiska. Hon poängterar att det viktigaste att inse är att det inte går att straffa eller fostra 
bort dessa psykologiska konsekvenser. Det som saknas måste tränas upp och kompenseras 
utifrån.84  
 
Man ska också tänka på att det för eleven kan vara ett sekundärt problem att klara av själva 
skolarbetet. Eleven får nästan aldrig beröm eller uppskattning för det kanske svåraste av 
allt- att kunna sitta kvar på stolen, och att kunna låta bli att låta sig styras av olika impulser. 
Läraren kanske aldrig får veta hur svårt och ansträngande det är för eleven, men han/ hon 
kan vara helt slutkörd efter skoldagens slut.  
 
 
4.5.6       BETEENDETRÄNING 

 
Laurin har ett beteendeprogram där man arbetar på att praktiskt lära barnen olika 
handlingsmönster för att de ska lyckas bemästra sina svårigheter när det gäller aggression 
och liknande. Målsättningarna görs upp tillsammans med elev och föräldrar. Barnen får 
snabba och påtagliga belöningar när de lyckas klara olika saker. Bestraffningar däremot 
används absolut inte, det anses på skolan vara helt fel väg. Beteendemodifieringen sker 
under väl kontrollerade former och med positiva medel.85 
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5 RESULTAT 
 
5.1 INLEDNING 
 
Namnen i följande intervjuer är av anonymitetsskäl helt fiktiva. En sammanfattning av 
resultatet följer i Resultat diskussion.  
 
5.1.1 INTERVJU 1  
 
Föräldrarna fick en diagnos på sitt barns svårigheter år 01, när barnet var 11 år. 
 
Fråga 1: Blev det någon skillnad på hur det var i skolan efter diagnosen? 
 
Det blev ingen större skillnad, faktiskt. Jonas har fått mycket hjälp, han hade haft en 
assistent i skolan i flera år, redan innan han fick diagnosen. Enda skillnaden var kanske att 
vi fick ett bättre samarbete med hans lärare efter diagnosen, det är t ex bestämt precis vilka 
dagar han ska göra den eller den läxan, och vi har det på samma sätt varenda vecka. En 
gång varannan vecka går jag till skolan och pratar med läraren, och jag får information om 
vad de håller på med i klassen. Det är jättebra för då kan jag hjälpa Jonas med annat 
skolarbete också, och inte bara med läxorna.  
 
Fråga 2: Förändrade diagnosen något i hemmet för ert barn? 
 
Ja, allt blev mycket bättre. Förut var det bara bråk här hemma hela tiden, om läxor, om 
tider, ja, om allt faktiskt. Fastän diagnosen var fruktansvärt deprimerande var det jätteskönt 
att få veta vad som var fel, och vad vi kunde göra åt det. Vi fick mycket råd och 
information när Jonas fick sin diagnos, vi hade ingen aning om att det ens fanns något som 
hette DAMP förut. Nu fick vi lära oss en massa, och klarar av honom mycket bättre. Nu 
vet vi t ex hur vi ska göra för att han ska kunna koncentrera sig när han ska göra sina läxor. 
Det är nog på grund av att det är så pass bra hemma nu, som det går så mycket bättre i 
skolan. Nu är vi tålmodigare, men samtidigt mer konsekventa och bestämda. Vi kan förstå 
honom nu på ett helt annat sätt. Men fastän vi är mer förstående vill vi inte "sopa in något 
under DAMP/ ADHD - mattan", som en assistent sa. Vi försöker istället nästan ännu mer. 
 
Det allra bästa för Jonas tror jag är att vi inte blir så frustrerade längre när han gör samma 
fel för hundrade gången, förut var det som att drabbas av en sådan maktlös, hopplös känsla 
hela tiden. Min man och jag fick gå till en familjerådgivare en gång i veckan efter 
diagnosen några gånger. Det var jättebra, vi började skriva upp allt som Jonas gjorde och 
när vi sedan kom till familjerådgivaren satt vi bara och öste ur oss all ilska. Då gick det 
över på något sätt. En sak som vi alltid har lidit av är att det aldrig har funnits någon att 
prata med om Jonas, eftersom föräldrar till "normala" barn inte alls har samma erfarenheter 
av barnuppfostran som vi.  
 
Fråga 3: Har ni märkt någon påverkan på Jonas självförtroende efter diagnosen?  
 
Han pratar aldrig om sitt handikapp. När vi fick veta det talade vi om det för hans assistent, 
och då sa han att det var brukligt att han som assistent skulle berätta det för Jonas. 
Assistenten menade att det bästa för Jonas var att det inte gjordes någon stor sak omkring 
det här med diagnosen, utan han själv skulle förklara alltihop för Jonas. Jonas har aldrig 
frågat oss något om vad diagnosen innebär eller något annat om DAMP. Men jag tror att 
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han tycker det är skönt att veta varför han känner sig annorlunda och varför han har svårt 
med vissa saker som inte är något svårt för andra.  
Jonas har inte så bra självförtroende direkt, men det hade han inte innan han fick sin 
diagnos heller. Han är inte deprimerad så ofta nu, bara ett litet tag innan han fick sin 
diagnos gick han ut och la sig på vägen och sa att han ville bli överkörd, det var 
fruktansvärt. Han var väldigt labil, ja, han verkar må bättre allmänt sett nu.  
 
Fråga 4: Har ni märkt någon påverkan på Jonas motivation för skolarbetet? 
 
 Han jobbar mer med skolarbetet nu och verkar tycka det är roligare. Det kan ju bero på att 
det går bättre för honom nu, när han hänger med och har fått ordning på att göra sina läxor.  
 
Fråga 5: Vad tycker ni är viktigt att läraren gör för att skolan ska fungera bra för 
barn som är som Jonas? 
 
Läraren betyder jättemycket för hur det fungerar! Först och främst måste läraren vara 
bestämd och det måste vara lugn och ro i klassen. Det får inte vara en massa spring med 
lärare eller andra som kommer och går. Det allra viktigaste, tror jag, är att läraren vet om 
att Jonas har det här handikappet och vet hur jobbigt det är för honom att koncentrera sig. 
En dag kom Jonas hem och sa att han hade fått tre stjärnor i sin mattebok för att han hade 
suttit still i 35 minuter och räknat. Han var  jätteglad! Det är viktigt att läraren tar hänsyn 
till hans handikapp och berömmer honom efter hans förmåga och inte bara efter antalet 
rätta tal. Det är viktigt att läraren tycker om Jonas fastän han är som han är.  
 

XXXXX 
 
 
  
5.1.2 INTERVJU 2 
 
Intervju med Anna, ensamstående mamma till Mattias som föddes år 78. Mattias fick 
diagnosen grov DAMP när han var 12 år. 
 
Fråga 1: Blev det någon skillnad på hur det var i skolan efter diagnosen? 
 
Någon assistent i skolan var det aldrig tal om, men det var väl inte lika vanligt på den 
tiden. Diagnosen förändrade inte något. Jag talade om att Mattias hade DAMP för lärarna, 
men de fattade aldrig problematiken och de tog inte reda på något om DAMP heller. Så 
fort det var något klassen skulle göra, t ex åka skridskor, så sa ju lärarna det först i skolan. 
När Mattias kom hem kunde han bli så orolig, ja helt förstörd, för att han inte hade hört 
eller inte kom ihåg. Han ville aldrig ringa till en kompis och fråga, nej då skulle ju 
kompisen tro att han var dum i huvudet. Jag sa till lärarna att det räckte med att Mattias 
fick en lapp med sig hem, men de förstod aldrig hur viktigt det var och därför brydde de 
sig inte om någon lapp. Han skulle ha behövt lappar om läxor också. 
 
Fråga 2: Förändrade diagnosen något hemma för ert barn? 
 
Här hemma var diagnosen en lättnad på grund av att jag fick en förklaring men det blev ju 
svårare ur uppfostringssynpunkt. Jag blev så osäker på hur mycket krav som man kunde 
ställa. Vi fick en psykolog precis efter diagnosen som Mattias och jag skulle gå till en gång 
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i veckan. Så fick vi olika uppgifter av honom. Mattias skulle till exempel lära sej att spela 
spel och förlora utan att bli arg. Så vi satt hemma och spelade och det funkade ju inte, han 
fick bara raseriutbrott. Det var likadant med det andra och det tredje vi skulle göra. Vi gick 
till psykologen fyra gånger, och sedan vägrade Mattias att följa med längre så det rann ut i 
sanden. Jag tyckte det var lika bra, faktiskt. Besöken där gav inte något.  
 
Men jag lånade böcker på biblioteket om DAMP och fick därigenom lite stöd och hjälp. 
Jag läste allt jag kom över. Mattias kunde vara så trög i vissa ämnen, men om han satt själv 
i ett rum här hemma och gjorde någon läxa märkte jag att det inte alls gick så illa när det 
inte var något i närheten som distraherade honom. Han var duktig i praktiska saker, han 
hade väldigt lätt för att t ex lära sig spela gitarr , han blev jätteduktigt snabbt. Efter ett tag 
blev det åtminstone lite bättre här hemma. Men utan samarbete med lärarna hjälpte det inte 
att jag visste vad man kunde göra i olika situationer, eller hur man kunde hjälpa Mattias 
med skolan.  
 
Fråga 3:Märkte du någon förändring av Mattias självförtroende efter diagnosen? 
 
Hans självförtroende blev lidande efter diagnosen. Han tyckte det var som att få en 
stämpel, han skämdes över det och kände sig udda. Fast det var nästan lika illa innan. En 
gång när han var åtta sa han: "Det är ingen som förstår mig, inte ens du, mamma." Han sa 
det så allvarligt, eller eftersinnande, precis som att han verkligen förstod att han var 
annorlunda fast han var så liten då.  
 
Fråga 4: Märkte du någon förändring av motivationen för skolarbetet efter 
diagnosen? 
 
Motivationen för skolarbetet var lika med noll både innan och efter diagnosen. Skolan var 
en ren katastrof och det blev bara värre för varje år.   
 
Fråga 5: Vad tycker du är viktigt att läraren gör för att skolan ska fungera bra för 
barn som är som Mattias var?   
 
Jag tycker det viktigaste är att de försöker sätta sig in i barnens situation och att de vet vad 
som gör att barnen är som de är. Specialutbildning, med andra ord.  
 

XXXXX 
 

 
5.1.3 INTERVJU 3 
 
Intervju med Ingela, mamma till Peter, 14 år. Peter fick diagnosen DAMP år 2001, när han 
var 11 år. 
 
Fråga 1: Blev det någon skillnad på hur det var i skolan efter diagnosen? 
 
Ja, verkligen! Då hade jag det svart på vitt att han behövde hjälp, jag hade ett papper att 
visa upp. Det behövdes verkligen. Jag hade i princip fått gå med till klassrummet och sitta 
där i två veckor innan han ens fick den allra minsta hjälp. När jag hade diagnosen kunde 
jag få med både rektorn och läraren till BUP och sitta med där och det var ju helt enkelt för 
att de skulle förstå vad Peter behövde för att lära sig och för att de skulle förstå vad DAMP 
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är. Då begrep de hur svårt han har det med koncentrationen och han fick ett eget litet rum 
där han kunde sitta ibland. Han fick en dator, eller fick och fick, det var vi som bekostade 
den åt honom. När han fick en assistent använde vi diagnosen för att hon skulle se precis 
vad det var som Peter behövde hjälp med, och för att visa vad bokstäverna DAMP stod för.  
 
Fråga 2: Förändrade diagnosen något i hemmet för Peter? 
 
För mig själv var det viktigt med diagnosen för att jag kunde sluta tänka på vad jag hade 
gjort för att det skulle bli som det blev; istället för att anklaga mig själv kunde jag 
koncentrera mig på Peter och på vad han behövde för att det skulle bli bra. 
 
Efter diagnosen fick jag också bidrag ifrån försäkringskassan för att jag inte kunde jobba, 
och det var också bra för Peter, eller det var nödvändigt för att han skulle få med sig det 
han behövde för dagen och för att han överhuvudtaget skulle komma iväg. 
 
Fråga 3: Märkte du någon förändring av Peters självförtroende efter diagnosen? 
 
Självförtroendet har förbättrats, men han måste fortfarande bevisa att han kan, han behöver 
bekräftelse och beröm för allt han har gjort. Men han skäms för att han har DAMP. Han 
skäms för att han inte fixar sådant som andra barn gör, ja, för att han inte fixar "dagens 
grejer" själv. Om någon i skolan säger något, dampunge eller så, så blir han jätteledsen. 
Men innan han fick diagnosen skämdes han också, och det var värre när han inte visste vad 
svårigheterna berodde på. Självförtroendet har mycket med skolarbetet att göra, det dalar 
och stiger beroende på hur dagen har varit. Men skolarbetet går ju så pass bra nu, när han 
började högstadiet räckte det med en resurslärare i klassen. Han har alltså ingen egen 
assistent nu och har inte gått på BUP på två år. Det tror jag aldrig att han hade fixat om han 
inte hade fått den hjälpen han behövde, då när det var som jobbigast. 
 
Fråga 4: Märkte du någon förändring av Peters motivation för skolarbetet efter 
diagnosen? 
 
Ja, så fort han fick hjälp och begrep vad det var han skulle lära sig blev det mycket bättre 
med motivationen. 
 
Fråga 4: Vad tycker du är viktigt att läraren gör för att skolan ska fungera bra för 
barn som är som Peter? 
 
Det viktigaste är att se till barnets speciella behov, att se vad just det här barnet behöver 
och få en trygg situation för det. Det kanske kan räcka med att ha barnet därframme, och 
när han blir stökig eller orolig kan man lägga handen på axeln. Att han får ha samma 
kompisar som vanligt omkring sig. Det är också trygghet. Att dagen är inrutad. Små saker 
kan vara så viktiga. För Peter är det jätteviktigt med beröm. Varje lektion när han har utfört 
sina uppgifter får han sitta vid datorn en stund, eller spela kort, antingen med resursläraren 
eller läraren. Det är en sorts belöning och beröm. 
 
En annan viktig sak är att läraren kan ringa hem till föräldrarna och utan att låta 
anklagande fråga "vad kan vi göra för att det ska bli bättre här i skolan". Föräldrarna 
kanske har bra idéer och de kan tipsa om hur de brukar göra hemma. Det blir en trygghet 
för barnet att de vuxna omkring det är på samma sätt.   
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xxxxx 
 
 
5.1.4 INTERVJU 4 
 
Intervju med föräldrarna till Hanna 12 år, som fick diagnosen DAMP år 2001. 
 
Fråga 1: Blev det någon skillnad på hur det var i skolan efter diagnosen? 
 
Jag tror att skillnaden i så fall mest var att det var lättare för skolan och läraren att de visste 
exakt vad Hanna hade svårt för. Hanna hade så svårt att lära sig det hon skulle innan 
diagnosen fast hon hade fått gå till speciallärare ända sen i slutet av ettan och hade extra 
hjälp i klassrummet ett par timmar i veckan. Efter utredningen och diagnosen var det som 
att Hanna tyckte att det gick lite lättare. På utvecklingssamtalen verkar det som att läraren 
tycker att det är ganska okej. Samtalen har tagit lite kortare tid för varje termin. 
 
Fråga 2: Förändrade diagnosen något i hemmet för Hanna? 
 
Det som förändrade något var i så fall att det gick bättre i skolan. Vi behövde inte tjata lika 
mycket för att hon skulle göra sina läxor och vi behövde inte vara så oroliga för att hon inte  
skulle lära sig det hon behövde kunna. När jag tänker på läsläxorna hon hade på lågstadiet, 
ja det var tufft.  
 
Fråga 3: Märkte ni någon förändring av Hannas självförtroende efter diagnosen? 
 
Nej, det gjorde vi inte. Hon var nog lite för liten för att tänka så mycket på det där med 
DAMP och diagnoser. Vi pratade inte heller mycket om det med henne, för att hon inte 
skulle behöva tänka på det. Det behövdes inte för Hanna har aldrig gått och funderat på 
varför något är si eller så. Fastän Hanna har svårt för att sitta stilla håller hon inte på och 
bråkar jämt och ständigt. Det märks inte hela tiden att hon har DAMP, om du förstår vad 
jag menar. Hon har svårt med koncentrationen och med att lära sig nya saker, men har hon 
väl bara fattat vad det nya går ut på, så har hon inte svårare för det än någon annan. Hon 
har svårt för att förstå sig på andra; vi får ha många och långa diskussioner med henne ofta. 
Men det är ingenting som påverkar Hannas självförtroende, för hon tycker nog allmänt att 
det är andra som beter sig konstigt och onödigt komplicerat. Hon har överlag ett väldigt bra 
självförtroende, och har alltid haft det. 
 
Fråga 4: Märkte ni någon förändring av Hannas motivation för skolarbetet efter 
diagnosen? 
 
Enda skillnaden var, som jag sa, att hon verkade tycka att vissa saker gick lättare. Då får 
man väl automatiskt lite större motivation. 
 
Fråga 5: Vad tycker ni är viktigt att läraren gör för att skolan ska fungera bra för 
barn som är som Hanna? 
 
Vi tycker det är viktigt att läraren är förstående, och anstränger sig för att se vad som är fel. 
Det är ju också jätteviktigt att man hittar lösningar på problemen. Ofta är det sådana små 
saker som kan göras för att det ska bli mycket bättre.  
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xxxxx 
 
 
5.1.5 INTERVJU 5 
 
Intervju med mamman till Olle 16 år, som fick diagnosen DAMP 1998. 
 
Fråga 1: Blev det någon skillnad på hur det var i skolan efter diagnosen? 
 
Skillnaden var bara att Olle fick en assistent som han gick och drog med hela dagarna. 
Annars hände ingenting särskilt! Det var som att läraren trodde att hon bara kunde överlåta 
hela ansvaret för Olle till en helt outbildad assistent. Läraren klagade på att Olle störde de 
andra på lektionerna, men var tänkte hon sig att han skulle vara, ja, jag bara frågar! Ibland 
när Olle kom hem kunde han säga att han hade suttit i uppehållsrummet hela förmiddagen 
med assistenten och spelat kort eller att han hade spelat spel på datorn lika länge. Så där 
höll det på av och till i två månader och sedan ringde jag till rektorn och krävde att ett 
åtgärdsprogram skulle göras. Och det tog ett tag innan det var klart. Det var nästan bättre 
innan diagnosen för då var han åtminstone i klassrummet mer. Det var nästan en hel termin 
som gick till spillo för Olle. Terminen därpå fungerade skolan bättre än vad den hade gjort 
nån gång innan, med mycket mindre bråk. Då hade klassen också en ny lärare. 
 
Fråga 2: Förändrade diagnosen något i hemmet för Olle? 
 
Ja, det var ju mycket enklare att veta hur vi skulle bära oss åt med honom när vi hade en, 
tja, bruksanvisning på hur man gör. Det fick vi i och med diagnosen. Vi lusläste allt 
material om DAMP som vi fick, och läste vad andra föräldrar skrivit, och då blev det bättre 
på en gång. Huvudsaken är att man vet vad som är fel, ja, jag tror inte det finns något värre 
än att ha ett barn som beter sig på ett, för en själv, helt absurt sätt, och man inte alls 
begriper vad som är fel. Vi misstänkte länge innan diagnosen att Olle hade någon slags 
störning, och visst, DAMP är ju en störning, men vi tänkte oss mycket värre skador. Det 
var ju så svårt att lära honom ens den enklaste sak, men när vi visste hur vi skulle gå till 
väga var det inte alls så svårt. Det är bara av en så oerhörd betydelse hur han lär sig.    
 
Fråga 3: Märkte ni någon förändring av Olles självförtroende efter diagnosen? 
 
Fast han tyckte att det var roligt med spel och data och gå på promenader sjönk 
självförtroendet väldigt den där första tiden. Han kom ju efter och barn vet så väl att de 
måste lära sig. Sedan kanske de inte orkar anstränga sig till max alla gånger, men innerst 
inne så förstår de att det inte är så det är meningen att det ska gå till. Så fort det blev 
ordning och reda med hans åtgärdsprogram och det följdes upp ordentligt i klassen blev det 
jättebra med självförtroendet. På Olle är självförtroendet helt beroende av hur det går med 
skolarbetet, idrotten (han spelar ishockey)och kompisarna. Att han har DAMP har han 
aldrig brytt sig om. 
 
Fråga 4: Märkte ni någon förändring av Olles motivation för skolarbetet efter 
diagnosen? 
 
Så fort det blev ordning och reda med vad han skulle göra, blev han motiverad att jobba. 
Det kanske berodde på att han fick mer hjälp än tidigare. Den nya läraren verkade veta rätt 
mycket om DAMP och hur man kan göra. Olle verkade få mer förståelse för att han var 
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jobbig ibland, och därmed kanske han fick mer beröm när han klarade att sitta stilla en 
längre stund. Det är ganska viktigt för Olle med beröm. Det är som att då, när han får det, 
förstår han att det han gjort är rätt och som det ska vara. Om man bara säger att ja, ja, det 
där är okej, så verkar han tro att det kanske inte är rätt. Det är väldigt viktigt för honom att 
det är rätt. 
 
Fråga 5: Vad tycker ni är viktigt att läraren gör för att skolan ska fungera bra för 
barn som är som Olle: 
 
Ja, det är lätt att svara på. Ordning och reda och klara gränser. Det måste märkas när 
barnen gör rätt eller fel, med beröm eller skäll.  
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6   RESULTAT DISKUSSION 
 
6.1 INLEDNING 
 
När jag började arbetet med intervjuerna med föräldrar till DAMP- diagnostiserade barn 
var min tanke den att jag skulle få svar på hur och vad med barnets skol- och hemsituation 
som kan förändras av en diagnos och hur och om barnets självförtroende och motivation 
för skolarbetet kan påverkas. Jag ville också ta reda på vad föräldrar anser är viktigt för 
barnet när det gäller lärarens arbete. I det här avsnittet sammanfattar och redovisar jag de 
resultat som jag tycker har kommit fram i intervjuerna. Jag kommer att jämföra svaren 
fråga för fråga och se om föräldrarna har samma uppfattningar eller om svaren skiljer sig 
mycket från varandra.  
 
 
6.1.1   HUR OCH VAD I BARNETS SKOL- OCH HEMSITUATION KAN FÖRÄNDRAS 
AV EN DAMP- DIAGNOSTISERING?  
 
Intervju 1: Föräldrarna fick en diagnos på sitt barns svårigheter år 01, när barnet var 11 år. 
 
Föräldrarna menar att deras barn hade fått mycket hjälp i skolan och att barnet hade en 
assistent i skolan innan diagnosen. Skolsituationen har ändå förändrats betydligt till det 
bättre därför att hemsituationen blev mer harmonisk och därför att samarbetet mellan  
föräldrarna och läraren ökade. Föräldrarna säger sig ha fått mycket information efter 
diagnosen som hjälper dem att förstå barnet och till att veta hur de ska göra med läxor och 
tider. Något som också har förändrats till det bättre efter diagnosen är samarbetet med 
läraren.  
 
Intervju 2: Mamman fick besked om sitt barns diagnos 1990, när barnet var 12 år. 
 
Mamman tycker att barnets skolsituation var en "katastrof", och att ingenting blev bättre 
efter diagnosen. Inga åtgärder vidtogs. Hon beskriver sitt försök att få igång ett samarbete 
med lärarna som att "de fattade aldrig problematiken" och när det gäller hemmeddelanden 
med att "de förstod aldrig hur viktigt det var". Hon menar att lärarna på skolan inte visste 
något om DAMP och heller inte visade något intresse för att få veta. Hon säger också att 
eftersom hon inte fick igång något samarbete med lärarna hjälpte det inte barnets situation i 
skolan att hemsituationen blev "bättre efter ett tag". 
 
Intervju 3: I intervju 3 fick sonen diagnosen DAMP år 2000 när han var 11 år. 
 
Enligt mamman förändrades situationen i skolan helt och hållet av diagnosen. Då hade hon 
"svart på vitt att sonen behövde hjälp" och därmed kunde hon kräva att han fick den 
hjälpen. När mamman hade en diagnos kunde hon kräva att hennes barn fick en assistent 
och att rektor och lärare var med vid ett möte hos Barn- och Ungdomspsykiatriska 
avdelningen. Därmed fick han ett eget rum där han bättre kunde koncentrera sig.  
Mamman fick också bidrag från försäkringskassan för att hjälpa Peter att "komma iväg" på 
morgonen, något som också är av betydelse. Diagnosen användes också för att man skulle 
se precis vad Peter hade svårigheter med för att man skulle veta vilken hjälp som 
behövdes. 
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Intervju 4: Dottern fick diagnosen DAMP år 2001 när hon var 10 år. 
 
Enligt föräldrarna var det lättare för skolan och läraren att veta "exakt vad Hanna hade 
svårt för". Föräldrarna menar att det verkar som att Hanna tyckte att skolarbetet gick lättare 
efter diagnosen. De behövde inte tjata och vara oroliga lika mycket. 
 
Intervju 5: Sonen fick diagnosen DAMP 1998 när han var 11 år gammal. 
 
Precis efter diagnosen blev skolsituationen värre. Mamman tycker att "Olle fick gå och 
dra". Efter åtgärdsprogram och ny lärare gick det dock "bättre i skolan än nån gång innan". 
Enligt mamman blev det mycket lättare att handskas med sonen när hon visste vilket 
handikapp han hade och eftersom hon kunde läsa sig till hur man skulle agera.  
 
Sammanfattning:  
I tre av intervjuerna kan man se att diagnosen hjälpte barnet i skolan, och att den i intervju 
5 hjälpte efter ett tag. Att den hjälpte berodde antingen på att föräldrarna klarade av 
hemsituationen bättre och därmed fick till en bättre skolsituation, för att samarbetet mellan 
föräldrar och lärare ökade, för att skolan hade lättare att se vilken hjälp som behövdes 
sättas in och till sist för att den fungerade som påtryckningsmedel för att hjälp skulle sättas 
in överhuvudtaget. 
 
 
6.1.2    PÅ VILKA SÄTT KAN BARNETS SJÄLVFÖRTROENDE OCH MOTIVATION 
INFÖR SKOLARBETET FÖRÄNDRAS AV EN DAMP-DIAGNOSTISERING ENLIGT 
FÖRÄLDRAR? 
 
Intervju 1: 
Det är lite oklart om Jonas självförtroende har blivit bättre efter diagnosen, men han mår 
tydligt bättre. Föräldrarna säger att "han är inte deprimerad så ofta nu" och att "han verkar 
må bättre allmänt sett". Motivationen för skolarbetet har förbättrats. Jonas "hänger med".  
Han har också fått ordning på sina läxor. Det är en direkt följd av diagnosen eftersom det  
var då som föräldrarna och läraren började samarbeta mer. 
 
Intervju 2: 
Mattias självförtroende blev sämre efter diagnosen och motivationen för skolarbetet var 
oförändrad.  
 
Intervju 3: 
En direkt följd av diagnosen för Peter var att motivationen för skolarbetet enligt mamman 
blev mycket bättre eftersom han efter den fick den hjälp han behövde. Mamman  menar 
också att självförtroendet har stärkts, och att det har mycket med skolarbetet att göra. Dock 
skäms Peter för att han har DAMP, men han skämdes ännu mer innan diagnosen därför att 
han inte visste vad hans svårigheter berodde på. 
 
Intervju 4: 
Hannas självförtroende är och har varit bra och är och var oförändrat av diagnosen. 
Eftersom Hanna enligt mamman "verkade tycka att vissa saker gick lättare" bör 
motivationen för skolarbetet ha blivit högre efter diagnosen. Mammans uttalande om att  
"då får man väl automatiskt lite större motivation" tyder också på en högre motivation. 
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Intervju 5: 
Mamman säger att Olle har aldrig brytt sig om att han har DAMP, men att självförtroendet 
sjönk väldigt den första tiden efter diagnosen. Mamman kopplar det till att han inte fick 
någon adekvat hjälp och till att sonen kom efter i skolarbetet för att han inte befann sig i 
klassrummet. Efter ändamålsenlig hjälp blev självförtroendet enligt mamman "jättebra". 
Han blev då också "motiverad att jobba". 
 
Sammanfattning: 
Självförtroendet sjönk i ett fall, var oförändrat i ett fall, oklart i ett fall och bättre i två fall. 
Motivationen inför skolarbetet efter adekvat hjälp var högre i fyra fall och oförändrad i ett 
fall. 
 
 
6.1.3   VAD ÄR VIKTIGT NÄR  DET GÄLLER LÄRARENS ARBETE I KLASSEN 
ENLIGT FÖRÄLDRAR?  
 
Intervju 1: 
Föräldrarna anser att läraren måste vara bestämd och skapa lugn och ro i klassen. De tycker 
också det är viktigt att läraren vet om och tar hänsyn till barnets handikapp när det gäller 
prestationskraven, och att läraren trots handikappet tycker om barnet. 
 
Intervju 2: 
Mamman anser att läraren måste försöka sätta sig in i barnets situation och att han/ hon är 
specialutbildad. 
 
Intervju 3: 
Mamman anser att det viktigaste är att se barnets speciella behov och skapa trygghet i 
klassen. Hon tycker också att det är viktigt med beröm, och att läraren kan ha ett positivt 
samarbete med föräldrar till de här barnen. 
 
Intervju 4: 
Föräldrarna tycker det är viktigt att läraren är förstående, kan se vad som är fel och att 
han/hon hittar lösningar på problem. 
 
Intervju 5: 
Mamman tycker att det viktigaste är klara gränser, ordning och reda och bestämda 
arbetsuppgifter.  
 
 
Sammanfattning: 
I 4 av intervjuerna anser föräldrarna att det är viktigt eller viktigast med förståelsen och 
lyhördheten för barnet. Det avspeglar sig i från intervju 1 … "att läraren vet om och tar 
hänsyn till barnets handikapp", från intervju 2 … att läraren måste försöka sätta sig in i 
barnets situation", från intervju 3 i …"att se barnets speciella behov", och från intervju 4 
i….."att läraren är förstående och kan se vad som är fel". 
I 2 av intervjuerna anser föräldrarna att det är viktigt eller viktigast med klara gränser och 
ordning och reda. Hit hör också lugn och ro och trygghet i klassen. Andra saker som kom 
upp var specialutbildning, att hitta lösningar på problemen, beröm, positivt samarbete 
mellan föräldrar och lärare och att barnet blir omtyckt av läraren trots dess handikapp.  
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7     DISKUSSION 
 

Här följer mina slutsatser och mina tankar efter arbetet i en avslutande diskussion. Jag 
tycker att jag har fått svar på alla frågeställningar jag hade när jag började arbetet. Jag vet 
vad symptomen på DAMP och ADHD är och jag vet lite grann om orsakerna som tros 
ligga bakom. Personligen så känner jag mig nu helt övertygad om att orsaken är biologisk 
och inte har något med miljö eller uppfostran att göra. Däremot tror jag att uppfostran och 
miljön har mycket att göra med hur det blir för DAMPbarnen. Kan man ge dem den 
struktur på vardagen som de måste ha, behöver inte följderna av funktionshindret bli så 
stora. 
 
Det jag har läst om vad läkare, speciallärare och föräldrar anser att man kan göra för att 
hjälpa DAMP- och ADHDbarnen med skolan gör att jag känner att jag är mycket bättre 
rustad att klara av ett av de här barnen i en klass. Intervjuerna med föräldrar har hjälpt mig 
komma fram till viktiga insikter, t ex hur viktigt eller kanske nödvändigt det är att 
samarbeta med föräldrarna till barnen. Något som också är mycket bra är att jag vet vad jag 
själv tycker om diagnosernas vara eller icke vara. Själva kärnfrågan genom hela 
undersökningsdelen av arbetet har varit om utredning och diagnos av stökiga barn är något 
som egentligen gagnar barnen eller inte. Efter litteraturen som jag har läst och intervjuerna 
jag har gjort har jag kommit fram till att det är nödvändigt med en diagnos för att barnen 
ska få rätt hjälp och också för att föräldrarna ska få den information de behöver för att 
kunna hjälpa till på rätt sätt. Även om barnet redan får mycket hjälp i skolan verkar  
diagnosen fördjupa samarbetet mellan föräldrar och lärare, så att det på så vis går ännu 
bättre i skolan. Kanske diagnosen hjälper både föräldrar och lärare att inte känna det som 
att barnets problem är deras fel, och att den tar bort  känslan av ömsesidiga anklagelser?  
 
Weissenrieder anser att barnets självförtroende och motivation för skolarbetet sjunker efter 
en diagnos (se sid. 14-15). Jag kan inte hålla med om det. Meningen är ju att utredning och 
diagnos  ska leda till att de rätta  hjälpinsatserna sätts in för att skolarbetet ska gå bättre, 
och med skolarbete räknas också sport, musik och idrott.  För de flesta barn är 
självförtroendet i hög grad förknippat med dess prestationer i skolan, och jag kan inte se att 
det är någon risk att självförtroendet sjunker om diagnosen hjälper till med det den är 
avsedd att göra, dvs att skolarbetet går bättre och lättare. I fyra av fem intervjuer gick 
också skolarbetet bättre efter diagnosen, med en högre motivation och bättre, eller 
oförändrat, självförtroende som resultat.  
 
Jag tror att Kärfve har rätt när hon skriver att de barn som efter en diagnos antingen får 
klara sig bäst de kan eller stängs av från undervisning kan ha en känsla av att ha blivit 
"ordentligt nerflyttade på statusstegen"(se sid. 14). Så var det i fallet med Mattias, som fick 
sin diagnos 1990. Det kanske var alldeles för tidigt, för det fanns inget vedertaget begrepp 
om vad DAMP var för något då, och inte många som visste vad man skulle göra åt det. 
Mattias är ett exempel på hur det kan gå när inte hjälp sätts in efter en diagnos; han är nu 
25 år gammal och utslagen ifrån arbetsmarknaden sedan länge. Han missbrukar både 
alkohol och narkotika. Han har suttit tre månader i fängelse och har inte stora chanser att 
"komma igen". Han har hela livet lidit av sin känsla att han inte är "som alla andra" och 
han har känt att han inte förstår sig på andra och att andra inte förstår sig på honom. Jag 
tror att alla kan tänka sig in i hur hemskt och ensamt det skulle kännas. Men felet var inte 
själva diagnosen, utan felet var att han inte fick någon hjälp. 
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Kärfve skriver att barn klassas som handikappade bara för att "de inte knyter skosnörena 
korrekt eller inte lyssnar på fröken" (se sid. 14). När DAMP- problematiken uttrycks så blir 
den ett hån mot både DAMP- barnen och deras föräldrar. Kärfve frågar sig också varför 
barnen måste få en diagnos och en stämpel för att få hjälp. Men skulle några barn verkligen 
få hjälp om det inte fanns några diagnoser, utredningar eller rättigheter? Jag tycker det 
verkar som att det finns goda skäl att tvivla på det.  
Självförtroende och motivation sjunker säkert också om barnet sätts in på särskola, med 
enbart en diagnos om beteendestörning och ett enstaka intelligenstest som bakgrund. De 
flesta av de här barnen är ju inte svagbegåvade.  Tham skriver i sin artikel om Elinder, 
specialistläkare i Uppsala, som menar att det på senare tid har skett en ökning av 
godtyckliga inskrivningar på särskola av DAMP och ADHD- barn (se sid. 15). Det är 
verkligen en fråga för politiker att ta ställning till och lagstifta emot. Men jag tycker inte att 
man kan använda inskrivningarna som ett argument emot utredning och diagnos.  
 
Tham menar också att en diagnos som ADHD eller DAMP följer barnet genom hela livet 
och att diagnosen kan äventyra barnets framtida ställning i samhället. Men  dåliga, eller 
obefintliga, betyg följer också med, på ett ännu mer påtagligt sätt. Då stoppas barnet redan 
när det söker in till gymnasiet och det är verkligen att ta ifrån det de flesta chanser.  
 
Många lärare menar att den gamla skolans läroplan och dess snävare gränser fungerade 
bättre för DAMP- och ADHDbarnen än vad den nuvarande skolan gör. Det kanske beror 
på att nu poängteras friare arbetssätt och det är en större tyngd på barnens egna ansvar. Det 
kan också bero på att gränser för hur man uppför sig har blivit uppluckrade både i 
samhället och skolan. Jag hoppas att man fortsätter forska om DAMP- och ADHDbarnens 
situation i skolan för att man så småningom ska hitta en skolform som passar alla barn och 
kraven som nu finns i samhället. En brygga behövs mellan disciplin och ordning på ena 
sidan och arbetslust, eget ansvar och kreativitet på den andra.   
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor: 
 
Fråga 1: Blev det någon skillnad på hur det var i skolan efter diagnosen? 
 
Fråga 2: Förändrade diagnosen något i hemmet för ert barn? 
 
Fråga 3: Har ni märkt någon påverkan på ert barns självförtroende efter diagnosen? 
 
Fråga 4: Har ni märkt någon påverkan på ert barns motivation för skolarbetet efter 
diagnosen? 
 
Fråga 5: Vad tycker ni är viktigt att läraren gör för att skolan ska fungera bra för DAMP- 
och ADHDbarnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


