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1. Bakgrund

Under en praktikperiod i G7 träffade jag en liten pojke som orsakade mig mycket möda och stort
besvär. Vid träffen med min handledare två veckor innan praktiken varnades jag och min praktikpartner
för just den här pojken. Hon berättade att han vanligtvis reagerade  mycket märkligt då nya personer
uppenbarade sig i klassrummet. Vid något tillfälle hade han krupit ner under bänken och skrikit rakt ut.
Jag var spänd inför mitt första möte med pojken, men till min handledares stora förvåning reagerade inte
Stefan (namnet är fiktivt) lika extremt som hon hade befarat. Detta oberäkneliga drag hos den här
pojken var något vår handledare fann svårt att handskas med.

Lektioner som man planerade in i minsta detalj kunde Stefan förstöra totalt, vilket naturligtvis ledde till
ilska och besvikelse hos mig, andra vuxna samt elever i hans närhet. Han hade oerhörda
koncentrationssvårigheter och var lätt distraherad. Istället för att räcka upp handen, som de andra
eleverna, då han ville svara på någonting, skrek han svaren rakt ut. Stefan var lättprovocerad och
hamnade ofta i konfliktsituationer, och ansåg aldrig att han själv kunde vara orsaken till konflikten, utan
skyllde alltid på alla andra. Vid sådana tillfällen uppvisade Stefan aggressiva, utåtagerande sidor med
knytnävar, sparkar och fula ord som främsta kännetecken. Vredesutbrotten och det ojämna humöret var
frekvent förekommande även i hemmet enligt pappan, som vid kontakter med skolan verkade allmänt
trött på alla otaliga problem som familjen ideligen ställdes inför. Stefan hade även grava läs- och
skrivsvårigheter.

 Efter en tid började Stefan visa förtroende för mig och följde med mig ut ifrån klassrummet för att läsa.
Att läsa högt för honom var en riktig fröjd, eftersom han var en mycket uppmärksam lyssnare som kom
med många intressanta frågor.

På raster sökte sig den här pojken ofta till betydligt yngre barn, vilket av någon anledning fick honom att
lugna ner sin annars så vilda framfart. Kamratrelationer verkade vara ett problem. Hans försök till
kontakt med sina klasskamrater blev ofta fel, vilket ledde till kamraternas avvisande. Detta gjorde
naturligtvis Stefan i sin tur upprörd och ledsen och dessa känslor omvandlades snabbt till aggressioner
och cirkusen omkring pojken var i full gång. Istället för ett steg närmare sina klasskamrater, som var hans
ursprungliga avsikt, så hade Stefan fjärmat sig ytterligare och det som jag upplevde som så tragiskt var att
han inte hade den minsta aning om vad han gjorde för fel.

Under min tid i klassen utvecklade jag och Stefan en bra relation och det var svårt att få honom att
acceptera att jag inte kunde stanna i klassen för alltid. Ur denna relation föddes mitt intresse för barn
med MBD/DAMP-problematik, som kom att bli mitt val av examensarbete. Ytterligare en anledning till
att jag valt att specialisera mig på detta ämne är att jag i mitt framtida yrke med största sannolikhet
kommer att stöta på barn med denna typ av svårigheter. Jag anser att det är viktigt att vi lärare kan känna
igen typiska symtom vid DAMP, eller andra neuropsykologiska störningar, så att vi inte på grund av
okunskap låter dessa barn passera förbi oss. Jag som lärare, anser att jag har en skyldighet mot dessa
barn att fånga upp dem och bemöta dem på ett sätt som främjar deras utveckling på bästa möjliga sätt.
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2. Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med detta examensarbete kan enklast delas in i två delar. I den första delen vill jag utveckla
mina kunskaper om barn med DAMP- problematik.  Utifrån litteratur kommer jag att försöka besvara
frågan Vad är DAMP?. Mina empiriska studier kommer även hjälpa mig att besvara denna fråga. För att
kunna reda ut detta kommer jag att dela upp frågan i ett antal mindre omfattande frågor, för att slutligen
ha ett svar på vad DAMP egentligen är. Delfrågorna jag anser nödvändiga att ta upp för att nå ett bra
slutresultat i denna del av mitt arbete är följande:

• Hur länge har begreppet DAMP funnits och hur har utvecklingen lett oss fram till det begreppet som
vi använder oss av idag i Sverige?

• Vilka begrepp används för det som i Sverige benämns DAMP i andra delar av världen?
•  Finns det närliggande neurologiska och psykologiska problem som kan vara svåra att skilja   från de

som innefattas i DAMP-begreppet?
• Hur vanligt förekommande är DAMP idag?
• Vad beror DAMP på?
• Vilka är symtomen vid DAMP?
• Förekommer sekundära problem vid sidan av de primära?
• Hur diagnosticeras DAMP?
• Finns det några speciella behandlingsåtgärder?
• Kan DAMP-problem lindras med medicinering?

Dessa frågor kan tyckas många, men jag anser att var och en av dem måste besvaras för att få svar på
frågan Vad är DAMP?.

I den andra delen tittar jag närmare på hur vi i skolan kan arbeta för att hjälpa barn med DAMP. Denna
del bygger naturligtvis på att jag i detta arbete skaffat mig goda kunskaper om problematiken genom att
jag, i mitt fjärde kapitel, har beskrivit vad DAMP är. Utifrån dessa nödvändiga förkunskaper kommer
jag sedan i kapitel fem gå in närmare på vad jag och annan personal i skolorna konkret kan göra för att
stimulera dessa elever på bästa sätt. Min frågeställning blir således:

• Hur kan vi i skolans värld arbeta för att hjälpa barn med DAMP?
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3. Metod

För att besvara min första fråga: Vad är DAMP?, har jag utgått ifrån litteratur som återfinns i min
litteraturlista. Då jag beskriver de olika symtomen och svårigheterna som barn med DAMP tampas med
har jag, för att nå större förståelse för deras dagliga dilemman, valt att beskriva vilka förmågor varje
människa bör besitta, för att vara en god läsare och en god lyssnare till exempel. När man tittar närmare
på alla komplicerade processer som måste fungera felfritt för att man skall lära sig någonting, blir
svårigheterna som man kan ha lättare att förstå. Man inser också hur otroligt viktigt det är att finna exakt
vad en eller flera svårigheter beror på. Efter att ha läst mycket litteratur i ämnet insåg jag att mycket av det
som skrevs i ämnet i början på 1980-talet inte var helt aktuellt. Detta innebär att jag i min
litteraturgenomgång främst har använt mig av material som skrivits av Tore Duvner, Christopher Gillberg,
Björn Kadesjö och Agneta Hellström (se bilaga 1). Dessa är de fyra mest framstående forskarna i
Sverige och litteraturen de har skrivit känns aktuell och relevant.

  Då jag besvarar min andra fråga: Hur kan vi i skolans värld arbeta för att hjälpa barn med
DAMP?, utgår jag dels ifrån litteratur, men även ifrån egna empiriska studier. Mycket av litteraturen som
jag har använt i den här delen av mitt arbete är hämtat ur en rapport ifrån det tredje nordiska symposiet
om MBD/DAMP. Anledningen till detta är att just detta symposium hade skolan som tema, vilket
innebär att det finns många mycket intressanta artiklar i ämnet att hämta. Jag har gjort observationer i en
liten DAMP-grupp för att se hur gruppen och lärarna arbetar och för att uppleva hur deras vardag kan
se ut. Jag har intervjuat en mamma till en pojke som har DAMP, för att få en mer personlig inblick i hur
det kan vara att leva med DAMP. Ytterligare har jag gjort en intervju med en lärare som fungerar som
DAMP-ansvarig på skolan hon arbetar på, samt att jag även genomfört en enkätundersökning bland
lärare på tre olika skolor i Östergötland. Hur jag gick till väga vid var och en av dessa studier kommer
jag att beskriva närmare nedan.

3.1  Enkätundersökningen

Idén att göra en enkätundersökning fick jag när jag läste Björn Kadesjös Barn med
koncentrationssvårigheter. Han kritiserar det faktum att lärare inte har tillräckliga kunskaper om barn
med koncentrationssvårigheter (DAMP, ADHD). Han skriver: ”Många har bristfälliga kunskaper om
området varför barnet blir beroende av enskilda personers kompetens för att dess svårigheter skall bli
igenkända. (Kadesjö, 1992 s .96) Han skriver vidare ”att detta tillstånd är mindre välkänt bland
högstadielärare och fritidsledare än bland lågstadielärare riskerar tonåringen att möta mindre förståelse för
sina problem än yngre barn.” (Kadesjö, 1992 s. 206) Detta gjorde mig nyfiken på att försöka ta reda på
huruvida dessa påståenden stämde eller inte. Jag valde därför att göra en enkätundersökning.
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Syftet med min enkätundersökning var att försöka ta reda på om lärare på högstadiet anser att de har
bristfälliga kunskaper om DAMP eller inte. Således blir frågeställningen: Anser lärare idag att de har
bristfälliga kunskaper om DAMP-problematik?

Enkäten bestod av åtta frågor samt ett bifogat brev (se bilaga 2). I brevet klargjorde jag syftet med
enkätundersökningen, försäkrade att svaren var helt anonyma samt försökte på ett så bra sätt som möjligt
framhålla vikten av att verkligen ta sig tid att svara. Vid större enkätundersökningar brukar det lockas
med en gåva i utbyte mot erhållet svar, men eftersom inte det var möjligt i detta fall, försökte jag motivera
på ovan nämnda vis. Enkäten består, som nämnts ovan, av åtta frågor som har strukturerade,
standardiserade svarsalternativ. Anledningen till att jag valde att ha fasta svarsalternativ var att jag ville ha
tillbaka så många svar som möjligt. Lärare idag har ett väldigt pressat arbetsschema, vilket innebär att en
enkät med öppna frågor kan anses ta för lång tid att fylla i. Jag lämnade dock utrymme för kommentarer
efter varje fråga för dem som ville tillägga eller klargöra någonting. Innan jag skickade iväg mina enkäter
testade jag frågorna på en förskollärare i Helsingborg vid namn Annika Winberg. Det var nyttigt att först
prova enkäten på en utomstående som kunde ge hjälpande kommentarer. Jag skickade ut 90 exemplar
och fick tillbaka 48. Eftersom kritiken främst varit riktad till lärare som undervisar år 7-9 valde jag att
koncentrera min undersökning till dessa lärare. Enkäterna gick ut till lärare på två skolor som
undervisar år 6-9 och en skola där man har elever från år 1-5. Initialt hade jag för avsikt att jämföra
dessa båda typer av skolor, men eftersom jag endast erhöll fyra svar från skolan med elever i år 1-5
sprack den idén. Eftersom inte underlaget är tillräckligt stort kommer jag inte att dra några slutsatser
gällande skillnaden på synen på kunskap dessa lärare emellan (Patel & Tebelius, 1987).

3.2 Observation i klass.

När idén till valet av examensarbete föddes var min avsikt att följa pojken som jag nämnt i min
bakgrund. Under min slutpraktik fick jag tips av en speciallärare om en nystartad liten DAMP-grupp i
Östergötland. Detta blev jag väldigt nyfiken på. Tänk om jag kanske kunde få komma dit och följa
gruppen en eller ett par dagar? Då jag tog kontakt med den läraren som var ansvarig för gruppen ifråga
hade jag inte så stora förhoppningar att få komma och hälsa på. Genom litteratur som jag hade läst hade
jag förstått att många av dessa barn har svårt för nya personer i deras omgivning. Det kan störa deras så
väl strukturerade vardag. Till min stora glädje var jag välkommen att delta några timmar. Om allting
fungerade bra skulle jag kunna få vara med längre. Detta gjorde mig väldigt glad och jag insåg att jag
hade fått en otroligt bra chans att studera hur en vardag i en liten grupp med DAMP-elever kan se ut.

Syftet med min observation av gruppen var att söka idéer och tips gällande hur man kan arbeta med
dessa barn i skolan för att främja deras utveckling på bästa sätt. Några av frågorna jag hade som mål att
besvara var:

• Hur kan man hjälpa dessa barn?
• Hur arbetar lärarna i gruppen?
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• Vilken är den viktigaste skillnaden på arbetet i denna grupp och i en vanlig klass?
• Råder speciella regler?
• Används speciellt material?
• Hur ser den fysiska miljön ut?
• Hur hanteras konflikter?
• Hur påverkar dessa elever varandra?
• Är det en tät kontakt med föräldrarna till barnen i denna grupp?
• Hur pass medvetna är eleverna om sitt handikapp?
• Hur ser samarbetet ut med skolan?

Jag och lärarna i gruppen träffades och diskuterade mitt besök några dagar innan jag skulle dit. Då
bestämdes att jag skulle vara en relativt aktiv observatör av vardagens händelser. Vi bestämde att min
närvaro skulle tonas ner. Runa Patel skriver att ”framförallt är observation användbar när det gäller att
samla information inom forskningsområden som rör beteenden och skeenden i naturliga situationer, sk
’real life situations’…” (Patel & Tebelius, 1987 s.93) Eftersom det var just de vardagliga händelserna
som jag ville få en närmare inblick i blev observation den metod som jag valde att använda.

Om jag skulle ha valt att intervjua lärarna och eleverna skulle det bli mycket svårare att uppnå mitt syfte
att få uppleva hur vardagen fungerar. Intervjusituationen är mer konstlad än observationen. Då jag
använde mig av denna metod slapp jag även de mellanled och tolkningar som följer med intervjuer och
enkäter. Jag fick personligen erfara detta då jag träffade lärarna för gruppen för att diskutera igenom mitt
besök samt situationen i gruppen etc. Då fick jag uppleva hur svårt det var att få en klar bild av situationen
endast genom återberättande. Däremot visade sig det samtalet vara till otroligt stor nytta då det
förberedde mig inför besöket. Jag kunde på ett mer realistiskt sätt planera min observation.

Patel skriver också att det kan vara svårt för forskaren att avgöra om det man fångar är representativt
eller inte, men att noggranna förstudier kan underlätta. Då jag besökte gruppen ansåg jag mig ha läst in
mig på ämnet DAMP så pass att jag kände igen ”typiska” beteenden (Patel & Tebelius, 1987). Däremot
så visste jag redan innan att jag inte kunde vara säker på att min närvaro inte påverkade gruppens arbete.

Jag var med och observerade gruppen i två dagar. En ostrukturerad observation blev för mig det bästa
alternativet, eftersom jag ville få så mycket kunskap som möjligt om arbetet i gruppen.

Då gruppen träffade mig gjordes det ingen stor affär av att jag var där, utan läraren presenterade mig vid
namn och sade att jag skulle vara med dem under ett par dagar. Vi hade innan kommit överens om att
jag skulle delta aktivt under mitt besök och vara en extra resurs. Läraren i gruppen ansåg att mitt besök
skulle bli alldeles för konstigt för eleverna om jag bara satt och antecknade allt som hände utan att säga
någonting. Detta såg jag som någonting positivt eftersom jag då kunde få en större möjlighet att lära känna
eleverna lite bättre och samtala med dem.

Villkoret för att jag skulle få komma och göra en observation av gruppen var naturligtvis att elverna ifråga
skulle få vara helt anonyma. Därför kan inte namnen på lärarna i gruppen lämnas ut i det här
examensarbetet, så dessa namn liksom namnen på eleverna kommer naturligtvis vara fiktiva.
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3.3  Intervju med Inger Nilsson.

Då jag diskuterade mitt examensarbete med några vänner vid ett tillfälle under hösten -98, uttryckte jag
min önskan att få kontakt med en förälder till ett DAMP-barn. Jag ville få en mer personlig inblick i hur
det är att leva med detta handikapp. Då fick jag tipset om Inger Nilsson som reser runt och föreläser om
just DAMP utifrån hennes egna erfarenheter. Hennes son har DAMP. Under hennes föreläsningar
informerar hon även om vad DAMP faktiskt är. Då jag ringde upp henne en kväll och berättade vad jag
hade på hjärtat blev jag mycket positivt bemött. Hon blev väldigt glad att höra att jag ägnade mitt
examensarbete åt att lära mig mer om DAMP. Vi bestämde således tid och plats för intervjun och jag
började tänka på vilka frågor jag skulle ta upp då vi träffades.

Mitt främsta syfte med intervjun var att få en mer personlig inblick i hur det verkligen är att leva med
ett barn som har DAMP. Det kändes viktigt för mig att kunna vinkla handikappet ur den synvinkeln
också. Frågorna som jag skrev ner innan intervjun var:

• Anledningen till att hon själv valt att berätta och föreläsa om hennes och hennes sons liv?
• När började hon ana att det var någonting som inte stod rätt till med hennes son?
• Hur skolgången har fungerat?
• Om det funnits en personlig assistent innan han hamnade i liten grupp och hur det fungerade i sådana

fall?
• När hennes son blev diagnosticerad?
• Hur upplevde familjen och hennes son det?
• Vilka resurser fanns i skolan?
• Vad händer med hennes son efter grundskolan?
• Samtalar hon och hennes son om handikappet?
• Har mediciner använts?
• Har hennes son uppvisat några tecken på depression?
• Hur hanteras konflikter?
• Har det funnits fritidsaktiviteter efter skolan som hennes son har varit med i ?

Under samtalets gång uppkom naturligtvis fler frågor, men dessa ovan nämnda var de som jag hade
förberett inför intervjun.

För att nå mitt syfte att få en personlig inblick i detta handikapp valde jag att göra en ostrukturerad,
ostandardiserad intervju med Inger Nilsson. Inför detta uppdrag behövde jag inte motivera
intervjupersonen speciellt eftersom hon brinner för att sprida information om detta handikapp. Det enda
jag gjorde var att berätta att jag ägnade mitt tiopoängs examensarbete till detta ämne, för att klargöra att
jag var seriös. Eftersom denna intervju var intressant på alla sätt och vis var det inte speciellt svårt att visa
upp ett intresserat ansikte medan vi talade med varandra (Patel & Tebelius, 1987).
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Vi inledde vårt samtal neutralt och naturligt. Jag skriver samtal eftersom vår träff mer liknade ett samtal
än en intervju. Innan vi var klara kontrollerade jag mot mitt frågepapper så att jag hade fått med alla
frågor. Under samtalets gång skrev jag upp stödord som jag direkt efter intervjun åkte hem och skrev rent
då jag fortfarande hade samtalet färskt i minnet. Vi valde ett lugnt kafé som intervjuplats och detta val
berodde främst på att jag ville vara i en avslappnad miljö.

3.4  Intervju med en DAMP-ansvarig lärare på en skola.

Då jag kontaktade en skola för att höra om de kunde svara på mina enkäter (se ovan), råkade jag av en
ren slump få tala med den som var DAMP-ansvarig på skolan. Hon var väldigt hjälpsam och trodde inte
att det skulle bli några problem att få hennes kollegor att svara på enkäterna. Då hon berättade att hon var
DAMP-ansvarig på hennes skola blev jag nyfiken och frågade om jag kunde få ställa några frågor till henne
angående detta då jag kom till skolan för att lämna enkäterna. Det var absolut inget problem och jag
önskades hjärtligt välkommen.

Mitt syfte med denna intervju var att ta reda på vad en DAMP-ansvarig har för uppgift. Min
frågeställning blev således:

• Hur länge har det funnits en DAMP-ansvarig på er skola?
• Vilken är din uppgift som DAMP-ansvarig?

Meningen med detta led i mitt examensarbete var att ta reda på vad en DAMP-ansvarig på en skola gör.
Eftersom personen som jag intervjuade nyligen fått detta uppdrag, var inte avsikten med denna intervju
att den skulle vara speciellt omfattande. Jag ville egentligen bara ha svar på en enda fråga. Intervjun blev
mera som ett samtal och den var både ostandardiserad och ostrukturerad. Då vi träffades inleddes
samtalet relativt neutralt och vi talade om enkäterna ett tag. Eftersom den här läraren arbetar på en av de
skolor som deltog i min enkätundersökning kan jag inte nämna henne vid namn här, då skolorna som
deltog måste förbli anonyma.

LITTERATURGENOMGÅNG

4. Vad är DAMP?
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4.1 Historik

De första rapporterna om barn med speciella koncentrationssvårigheter härstammar från början av 1900-
talet. Det betyder naturligtvis inte att dessa problem inte fanns före sekelskiftet, utan endast att de inte
funnits vetenskapligt dokumenterade förrän under vårt århundrade. Redan i början av 1900-talet menade
man att barn som drabbats av specifika hjärnskador kunde bli hyperaktiva, impulsiva och få stora
koncentrationssvårigheter, vilket alltså innebär att man redan då insåg att dessa problem kunde ha en
neurologisk förklaring. En amerikansk läkare vid namn Still beskrev redan 1902 barn med denna typ av
störningar. Hos några fastslog han att beteendeavvikelserna berodde på hjärnskador som uppstått i
samband med förlossning eller vid en hjärninflammation eller att de var ärftligt betingade (Hellström,
1995).  Begreppet MBD föddes redan så här tidigt, då den främsta anledningen till tillståndet förmodades
vara en minimal hjärnskada (Minimal Brain Damage) (Gillberg ,1996).

Under 1940- och -50-talet ökade intresset för beteende- och inlärningssvårigheter hos barn. Två
amerikanska läkare, som har varit mycket betydelsefulla för den fortsatta forskningen inom detta ämne i
Sverige, USA och resten av Västeuropa är Strauss och Lehtinen. I en välkänd studie från 1947 fann
dessa båda att hjärnskador som uppkom vid graviditets- och förlossningskomplikationer kunde orsaka
mindre störningar gällande inlärning, aktivitetsnivå, beteende, perception och mindre neurologiska
avvikelser. I samma studie drog Strauss och Lehtinen slutsatsen att barnens utvecklingsavvikelser
orsakades av en hjärnskada som liknar den vid Cerebral Pares (CP)  och Mental Retardation, även
om skadan inte var lika stor. Eftersom man ville markera att skadorna i hjärnan var lindriga, använde
även dessa män begreppet MBD = Minimal Brain Damage, som senare kom att bli mycket kritiserat.
Detta begrepp användes, hölls kvar och blev fast i framför allt USA. I England var man inte lika positiv
till MBD som diagnosterm, vilket ledde till ett möte i frågan under 1960-talet. Under detta möte
beslutade man att bokstaven D  i MBD skulle stå för dysfunction istället för damage (Kadesjö, 1992)

På 60-talet ansåg man i USA att cirka 15-20 procent av alla skolbarn hade MBD, vilket ledde till att
många menade att MBD var en oseriös diagnos och tvivel uppstod gällande problemens reella existens.
Kritik riktades mot bristen på bevis för att det skulle finnas ett samband mellan störningarna och hjärnans
funktioner och de svårigheter dessa barn hade (Kadesjö, 1992).  Som en följd av all kritik gick allt fler
länder i början av 70-talet ifrån MBD-begreppet och man började istället använda mer beskrivande
termer.

4.2 Olika benämningar världen över.

DAMP, Deficits in Attention, Motor control and Perception, är ett begrepp som vi använder
här i Norden, men det används inte utanför. 1990 enades en nordisk expertgrupp om att använda
denna benämning istället för MBD. En engelsk barnpsykiater vid namn Michael Rutter, skrev två
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starkt kritiserande artiklar mot MBD som begrepp, som blev väldigt uppmärksammade. Han menade
bland annat att man vid den tidpunkten inte kunde bevisa någon hjärnskada, att många barn som hade
en bevisad hjärnskada inte hade den typ av problem som avsågs med MBD, att en del
undersökningar talade för att hjärnskadorna var långt ifrån minimala etc. MBD används dock
fortfarande på många håll (även i intresseföreningar i Norden), vilket kan leda till missförstånd då man
talar om detta problem på en internationell nivå (Gillberg ,1996).

För de barn i Norden som har primära koncentrationssvårigheter, men som inte har några motoriska
eller perceptuella avvikelser finns ingen specifik term. Björn Kadesjö ser detta som en brist i den
svenska terminologin, då den utelämnar dessa barn. Åtgärdsprogrammen för DAMP-prognosen
inriktar sig främst på de motoriska och perceptuella störningarna istället för på
koncentrationssvårigheterna och beteendeproblemen, som i vissa fall kan tyckas viktigare (Kadejö
1992). I USA har man dock uppmärksammat koncentrations- och beteendeproblem hos barn.
Tidigare talade man om ADD (Attention Deficit Disorder), men nu används istället termen ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Det finns tre olika typer av ADHD:

                         1.) ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist.

      2.) ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll.

3.)  ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och

 impulsstyrning.”(Gillberg, 1996 s.23)

För att i USA få diagnosen ADHD skall barnet enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical manual of
Mental disorders, American Psychiatric Association) uppfylla minst sex av följande symtom på
ouppmärksamhet  och/eller sex av symtomen på hyperaktivitet-impulsivitet.

Symtom på ouppmärksamhet

- Slarvar mycket och missar många detaljer i olika aktiviteter.
- Har svårt att koncentrera sig på en uppgift.
- Verkar inte lyssna på vad någon säger.
- Har svårt för instruktioner, att göra klart uppgifter.
- Har stora problem med att organisera sitt arbete.
- Försöker undvika skolarbete och dy.
- Glömmer mycket och ofta samt tappar bort saker.
- Blir lätt distraherad av saker som händer i omgivningen. (Duvner, 1997 s.19)

 Symtom på hyperaktivitet
 

- Kan inte hålla still händer och fötter.
- Lämnar ofta sin plats.
- Springer, klänger och klättrar i situationer där det inte passar sig.
- Arbete som bygger på lugn och stillhet är väldigt svårt.
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- Verkar gå på ”högvarv”.
- Verkar aldrig sluta prata. (Duvner, 1997 s.19)
 

 Symtom på impulsivitet
 

- Svarar utan att invänta sin tur.
- Avbryter och stör ofta. (Duvner, 1997 s.20)

Dessa symtom skall ha funnits i minst sex månader och de skall vara tydliga samt vara uppmärksammade
i minst två olika miljöer (skolan och hemmet till exempel) (Duvner, 1997).

I USA har man även en speciell diagnos för de barn som har stora koncentrationssvårigheter, men som
inte är hyperaktiva – odifferentierad uppmärksamhetsstörning. Om dessa barn har samma
grundläggande störning bakom sina problem vet man inte (Kadesjö, 1992). Man utesluter naturligtvis
inte förekomsten av motoriska och perceptuella svårigheter i ADHD-begreppet i USA. Barkley, med
flera, har visat att 52 procent av barnen med ADHD även har dessa problem. Har man även motoriska
och/eller perceptuella svårigheter kan man i USA få diagnosen Learning Disabilities, LD  (Hellström,
1995).

I Storbritannien använder man termerna Hyperkinesis (överaktivitet) och Clumsy Child Syndrome (
klumpig motorik), vilket helt enkelt beror på att man betonar hyperaktiviteten mer än man till exempel gör
i USA (Gillberg, 1995). I Storbritannien är diagnoskriterierna mycket snävare än i USA och man har
även kopplat denna hyperaktivitet till andra tecken på hjärnskada (Hellström, 1995).

Gillberg anser att dessa benämningar är mindre bra då de inte berör några av de absolut viktigaste
svårigheterna som dessa barn tampas med. ”Motoriska samordningsproblem, varseblivningssvårigheter
(perceptionsstörningar), automatiseringsbrister och störningar i inlärningsförmågan är alla vanligt, för att
inte säga universellt, förekommande hos barn och ungdomar med tidigt debuterande
koncentrationssvårigheter.” (Gillberg, 1996 s.15) Gillberg menar vidare att då man ännu inte vet om
uppmärksamhetsproblemen, hyperaktiviteten eller de motoriska/perceptuella problemen är viktigast, är
DAMP-begreppet att föredra eftersom det inkluderar alla dessa problem. Han ser ADHD-begreppet
som en del av DAMP-symtomen.
Begreppet DAMP som vi föredrar att använda i Norden betyder Deficits in Attention, Motor Control
and Perception vilket på svenska betyder Dysfunktion ifråga om Avledbarhet, Motorik och Perception.
Helt kort kan man säga att barn som får denna diagnos har en kombination av problem med
koncentrationssvårigheter/ökad avledbarhet och motoriska/perceptuella. Intelligensen hos dessa barn
varierar som hos resten av befolkningen. Den kan vara hög, normal eller något under normal. En mer
grundläggande redogörelse av problemen följer längre fram i arbetet (Gillberg, 1995).

4.3 Angränsande neurologiska och psykologiska problem.
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Diagnoser som DAMP, ADHD, Autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom har klara
kriterier som skiljer dem åt, men en del funktionsstörningar kan man finna vid flera av syndromen.
DAMP överlappar ofta andra diagnoser, vilket är naturligt eftersom inte hjärnan anpassar sig efter
våra diagnoser och de beteendeavvikelser som finns uppställda i till exempel DSM-IV. Det är svårt att
avgöra om ett barn med dyslexi i grunden är ett DAMP-barn som har dyslexi som tilläggsproblem,
eller om dyslexin är den huvudsakliga diagnosen och DAMP-problemen kanske små. (Gillberg
1996). Det är lätt att förväxla DAMP med många andra tillstånd. Eftersom det även är vanligt att man
använder flera olika diagnoser för att beskriva problemen och symtomen hos en person, anser jag det
motiverat att kortfattat beskriva några av de vanligaste närliggande neurologiska störningarna och det
vanligaste psykologiska angränsningsproblemet.

4.3.1 Dyslexi.

Termen dyslexi kommer att dyka upp många gånger i detta arbete, eftersom det är så nära förknippat
med DAMP. 80 procent av alla barn med DAMP har läs- och skrivsvårigheter och hälften av dessa
har dyslexi. Ofta är det svårt att avgöra om ett barn har DAMP eller dyslexi eftersom gränserna för
dessa båda syndrom inte är helt tydliga. På grund av detta vill jag kortfattat reda ut detta begreppet
dyslexi. Att det rör sig om läs- och skrivsvårigheter vet nog de flesta, men det är inte enkelt att
avgränsa dyslexi från mindre grava svårigheter. En definition är att det skall vara specifika läs- och
skrivsvårigheter som inte beror på låg intelligens, sociala förhållanden eller på dåliga pedagogiska
insatser i skolan (Gillberg 1996). Dyslexiproblemen förändras med åldern och har framför allt att göra
med fonologisk bearbetning och kodning. Personer med dyslexi har alltså svårt för att dela upp ett ord
i olika språkliga ljud (fonem, stavelser) och att sedan även härleda ett ljud till en bokstav. Man kan
alltså beskriva dyslexi som svårigheter med kodning av skriftspråk som beror på en brist i det
fonologiska systemet (Asmervik, Ogden, Rygvold 1993). Vad som är viktigt att tillägga är att ungefär
vartannat barn med dyslexi inte har DAMP samt att de flesta barn med läs- och skrivsvårigheter inte
har DAMP (Gillberg, 1996).

4.3.2 Aspergers syndrom

En del barn som har svår DAMP kan även få diagnosen Aspergers syndrom, som är en lindrig form
av autism hos människor med normal eller hög intelligens. 1944 beskrev Hans Asperger barn som
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hade svårt med kontakt och social samvaro med andra människor (Hellström, 1995). Gillberg
beskriver de olika symtom som finns hos ett barn med Aspergers syndrom i nedanstående punkter:

- Onormalt socialt beteende och extrem egocentricitet. Verkar inte bry sig om kamrater samt saknar
empati.

- Speciella intressen med mycket upprepade moment – utantillkunskaper.
- Tvångsrutiner styr livet.
- Svårigheter med talet. Rösten är ofta entonig. Svårt att anpassa sitt språk till den sociala kontexten.
- Ingen känsla för vilket avstånd man bör hålla till människor man konverserar med. Säregen

kroppshållning, konstiga gester samt ett egendomligt kroppsspråk.
- Motoriken är omogen (Gillberg, 1996 s.114).

Som nämnts ovan kan det ibland vara väldigt svårt att skilja svår DAMP och autistiska drag åt. Liksom
vid andra neurologiska störningar är Aspergers syndrom betydligt vanligare hos pojkar än hos flickor.
Det är ännu lite osäkert hur vanligt förekommande detta är, men man tror att ungefär 0,3 – 0,4 procent
av alla födda barn har Aspergers syndrom.

4.3.3 Tourettes syndrom

En del barn med DAMP har även Tourettes syndrom, vilket innebär att man har flera motoriska och
vokala tics. Det kan till exempel röra sig om ofrivilliga blinkningar, rörelser med hela kroppen, harklingar
eller vissa ord, ofta fräcka, som uttalas ofrivilligt. Personer med dessa svårigheter har ofta även problem
med tvångssymtom, uppmärksamhet och impulskontroll. Ungefär ett barn på tusen drabbas av Tourettes
syndrom, men lindrigare varianter av detta drabbar betydligt fler (Hellström, 1995).

4.3.4  Depressioner

Depression är vanligt vid DAMP. Viktigt att nämna är att man absolut inte behöver ha DAMP bara för
att man är deprimerad. Just depression hos ett barn med DAMP är väldigt lätt att förbise, vilket kan få
förödande konsekvenser. Symtomen vid depression är mycket lika de vid DAMP, men den viktigaste
skillnaden är att de senare har funnits i flera år (Gillberg, 1996).

4.3.5 Cerbral pares

Många barn med CP  (Cerebral Pares) har även DAMP-symtom, som koncentrationssvårigheter,
impulsivitet och dålig uthållighet. Diagnosen CP betyder att man har en del specifika motoriska svårigheter
som beror på en skada eller en funktionsstörning i hjärnan. Cirka hälften av de barn med CP är även
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psykiskt utvecklingsstörda, vilket utesluter tilläggsdiagnosen DAMP. I vissa fall kan gränsen mellan CP
och DAMP vara mycket svår att sätta, då cirka 20 procent av de barn med svår DAMP har mycket
grava motoriska svårigheter (Gillberg, 1996)

4.4  Hur vanligt förekommande är DAMP?

Neuropsykiatriska beteendestörningar och inlärningssvårigheter är idag ett stort folkhälsoproblem, som
måste tas på större allvar. DAMP, ADHD, ADD, MPD (Motorisk Perceptuell Dysfunktion) ,  DCD
(Developmental Coordination Disorder, den amerikanska motsvarigheten till MPD), autism,
autismliknande tillstånd, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom räknas som neuropsykiatriska
beteendestörningar (Fristedt, 1998). Enligt Gillberg (1996) finns ungefär ett barn som har DAMP i varje
klass i Sverige idag. Ett flertal undersökningar bland sex- och sjuåringar visar att lite mer än fem procent
uppvisar symtomen, vilket då ger siffran att ett av tjugo barn som börjar skolan har DAMP (Gillberg,
1996).  När man nämner den siffran höjer många förvånat på ögonbrynen och frågar varför det är så
vanligt med DAMP just nu. Det finns ingen forskning som bevisar att DAMP blivit vanligare idag, utan
det som verkar som en ökning för ögat beror nog istället på att denna typ av svårigheter syns tydligare
idag, samt att samhällets snabba utveckling har gjort att konsekvenserna blivit allvarligare. Samhället
ställer idag oerhört höga krav på dess medborgare. Informationsutbudet är enormt och tempot extremt
högt. För att som vuxen kunna klara sig bra i dagens samhälle krävs att man kan förstå skriven text och
kunna sätta sig in i abstrakta resonemang, vara duktig på att utrycka sig i både tal och skrift, fungera
socialt bra med andra människor och även förstå outtalade regler som det fullkomligt kryllar av i dagens
samhälle. Självklart blir människor med DAMP-problematik mer tydliga i ett sådant samhälle
(Hellström,1995).

 DAMP, liksom andra neuropsykiatriska problem, förekommer betydligt mer frekvent hos pojkar. Tre
till fem gånger fler pojkar än flickor har DAMP. Forskningar visar att pojkarnas nervsystem verkar vara
mer sårbara vad gäller hjärnskador av olika slag. Som alla vet mognar även pojkar något senare än
flickor. Gillberg tror att det betydligt lägre antalet flickor även kan bero på underdiagnostik. Typexemplet
av ett DAMP-barn är av tradition en stökig pojke (Gillberg,1995). Flickor upptäcks i regel inte lika lätt
då de är mindre hyperaktiva och  inte lika aggressiva som pojkar med diagnosen ofta är (Gillberg, 1996).

4.5  Siffror i Östergötland och i Linköpings kommun.

Enligt Gillbergs undersökningar bör det i Östergötland finnas ungefär 3400 barn och ungdomar som har
DAMP. 700 beräknas ha svår DAMP (Tourettes syndrom är här inkluderat) och ungefär 700 barn har
autism, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom. Med Gillbergs mått mätt borde det finnas ca
1100 barn och ungdomar med DAMP i Linköpings kommun, men antalet diagnosticerade barn och
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ungdomar är bara 85, vilket tydligt indikerar att någonting inte är som man önskar att det skulle vara. För
ett barn med DAMP som inte blir diagnosticerat och inte får något stöd, och för personerna i dennes
omgivning kan följderna bli katastrofala (Fristedt, 1998). Detta nämns mer om längre fram i arbetet.

4.6 Hur vanligt förekommande är ADHD?

Ungefär 2-3 procent av alla barn som börjar skolan har ren ADHD utan några tilläggsproblem (se
kriterier för ADHD s. 9-10) . Ungefär hälften av de fem procent barn med DAMP har ADHD som det
största problemet i sin DAMP-diagnos. Mer än hälften av de som har Tourettes syndrom har även
ADHD. Många av de som har autism, Aspergers syndrom eller psykisk utvecklingsstörning har ADHD-
symtom. Märk att man inte ställer någon DAMP-diagnos vid psykisk utvecklingsstörning (Duvner,
1997). Gillberg anser att man skall vara försiktig när man talar om hur frekvent förekommande ADHD
är, eftersom studierna kring detta utomlands inte har varit lika noggranna som de kring DAMP i Norden.
Vissa ADHD-symtom förekommer alltid vid DAMP och enligt Gillberg är det möjligtvis så att en del av
de motoriska och perceptuella problemen alltid förekommer vid ADHD, men det finns ännu inte
tillräcklig forskning som styrker detta påstående. Av de studier som gjorts framgår att det går cirka 3-4
pojkar på en flicka med ADHD. Tio gånger fler pojkar utreds och får diagnosen ADHD, vilket då innebär
att det finns många flickor som aldrig får hjälp med sina problem. Detta beror troligtvis på att flickorna inte
är ett lika stort problem för sin omgivning som pojkarna är. Problemen som dessa flickor har drabbar
främst de själva. En del av detta är antagligen uttryck för könsskillnader i allmänhet. Pojkar syns och
hörs i regel mer än flickor, även om det naturligtvis finns stora skillnader hos pojkar och hos flickor
(Duvner, 1997). Forskning visar att pojkar är mer olika varandra vad gäller mognad och utveckling av
vissa förmågor. Flickor är som grupp mer homogena vilket man även kan se i resten av
däggdjursvärlden. Som nämnts ovan är pojkar mer sårbara då det gäller neurologiska störningar. Mannen
har mindre plats för språkfunktioner och dessa finns också mer till vänster i hjärnan än hos kvinnan. De
har således mindre reservkapacitet än vad kvinnan har. Män och kvinnor som drabbas av stroke får en
del av språkområdena förstörda, men det är långt fler män som tappar hela talförmågan efter en stroke.
Kvinnornas språkområden är mer utspridda, vilket kan rädda delar av deras tal om något språkområde
skadas (Duvner, 1994).

4.7 Vad beror DAMP på?

Länge trodde man att hyperaktivitet och impulsivitet orsakades av hjärnskador som uppkom i samband
med graviditets- och förlossningkomplikationer. Nu vet man dock att de flesta barn med DAMP inte
varit med om sådana komplikationer (Kadesjö, 1992.). Den vanligaste orsaken bakom DAMP är
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ärftlighetsfaktorn. Det finns dock barn med DAMP som fått detta som en följd av en hjärnskada,
oberoende av ärftliga faktorer. Ungefär 50 procent av alla barn har ärvt tillståndet, 30 procent har
DAMP på grund av en hjärnskada och hos de resterande 20 procenten har man inte funnit någon orsak
ännu. Mycket viktigt att omnämna är att psykosociala faktorer inte kan orsaka DAMP, även om de ter
sig viktiga då det gäller utvecklingen av sekundära problem.

Ofta har en pappa, farbror, farfar, bror, syster eller mamma haft liknande problem, även om de idag
troligtvis inte har en diagnos. Man har gjort studier kring tvillingar och adoptivbarn som stärker teorin om
ärftlighetsfaktorerna bakom DAMP-problematiken. Om till exempel farfar hade det vi idag
diagnosticerar som DAMP kanske han hade de svåraste problemen gällande perceptionen. Då detta förs
vidare till nästa generation behöver inte det innebära att det är just perceptionsproblemen som ”ärvs”,
utan de svåraste problemen kan istället ta sin gestaltning i motorisk klumpighet eller hyperaktivitet. I fall
som liknar det som beskrivits ovan kan det ibland vara svårt att se det ärftliga sambandet eftersom farfar
kanske inte känner igen sin sons/dotters eller sitt barnbarns besvär. Om problemen har ärvts från fadern
och det är mamman som talar med läkaren är det ofta så att hon inte har tillräcklig information om hennes
makes problem eller om dennes familj. I många fall skäms fadern för sina problem och har aldrig velat
talat om dem öppet (Gillberg, 1996). Då det gäller ADHD beräknas 80 procent ha en nära släkting med
likartade problem (Duvner, 1997).

Flera studier har visat att olika påfrestningar på foster eller på det nyfödda barnet är vanligare hos dessa
barn än hos normala barn. Några exempel på olika påfrestningar kan vara att mamman haft en infektion
under graviditeten eller fått havandeskapsförgiftning, barnet kan vara för tidigt fött, utsatt för syrebrist
under förlossningen eller fått för lite näring ifrån moderkakan. Detta är någonting som även barn som
utvecklas normalt kan ha drabbats av. Det räcker dock inte som förklaring anser Kadesjö. En holländsk
forskare vid namn Kinsbourne menar att DAMP kan ha sin orsak i en sen mognad av hjärnan. Det som
motsäger hans teori är att många fortfarande har problemen kvar i vuxen ålder (Kadesjö, 1992).

 Några av de viktigaste faktorerna som kan skada barnets hjärna är hög konsumtion av alkohol och
cigaretter under graviditeten. Det finns klara belägg för att antalet barn med DAMP skulle reduceras
nämnvärt om kvinnor lät bli alkohol och cigaretter under graviditeten. Narkotika- och
läkemedelsmissbruk under graviditeten är två andra viktiga hjärnskadefaktorer.

Om risken för hjärnskada skall öka vid för tidig födsel skall det röra sig om 8-16 veckor för tidigt. Att
skador på barnets nervsystem som uppkommer vid förlossningen skulle vara en stor orsaksfaktor till
DAMP stämmer inte. Faktum är att det väldigt sällan leder till någon form av hjärnskada. I enstaka fall
kan dock detta vara den bakomliggande orsaken. Sällsynt är att infektioner och inflammationer i hjärnan
under de tre första levnadsåren kan förorsaka DAMP, men det finns exempel på detta, så man kan inte
utesluta den orsaken helt och hållet. Skulle man undersöka 100 barn med DAMP är det inte troligt att
man skulle finna ett med infektion eller inflammation i hjärnan under tidiga levnadsår som orsak till deras
tillstånd (Gillberg, 1996).

Kadesjö talar om biokemiska faktorer som den viktigaste orsaken bakom de svårigheter som barn med
koncentrationssvårigheter tampas med varje dag. Det skall röra sig om någon typ av rubbning i de
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biokemiska förhållandena i barnets hjärna. Det finns belägg för att vissa transmittorsubstanser (de ämnen
som är nödvändiga för aktivering av nervcellerna i hjärnan) saknas hos dessa barn. Om en störning i
detta system föreligger kan det innebära för låg vakenhet i hjärnan, vilket får ett långsamt fungerande
nervsystem som följd. Detta leder till att hjärnan får svårt att utestänga oviktiga stimuli i omgivningen.
Överaktiviteten, som hos många av dessa barn är svårast att hantera, kan vara ett sätt att söka mer stimuli
för att få hjärnan mer vaken. Något som talar för just denna teori är den tydliga effekten av
centralstimulerande medicin (amfetamin till exempel). Dessa mediciner tros ersätta bristen på
transmittorsubstanser eller återställer en obalans mellan dem. Detta höjer hjärnans vakenhet och
överaktiviteten behövs inte längre. Kadesjö drar slutsatsen att detta är ett biologiskt tillstånd där de
ärftliga faktorerna spelar den viktigaste rollen vid uppkomsten (Kadesjö,1992). Då man undersöker
DAMP-barns EEG (Elektroencephalografi, en undersökning av hjärnan som åskådliggör den elektriska
aktiviteten (Duvner, 1997)) förekommer avvikande resultat hos två av tre av dem. Här tas alla typer av
avvikelser upp, lindrigare och allvarligare. Det är inte nödvändigt med en EEG-undersökning för att få
diagnosen DAMP, men man bör undersöka alla för att inte missa lindrigare fall av epilepsi, vilket man i
många fall kan behandla och som i vissa fall även kan reducera DAMP-problematiken markant (Gillberg,
1996).

Det finns dock forskare som hävdar att problemen inte har en biologisk bakgrund. Psykodynamiker
menar att orsaken istället är en störd relation mellan modern och barnet tidigt i barnets liv. Man menar att
modern ej givit sitt barn tillräckligt mycket kärlek. Detta är ett påstående som idag tydligt kan motbevisas
med förankring i forskningsresultat. Det är dock möjligt att en störning i relationen mellan barn och familj
kan förvärra den situationen och de problemen som redan existerar (Kadesjö, 1992). Barn som har
hjärnfunktionsstörningar har en större tendens att dra till sig sociala problem som dåliga gäng, mobbning
och grälande föräldrar etc (Gillberg, 1996).

4.8  Symtom på DAMP.

Barn med DAMP har ofta varit lite annorlunda tidigt i livet. De har kanske upplevts som svåra,
överaktiva, skrikiga, passiva, tröga etc. Hos barn med DAMP finner vi avvikelser inom
koncentrationsförmåga, avledbarhetsförmåga (ADD = Attention Deficit Disorder) å ena sidan och
motorisk/perceptuella (MPD = Motor/Perception Disorder) å den andra. Diagnosen DAMP kräver en
kombination av dessa problem. Som nämnts ovan finns det även barn som bara har ADD och de som
bara har MPD, men dessa diagnosticeras alltså aldrig med DAMP. Betonas bör att det naturligtvis
föreligger stora individuella skillnader i de uttryck som dessa problem tar sig hos barn. Vissa är väldigt
överaktiva, okoncentrerade och stökiga redan i spädbarnsåldern, medan andra beskrivs som lugna och
väldigt snälla under sina första år och inte börjar visa några symtom förrän i förskoleåldern. En del barn
med DAMP är alltså hyperaktiva (överaktiva) medan andra är hypoaktiva (underaktiva), men vanligast
är att dessa barn pendlar mellan hyperaktivitet och hypoaktivitet. Det som är gemensamt för alla är
problemen med avledbarhet, koncentration och uppmärksamhetsfunktionerna. Det är alltså otroligt viktigt
att man inte tar överaktiviteten för given hos barn med DAMP. Alla barn med DAMP har även problem
med motoriken (Gillberg, 1996). Ofta tillkommer språkstörningar, inlärningssvårigheter,
beteendeavvikelser och kontaktsvårigheter i olika grad (Duvner, 1994). Läs- och skrivsvårigheter och
psykiska besvär förekommer mycket frekvent under hela grundskoletiden (Gillberg, 1995). Liksom alla
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barn utvecklas barn med DAMP, vilket i vissa fall leder till att en del svårigheter minskar eller helt avtar
eller att en del uppenbarar sig först i senare ålder (Gillberg, 1996).

4.8.1 Koncentrationssvårigheter och aktivitetskontroll

Koncentrationssvårigheter hos barn med DAMP är inte tillfälliga utan varaktiga. Den primära orsaken till
dem är inte sociala faktorer eller miljöfaktorer. Det som vi avser med koncentrationssvårigheter är ett
samlingsbegrepp för uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet, aktivitetskontroll och svårigheter att följa
regler och instruktioner. Hos ett barn med DAMP kan en av dessa komponenter vara mer framträdande
än de andra (Hellström, 1995).

Koncentrationssvårigheter påverkar hela utvecklingen hos ett barn och det är väldigt viktigt att ta dessa på
allvar. Alla i barnens omgivning påverkas, familj och skola. Nära kamratrelationer, som är så viktiga, blir
svåra att ha och behålla för barn med koncentrationssvårigheter. Eftersom dessa barn har svårt att hålla fast
vid en aktivitet en längre tid hinner de aldrig utveckla fritidsintressen och upptäcka att dessa kan vara
spännande. Då uppmärksamheten hoppar från olika saker blir det svårt att se sammanhang, vilket är en
förutsättning för att vi människor skall bli motiverade. Barn med dessa svårigheter hamnar ofta i konflikter
utan att förstå varför och på grund av deras oförmåga att finna varaktiga intressen dras de ofta med i
asociala beteenden. Att se följden av deras handlingar är omöjligt för de själva vilket ställer krav på en
förstående omgivning.

Vi måste kunna styra våra tankar och handlingar och vara medvetna om att vi gör det. Detta kräver
koncentrationsförmåga, vi måste kunna begränsa uppmärksamheten. För att kunna koncentrera oss på
någonting måste vi klara av följande faktorer:

- Fokusering. Vi måste kunna fokusera våra tankar på något specifikt genom att begränsa mängden
sinnesintryck och tankar.

 

- Uthållighet. Vi måste kunna hålla kvar uppmärksamheten på någonting specifikt den tid det krävs.
 

- Delad uppmärksamhet. Vi måste inneha en förmåga att vara medveten om flera saker samtidigt,
utan att de stör det som för tillfället är det mest väsentliga – det man koncentrerar sig på.

 

 I det vardagliga livet och i inlärningssituationer måste man kunna starta en aktivitet, ha tillräcklig uthållighet
för att orka slutföra den, kunna flytta sin uppmärksamhet till någonting annat en liten stund för att sedan
återgå till det man gjorde från början. Då man koncentrerar sig innebär det att man riktar sin
uppmärksamhet mot något. Denna företeelse finns i ett visst sammanhang och i en speciell omgivning och
då spelar framför allt tre faktorer en viktig roll:
 

- Vilka förmågor man har.
- Hur ens förmågor passar ihop med uppgiften ifråga.
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- Hur påverkande omgivningen är – om den är störande eller om den stödjer.
 

 Om en uppgift är väldigt svår krävs massor av energi vilket innebär att man lättare störs av omgivningen
samt att man tröttnar fortare. Vad som ligger bakom koncentrationssvårigheterna kan vara många olika
faktorer. En vanlig orsak är att de motoriska, perceptuella och kognitiva kraven som en specifik uppgift
(en skoluppgift till exempel) ställer på barnets förmågor är för höga. Uppgifterna behöver således
individanpassas. Den dåliga motoriken hos dessa barn tar mycket energi från dem vilket i sin tur ger
sämre uthållighet. Många barn med DAMP är väldigt impulsiva och har svårt att anpassa sin aktivitet till
vad situationen kräver, vilket leder till koncentrationsproblem (Duvner, 1994). Förmågan att kunna
anpassa sin aktivitet till vad en situation kräver bestämmer om vi skall ses som normalt aktiva eller inte.
Om ett barn är avvikande på detta område ser man ofta spår av det redan under de tre första levnadsåren
och hos en del barn syns det redan under de första månaderna i livet (Gillberg, 1995). Ett typexempel på
ett hyperaktivt barn i treårsåldern är ett barn som inte kan sitta stilla över huvud taget och som ständigt
rör sig runt i rummet och ger ett väldigt nervöst intryck (Gillberg, 1996). De barn som ofta blir
förbisedda är de som har en överdrivet snäv koncentration och som därför blir extremt stillsamma
(Gillberg, 1995). Ett typiskt underaktivt barn sitter stilla mest hela tiden och om det rör sig sker detta
väldigt långsamt och nästan bara om man tvingar det till rörelse. Då överaktiva barn blir äldre uppfattas
de som oroliga och nervösa eftersom de ideligen plockar eller trummar med händerna eller verkar
allmänt rastlösa. De underaktiva i högre ålder uppfattas tyvärr ofta som lata och passiva (Gillberg, 1996).
Det är vanligt att de barn som är överaktiva i unga år vänder och blir underaktiva i äldre år och vice versa
(Nilsson, 1998).
 

 Många andra faktorer spelar även in då det gäller koncentrationssvårigheter. Att pojkar på lågstadiet över
lag är väldigt omogna är en väsentlig faktor. De är ungefär ett halvt år senare i utvecklingen än vad
flickorna är. Om man upplever skolan som otrygg är det naturligtvis omöjligt att försöka koncentrera sig
på olika skoluppgifter. En otrygg hemsituation med dåliga mat- och sömnvanor kan också vara en orsak
till dessa problem (Duvner, 1994). Viktigt att komma ihåg är att dessa faktorer inte framkallar DAMP,
men att de kan förvärra problemen som barnet redan har (se vidare under sekundära problem).
 

 Ett av de allra tydligaste symtomen på DAMP är svårigheten att reglera sin aktivitet. Ungefär en tredjedel
av alla barn med ADHD och DAMP är överaktiva, vilket kanske är färre än vad man tror. Som nämnts
ovan är det växlingen mellan hyper- och hypoaktivitet som är det större problemet. Ungefär vart tionde
av alla barn med DAMP är renodlat hypoaktiva.
 

 Små barn med DAMP har ofta väldigt oregelbundna sömnvanor. Senare i livet kan detta övergå i en vilja
att sova mycket mer än andra barn. En del forskare anser, som nämnts ovan, att en låg vakenhet i
nervsystemet kan medföra en kompenserande hög motorisk aktivitet. Gillberg menar att man kan se
detta som kroppens försvar mot att somna hela tiden. Han anser, liksom Kadesjö, att hur bra
behandlingen med centralstimulerande medel på dessa barn fungerar är ett bevis i sig. Dessa medel
medför en normalisering av aktivitetsnivån genom att höja vakenheten i nervsystemet vilket i sin tur leder
till att den motoriska aktiviteten minskar.
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 Ett annat problem som påverkar aktivitetskontroll och koncentration är svårigheten att automatisera
handlingar. Alla kan vi förstå hur arbetsamt det måste vara, att för varje tugga man tar vid en måltid
behöva tänka på att man inte får tugga med öppen mun. Denna brist på automatisering är i sig någonting
som stör koncentrationen och aktivitetskontrollen (Gillberg, 1996). ” Det är som om barnen aldrig
kunde lägga i rätt växel. De är antingen på för högt varv eller motsatsen, på för lågt, och fastnar då i
passivitet, håglöshet och oföretagsamhet.” (Hellström, 1995, s. 24)
 

 Ungefär hälften av alla barn med DAMP har en bristande impulskontroll. Vanligt är att de avbryter andra
både verbalt och på andra fysiska sätt. Typiskt är även talandet rakt ut utan att vänta på att man fått ordet.
Det sista blir mycket tydligt i skolsituationen. En del kan inte heller styra över vredesutbrott och
våldshandlingar, vilka för övrigt kan vara extremt oförutsägbara (Gillberg, 1996). Dessa barn handlar
först och tänker sedan och då kan tyvärr misslyckandet redan vara ett faktum (Hellström, 1995).
 

 En annan viktig orsak till dessa svårigheter som behandlas i detta avsnitt är den brist på tidsuppfattning
som dessa barn ofta har. De har ingen känsla för ungefär hur lång tid som har förflutit vid olika tillfällen.
Både barn, ungdomar och vuxna med DAMP har svårt för att hålla tider eftersom de inte märker att tiden
går. Detta kan naturligtvis leda till svårigheter i till exempel arbetslivet. I svårare fall finns det de som inte
kan klockan i vuxen ålder.
 

 Svårigheterna att följa regler och instruktioner hänger nära samman med uppmärksamhetsstörningarna,
impulsiviteten och regleringen av aktivitetsnivån. Hur språkförståelsen är spelar också en avgörande roll
här. Då man talar om regler i det här sammanhanget avser man även så kallade oskrivna regler som tillhör
den sociala kompetensen. Barn som har problem med att följa regler och instruktioner uppfattas ofta
som att de inte lyssnar eller inte bryr sig över huvud taget. För att man skall förstå regler krävs att man
har en abstraktionsförmåga vilket många av dessa barn inte har. Ju äldre barnen blir desto mer krävs det
av dem. Även de underförstådda reglerna blir fler med åren och man möts av mindre överseende om man
bryter mot dessa i högre åldrar. Situationer som orsakar stora problem för dessa barn är ostrukturerade
och innehåller många outtalade regler samt svag vuxenstyrning, som till exempel fritt arbete i skolan
(Hellström, 1995).
 

 Alla dessa svårigheter kan få förödande konsekvenser för dessa barn i skolverksamheten. De har
problem att förstå regler och ta instruktioner och störs lätt av olika faktorer i klassrumsmiljön. Då
människor med DAMP blir äldre upplevs oförmågan att koncentrera sig som en riktig plåga. I regel
brukar hyperaktivitetsproblemen avta med åren, men det finns de som får leva med det ständiga behovet
av aktivitet hela livet (Gillberg, 1995). Det bildas ofta många onda cirklar kring de här barnen på grund av
deras sätt att vara. Personal som möter barnen och deras föräldrar tolkar inte alltid problemen korrekt
och ett stort problem på barnavårdscentralen är att man där inte ser problemen som en helhet utan som
delar skilda från varandra. Visst är det viktigt att ställa diagnoser men det viktigaste är trots allt att bryta
onda cirklar (Kadesjö, 1992).
 

 

4.8.2 Motoriska och perceptuella problem
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 Perception innefattar allt det som har att göra med våra tolkningar av sinnesintryck. Innan vi människor
handlar så bearbetar, organiserar och tolkar vi det som våra sinnen vill tala om för oss. Vi organiserar
informationen våra sinnen ger oss och sparar den som begrepp och bilder, som i sin tur kan hjälpa oss att
planera och förutse vad som skall hända (Hellström, 1995). Perception och kognition styrs av sökandet
efter mönster och samband. De grundläggande perceptionsförmågorna är medfödda och fungerar
omedvetet. Impulserna ifrån våra olika sinnen kopplas om i hjärnstammen och redan där sorterar vi bort
mycket oväsentlig information som hjärnan får. I hjärnstammen finner vi också centrum för vakenhet och
aktivitetsnivå samt funktionen som får oss att uppleva något lagom starkt. Den information våra sinnen ger
oss samverkar via förbindelser mellan hjärnans olika perceptionscentra till sensorisk integrering. Denna
integrering existerar för att vi ska få en så bred bild av en situation som möjligt. Alla våra sinnesintryck
som hjälper oss att uppfatta en situation kan även störa vår koncentration och därför behöver vi kunna
minska impulserna från ett sinne (Duvner, 1994). Om jag verkligen vill njuta av ett stycke musik sluter jag
gärna mina ögon för att koppla bort mina synimpulser. Ett barn som har koncentrationssvårigheter
kanske stänger av hörselsinnet så effektivt att han eller hon inte hör när någon talar till dem. Det barn som
har problem med sin sensoriska integrering kan ha svårt att se och höra samtidigt och behöver därför ha
fullständig tystnad om det skall förstå något genom sitt visuella sinne eller så kanske de ser bort om de
skall få något verbalt förklarat för sig. Om man samtidigt som man koncentrerar sig på en arbetsuppgift vill
ha kontroll på det som händer runt omkring en, krävs en stor förmåga att kunna hantera mycket
information samtidigt. Denna informationsbearbetning har sitt centrum i höger hjärnhalva. Denna del av
vår hjärna är även viktig för vår rumsuppfattning och vårt bildseende. Tidsuppfattningen har sitt centrum i
vänster hjärnhalva liksom det logiska tänkandet och förmågan att kunna dela upp ord i mindre
beståndsdelar, vilket är grunden då man lär sig läsa och stava.
 

 För att hjärnan skall känna igen olika ting söker den finna gemensamma drag, den kategoriserar. Hjärnan
generaliserar också så att den kan använda sig av tidigare lagrade erfarenheter till att lösa nya problem.
Vår förmåga att se sammanhang bygger på en mängd olika konkreta upplevelser som småningom
utvecklas till ett abstrakt logiskt tänkande och en förmåga att sätta sig in i saker och ting. En annan
aspekt av kognition är ha en förmåga att kunna förstå hur människor tänker och känner, en empatisk
förmåga (Duvner, 1994).
 

 Om man har en störning i perceptionen är alltså hjärnans förmåga att registrera, organisera och tolka olika
sinnesintryck nedsatt. Graden av svårigheter varierar självklart från barn till barn. En del kanske har
problem med att uppfatta och tolka ljudstimuli, medan andra har problem med visuella intryck. Dessa
barn har följaktligen svårt att tolka en situation och sedan dra en slutsats utifån denna tolkning för att
slutligen handla riktigt. De har svårt att välja ut vilka intryck som är de viktigaste vilket gör det
problematiskt att handla på rätt vis i en samspelsituation (Kadesjö, 1992).
 

 Den vanligaste perceptionsstörningen hos barn med DAMP är auditiv perceptionsstörning
(varseblivningen av hörselintryck). Detta gör det väldigt svårt att avgöra varifrån ett ljud kommer. Ett
annat mycket utmärkande problem är att man inte automatiskt hör om man talar med stark eller svag
röststyrka, vilket innebär att man inte kan anpassa röststyrkan efter situationen, vilket i sin tur kan leda till
negativa reaktioner hos omgivningen. Att inte kunna avgöra hur starkt eller svagt ett ljud är, eller varifrån
det kommer kan leda till  direkt farliga situationer (Gillberg, 1996). Denna perceptionsstörning kan även
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yttra sig i att barnet har svårt att skilja närliggande ljud ifrån varandra, som till exempel d och t (Hellström,
1995).
 

 Det är även vanligt att barn med DAMP har problem att uppfatta avstånd och lägen med sin syn (visuell
perceptionsstörning). Dessa problem är väldigt nära sammanlänkade med de motoriska svårigheterna.
Då man läser någonting som ett barn med DAMP har skrivit är ofta handstilen svårläselig. Detta kan bero
på problem med just den visuella perceptionen, handmotoriken, automatiseringen eller olika
kombinationer av alla tre (Gillberg, 1996).
 

 Taktila perceptionsstörningar innebär att man har problem med sin känsel, ofta i fingrar och händer.
Detta problem kan man finna hos barn, ungdomar och vuxna med DAMP och det är nära förbundet
med finmotoriska problem (Gillberg, 1996). En del av dessa barn reagerar väldigt starkt på beröring,
växlingar i temperaturen och smärta (Hellström, 1995). Somliga barn med DAMP har svårt att identifiera
ett objekt genom att känna på det utan hjälp av synen (Gillberg, 1995).
 

 Kinestetiska perceptionsstörningar innebär att man har svårt att placera sig själv i rummet och vart
man är på väg, vilket följs av problem att bedöma avstånd från sig själv till föremål och andra människor.
Utan att ha menat någonting illa kan ett barn med svårigheter som dessa stöta till någon, vara alldeles för
hårdhänt, gå in i saker eller kanske trampa någon på tårna, vilket kan starta konflikter. Det är extremt
ovanligt att en person med DAMP har isolerade perceptionsstörningar på endast ett av dessa områden.
Vanligare är att man till exempel finner störningar på både det auditiva och på det visuella områdena. Det
förekommer även att man har problem med alla fyra av de ovan nämnda perceptionsområdena.
 

 Motorik
 

 Med hjälp av motoriken kan vi rikta våra sinnen mot det vi vill undersöka. Detta innebär att perception
och motorik är nära sammanlänkade (Kadesjö, 1992). Det är alltså  vår motorik och perception som gör
det möjligt för oss att lära oss saker och ting. Då ett barn föds innehar det en mängd olika reflexrörelser.
En reflexrörelse innebär att en viss typ av stimulans alltid utlöser samma rörelse. Hjärnan har ett speciellt
program som styr dessa rörelser, men om inte det fungerar som det skall kan dessa reflexrörelser
komma att störa andra rörelser. Efter ett tag börjar barnet att utveckla hållningsrätande funktioner,
som har till uppgift att ge barnet en huvudbalans, som möjliggör att huvudet hålls stabilt i alla lägen. Andra
balanssinnen utvecklas också efter hand. Då vi skall utföra en viss rörelse består rörelsemönstret av en
mobiliserande del, till exempel benet som sparkar på bollen, och en stabiliserande del, den övriga
kroppen som balanserar upp. Denna förmåga fungerar ofta dåligt hos barn med motoriska svårigheter.
Den stabiliserande delen utlöses i regel hos dessa barn lite för sent, vilket ger ett osmidigt och klumpigt
rörelsemönster.
 

 Alla medvetna rörelser bygger på en motorisk planering. Centrum för den motoriska planeringen finner vi
i de bakre delarna av pannloberna, vilket är nära det motoriska och perceptuella centra i storhjärnan
som innehåller sinnesimpulserna kring rörelsen ifråga. När man analyserar personer som har besvär med
motoriken, talet och koncentrationen finner man oftast inte huvudproblematiken i själva utförandet utan i
steget innan, i planeringen av utförandet. Sinnesimpulser, bearbetning av dessa, kinestetisk perception,
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minneslagringen av de olika sinnesintrycken, styrningen av rörelsen ifråga och samverkan,
koordinationen, av alla delmoment i rörelsen är alla väsentliga vid planeringen av en rörelse. När en
rörelse utförts många gånger blir den småningom automatiserad, det vill säga, den kräver inte längre
någon medveten planering. Detta innebär att ens uppmärksamhet kan riktas på andra saker samtidigt som
man utför en automatiserad rörelse. Om en rörelse inte är helt automatiserad tycks den långsam och lite
kantig (Duvner, 1994).
 

 Barn med DAMP har ofta problem både med grov- och finmotorik. Deras koncentrationssvårigheter
påverkar även dessa problem negativt. Många har framför allt problem med att planera och styra sina
rörelser. Hos barn med DAMP är inte automatiseringen av rörelsescheman lika självklar som hos barn
som inte har dessa problem. Att alltid behöva tänka på vad man gör liksom det var första gången man
gjorde det förbrukar naturligtvis mycket energi och inverkar på uppmärksamheten. Grovmotoriskt verkar
barnen väldigt klumpiga och osäkra. Balansen är mycket svår att hålla liksom att växla tempo eller att
byta riktning i det man håller på med (Hellström, 1995). Grovmotoriken avser de stora kroppsrörelserna,
vilket kan visa sig i svårigheter att till exempel cykla, simma, åka skidor och spela fotboll. De flesta
personer med DAMP har upplevt sig själva som väldigt klumpiga som barn. Klumpigheten har att göra
med en eller flera av nedanstående komponenter (Gillberg, 1996):
 

- Problem med automatiseringen. Här förekommer ofta stora avvikelser hos barn med DAMP. Detta
innebär som nämnts ovan att man har svårt att kontrollera sin motorik och uppmärksamhet utan att
behöva tänka på det. Brister här gör det även svårt att minnas vad man lärt sig. I längden leder denna
brist till otrolig trötthet (Gillberg, 1995).

 

- Hälften av alla barn med DAMP har svag muskelspänning (hypotonus). Detta leder till överböjlighet
i leder, en dålig kroppshållning, tendenser att dregla och problem med handstil och bordsskick.

 

- Cirka hälften av alla barn med DAMP har även problem med balanssinnet vilket kan innebära
svårigheter att bland annat lära sig cykla.

För många personer med DAMP är det ofta svårt att samordna rörelser. Detta beror inte bara på
automatiseringsproblem utan även på svårigheter att samtidigt röra olika kroppsdelar, nedre och högre
kroppshalvorna till exempel. Hos de flesta av dessa personer ligger ändå de stora problemen på
planeringsnivån. Eftersom ens rörelser inte har planerats ordentligt, utförs alla delar i ett helt
rörelseschema samtidigt istället för i en bestämd ordning och detta ger ofta ett klumpigt intryck.

Hos ungefär tjugo procent av alla barn med DAMP förekommer grava motoriska besvär. I somliga av
dessa fall kan det vara svårt att avgöra om det rör sig om CP eller DAMP (Gillberg, 1996).

Då man talar om finmotoriska problem avser man svårigheter med precision i fingrar, händer och ansikte.
Att ha besvärligheter med handmotoriken är oftast regel vid DAMP. Det märks bland annat på
svårigheter att hålla i en penna, att forma bokstäver och siffror, att hålla sig på linjerna eller inom rutorna
när man skriver, att knäppa knappar etc. Tyvärr uppfattas ofta barn som har problem med ovanstående
som slarviga.
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Gillberg anser att problem med munmotoriken har uppmärksammats för lite hos dessa barn. Det kan till
exempel röra sig om problem att äta med stängd mun, dreglande samt artikulationssvårigheter (Gillberg,
1996).

4.9 Fler vanliga tilläggsproblem hos barn med DAMP.

Ovan har de grundläggande och typiska störningarna vid DAMP beskrivits, men ofta förekommer även
andra svårigheter som språk- och talstörningar, inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter,
beteendestörningar, och anpassningsproblem (Hellström, 1995).

4.9.1 Språk – och talproblem

Att ta kontakt med och tala med andra människor innebär att man måste kunna läsa av andras
ansiktsuttryck, styra sina egna ansiktsuttryck och att kunna få fram vissa ljud. För att ett barn skall
överleva är det nödvändigt att det kan få en persons uppmärksamhet. För att barnet sedan skall utveckla
sin förmåga att kommunicera krävs att man finner det meningsfullt. Man behöver vara medveten om
andras tänkande. Viktigt för ett positivt samspel är att man samtidigt som man tänker en tanke även kan
uppmärksamma vad den andre förmedlar. Hos barn som har koncentrationssvårigheter innebär detta en
del problem vid samspel. Grunden för kommunikation är givande och tagande.

Vårt talade språk är beroende av flera olika funktioner som samverkar i hjärnan. Hos de allra flesta
personer har dock vänster tinninglob en slags överordnande funktion. Vår förmåga att uppfatta och förstå
tal bygger som tidigare nämnts på auditiv perception. En uppskattning har gjorts att vi med hjälp av örat
behöver kunna skilja och analysera cirka tretton olika fonem varje sekund för att kunna uppfatta tal. Vår
egen produktion av talet styrs från ett område i frontalloben och är uppbyggt på det vi hör. Vi styr vårt tal
både med hörseln och känseln i munnen (Duvner, 1994).

Då man talar om språk – och talproblem hos barn med DAMP innefattar det begreppet både försenad
utveckling och problem som består. Ungefär hälften av alla barn med DAMP har en försenad utveckling
av tal och språk. Ofta oroar sig föräldrar i fall som dessa över deras barns hörsel och söker hjälp för det
(Gillberg,1996). Språkproblemen kan vara väldigt olika. Uttalssvårigheter – dysatri – hänger ihop med
dålig munmotorik. Barnet kan ha ett hackigt tal som vid stamning. En språklig osäkerhet kan ha sin orsak
i svårigheter att förstå abstrakta ord (Kadesjö, 1992). Det begränsade ordförrådet kan även vålla problem
i vuxen ålder. En del personer med DAMP utvecklar ett dåligt självförtroende på grund av sitt fattiga
ordförråd, medan andra utvecklar ett otroligt intresse för att utvidga sitt ordförråd (Gillberg, 1996). Hos
somliga av dessa barn är den grammatiska och semantiska uppbyggnaden av språket väldigt barnslig.
Andra problem inom detta område, som berörts ovan, är en så kallad auditiv osäkerhet, som innebär
att barnet har svårt att uppfatta ljud. Det kan vara svårt för dessa barn att förstå att ord ändrar mening om
man byter ut ett fonem till exempel. Detta innebär bland annat stora svårigheter att till exempel rimma och
problemen ökar naturligtvis under stress och stor press (Kadesjö, 1992). Det är även dessa fonologiska
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medvetenhetsproblem som ligger till grund för de läs - och skrivsvårigheter som så ofta drabbar personer
med DAMP (Gillberg, 1996). En del har även en pragmatisk språkstörning vilket innebär att man har
svårt att praktiskt använda språket, man har svårt att kommunicera (Kadesjö, 1992).

4.9.2 Läs- och skrivsvårigheter

För att kunna förstå skriftspråk krävs att man har en väl utvecklad syntaktisk och semantisk förmåga. För
att vi skall kunna skriva ner vårt talade språk behöver vi kunna uppfatta ordets form och kunna analysera
det i mindre delar, till fonem – vi behöver sålunda en fonologisk medvetenhet. Vi måste även kunna
koppla dessa olika fonem till synliga symboler, grafem, samt kunna alla stavningsregler. Det är även
viktigt att vi kan minnas hur ordets stavning ser ut, så att vi snabbt kan se när vi stavat fel.

För att vi skall kunna läsa skriftspråk krävs att vi, när vi tittar på bokstäver känner igen dem och att vi
kan gå vidare och tolka nästa bokstav utan att störas av föregående bokstav. Vi måste även kunna
associera bokstäver till ljud – fonem. En del fonem är väldigt lika varandra ljudmässigt och de känns
även lika i munnen. Vi har till exempel b, p och d och t, g och k. Någonting som ytterligare försvårar det
hela är att en del bokstäver ser så lika ut, som till exempel b, p och d. För att kunna läsa krävs även att vi
kan ljuda ihop de olika fonemen i rätt ordning. Allt detta arbete behöver småningom bli automatiserat.
För att förstå vad vi läser behövs en bra koncentrationsförmåga och ett gott korttidsminne (Duvner,
1994).

Väldigt många barn med DAMP har läs- och skrivsvårigheter och en stor del av dessa har dyslexi (för
förklaring se ovan). Om man har DAMP med dyslexi är det nästan en regel att man har dysgrafi,
specifika svårigheter med skrivning. Gillberg skriver att åtta av tio barn med DAMP har någon form av
problem med läsning och/eller skrivning. Ofta uppmärksammas dessa problem före skolstarten då barnen
inte alls verkar vara intresserade av ord och bokstäver. Det är inte ovanligt att ett barn med DAMP inte
har lärt sig skriva då det avlutar år två i skolan. Barn som är lågt eller normalt begåvade och har dyslexi
märks tidigt i skolan eftersom de inte lär sig läsa eller skriva över huvud taget. Om dessa barn felaktigt
bedöms som utvecklingsstörda och hamnar i särskoleklass kan stora problem uppstå, eftersom dessa
barn får svårt att identifiera sig med de som är psykiskt utvecklingsstörda. De barn med DAMP som är
högt begåvade lär sig oftast läsa och skriva i tid, men deras läs- och skrivförmåga utvecklas inte som den
borde med tanke på deras höga intelligens. De barn som har dyslexi men som är högt begåvade går ofta
omkring och tänker på sig själv som dumma. Problemen för dessa barn märks tydligt på högstadiet,
gymnasiet och universitetet. Om det visar sig att ett barn har dyslektiska problem är det viktigt att lärare
och andra vuxna i barnets omgivning är medvetna om att dyslexin sällan kommer ensam (Duvner, 1994).

4.9.3 Inlärningssvårigheter

Om man har problem med perception, motorik och koncentration ställer det ofta till med problem då
man kommer till inlärning. Minnesstörningar är mycket vanligt samt en brist gällande förmågan att ordna
sina erfarenheter i meningsfulla sammanhang. Många har svårigheter att förstå logiskt tänkande och
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matematik. Duvner beskriver detta problem så här: ”Det är som en dator som kan lagra massor av
information men inte har fungerande program för att gruppera den och inga sökord att hitta det man
behöver.” (Duvner, 1994 sid. 90)

Specifika svårigheter med matematik brukar benämnas dyscalculi och förekommer hos relativt många
av alla barn med DAMP. Somliga av svårigheterna kan gälla siffror och tal, vilket är svårt att åtgärda.
Andra har kanske en visuell perceptionsstörning som gör att de lätt vänder upp och ner på siffror etc.
Genom systematisk träning kan man komma till rätta med dessa problem. Vad som är viktigt att nämna
är att en stor andel av dessa barn har lätt för matematik även om de har problem med läsning och
skrivning. Detta innebär att man får använda matematiken att stärka barnets självförtroende med
(Gillberg, 1996).

4.9.4 Psykiska problem

Det är inte speciellt konstigt att barn med DAMP utvecklar olika sociala beteendestörningar,
anpassningssvårigheter och känslomässiga störningar. Dessa barn är ofta väldigt krävande och
provocerande för sin omgivning, vilket innebär att barnen ofta möts av många negativa reaktioner
(Hellström, 1995). Minst två tredjedelar av alla barn med DAMP drabbas av psykiska störningar någon
gång. Depressioner är väldigt vanliga vid DAMP och speciellt i tioårsåldern. En del har sociala
beteendestörningar som kvarstår och detta leder i vissa fall till en antisocial personlighet och ibland även
till kriminalitet (Gillberg, 1996).

De här barnen misslyckas mycket i sina egna ögon och i andras och självklart påverkas man negativt av
det. Omgivningen upplevs ofta som splittrad och kaotisk. På grund av deras bild av sig själva att inte
duga någonting till utvecklas ett dåligt självförtroende (Hellström, 1995).

En del barn med DAMP utvecklar ett utåtagerande beteende relativt tidigt med aggressiva och trotsiga
inslag. Anledningen till att beteendet med åren kan förstärkas beror ofta på att vuxna i barnets omgivning
inte riktigt orkar med barnets krävande sätt. Om man som vuxen inte ser barnets bakomliggande
problem utan bara ser barnet som aggressivt, otrevligt och destruktivt förstärker man ofta bara deras
beteende. Bara för att slippa bråk med barnet börjar man som nära vuxen kanske planera sitt bemötande
endast för att slippa konflikt. En del gånger kanske man orkar med att gå in i en konflikt med barnet
medan man i andra fall känner sig totalt orkeslös. Detta gör det svårt för barnet att se var gränserna finns.
Dessa barn är mer beroende av tydliga gränser och en stabil vardag än andra barn. Det är inte bara
föräldrar och vuxna som får möta barnets aggressiva beteende, utan även kamrater, vilket får till följd att
det ofta blir slagsmål och det här barnet stämplas av andra barn som elakt. Man måste se bortom de här
yttre problemen och försöka nå individen bakom, för där finns oftast ett ledset barn som har dåligt
självförtroende på grund av alla negativa bemötanden och svårigheter att behålla kamrater (Kadesjö,
1992).

4.9.4.1 Depression
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Man räknar med att ungefär varannan person med DAMP någon gång under sin uppväxttid drabbas av
depression. Om man ser till det som beskrivs ovan om ständiga misslyckanden och klagomål, mobbning
och svårigheterna att behålla en kompis inser man att det inte är så underligt att depressioner medföljer. I
tioårsåldern är det relativt vanligt med självmordstankar hos dessa barn. Om man ser till barn som inte har
liknande problem är självmordstankar väldigt ovanliga i den här åldern. Symtomen på depression börjar
ofta vid skolstarten då barnen upplever misslyckanden med läsning och skrivning och så vidare. Den
främsta anledningen till de många självmordstankarna i tioårsåldern är att man i den åldern börjar inse och
förstå att någonting är fel på en, att man inte riktigt är som alla andra. Vid en studie som Gillberg utförde i
Göteborg fann man att var fjärde person med DAMP i sjuttonårsåldern uppfyllde kriterierna för
depression (Gillberg, 1996).

4.9.4.2 Sociala beteendeproblem och känslomässiga störningar.

Sociala beteendeproblem hos barn med DAMP är ungefär lika vanliga som depressioner och de har
också en tendens att kulminera i tioårsåldern. Då man talar om social beteendestörning – conduct
disorder – avser man ett sådant beteende som orsakar lidande för personer i omgivningen samt annat
oacceptabelt socialt beteende. Några exempel på  oacceptabelt beteende är skolk, aggressivitet,
missbruk, destruktivt agerande mot byggnader och människor etc (Gillberg, 1996). Det viktiga blir att
barnet och människorna i dess närmaste omgivning får hjälp att bryta alla onda cirklar som bildas kring
barnet ifråga. Om dessa onda cirklar inte bryts kan en social beteendestörning utvecklas hos barnet
(Hellström, 1995). De barn med DAMP som redan i tioårsåldern visar ett antisocialt beteende löper
störst risk att misslyckas med en psykosocial anpassning som vuxna (Gillberg, 1996).

En del barn med DAMP visar tidigt ett trotsigt och aggressivt beteende. Detta är relativt vanligt fram till
tonåren. Ständiga misslyckanden förvärrar trotset och aggressiviteten (Gillberg, 1996).

I Gillbergs Göteborgsundersökning framgick att så många som 80 procent av alla barn med DAMP har
beteendestörningar och psykiska besvär redan i tioårsåldern. När man undersökte dem vid
trettonårsåldern hade fortfarande 65 procent problem med detta. Då man tittar på barn med svår DAMP
finner man att i stort sett alla har dessa problem. Även internationell forskning stödjer det faktum att
sociala anpassningssvårigheter är mycket vanliga. Amerikanska studier, av bland andra Barkley, visar att
40 procent av alla barn med ADHD har olika typer av beteendeproblem. Något som bör kommenteras i
detta sammanhang är att de amerikanska studierna inte är utförda på samma basis som de som görs i
Sverige (Hellström, 1995).

Man skall dock inte se psykosociala problem som ett måste vid DAMP, vilket är viktigt att nämna, men
det är vanliga tilläggsproblem som bör beaktas och tas på allvar (Gillberg, 1996).

4.10 Diagnosticering
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Om ett barn har DAMP märks problemen tydligt redan i sexårsåldern. Problem före denna ålder skall inte
överdrivas och man skall definitivt inte försöka finna barn som har DAMP. Trots detta är det viktigt att få
en diagnos innan skolstarten så att barnets behov av eventuellt stöd kan tillgodoses. Gillberg anser det
därför mycket viktigt att finna vägar att fånga upp dessa barn i tid. Enligt en undersökning som gjorts i
Göteborg har man fått fram att föräldrar och lärare ansett att en diagnos har varit den bästa åtgärden som
gjorts för att förbättra tillvaron för barnet i fråga (Gillberg,1995). Agneta Hellström hävdar även hon att
det är viktigt för dessa barn att bli upptäckta i tid för att bland annat underlätta skolstarten. 1992
påbörjade Agneta Hellström, på uppdrag av RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och
ungdomar, en utredning som hade till syfte att utreda samhällets insatser till barn med MBD/DAMP-
problematik samt till att ge förslag till förbättringar. Diskussionerna kring skolförberedande
hälsoundersökningar där bland annat DAMP skulle uppmärksammas, ledde till att Hellström kartlade
barnhälsovårdens roll då det gäller upptäckandet av DAMP-problematik med hjälp av en
enkätundersökning i 41 landsting. I socialstyrelsens Allmänna Råd 1991:8, Hälsoundersökningar inom
barnhälsovården rekommenderar man skolförberedande hälsoundersökning som skall upptäcka barn
med bland annat DAMP-problematik. Enkätundersökningen visade att denna typ av skolförberedande
hälsoundersökning genomförts i 80 procent av de 41 landstingen och i hälften av dessa genomfördes
denna undersökning på alla landstingets barnavårdscentraler. En strävan att upptäcka barn med den här
typen av problematik finns dock hos alla, men vid tiden för denna enkätundersökning var hela
verksamheten fortfarande inne i ett uppbyggnadsskede. Undersökningen visar också en enighet bland
BHV-överläkarna att barnhälsovården bör ta ansvar för en sådan här undersökning, men ett flertal
betonar hur viktigt det är med ett nära samarbete med skolhälsovården. Att ge en diagnos på
barnavårdscentralen som sedan inte leder till något fortsatt åtgärdsprogram uppfattas som meningslöst
(Hellström, 1993). I Ann Fristedts rapport Omhändertagandet av barn i Östergötland med
neuropsykiatriska problem, som är färdigställd i juni 1998 talas mer om läraren som
”uppmärksammare” av problemen i första läget och inte barnavårdscentralerna. Ändå står att läsa i
Hellströms rapport från 1993 att man i Östergötland har infört en skolförberedande hälsoundersökning
med inriktning på DAMP-problematik på alla barnavårdscentraler.

En neuropsykiatrisk diagnos är beroende av ett sammanlänkat lagarbete. Detta lag skall vara
sammansatt av läkare, psykolog och någon med pedagogisk kompetens. Man använder sig även av
föräldrars och lärares utlåtanden. Om någon typ av språkstörning föreligger kopplas ofta även en logoped
in. Väldigt viktigt är att bägge föräldrarna får lämna sin version av problemen, speciellt om de lever
åtskilda. När föräldrarna söker hjälp vill de oftast få en förklaring till varför deras barn beter sig som han
eller hon gör. Man vill få en vägledning till hur man skall agera i vardagens alla situationer, man vill veta
om det är någonting man kan göra för sitt barn, om det är något speciellt man kan träna på och framför allt
så vill man återfå möjligheten att se sig själva som bra föräldrar (Duvner, 1994). I Sofias egen bok skriver
Märta Tikkanen att den lyckligaste dagen i hennes liv var när Sofia föddes, hennes dotter, och den näst
lyckligaste var den dagen Sofia fick diagnosen MBD. Detta blev hennes första rättvisa chans att tackla
och förstå sin dotters svårigheter och framför allt, hon fick en bekräftelse på att det inte var fel på henne
som mamma (Tikkanen, 1982).

Flera undersökningar som gjorts i Sverige har visat att förskollärare ofta kan upptäcka DAMP-
problematik hos en sexåring genom att ställa sex frågor:
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1. Är barnets ordförråd onormalt litet?

2. Är barnets penn- eller kritfattning omogen?

3. Är barnets teckningar omogna?

4. Spiller och sölar barnet ovanligt mycket?

5. Har barnet svårt att förstå motsatser som lång – kort?

6. Vill barnet ofta byta sysselsättning? (Gillberg, 1995 s.14-15)

Om två av svaren blir ja på dessa sex frågor bör man överväga att det kan röra sig av någon form av
DAMP-problematik, men om svaren blir ja på tre eller fler utav frågorna bör man ordna så att en
ordentlig utredning kommer till stånd. Denna typ av frågeställning är naturligtvis inte tillräcklig som
underlag för en diagnos, utan det krävs en vidare utredning (Gillberg, 1995). Då man läser Hellströms
rapport om skolförberedande hälsoundersökningar framgår att de flesta barnavårdscentraler inte
använder dessa sex frågor som en första sållning, som föreslås av Gillberg och Rasmussen, utan istället
som en del av hälsoundersökningen som kompletterande information (Hellström, 1993). ”All
åtgärdsplanering, måste för att bli effektiv, baseras på att man fullt ut har analyserat och förstått vad
barnets problem egentligen handlar om.” (Hellström 1995 s.97) Detta innebär alltså att det viktigaste
syftet med utredningen bör vara att skapa en större förståelse för det specifika barnet, en djupare insikt
hos föräldrar, förskole- och skolpersonal och andra personer som står barnet nära (Hellström, 1995).

DAMP är en medicinsk diagnos vilket innebär, som nämnts ovan, att den inte kan ställas utan att en
läkare medverkat. Utredningen kräver en psykolog och en läkare med goda kunskaper om barns och
ungdomars utveckling. I undersökningen skall en läkare tala med en förälder eller helst med båda
föräldrarna om barnets utveckling. Barnet skall genomgå en vanlig läkarundersökning samt en
neuropsykologisk undersökning. Man behöver förutom föräldrars berättelser ifrån hemmiljön även en
lärare som kan rapportera om hur problemen ifråga ter sig i skolsituationen. Då läkaren samtalar med
föräldrarna brukar man fråga om barnets språkutveckling, motoriska utveckling, grovmotoriken som gång,
löpning etc., finmotoriken, om barnet flyttade sig genom att hasa sig fram på stjärten innan han eller hon
kunde gå samt om barnet har koncentrationssvårigheter. Släkthistorien måste tas itu med i minsta detalj,
eftersom det, som framgått ovan, är vanligt att DAMP är ärftligt. Gillberg rekommenderar även att man
vid samtalet tar upp graviditetsperioden och förlossningen, då skador under denna tid kan vara en orsak
till DAMP.

Vid läkarundersökningen skall man undersöka barnets motorik och göra en neurologisk bedömning
(Gillberg, 1996). (För en beskrivning av undersökningsmoment gällande motorik rekommenderas
Gillbergs Ett barn i varje klass om DAMP, MBD, ADHD.) Vid den neurologiska undersökningen
rekommenderar Gillberg någon av Wechlers skalor som visar allmän begåvningsnivå och om barnet
stämmer in på DAMP-profilen. Enligt en typisk WISC-profil (en av Wechlers skalor) visar barn med
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svår DAMP en mycket ojämn profil, men man skall ha ”lågt resultat på två eller flera av kodning,
sifferrepetition, aritmetik och information:” (Gillberg, 1996 s.127) Lätt DAMP visar en ojämn profil och
man skall ha ”lågt resultat på ett eller flera av” (Gillberg, 1996 sid. 127) ovan nämnda förmågor.  Enligt
Hellströms undersökning bland barnavårdscentralsöverläkare anser lite mindre än hälften att man bör
använda sig av Gillbergs ovan nämnda förslag till modell, medan resten väljer att komplettera denna
modell med fler varierade uppgifter. Många anser att mer uppmärksamhet bör läggas vid språk och tal
och i Uppsala ingår även ett särskilt dyslexitest vid undersökningen (Hellström, 1993).

Gillberg anser att barn med DAMP-problematik måste kunna få sin diagnos inom skol- och
barnhälsovården eftersom det är ett så oerhört utbrett problem hos befolkningen. Han anser att man
endast måste koppla in en kunnig barnpsykiater eller barnneurolog i tveksamma fall. Läkare, sköterskor
och psykologer på skolor och på barnavårdscentraler borde ha tillräckliga kunskaper om DAMP för att
kunna göra en korrekt undersökning och sedan även ställa diagnos (Gillberg, 1996). Detta är någonting
som även framgår i Hellströms tidigare diskuterade rapport ifrån 1993, där de flesta överläkare också
poängterar att barnhälsovården bör ha en mer aktiv roll. Detta gäller även i uppföljningsarbetet då
diagnosen är ställd. Man önskar att samarbetet med skolhälsovården borde vara en självklarhet i båda
dessa fall. Av undersökningen framgår att de flesta barnhälsovårdsöverläkarna förespråkar en modell där
man först fångar upp barn med denna typ av problematik redan på barnavårdscentralen, där man har en så
kallad teamkonferens med en läkare, sjuksköterska och barnavårdscentralspsykolog. Dessa beslutar
sedan om man bör göra en lokal basutredning på plats eller om barnet i fråga skall skickas vidare till
specialistutredningsnivån där utredingen skall fortsätta. På specialistnivån avser man barnhabilitering,
barnpsykiatri, barnklinik eller logoped. Barnets speciella problem är naturligtvis avgörande för vilken
instans man kontaktar (Hellström, 1993).

Mycket talar för att skola, barnavårdscentral och förskola måste utveckla sin kompetens för att själva
kunna fånga upp dessa barn, ta ansvar för åtgärderna efter att ha gjort en viss utredning själva.
Specialisterna är inte tillräckligt många för att ha möjlighet att hjälpa alla barn med neuropsykiatriska
störningar. Specialister långt utanför skolans värld har naturligtvis inte så mycket erfarenheter av vad
barnens funktionsnedsättningar får för effekter på skolarbetet och av vad som går att genomföra i
skolmiljön. Duvner anser dock att specialisterna bör samarbeta i team som skall ansvara för svårare fall
och samtidigt vara en resurs för utveckling av kunskapsnivån. Eftersom svårigheterna främst uppenbarar
sig i skolarbetet bör åtgärderna till stor del ligga i inlärningsmiljön och förändringarna bör i stor
utsträckning ligga inom det pedagogiska spektrat (Duvner, 1994).

4.11 Behandlingsåtgärder

Gillberg anser att det kan vara vilseledande att tala om behandling vid DAMP, eftersom ordet
behandling för många är det samma som bot. Att botas ifrån DAMP är i stort sett omöjligt och därför
borde man, enligt Gillberg, istället tala om habilitering. Däremot kan man lindra symtomen och därmed
minska handikappet. Det absolut viktigaste gällande åtgärder är att de måste individanpassas. Man kan
inte gå efter något färdigt exemplar av åtgärdsprogram för barn med DAMP, men man kan heller inte göra
ett adekvat åtgärdsprogram utan att veta diagnosen DAMP (Gillberg, 1996).



34

Det målet som borde ligga ovan andra då man arbetar fram ett åtgärdsprogram är att bygga upp barnets
självkänsla och motivation igen (Duvner, 1994). En annan viktig del i behandlingen är att tala med
barnen ifråga om problemen de har och därigenom skapa en insikt om de egna svårigheterna. Olika
intresseföreningar kan vara mycket hjälpsamma för en familj som lever med DAMP-problematik (se
vidare i Gillberg 1996 för lista på intresseföreningar). Vad man kan göra för att hjälpa dessa barn i
skolan tas upp i nästa kapitel (Gillberg, 1996).

Duvner menar att åtgärderna vid DAMP och ADHD måste bygga på en förståelse för diagnosen som
visar barnets svårigheter och förmågor. Vidare hävdar han att man behöver en insikt i hur barnet självt
upplever sina svårigheter, barnet kanske har egna önskemål om hjälpinsatser. Förståelse, information och
föräldrahandledning måste finnas innan ett åtgärdsprogram kan ta vid. Åtgärdsprogrammen skall reducera
funktionsstörningarna och detta kan man uppnå genom att träna upp funktioner, beteendeterapi,
medicinering och kost. Man skall även finna vägar som kan hjälpa barnet att kompensera sina problem
genom att bland annat ställa individanpassade krav, anpassa miljön och ge barnet en personlig assistent
som kan fungera som ett ”hjälpjag”. Åtgärdsprogrammen skall även innehålla en del som har som främsta
syfte att lindra följderna av handikappet. I detta moment ingår att lyssna mycket på barnet, att tala om
saker som gör barnet upprört, ge barnet en rättvis chans att skapa en positiv, realistisk självbild samt att
ge olika typer av stöd till den berörda familjen. Stöd till familjen kan också vara att det finns någon som
har tid att lyssna. Det kan röra sig om ekonomisk hjälp, någon form av avlastning etc (Duvner, 1994).

4.11.1 Kan DAMP-problematik lindras med hjälp av mediciner?

 Gillberg hävdar att vissa mediciner, som är centralstimulerande har mycket positiv effekt hos barn med
DAMP. Hur dessa mediciner fungerar i ett längre perspektiv finns inte så mycket forskning om. Trots att
detta faktiskt är bevisat är man i Sverige otroligt försiktig med att skriva ut mediciner till barn med denna
problematik. Om man jämför med USA råder omvänt förhållande där ungefär tio procent av alla pojkar
som går i skolan behandlas med till exempel amfetamin. Vanligare är att man intar en mellanställning
mellan USA och Sverige. Man har använt sig av centralstimulerande medicin mot överaktivitet i cirka
sextio år. En mängd studier har, som nämnts ovan, konstaterat att denna medicin givit positiva resultat,
närmare 70 procent av alla barn med ADHD blir bättre av centralstimulerande mediciner. Som nämnts
ovan, ökar dessa mediciner vakenheten i vårt centrala nervsystem, vilket i sin tur leder till en bättre
uthållighet och koncentrationsförmåga. De två viktigaste biverkningarna är viktminskning och sömnlöshet
och dessa torde bero på att just vakenheten ökar så pass mycket att det kan vara svårt att somna och att
aptiten minskar av den här typen av medicin. Mycket av all oro kring denna typ av medicinering ligger i
att många tror att barnen blir drogade, men doserna som ges är för små för att vara
beroendeframkallande. Om medicinen tas enligt föreskrifterna finns ingen risk för beroende. Gillberg
menar vidare att det inte finns någonting som talar för att barn som får denna typ av medicin skulle löpa
större risk för att hamna i missbruk som vuxna, utan snarare kan det vara så att de löper mindre risk för
just denna utveckling. ”Detta skulle kunna bero på att medicineringen ’skyddat’ dem från psykosocial
utslagning.” (Gillberg, 1996 s.173) Vidare forskning inom detta krävs dock. Han kritiserar USAs allt för
lättvindiga sätt att skriva ut denna typ av mediciner och skriver: ”Om centralstimulantia ses som ’första
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hjälpen’ är risken stor att andra åtgärder som noggrann diagnos, information, råd, stöd och pedagogisk
hjälp kommer i skymundan.” (Gillberg, 1996 s.174) För att skriva ut centralstimulerande medel i Sverige
krävs dispens hos Läkemedelsverket (Socialstyrelsen). På grund av en rädsla för att ungdomar som
använder denna typ av medicin skall missbruka den är man på Läkemedelsverket väldigt restriktiv i sitt
godkännande av medicinering till tonåringar och vuxna (Duvner, 1997).

I rapporten från det fjärde nordiska symposiet om MBD/DAMP,  som hölls i Århus i Danmark 1996,
skriver Pål Zeiner (överläkare i Norge) om korttids- och långtidseffekter vid användning av
centralstimulerande medel. Han skriver att de studier som finns gällande långtidseffekter endast har
uppvisat positiva resultat. Även om det inte finns så mycket forskningsresultat inom detta ämne hävdar
han att: ”Det ser imidlertid ut til at det ikke er noen alvorlige betenkeligheter ved at barn, ungdom och
voksne står på slik medisinering over tid. Hvis en spør barn, unge och voksne som har vist respons på
medisineringen, vil mange av disse mene at de selv har positive langtidseffekter.” (Rapport fra 4.
nordiske symposium om MBD/DAMP 1996 s.92) Zeiner hävdar även i samma artikel att
medicineringen bara kan vara ett av flera hjälpmedel för barn med DAMP-problematik och även han
betonar vikten av en grundlig diagnosticering och ett individuellt anpassat åtgärdsprogram. Han avslutar
sin artikel med att skriva att det är viktigt att man i skolan tar till vara på den chansen en positiv respons
på medicinering kan ge, och följer upp detta med indivdanpassad träning. Detta leder oss in på nästa
kapitel i detta arbete som handlar om vad vi i skolans värld kan göra för att ge dessa barn bästa möjliga
utvecklingsmöjligheter.

5. Hur kan vi i skolans värld hjälpa barn med DAMP?

Att skoltiden ställer till problem för barn med DAMP är inte så svårt att förstå efter genomgången ovan. I
skolan ställs man inför abstrakt lärande som är uppbyggt kring långsiktiga mål, vilket är  svårt för barn
med DAMP att förstå. I en större grupp barn, som utgör en klass, finns massor av distraktionsmoment
och många elever delar på en vuxen person. I skolan finns även ett stort antal outtalade regler och
förväntningar, framför allt då det gäller ”fri” tid då inga vuxna finns med och styr, som raster till exempel
(Rapport från tredje nordiska symposiet om MBD/DAMP, 1993).

I LPO 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.) kan man
läsa att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov…Skolan har ett särskilt
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan
undervisningen aldrig göras lika för alla.” (LPO 94, 1998, s.6) Det är skolans och kommunens
skyldighet att se till att det finns resurser för den eller de elever som inte når/förväntas nå målen som finns
uppställda i läroplanen. Dessa elever har alltså rätt till extra stöd. I en artikel i rapporten från det tredje
nordiska symposiet 1993 kritiserar Kadesjö de ekonomiska nedskärningarna som drabbar barn med
DAMP-problematik extra hårt. Speciallärare, resurslärare och elevassistenter minskar i snabb takt. Ofta
ersätts dessa elevassistenter av människor som har beredskapsjobb och de stannar kanske sex månader
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på skolan och detta är inte till särskilt stor hjälp för dessa barn. Barn med DAMP kräver mycket
uppmärksamhet och en hel del extra hjälp av sin lärare. Om lärarna som redan idag är otroligt pressade
får ännu större klasser kommer det inte att finnas någon tid över till dessa barn.

I februari 1994 sammanställde Agneta Hellström en enkätundersökning hon gjort på uppdrag av RBU
(Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar), till 301 rektorer i Sverige under våren 1993.
Syftet med denna undersökning var att få en bild av hur skolsituationen ser ut för barn med DAMP,
särskilt med tanke på alla nedskärningar som skolan tvingats till. Eftersom rektorerna i Sverige idag
spelar en så viktig roll ansåg Hellström att det var av högsta intresse att få just deras uppfattning om läget i
dag. Sammanfattningsvis anser Hellström att studien styrker tidigare relativt dystra rapporter om läget i
skolorna för barn med denna typ av problematik, men hon tycker sig ändå skönja en lite ljusare bild i
denna studie. Anledningen till det något mer positiva resultatet är att de allra flesta rektorer trots allt är
starkt medvetna om problemen och man har en vilja att försöka förbättra de rådande förhållandena.
Tyvärr så anser alla att det råder en stor okunskap i skolan gällande hur DAMP yttrar sig, orsaker och
hur vanligt det faktiskt är. Det finns brister i lärares kompetens gällande detta problem och man är
osäker på hur man på bästa möjliga pedagogiska vis skall bemöta barnen i fråga. Man anser även att det
saknas fortbildning och handledning till lärare (Hellström, 1994).

” Det okända och obekanta kan utlösa ångest och ängslan. För pedagogen på daghemmet eller i skolan
kommer det funktionshämmade barnet ofta att representera något okänt eller obekant…När man som
pedagog möter en funktionshämmad person, känner man sig ofta osäker, maktlös och rädd. Klarar jag
det här? Tänk om jag misslyckas? Jag har inte tillräckligt med kunskaper, det här är något för
specialister.” (Asmervik, Ogden, Rygvold, 1995) Björn Kadesjö skriver i rapporten från det tredje
nordiska symposiet om MBD/DAMP om skolsituationen för dessa barn. Han skriver där att dessa barn
behöver en individualiserad pedagogik, samtidigt som han varnar för att förhållningssätt som ”vänta och
se”(Rapport från det tredje nordiska symposiet, 1993). Han tar upp den rädsla hos lärare, som berörs
ovan av Asmervik, Ogden och Rygvold. Bara för att man som lärare inte vill utsätta barnet för
misslyckanden får man inte sänka kraven till ett läge där barnet ifråga gör precis som det vill. Detta kan,
för ett barn med DAMP, vara precis lika skadligt som för högt ställda krav. Pedagogerna måste hjälpa
barn med DAMP att bli bättre på att lära sig saker och ting. ”Ett övergripande mål för den pedagogiska
ansatsen bör vara att hjälpa dem att övervinna sina ineffektiva inlärningsstrategier. Med det menar jag
hjälp med att ta kommando över sin inlärning; att reflektera över uppgiften, att planera och sätta upp
realistiska mål för sitt arbete, att under arbetet ta fram och använda tidigare erfarenheter och efterhand
granska sitt handlande.” (Föredragen från TREDJE NORDISKA SYMPOSIET om DAMP-MBD
1993, s.6)

Kadesjö kritiserar vidare den träning och stöd som barn med DAMP erbjuds i skolan. Han tycker att
man i skolan bygger upp sin träning och sitt speciella stöd alltför mycket kring enskilda moment. Istället
borde man lägga ner energi på att försöka skapa sammanhang och få dessa barn att förstå och se helheten
i det man arbetar med. Det är nämligen detta som är svårt att förstå för barn med denna typ av
problematik (Föredragen från TREDJE NORDISKA SYMPOSIET om DAMP-MBD, 1993)
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Torbjörn Danielsen skriver i en artikel ifrån det tredje nordiska symposiet om MBD/DAMP om några
olika didaktiska inlärningsmetoder för barn med DAMP. Han skriver bland annat om ”nevrobegrunnet
metodikk” där han menar att vi skall bygga arbetssättet på kunskaperna vi har om neurofysiologi och
neuropsykologi. Som exempel belyser han det faktum att vi idag vet att cirka 16 procent av alla barn
som börjar skolan gärna spegelvänder bokstäver och att många har svårt med den visuella
diskrimineringen. I detta fall menar Danielsen att man helt enkelt borde börja läsinlärningen med de stora
bokstäverna istället. ”Begynner leseopplæringa med de små trykkbokstavene, er de fleste av disse barna
dømt til å mislykkes.” (Tredje Nordiska Symposiet om MBD/DAMP, 1993 s.25). För att hjälpa barnet
med DAMP vid bytet ifrån förskola till skola föreslår Danielsen att specialpedagogen ifrån förskolan följa
med till skolan under de första åren. Som lärare bör man i samspelet med dessa barn tänka
existentialistiskt, menar Danielsen. Han nämner några existentiella nyckelord: ”Jeg ser deg. Jeg ser deg
stri. Jeg ser at det bor mye bra i deg. Jeg legger ikke bare merke til deg, men jeg vil
hjelpe…Jeg vil deg vel. Du er verdt noe.”(Tredje Nordiska Symposiet om MBD/DAMP, 1993
s.25)

I samma rapport skriver Katarina Michelsson och Marie-Louise Tapper om den helhetsbetonade
terapin – CDA, som är en förkortning av spanska Corporation Para el Desarollo del Aprendizaje.
Detta är namnet på ett institut i Santiago, Chile. På MBD-infocentret i Helsingfors har man arbetat med
CDA-terapi sedan 1989. Målsättningen som terapin har är att träna de funktioner som är nedsatta hos
barnet, arbeta förebyggande mot sekundära problem, man vill göra barnets sociala och emotionella
uppväxt mindre komplicerad, förhindra misslyckanden i skolan samt stödja familjen. Innan ett barn får
CDA-terapi utförs ett neuropsykologiskt test, som sedan får ligga till grund för själva terapiplanen, som
sålunda är baserad på barnets förutsättningar. Terapin ges sedan i grupper om fem till tio barn en
tvåtimmarsperiod varje vecka. I denna terapi betonar man den kontinuerliga uppföljningen och
bedömningen av barnets framsteg och svårigheter.

5.1 Fysiska hjälpmedel i undervisningen

Anne Rød Moen skriver i en artikel i rapporten ifrån det tredje nordiska symposiet om MBD/DAMP om
faktorer som påverkar undervisningen av barn med DAMP och ADHD. Hon inleder sin artikel med att
betona vikten av att det inte finns en speciell metod för undervisningen av dessa barn, eftersom alla är så
olika. Däremot så tror hon att det finns olika faktorer som kan påverka undervisningen positivt och
negativt. Hon skriver att ett oroligt eller okoncentrerat barn med DAMP inte bör placeras vid en dörr,
ho eller bokhylla. Vissa fungerar bäst framme vid katedern och andra fungerar bäst i ett hörn. Moen
menar att alla lärare bör bestämma över placeringen i klassrummet. Då alla elever vet var de skall sitta går
alla till sin plats och man undviker enkelt konflikter på kuppen.

Idag görs många klassrum om, vilket naturligtvis både har för- och nackdelar. Istället för att varje barn
har varsin bänk, sitter fem till sex elever vid ett runt bord. Böcker och övrigt material förvarar man i lådor
i hutschar runt om i klassrummet. Detta innebär naturligtvis många störningsmoment (Tredje Nordiska
Symposiet om MBD/DAMP, 1993). Dessa barn behöver en egen arbetsplats med en bänk som går att
justera i olika lägen. Skrivbordsskivan bör kunna vinklas. Material som ideligen ramlar ner på golvet kan
man enkelt undvika med halkskydd på bänken. I en del fall räcker det med att man tejpar med en
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avvikande färg runt bänken så att eleven tydligt ser att ytan på bänken är begränsad. Över bänken är det
viktigt att ha en bra belysning eftersom det kan hjälpa till att skärpa uppmärksamheten. Stolen  som
barnet sitter på vid sin bänk bör vara stadig och ganska tung så att den inte välter så lätt. Pennor och
linjaler som är extra tunga finns att få tag i, vilket kan hjälpa barnet att uppfatta sin rörelse tydligare. Då
man i kapitel fyra läst om automatiseringssvårigheterna hos dessa barn förstår man att dessa hjälpmedel
kan vara oerhört viktiga. Datorn kan också vara till stor nytta i undervisningen av barn med DAMP, men
detta hjälpmedel tillägnas ett avsnitt nedan (Laurin, 1994).

Om barnet ifråga har visuella perceptionsstörningar är det viktigt med en väl anpassad studieplats.
Svårigheter att uppfatta storlek och former mot olika bakgrunder, att bedöma avstånd, riktning och läge
kan underlättas av en anpassad arbetsplats. En enkel detalj som kan underlätta vid skrivning och räkning
är att använda papper med förstärkta rutor och linjer. En del barn som har speciella svårigheter med den
visuella perceptionen kan verka gravt synskadade, även om de har  normal syn. Dessa barn mår bra av
att man försöker ha en ordningsam närmiljö, att man röjer undan ifrån golv och väggar. Att markera olika
sträckor i klassrummet, som till exempel vägen till toaletten, med tejp på golvet förenklar vardagen
betydligt för dessa barn (Laurin, 1994).

Då det gäller de barn som har speciella svårigheter med den auditiva perceptionen är det viktigt att tänka
på att dessa ofta har väldigt svårt att uppfatta instruktioner som läraren ger till en hel klass. Som lärare
eller som annan vuxen är det viktigt att se på barnet när man talar till honom/henne, tala tydligt och
kortfattat och gärna ganska nära örat. Vi vet sedan tidigare att barn med denna typ av störning ofta talar
mycket starkt och i ett högt röstläge. Att man som lärare då talar lugnt och lågmält blir extra viktigt. Tänk
på att det kan bli väldigt tröttsamt för barnet att arbeta med sin auditiva perception en längre tid. Det är
därför av stor vikt att man aktiverar andra sinnen också (Laurin, 1994).

Ett bra sätt att underlätta för de barn som har svårigheter med sin taktila förmåga (svårigheter att
identifiera saker med känseln) är att vara handfast med barnen och att tala om för dem att man tänker ta
tag i dem, eftersom de ofta kan reagera väldigt starkt på beröring. Det viktigaste när man arbetar med
barn med olika typer av perceptuella störningar är att man inte bara skall arbeta med det sinne där de
största svårigheterna ligger, utan även träna mycket med de andra sinnena (Laurin 1994).

På grund av alla misslyckanden som dessa barn har upplevt blir de ofta svåra att motivera och de fastnar
gärna i en sysselsättning. Då är de viktigt att man som vuxen hjälper barnet att byta aktivitet samt att
hjälpa till att börja. ”Börjor” och slut är mycket komplicerade för barn med DAMP-problematik. Med
vanligt sunt förnuft förstår man att det är viktigt för självförtroendet att slutföra en uppgift som man
påbörjat (Laurin, 1994).

Laurin har ställt upp några exempel på förhållningssätt gentemot barn med DAMP-problematik som är väl
värda att omnämnas här:

• Möt barnen med en varm och förstående attityd. Visa tydligt att Du tycker om just henne eller honom.
• Var klar och tydlig. Inga dubbla budskap.
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• Att vara konsekvent är ett måste, även om man måste kunna vara flexibel. (Inger Nilsson beskriver
detta på ett mycket bra sätt när hon föreläser om DAMP. Hon menar att man skall vara ”fyrkantig
med runda hörn”.)

• Det är bra om man i så stor utsträckning som möjligt undviker negativt tilltal. Försök istället omskriva
till en tillsägelse med en positiv underton.

• Tänk på att berömma bra sidor maximalt. Det som barnet är mindre bra på är det förmodligen
plågsamt medvetet om ändå.

• Undvik valsituationer i så stor utsträckning som möjligt.
• Om man hamnar i en konflikt med ett barn med den här problematiken är det av stor vikt att man

själv reder ut situationen och inte överlåter till någon annan vuxen att klara ut det hela.
• Förebygg misslyckanden! (Laurin, 1994 s.7)

Vidare ger Laurin en del goda råd till vuxna som undervisar barn med DAMP:

• Försök att undvika stunder då barnet inte är sysselsatt.
• Se till att allt material som behövs till en övning finns framme innan man sätter igång arbetet. Vid ett

avbrott då man skall gå och hämta saker tappar barnet snabbt koncentrationen och börjar intressera
sig för någonting annat.

• Låt barnen hoppa och röra på sig med jämna mellanrum så att de får göra av med lite
överskottsenergi.

• Tänk på att vid instruktioner uttrycka dig kortfattat och tydligt.
• När man ser att barnet börjar bli trött skall man avbryta det man håller på med och inte pressa barnet

att arbeta vidare.
• Rutiner i vardagen ger barnen trygghet. (Laurin, 1994 s.8-9)

5.2 Kan datorn vara ett stöd i undervisningen av barn med DAMP-problematik?

Margareta Lavsund skriver i en artikel i rapporten från det tredje nordiska symposiet att datorn kan
hjälpa dessa barn mycket. De motoriska svårigheterna överbyggs, motivationen höjs, koncentrationen
blir bättre och allt detta stärker naturligtvis självförtroendet. Ordbehandlingen kan man enkelt ändra i,
man kan använda olika typer av text och i slutändan har man en stilig utskrift som man kan vara stolt
över.

På Kavåsskolan i Göteborg, där man arbetar med bland annat barn med autism och DAMP, ser man
datorn som ett oerhört bra hjälpmedel på grund av den har ett oändligt tålamod. Med detta hjälpmedel
kan man drilla in matematik och skrivning. Bara det att datorn har en egen stavningskontroll anser man
vara en oerhörd resurs. Eleverna får den omedelbara respons som de behöver (”Hjärnan och
beteendet”, 1995).

1992 började man ett tvåårigt projekt på Folke Bernadottehemmet i Uppsala på uppdrag av
Handikappinstitutet. Syftet med detta projekt var att ta reda på vilken effekt datorn har i undervisningen
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av barn med DAMP-problematik. Man såg bland annat att eleverna var mer koncentrerade då de
arbetade med datorn än då de arbetade mer traditionellt. Inlärningen verkade också fungera bättre
eftersom resultat visade att eleverna fick fler antal rätt vid förhör efter de hade tränat på datorn än när de
tränat mer traditionellt. De elever som hade stora finmotoriska problem skrev mycket hellre på datorn än
för hand och de var nöjda med resultatet. Det har framgått att det framför allt är de elever som har
problem med finmotoriken och koncentrationen som har mest hjälp av datorstöd i skolan. I den här
undersökningen fann man ingenting som tydde på att datorn kunde ”kompensera för stora
perceptionssvårigheter och stora öga- handkoordinationssvårigheter”. (Gisterå, 1995 s.7) En av
fördelarna som nämns som är av stort intresse är att eleverna verkar ha lärt sig hur man lär sig. De får en
inblick i hur man kan träna och öva sig för att bli bättre och detta skapar naturligtvis motivation. Gisterå
sammanfattar i några punkter hur programvaran bör vara utformad för att passa dessa barn bäst:

-     Det ska vara stort och tydligt på skärmen.
- Det ska vara klara bilder och tydliga färger.
- Man ska kunna lägga in ord själv så att övningarna blir på rätt nivå för eleven.
- Man ska kunna bestämma hur många uppgifter man vill ha.
- Omedelbar feedback är bra.
- Man ska kunna välja om man vill ha förstärkningar eller inte i programmet, när, och hur ofta de ska

komma.
- Det behövs fler spelliknande program gärna så att eleven kan tävla med sig själv.
- Det ska gå att avsluta när man vill och gärna ska det man gjort dittills gå att spara till nästa gång så att

man kan fortsätta där man slutade.

5.3 Undervisning i liten grupp eller i hel klass?

Barn med DAMP-problematik behöver lugn och ro för att kunna arbeta och de behöver mycket stöd
och uppmuntran. Duvner menar att idealet då blir en liten undervisningsgrupp med många vuxna som kan
ge stöd hela tiden ( Duvner, 1997). Kristiina Valkama skriver i en artikel i rapporten ifrån det tredje
nordiska symposiet om MBD/DAMP att den största delen av de barn som har DAMP mår bäst av att
delta i den vanliga undervisningen. Endast de som i början av skolundervisningen är beroende av stort
personligt stöd som inte läraren i klassen kan ge bör gå i en mindre undervisningsgrupp en tid. ”Det finns
inget specialsamhälle som dessa barn kan gå över till från specialklasserna. Därför måste man främja
elevernas integrering i denna skola, i detta liv. Man måste dock vara realist och komma ihåg att barnen
kan ha speciella svårigheter – blundar man för dessa kan det vara ödesdigert, inte bara för barnen utan
även för läraren och skolgemenskapen i övrigt.” (Tredje Nordiska Symposiet om MBD/DAMP, 1993
s.1)
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6.  Resultat av empiriska studier

6.1  Enkät till lärare inom grundskolan.

Syftet med denna enkät var, som jag nämnt i inledningen, att ta reda på om lärare i grundskolan anser att
de har bristfälliga kunskaper om barn med DAMP-problematik. Enkäten inleds med frågor om
bakgrundsfakta som jag använder i mina slutsatser. Frågorna gällande vilka årskurser läraren undervisar
och könsbestämning kommer inte att ha någon betydelse i mina slutsatser. Däremot kommer jag att
försöka utröna om det råder skillnader i synen på kunskaper som är beroende av vilket årtionde man har
utexaminerats. Min avsikt var även att jämföra olika utbildningsorter emellan, men jag anser inte att
underlaget klarar av det. Av de 48 svar som jag erhållit utexaminerades 34 lärare i Linköping, 3 i
Stockholm, 2 i Göteborg, 2 i Uppsala, 2 i Växjö, 2  i Örebro, 1 i Kalmar, 1 i Malmö och 1 i Umeå. Jag
anser att det är för få som är utbildade på andra orter, för att en jämförelse skall bli relevant och
trovärdig.

Som nämnts tidigare svarade alltså 48 av 90 grundskollärare på denna enkät, vilket ger en svarsfrekvens
på 53 procent. Bortfallet kan tyckas stort, men eftersom jag hade med det i beräkningarna innan, så anser
jag mig ändå ha ett bra underlag till kommande slutsatser.

Jag inleder med att redovisa de 48 svaren på de åtta frågorna procentuellt sammanställda. Först
presenterar jag frågan med dess strukturerade svarsalternativ för att där efter ställa samman svaren. Efter
varje fråga kommer jag ta upp en del intressanta kommentarer som kommit fram i enkäterna.

Resultat
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1. Hur mycket information fick ni gällande barn med MBD/DAMP-problematik i er
utbildning?

a) Ingen information alls.
b) Lite information, men inget ingående.
c) God information

A 42%
B 48%
C 10%

 Kommentarer:

-” Ingick i speciallärarutbildningen, men inte i lärarutbildningen.”
- ”Ingick i psykologikassen.”
- ”Delvis via basgruppsverksamhet.”
- Barn med koncentrationssvårigheter – en kurs där även MBD/DAMP-problematiken togs upp.

2.  Har ni haft någon fortbildning rörande detta problem på din skola?

a) Ja.
b) Nej.

A 40%
B 52%

Resterande 8 procent har inte valt att kryssa för något av de två alternativen, utan har valt att kommentera
istället:

- ”Vet ej, jag började här på höstterminen 1998.”
- ”Initiativ har tagits centralt för att utbilda DAMP-ansvarig på skolan.”
- ”Nja. Mest diskussion kring spec.elever och den DAMP-grupp som finns här.”
- ”Vissa lärare, spec m. fl har haft.”

3.   Denna fråga besvaras endast om du svarat ja på fråga 2. Om ni har haft fortbildning i
ämnet, var den då obligatorisk?

a.) Ja.
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b.) Nej.

(Procenten nedan gäller endast de 19 som svarat ja på föregående fråga.)

   A   58%
   B   42%

Kommentarer:

- ”Frivillig efter arbetstidens slut.”

4.  Finns det någon handlingsplan för barn med den här problematiken på din skola?

a.) Ja.
b.) Nej.
c.) Vet ej.

A 35%
B 13%
C 52%

Kommentarer:

- ”Det finns en del kunskap om DAMP i området. Det är svårt att ha en handlingsplan då handikappet i
viss avseende är individuellt och en handlingsplan är generell.”

- ”Erfarenhet finns så att det bör kunna hanteras.”
- ”Genom individuella åtgärdsprogram som upprättas.”

5.  Anser du att detta är ett problem som uppmärksammas för lite på din skola?
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a.) Ja.
b.) Nej.
c.) Vet ej.

A 44%
B 29%
C 25%

(En person har ej besvarat frågan.)

Kommentarer:

- ”Men tillräcklig och adekvat hjälp är svår att få p.g.a ekonomiska resurser.”
- ”Svårigheten är inte så mycket de som fått diagnos DAMP. Dessa är ju lättare att motivera att de får

extraresurser men de som antingen inte utretts eller som inte har DAMP men ändå beter sig liknande.
Dessa ska ju följa undervisningen som vanligt.”

- ”Vi har haft dessa elever mer eller mindre i alla år, men vi kanske inte pratat om dem i dessa termer
eftersom det är så pass svårdefinierat och ibland slarvigt uttalat. Lätt att ta till etikett på ett stökigt
barn.”

- ”Att sätta in rätt åtgärder är svårt p.g.a ekonomiska problem.”
- ”Det kan alltid göras bättre.”
- ”Vi uppmärksammar problemen och diskuterar detta, men ibland är det svårt att kunna sätta in

åtgärder p.g.a ekonomin.”

6.  Hur många barn med MBD/DAMP-problematik tror du att det finns i varje klass?

a.) Mindre än 1.
b.) 1.
c.) 2-5.
d.) Fler än 5.

A 8%
B 42%
C 40%
D 2%

(Resterande 8 % har ej svarat på denna fråga.)
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Kommentarer:

- ”Vet ej eftersom jag inte vet vad som kännetecknar detta.”
- ” Då tänker jag både på de diagnosticerade och odiagnosticerade eleverna.”
- ”Många med DAMP kan klara sig bra i en ’normalklass’.”
- ”Tror det är en siffra som jag har hört. Ibland tycker jag att begreppet hanteras vårdslöst.”
- ”Omöjligt att ens svara på. En psykolog kommer plötsligt på att en elev efter antal år har diagnosen

DAMP därför att föräldrarna är enträgna medan andra inte sätter sin fot på BUP eller liknande
ställen.”

7.  Hur viktigt tycker du att det är att barn med den här typen av problematik får en diagnos?

a.) Viktigt.
b.) Inte viktigt.
c.) Vet inte.

A 94 %
B 0 %
C 4 %

( 2 % har inte besvarat denna fråga.)

Kommentarer:

- ”Mycket svårt att allmänt svara på. För vissa är det en stor hjälp. För andra ett försvar att bete sig
som de gör och dessutom fått det legitimerat.”

- ”Föräldrar mycket – förståelsen från omgivningen ökar.”
- ”Väldigt viktigt för utan diagnos sätter inte samhället in ekonomiska resurser.”
- ”Med diagnos finns det chans för förståelse hos omgivningen. Det är det enda som hjälper DAMP-

barn.”
- ”Uppföljningen är viktigare.”
- ”Om man får en diagnos finns det möjlighet att få extra resurser till eleven.”
- ”Diagnos viktig men den skall kunnig personal utfästa.”
- ”Men det är inte bara av godo att sätta etiketter.”
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8.  Anser du själv att du skulle kunna känna igen en elev med dessa problem om det fanns
någon i den/de klasser du undervisar?

a.) Ja.
b.) Nej.
c.) Vet inte.

A 54 %
B 17 %
C 23 %

(6 % har inte besvarat den här frågan.)

Kommentarer:

- ”Jag har några diagnosticerade elever i undervisningen och det finns fler som jag kan misstänka
genom att ’jämföra’ med dem jag vet om.”

- ”Damp har många grader. Om en elev har grav DAMP bör nog detta redan vara observerat på
högstadiet.”

- ”Jag har två DAMP-elever och tror att jag kan se om de har liknande problem.”
- ”Ja, känna igen problemen så att jag skulle försöka få eleven diagnosticerad om detta inte gjorts.”
- ”Har inte tillräckliga kunskaper och testmetoder.”
- ”Fast det är svårt att skilja på allmänna koncentrationssvårigheter och DAMP.”
- ”Alla elever med dessa symtom har ej MBD/DAMP.
- ”Man har lärt sig vissa tecken, men endast en psykolog kan ställa diagnos.”
- ”Har levt ihop med ett DAMP-barn under 5 år annars skulle jag nog inte vara säker. Säker är jag

nog inte nu heller men jag tänker ofta på möjligheten att det är DAMP.”
- ”Lättare att upptäcka en ’utåtagerande’ kille än en ’inåtvänd’ tjej.”
- ”Det är så otroligt lätt att sätta etikett på en elevs beteende. Problemet kan hänföras till diagnos

DAMP, ADHD, MBD likväl som att det kan ha socioemotionella förklaringsmodeller eller en dålig
papparelation eller i många fall ingen pappa alls. Missbruk, incest m.m. Så fort vi hamnar i detta
diagnosticerande är det så lätt för varje enskild behövd personal att frånta sig ansvaret och säga 'jag
har ingen utbildning på detta’. Det kan inte vara så att antalet Damp barn plötsligt har ökat så markant
när resurser tas bort från spec och barn med särskilda behov, utan det måste bero på andra saker
som t. ex att vi inte hittar individen/eleven i mötet – relationen som behövs. Många mår otroligt dåligt
och vad det beror på kan skilja sig otroligt mycket. Jag vill avsluta med att ett talesätt jag en gång
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hörde den kloka norrläningen Ulf Nilsson säga. ’Man är inte något ex. klok, snäll, dum, konstig utan
blir den man blir i möten med andra människor’.”

Skiljer sig svaren åt beroende på vilket årtionde man är utexaminerad?

Nedan följer en redovisning där jag har delat in deltagarna i fyra olika kategorier som har bestämts utifrån
det årtionde man har utexaminerats. I denna undersökning har jag inte tittat på alla frågor utan valt ut fråga
1, 5 och 8. Anledningen till att jag har gjort detta urval av frågor är den att jag inte ansåg de återstående
fem frågorna vara av intresse när man tittar på sammankopplingarna med examinationsår.  Hur man
besvarar fråga två rörande fortbildning är till exempel inte intressant i denna redovisning. Däremot är fråga
ett, fem och åtta alla intressanta att jämföra dessa fyra kategorier emellan.

De 48 deltagarna har delats in i fyra kategorier. Indelningen är följande:

Kategori 1: De som utexaminerades under 1960-talet.

Kategori 2: De som utexaminerades under 1970-talet.

Kategori 3: De som utexaminerades under 1980-talet.

Kategori 4: De som har utexaminerats under 1990-talet.

Hur många av de 48 lärarna som svarat på enkäten som hamnade i varje kategori kan ses i tabellen
nedan.

1960-talet 6 pers.
1970-talet 10 pers.
1980-talet 16 pers.
1990-talet 15 pers.

För att man så tydligt som möjligt skall kunna se skillnaderna på svaren mellan de fyra olika kategorierna
följer tre diagram nedan, där de tre frågorna som använts får varsitt diagram. De tre olikformade linjerna i
diagrammen står för de tre olika svarsalternativen som finns till varje fråga. Linje 1 står för svarsalternativ
a, linje 2 för alt. b och linje 3 står således för alt. c.

Fråga 1. Hur mycket information fick ni gällande barn med MBD/DAMP-problematik i er
utbildning?
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a)  Ingen information alls.
b)  Lite information, men inget ingående.
c)  God information.

RESULTAT:

Fråga 5.  Anser du att detta är ett problem som uppmärksammas för lite på din skola?

a.)  Ja.
b.)  Nej.
c.)  Vet ej.

RESULTAT:

Fråga 8.  Anser du själv att du skulle kunna känna igen en elev med dessa problem om det
fanns någon i den/de klasser du undervisar?

a.)  Ja.
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b.)  Nej.
c.)  Vet inte.

RESULTAT:

Diskussion och slutsatser av enkätundersökningen

Att sammanställa denna enkätundersökning har varit mycket intressant och lärorikt på många olika sätt.
Det är inte många av de tillfrågade som anser att de fått god information om dessa problem under sin
utbildning – endast fem lärare av de 48 anser det, alltså 10 % av de tillfrågade. Tittar man närmare på
vilket årtionde lärarna i undersökningen utexaminerats finner man att skillnaden på svaren i den första
frågan är slående då man jämför dem sinsemellan. Cirka 70 % av de som utexaminerats under 1960- och
1970-talet fick ingen information alls gällande MBD/DAMP-problematik i sin utbildning. Går man sedan
vidare sjunker siffran till 50 % bland dem som är utbildade på 1980-talet. Det positiva är att de som
blivit klara under 1990-talet uppvisar helt andra svar. Endast 7 % av dessa hävdar att de inte fått någon
information alls i sin utbildning. Dessa resultat kom inte som någon överraskning för mig. DAMP är
någonting som uppmärksammats mycket på 1990-talet, vilket gör det naturligt att de som är utbildade
under detta årtionde vet mer om problematiken än de som examinerades tidigare årtionden. Nämnvärt är
dock att det endast är 20 % av de utbildade på 1990-talet som anser att de fått god information under sin
utbildning. Majoriteten, 73 %, anser att de fått lite information, men inget ingående, vilket jag
personligen inte tycker är gott nog, eftersom problematiken är så pass utbredd idag. I det bifogade
brevet som följde med enkäten (bilaga 2) skrev jag att jag själv inte hade haft tillräckliga kunskaper om
denna problematik om jag inte valt att arbeta med den i mitt examensarbete. Efter att ha sammanställt
denna enkätundersöknings första fråga finner jag att jag inte är ensam om denna ståndpunkt. Kanske
borde det finnas mer tid under utbildningen som ägnas barn med koncentrationssvårigheter.
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Majoriteten av de tillfrågade hade inte haft någon fortbildning rörande denna problematik på skolan de
arbetar på, men hela 40 % hade faktiskt haft det. För ungefär 58 % av dessa lärare hade denna
fortbildning varit obligatorisk. Dessa siffror hade naturligtvis varit mer intressanta om enkäten hade riktat
sig till fler skolor än dessa tre, men jag tycker ändå att de är positiva.

Under sammanställningen av fråga fyra blev jag väldigt konfunderad vid ett par tillfällen. Lärare som
arbetar på samma skola svarar varierande ja och nej på frågan om deras skola har en handlingsplan
gällande barn med dessa problem. Av denna ambivalens drar jag slutsatsen att man inte pratat speciellt
mycket om det över huvud taget. Många reagerade på min fråga gällande en speciell handlingsplan för
barn med DAMP. De menade att man inte kan generalisera och ta till samma handlingsplan för alla
eftersom alla är individer. Dessa påpekanden gjorde mig mycket glad, eftersom jag när jag skrev frågan
hoppades på att få några sådana reaktioner. Det är precis detta jag tagit upp i min litteraturgenomgång.
Majoriteten, 52 %, uttrycker dock sin ovisshet och svarar att de inte vet om det finns någon typ av
handlingsplan på skolan eller inte.

Av de som utexaminerades under 1960-talet anser den större majoriteten, 83 %, att detta problem
uppmärksammas på deras skola, medan majoriteten (53%) av de som avslutade sina studier på 1990-
talet anser att problemet uppmärksammas för lite. Endast 13 % av de senare anser att problemet
uppmärksammas på ett tillfredsställande sätt. Av de utbildade 1980 anser majoriteten, 44, % att
problemet uppmärksammas på tillfredsställande sätt, medan 31 % anser att det uppmärksammas för lite.
Bland de utexaminerade på 1970-talet anser hela 70 % att problemet uppmärksammas för lite på skolan.
En förklaring till denna höga siffra kan vara att att 80 % av de som utbildats på 1970-talet som fyllt i
denna enkät har haft fortbildning i ämnet. Jag tror att när man ökat sina kunskaper gällande barn med
denna typ av problematik inser hur mycket uppmärksamhet som verkligen krävs.

De flesta trodde att det finns ungefär ett barn med DAMP i varje klass, vilket är en korrekt siffra. Många
trodde att de fanns 2-5 elever i varje klass. Jag tycker att det är väldigt positivt att de allra flesta faktiskt
inser hur vanlig denna problematik är i dagens samhälle.

Hela 94 % anser att det är viktigt att barn med den här typen av problem får en diagnos. Många nämner i
kommentarer att det är det enda sättet att få ekonomiska resurser beviljade.

Den större majoriteten, 54 %, ansåg att de skulle känna igen en elev med DAMP som de undervisade.
17 % trodde inte att de skulle kunna känna igen dessa problem hos en elev och 23 % ställde sig lite
osäkra. Jag tycker att dessa siffror ser lovande ut. Att många är osäkra är inte så konstigt. Jag tror inte
ens experter kan lova att de alltid skulle känna igen problemen, eftersom de tar sig så olika uttryck hos
varje individ. Man finner inga större skillnader på fördelningen av svaren mellan de fyra olika
kategorierna. De följer alla ett liknande mönster.

Sammanfattningsvis är resultatet till stora delar mer positivt än vad jag hade förväntat mig. Björn
Kadesjö med fler målar upp en ganska dyster bild av hur kunskapen på det här området saknas, men
denna enkätundersökning visar en ljusare bild. Visst är det många som inte anser att de fick tillräcklig
information under sin utbildning, men man ser ändå att det verkar förekomma diskussioner på skolorna
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och man gräver inte ner huvudet i sanden som strutsen gör, utan man vill förändra och förbättra. Mer
information under utbildningen vore ändå önskvärt. Det verkar vara de senast utbildade lärarna som inte
nöjer sig med situationen som den är utan de anser att allting alltid kan bli bättre. Denna uppfattning
behövs gällande allt i skolans värld hos alla lärare. Man måste ständigt försöka att bli ändå bättre! Det
mest positiva med undersökningen var att så många har förstått vidden av problemet och vikten av att
eleverna med dessa problem blir utredda och får en diagnos, för att få chansen till extra resurser. Min
slutsats och mitt svar till Björn Kadesjö måste därför bli att lärare är mer medvetna om problemet än han
hävdar. Tilläggas skall att Kadesjös bok Barn med koncentrationssvårigheter skrevs 1992 och
mycket har troligtvis, enligt min enkätundersökning, hänt sedan dess.

6.2   Observation i en liten DAMP-grupp.

Som jag tidigare nämnt var syftet med denna observation att få tips och idéer till hur man som lärare kan
arbeta med dessa barn. Att finna ett arbetssätt som passar alla lärare och alla barn går naturligtvis inte
och det var heller inte målet med min observation. Däremot var min förhoppning att jag skulle få en
inblick i hur man kan arbeta med dessa barn. Jag hoppades att jag efter mitt besök skulle se möjligheter
istället för hinder.

Även om gruppen måste få förbli anonym kan jag nämna några bakgrundsfakta. Gruppen bestod av tre
pojkar i år 7,8 och 9 och två vuxna, varav den ene var lärare (inte spec. lärare) och den andre var
assistent. Gruppen hade en avskärmad del av en byggnad till sitt förfogande som innehöll tre mindre
klassrum samt ett arbetsrum för lärarna. En av eleverna har svår DAMP, medan de andra två intar en
slags mellanställning i skalan mellan måttlig och svår. De två sistnämnda har inte några grovmotoriska
svårigheter.

Redovisning av observation

Som jag nämnt i inledningen träffade jag de båda ansvariga för gruppen innan jag träffade pojkarna, för
att kunna få lite bakgrundsfakta om situationen i gruppen. Det visade sig att gruppen över huvud taget
inte skulle ha existerat om det inte vore för att en mamma till en av pojkarna kämpat otroligt hårt för att få
till denna lilla grupp. Idag lever gruppen på projektpengar och man vet inte om man kan fortsätta när
dessa tar slut. När läraren i gruppen fick en förfrågan om att ta på sig ansvaret för denna grupp såg han
det som en enorm utmaning. Inför uppstartandet av gruppens verksamhet valde denne lärare en något
oväntad, men mycket intressant metod att förbereda sig inför det som komma skulle. Jag frågade honom
om han kastade sig över litteratur skriven i ämnet då han tackat ja till arbetet för att sätta sig in i elevernas
svårigheter, men denne lärare valde en helt annan väg. Han bestämde sig för att läsa så lite som möjligt till
en början och istället bygga upp arbetet kring eleverna utefter deras förutsättningar. Han valde att lära av
den reella situationen utan att innan vara ”färgad” av andras åsikter. Efter hand har han naturligtvis läst in
sig och fortbildat sig i ämnet, men initialt var hans förhållningssätt att vara så nollställd som möjligt innan
arbetet började.
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Rutiner är det som allt arbete i gruppen är uppbyggt kring, berättar läraren då vi träffas.
Morgonrutinerna är typiska exempel på viktiga rutiner. Rubbas dessa stör det eleverna till max. Varje
morgon samlas man i ett mindre rum vars möblemang består av två soffor, två bord och fyra stolar. Då
gruppen startades upp var väggarna dekorerade med diverse tavlor, men dessa har plockats ner efter
hand, så i dagsläget är väggarna kala. Då eleverna kommer på morgonen samlas de direkt i detta rum och
de slår sig ner i sofforna och lägger fötterna på bordet. Detta reagerade jag lite på, men fick senare
förklaringen att tjat och gnäll inte lönar sig. Istället använder de vuxna en annan taktik när de vill få
eleverna att förstå att deras uppförande inte passar sig. Man pratar då över huvudet på eleverna och
kommenterar det dåliga uppförandet. Lärarna säger till varandra att de själva aldrig skulle kunna tänka
sig att bete sig på det sättet och varför. Flera gånger under mitt besök fick jag uppleva hur denna taktik
fungerade positivt på elevernas beteende. Eftersom pojkarna såg upp till båda deras lärare ville de
naturligtvis inte att dessa båda skulle tycka att de var barnsliga.

 Morgonstunden inleds alltid med några partier kortspel. Detta följs av engelska. Detta moment har
förberetts genom att lärarna har lagt fram freestyles matade med engelska hörövningar. Här får eleverna
ta eventuella konflikter med bandspelaren istället för med lärarna eller någon av de andra eleverna.
Bandspelarna ligger framme på bordet och lärarna går och sätter sig i arbetsrummet. Eleverna vet att de
skall ta på sig hörlurarna och sätta på bandet och även om de inte gör det på en gång så gör de det efter en
stund, utan att lärarna tjatar på dem. Lärarna låter alltså eleverna fixa detta moment själva, istället för att
tjata. Detta är en metod som fungerar i den här gruppen. Även om killarna till en början sparkar,
springer eller pratar av sig först så gör de det som förväntas av dem till slut. Detta är någonting som har
växt fram och så fort lärarna finner metoder och rutiner som fungerar spikar man dessa. Det är otroligt
viktigt att ta vara på sådant som fungerar och bygga vidare på detta, berättar läraren för mig.

I övrigt är gränserna väldigt flytande och ingenting är bestämt. Lärarna fungerar många gånger som
känseldetektorer som pejlar av läget i gruppen och hos varje individ. Passar det inte att räkna matematik
så gör man helt enkelt inte det. Inledningsvis hade man planerat att ha klara och tydliga regler i gruppen.
Efter en tid insåg man dock att detta var alldeles för energikrävande. Det oändliga antal konflikter som
följde upprätthållande av regler blev för mycket. Ett bestämt schema för varje dag fungerade inte heller
utan istället griper man tillfällen i luften. Man känner av vad pojkarna är mottagliga för just för tillfället.
Det gäller alltså att vara otroligt flexibel som lärare. Läraren menade att det inte fanns någon anledning att
ha 40 minuter matematik om eleven arbetat bra i 25, men sedan är för trött för att arbeta mer. Man
tvingar aldrig någon elev till någonting.

Lärarna i gruppen anser att det är ganska svårt att föra in nya moment i undervisningen, men samtidigt är
de inte rädda för att pröva. Dessa elever ger omedelbar feedback. Är det någonting som inte är populärt
så talas det om på en gång. Killarna protesterar vilt inför nya uppgifter, men enligt läraren är det mest ett
inpräglat mönster hos dem som de måste följa.

Under mitt besök märker jag att lärarna har en väldigt nära kontakt med eleverna. De spelar bordtennis,
lagar mat med mera tillsammans med eleverna. I gruppen har man varje vecka en matansvarig. En dag i
veckan får den eleven som har detta ansvar gå iväg med en utav lärarna och planera vad man skall tillaga
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till lunch. Denna procedur inleds med att man utgår ifrån rådande ekonomi för att sedan gå till affären och
inhandla ingredienser. Nästa steg blir sedan att tillaga maten. Detta moment är mycket uppskattat både
bland lärare och elever och stärker naturligtvis den sociala kompetensen.

För att hjälpa eleverna att ta del av nyheterna spelar man in dessa på band, som killarna sedan lyssnar på
dagen efter. Detta uppföljs alltid med kontrollfrågor för att kontrollera att de förstått det som sagts.

Lärarna hjälper ofta eleverna att skriva. Då läraren och en av eleverna räknade matematik vid ett tillfälle,
noterade jag att läraren skrev mycket till eleven i räknehäftet. Eleven ifråga är väldigt duktig i matematik,
men har läs- och skrivsvårigheter, vilket kan leda till att han tappar intresset rätt så fort vid vissa tillfällen.
Hans trötthet beror då oftast på skrivsvårigheterna och detta tycker läraren att man kan kringgå i detta fall.
Matematik är även det ämne där eleven stärker sitt annars så dåliga självförtroende, vilket innebär att
man måste ta vara på just detta ämne. Är man noga med att eleven skall skriva allt själv vinner man
troligtvis inte lika mycket. Man måste bygga på det som finns. Istället för att gnälla på eleverna så vill man
uppmuntra dem. Lärarna berömmer mycket när någonting görs bra, för att stärka positivt beteende.

Ytterligare ett bevis på flexibiliteten som lärarna i gruppen besitter är då en pojke har med sig musik som
han vill lyssna på medan han arbetar. Efter att ha prövat ett tag märker lärarna att koncentrationen blir
bättre. För den pojken fungerar det bättre att ha hög popmusik i lurarna medan han arbetar. Det hjälper
honom att koppla bort andra ljud i rummet som annars skulle ha distraherat honom, han blir mer
fokuserad på det han för tillfället gör.

Då man tittar på film tillsammans kan det hända att någon av pojkarna tappar koncentrationen och går
därifrån en stund. Detta är accepterat av lärarna eftersom man aldrig tvingar eleverna att göra någonting
som de inte vill. Man hävdar att man vinner mer på att pröva andra vägar. Tålamodet och förståelsen som
lärarna visar dessa barn är imponerande.

Eleverna ger ofta varandra negativa kommentarer. Jag funderade lite över om de tog hänsyn till
varandras problem. Läraren menade att i en vanlig klass är de förhoppningsvis ensamma om sina
svårigheter och då är det troligtvis enklare för klasskamraterna att utveckla en viss förståelse för eleven
ifråga och vara mer hänsynsfulla. Detta blir naturligtvis svårt för killarna i den här lilla gruppen. De är för
upptagna med sina egna svårigheter för att kunna tänka på sina kamraters problem. Det är meningen att
man i gruppen skall tala om handikappet DAMP så att eleverna verkligen lär sig att förstå sina egna
svårigheter. Utifrån en sådan förståelse är det lättare att hjälpa sig själv.

Vad gäller några av ämnena så skapar läs- och skrivsvårigheterna naturligtvis problem för de här killarna.
Man läser lättlästa böcker och i engelskan använder man mycket inspelat material. Det senare är
någonting som man satsar på över lag för att underlätta inlärningen för pojkarna. Man har tillgång till dator,
men den använder man inte i dagsläget. Däremot har man för avsikt att föra in den i undervisningen så
småningom.

Det satsas mycket på att eleverna skall få avsluta de projekt som de håller på med. Det är viktigt för
självförtroendet att få se färdiga och konkreta resultat.
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Diskussion och slutsatser av observation i liten DAMP-grupp.

För elever som inte klarar av arbetet i en vanlig klass är en liten specialgrupp ett mycket bra alternativ.
Här får dessa barn en chans att få all den hjälp som de behöver av en lärare. Dessa barn behöver mycket
vuxenstöd för att komma igång samt att avsluta en aktivitet och i en vanlig klass med ca 25 elever räcker
inte läraren till. Jag anser att alla barn med DAMP som inte kan stimuleras på rätt sätt i undervisningen på
grund av att läraren inte räcker till skall erbjudas undervisning i mindre grupp. Ett annat alternativ som jag
anser att man borde pröva innan man går över till en liten grupp, är att låta eleven ifråga ha en personlig
assistent, som följer honom eller henne under hela skoldagen. Om detta inte skulle fungera är en liten
undervisningsgrupp nästa alternativ.

Många tankar väcks naturligtvis under en observation som denna. Man får svar på många frågor samtidigt
som man ställs inför många nya. Mycket av den litteratur som jag har läst i ämnet betonar vikten av att ha
ett klart och tydligt schema i skolan (Gillberg, 1996, Hellström, 1995, Laurin, 1994 med fler). Att man
skall föra in dessa barn i en rutinfast dag. De skall veta var de skall vara och när. De skall ha tydliga och
klara ramar för vilket beteende som är acceptabelt och vilket som inte är det och så vidare. Detta var
någonting som man inte använde sig av till punkt och pricka i den här gruppen. Istället valde man en
annan väg där man hela tiden utgick ifrån elevens vilja och motivation för stunden. Efter att ha följt
gruppens arbete på nära håll måste jag konstatera att den framarbetade metoden säkerligen är den allra
bästa för pojkarna och lärarna i just den här gruppen. Man måste alltid komma ihåg att varje grupp
människor är unik och i den gruppen finns unika individer, vilket innebär att varje unik konstellation
människor kräver unika metoder som passar just dem. Med detta menar jag inte att man skall förkasta
all litteratur, utan bara att man inte skall tro att alla metoder som presenteras i litteraturen fungerar rakt av
på alla grupper. Idén som metoden ifråga bygger på kan bli en sten som gruppen tillsammans kan bygga
sin egen metod på.

6.3   Redovisning av intervju med Inger Nilsson.

Personligen hade jag inte möjligheten att lyssna till Inger Nilsson när hon föreläste på ITL om DAMP,
men några vänner tipsade mig att ringa till henne och fråga om hon kunde tänka sig att ställa upp på en
intervju. Inger Nilsson har valt att ta tjänstledigt från sitt arbete som skolsköterska för att på heltid kunna
ägna sig åt att föreläsa om DAMP. Hon vill dela med sig av alla sina erfarenheter och känner att hon vill
hjälpa andra som kommer i kontakt med barn med DAMP. Tyvärr så har inte så många skolor tagit
chansen att kontakta henne för att få en föreläsning, trots att hon gjort utskick till 800 skolor i Sverige,
vilket verkligen är beklagligt. Till alla som läser detta arbete vill jag varmt rekommendera att ta kontakt
med Inger Nilsson om ni har en studiedag som ännu inte är uppbokad till annan fortbildning. Det som är
speciellt bra med Inger Nilssons föreläsningar är att hon verkligen delar med sig av personliga
erfarenheter.
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Inger Nilsson började ana att någonting inte stod riktigt rätt till med hennes sons utveckling redan då han
var 1,5 år gammal. Han utvecklades inte i samma takt som andra barn, men på barnavårdscentralen
menade man att det inte var någonting att oroa sig över. Vid 5,5-årskontrollen på BVC upptäckte man
dock att Kalle (fiktivt namn) uppvisade ”MBD-liknande” symtom. Då Kalle började förskolan
reagerade hans lärare på hans sena utveckling och man började samarbeta med skolan redan då. Det
bestämdes att Kalle skulle vänta ett år med att börja skolan. Lösningen man kom fram till då som
fungerade väldigt bra var att han skulle följa med sina kamrater ifrån förskolan till skolan och vara med
dem på deltid. Resten av tiden tillbringade han på sexårsverksamheten. På det här viset fick Kalle vara
med sina gamla vänner samtidigt som han kunde skaffa sig lite försprång med skolarbetet till sina nya
kompisar på förskolan som han skulle börja skolan ”på riktigt” med året därpå. Eftersom Kalle haft stora
svårigheter med sin motorik fick han specialgymnastik under första tiden i skolan. Under år 1-3 hade
Kalle en personlig assistent som fungerade väldigt bra. I år tre kom ett lärarbyte, men assistenten var
fortfarande kvar. I år fyra fick Kalle en ny assistent, men det fungerade inte alls lika bra. Efter denna
följde en tid med många olika assistenter, vilket naturligtvis inte är en ideal situation för ett barn med
DAMP. Kalle behöver rutiner och ordning i sin vardag och med ständiga byten av assistenter blir
tillvaron mer präglad av kaos än ordning. Under hela skolgången har Kalle fått mycket
specialundervisning, men Inger Nilsson menar att hennes son skulle mått mycket bättre och utvecklats
bättre om han hade fått komma till en mindre undervisningsgrupp redan från början. Då år 7, 8 och nio
nalkades  blev det dags för skolbyte för Kalle eftersom det inte finns någon högstadieskola i det lilla
samhället han bor i. Man planerade hans start på högstadieskolan mycket noggrant, vilket resulterade i
anpassad studiegång. Någon assistent var det inte tal om på högstadiet då man inte trodde att det skulle
fungera. Inger Nilsson arbetade aktivt för att få till en liten DAMP-grupp på skolan och sökte
projektstöd, men man kunde inte få någon elevpeng för elever som inte gick på samma skola som Kalle.
Till slut fick Kalle trots allt komma till en liten DAMP-grupp och där trivs han väldigt bra och han får en
rättvis chans att utvecklas.

Kalle har varit väldigt mobbad under hela sin skoltid vilket naturligtvis har försvårat hans situation
betydligt. Att man blir deprimerad under dessa omständigheter är inte speciellt konstigt.
Självmordstankar förekommer och detta gör tillvaron otroligt påfrestande för alla familjemedlemmar.
Trots detta har Kalle vägrats antidepressionsmedicin. Då jag talar med Inger Nilsson lider hon av magsår.
Kalle har under en tid brottats med starka tankar på att begå självmord och detta måste tära hårt på en
moder. Trots detta kämpar Inger Nilsson vidare mot många odds. Det är snart dags för en ny dust med
läkare angående medicinering mot depression. Jag kan verkligen förstå Inger Nilssons frustration över att
ingenting gjorts för att hjälpa Kalle med hans psykiska hälsa. Hon tycker att det är beklagligt att det skall
behöva gå så här långt. Det kunde faktiskt redan ha varit för sent… Detta är någonting som hon knappt
hinner tänka på. Centralstimulerande mediciner har inte heller någon läkare velat skriva ut till Kalle.
Däremot så har de provat med gurkörtsoljekapslar, men de hade ingen positiv effekt på Kalle. Den
viktigaste behandlingsmetoden anser dock Inger Nilsson vara att man som förälder vågar sätta gränser.
Det innebär oändligt mycket konflikter som tär hårt på en som människa, men hon menar att det inte finns
några genvägar. Man måste som förälder till ett barn med DAMP orka ta konflikter och våga sätta
gränser. Inger Nilsson och hennes son har alltid talat väldigt öppet om sonens handikapp och  tycker att
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det är av stor vikt att föra en öppen dialog gällande detta. Man skall inte låtsas om att problemet inte
finns.

Jag frågar Inger Nilsson om hon har några tips till mig som lärare gällande hur jag skall agera den dagen
jag kommer i kontakt med ett DAMP-barn i mitt framtida yrke. Någonting som hon verkligen betonar är
att man skall göra allt för att undvika att eleven misslyckas. De två förhållningssätt som hon
rekommenderar är att man skall ha ett ”varmt hjärta och iskallt huvud” eller vara ”fyrkantig med runda
hörn”. Istället för att reagera skall man agera. Man skall aldrig moralisera. Det är väldigt viktigt att man
har en stark auktoritet så att eleven ifråga har klart för sig vem det är som bestämmer. Det gäller att vara
tydlig och klar både verbalt och i sitt kroppsspråk. Reglerna som gäller för eleven bör vara få men väldigt
tydliga. Varje skola bör ha någon som kan handleda personal som kommer i kontakt med en elev med
DAMP. Vad gäller elevens schema så bör man lära in det noga tillsammans med eleven så att denne får
struktur i sin vardag. Man lär in en händelsekedja som ser likadan ut varje dag, vad gäller tid, plats,
person och aktivitet. Använd gärna olika färger för varje ämne så att det blir enklare för eleven att skilja
dem åt. Allt skolarbete måste gås igenom extra noggrant, förberedas och planeras tillsammans med
eleven. Hjälp också eleven att finna sin bestämda plats i alla olika situationer; i kapprummet, i matsalen
osv. Inger Nilsson menar vidare att läraren bör lägga ner lite energi vad gäller elevens placering i
klassrummet. Barnet behöver mycket beröm och bekräftelse på sitt arbete. Hon menar också att hennes
erfarenheter säger att barn med dessa typer av svårigheter mår bäst av att gå i en liten klass där de får
mycket tid ensam med läraren. Skoldagen bör inte heller vara för lång, med tanke på hur arbetsam en
skoldag verkligen är för barn i den här situationen.

Då läraren ger instruktioner behöver denne sedan upprepa dessa för eleven med DAMP-problematik,
gärna även ge en skriftlig instruktion. Uppgifterna som denna elev får bör ha samma ”lösningsmodell”.
För de som har problem med hyperaktivitet bör man tillåta rörelsepauser, man kan till exempel använda
en mjuk boll, rita en stund etc. Kanske kan man ta kontakt med vaktmästaren på skolan och sätta in
denne i situationen och höra efter om inte eleven ifråga kan få tillbringa lite tid hos honom eller henne.

Några andra konkreta tips gällande skoluppgifter är att allt arbete skall kunna överblickas av eleven och
arbetspassen bör vara korta. Använd gärna kopierade lösa blad så att eleven kan känna att de verkligen
har avslutat ett arbete när de är klara. Detta system gör även arbetet överblickbart. Datorn är ett
ypperligt hjälpmedel på grund av att den ger omedelbar feedback. Den är även till stor hjälp för alla de
med läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av ordbehandlingen kan eleverna få ut en snygg text som de
själva har skrivit, vilket naturligtvis stärker självförtroende. Inspelade band är också mycket användbart i
undervisningen. Om eleven har en assistent är det bra om denna kan ställa upp som sekreterare vid en
del skrivtillfällen. Detta för att skrivandet ofta är sammankopplat med negativa erfarenheter för många av
dessa barn. Använd en kontaktbok med hemmet gällande läxläsning där man även talar om för
föräldrarna vad som gäller. Dessa kan även kommentera om det är någonting som fungerat mindre bra
eller som fungerat bra. Om man har  prov med sin klass skall man tänka på att en elev med DAMP-
problematik kan behöva extra tid, så att dela upp provet kan vara en god idé. Framför allt bör man som
lärare eller annan vuxen person som kommer i kontakt med ett barn med DAMP förstärka allting som är
positivt och negligera allting som är negativt.
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Någonting som Inger Nilsson rekommenderar alla familjer som har ett barn med DAMP är att åka på ett
så kallat frigörelseläger. Hon själv och hennes familj deltog i ett läger i Trosa. Där träffade Kalle andra
tonåringar med DAMP och föräldrar träffade varandra och man fick dela sina problem och svårigheter
med andra människor som befinner sig i en liknande situation. Där fanns många föräldrar som var väldigt
uppgivna som sökte tröst och förståelse i gruppen. Lägret var otroligt lärorikt och uppskattades mycket
av barnen.

Kalle har haft olika fritidssysselsättningar. Han har sysslat med ridsport och håller för närvarande på med
fotboll. I fotbollsklubben har han många vänner och både tränare och lagkamrater är medvetna om hans
handikapp och det har fungerat mycket bra.

Inger Nilsson ser det som en rättighet att alla barn med denna problematik får en diagnos. I Linköping
idag finns 85 diagnosticerade barn, men enligt Inger Nilsson så borde det finnas 1000 förväntade. Hon
menar att BVC inte har kunskaper om vidden av problemen som DAMP innebär. Hon saknar även
ordentligt stöd efter diagnosen. Visst är det otroligt viktigt att få en diagnos ställd, men det är först efter
det som det riktiga arbetet kan börja och där, menar Inger Nilsson, att samhällets resurser är alldeles för
klena.

Då jag som avslutning på vår intervju frågar vad Kalle skall göra när han gått ut grundskolan, berättar hon
att de varit i kontakt både med en folkhögskola norr om Trosa som har ett speciellt dyslexiprogram samt
med ett DAMP-gymnasium i Vingåker. Hon hoppas verkligen att någon av dessa båda lösningar kommer
att fungera för Kalle. Idén om folkhögskola fick hon när hon läste Märta Tikkanens bok ”Sofia vuxen”.
För tillfället så har Kalle fått en stödfamilj som han kommer att tillbringa varannan helg i månaden hos en
tid fram över. Familjen bor på landet och har små barn och hästar. Kalle mår väldigt bra av att hälsa på
hos dem ibland. Det blir en paus i vardagen både för honom och för hans mor. De får tid att samla nya
krafter och ny energi, vilket behövs för att orka med vardagen.

6.4   Redovisning av intervju med DAMP-ansvarig.

Linda (fiktivt namn) har endast varit DAMP-ansvarig på sin skola i en månad när vi träffas. Hon är den
första som har detta ansvar på skolan. En dyslexiansvarig lärare har funnits sedan en tid tillbaka på
skolan. Linda är även speciallärare på sin skola. Detta med att ha en DAMP-ansvarig på varje skola är
ett led i att man vill kunna hjälpa barn med dessa svårigheter på varje enskild skola. Ann Fristedt, som
Linda pratar mycket om, har utformat en modell för hur diagnosticering och uppföljningsarbete för dessa
barn kan se ut och det är mycket den modellen man arbetar efter på denna skola. Den som är DAMP-
ansvarig på skolan skall fungera som en handledare för kollegorna på skolan. Han eller hon skall ge råd
och tips gällande bland annat undervisningssituationen. Den som är DAMP-ansvarig bör ha fortbildat sig
i detta ämne för att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. Linda har även till uppgift att stötta
föräldrarna till barn med dessa svårigheter. De DAMP-ansvariga i kommunen och Ann Fristedt (leg.
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Läkare spec. barnpsykiatri, ansvarig i kommunen) träffas ett par gånger per termin för att diskutera,
reflektera och utbyta erfarenheter. Detta har enligt Linda varit väldigt nyttigt och lärorikt.

7.  Slutdiskussion.

Då detta arbete närmar sig sitt slut inser jag hur otroligt mycket jag faktiskt har lärt mig om DAMP. Man
önskar att man kunde fördjupa sig på detta sätt i många andra ämnen också, men jag är otroligt nöjd med
mitt val av examensarbete. Arbetet har varit intressant och det har väckt stor nyfikenhet bland många av
mina vänner eftersom DAMP är någonting som verkligen uppmärksammats på sista tiden. Ingen är
gladare än jag att detta handikapp faktiskt börjar tas på stort allvar samt att man börjar inse vidden av
problemen. Det är så många barn som lever med detta handikapp dag ut och dag in, utan att veta varför
det bildas så mycket problem runt just dem, varför inte de kan klara av skolarbetet lika lätt som sina
klasskamrater, varför, varför, varför… Ett första steg i arbetet att hjälpa dessa barn måste vara att klara
ut alla dessa varför hos barnen ifråga. Samhället måste se till att alla barn med dessa typer av problem
fångas upp och får adekvat hjälp. Detta hävdar både Gillberg, Hellström, Duvner, Tikkanen, Inger
Nilsson samt många av de lärare som fyllde i min enkät. Pojken som jag skriver om i min bakgrund till
detta arbete kan få fungera som exempel så här i slutet av arbetet också. Då jag under min praktik började
ana att Stefan kanske hade DAMP talade jag med min handledare om detta. Hon hade personligen
aldrig tänkt i de banorna, utan trott att orsaken var hans grava läs- och skrivsvårigheter. Vid detta tillfälle
var Stefan elva år och ingen lärare hade under hans skoltid slagits av tanken att DAMP kanske kunde
vara den bakomliggande orsaken. Då jag nu under hösten -98 och våren -99 sammanställt detta arbete
slogs jag flera gånger av att Stefan faktiskt är ett typexempel på en pojke med DAMP. Vid ett tillfälle fick
jag så dåligt samvete att jag ringde ner till skolan som han går i för att höra mig för hur det stod till med
honom. Läraren som han hade när jag gjorde min praktik i klassen hade då tyvärr slutat, men då jag
talade med den DAMP-ansvarige på skolan så berättade hon att han inte blivit utredd och även att det
aldrig ens varit tal om det, trots att man suttit i många elevvårdskonferenser gällande just den här pojken.
Trots att jag blev besviken av att höra att ingenting gjorts åt Stefans situation, kände jag mig lättad av att
ha fört över min oro på den DAMP-ansvarige på skolan. Hon tackade mig för att jag brytt mig och hon
lovade att de skulle ta itu med saken omedelbart.

Jag menar naturligtvis inte att en diagnos ändrar hela barnens liv, men det är först efter en diagnos som
man kan beviljas ekonomiskt stöd. För barnet och för dess föräldrar är det ofta en oerhörd lättnad att få
svart på vitt att det faktiskt inte är något fel på dem samt att det finns hjälp att få. Duvner (1994) skriver
om hur viktigt det är att föräldrarna återfår sin tro på sig själva. Gillberg (1995) skriver att det är av stor
vikt att barnen får en diagnos innan skolstarten så att barnets behov av eventuellt stöd kan tillgodoses.
Detta fick jag bekräftat av Inger Nilsson som är mamma till en son som har DAMP. Då man läser Märta
Tikkanens böcker om hennes dotter som har DAMP förstår man också hur viktig denna diagnosticering
är. Många hävdar att en diagnosticering fungerar som en ursäkt för barnet att bete sig precis hur illa som
helst ”bara” för att han eller hon ”råkar” ha DAMP. Om man som förälder eller som lärare låter barn
med DAMP bete sig hur som helst kan det sluta riktigt illa för dessa barn. De behöver en fast hand som
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styr deras kaotiska vardag. Inger Nilsson beskriver hur hon och hennes son har haft krig med varandra,
men hon menar att det finns inga genvägar. Man måste stå på sig!

Nu har jag ägnat mycket tid till de barn med DAMP som syns tydligt och som upptäcks relativt lätt.
Några som ofta glöms bort i dagens diskussioner är de tysta introverta flickorna som inte ger ett pip ifrån
sig. Dessa måste också fångas upp i tid. Naturligtvis är det svårt för en lärare som har en klass på 25
elever att upptäcka en sådan här flicka, men det måste finnas något system som fångar upp dem före
skolstart. Agneta Hellström föreslår 5-6årskontrollen (1995), vilket jag tycker är en bra idé. Om BVC
och skolhälsovården sedan hade ett intimt samarbete vore det ännu bättre. Detta är någonting som både
Gillberg (1996), Kadesjö (1992) , Hellström (1995) och Duvner (1994) efterfrågar.

Samhället skulle spara massor av pengar på att sätta in tillräckliga ekonomiska resurser redan från början.
Då man tittar på statistiken så ser man att det är många av dessa barn som faktiskt utvecklar antisociala
beteenden och depressioner. Vad kostar de inte samhället då? Samhället är skyldiga dessa barn mycket
mer än så. Bara för att deras handikapp inte syns på ytan så får de inte glömmas bort. Kanske borde
Sverige även inta en något liberalare inställning till centralstimulerande mediciner till dessa barn. Jag menar
definitivt inte att de bör hanteras som de görs i USA, men om man jämför med vår granne i väst, Norge,
så har de en betydligt mer liberal syn på denna form av medicinering. Naturligtvis skall man aldrig ersätta
väl utarbetade åtgärdsprogram med mediciner, men de kan hjälpa en del av dessa barn och då tycker jag
att de har rätt att få den hjälpen.

Då samhället av idag kräver så oerhört mycket av sina medborgare måste man även se till att de som har
svårt att leva upp till det som förväntas av dem får den hjälp och det stöd de behöver på vägen.

Till sist vill jag tacka min handledare, Inga-Lill Vernersson, som har hjälpt mig med många värdefulla
funderingar. Jag vill tacka Inger Nilsson, alla ni som fyllde i mina enkäter, den lilla DAMP-gruppen och
dess lärare, den DAMP-ansvarige som jag talade med, biblioteket på ITL samt min pojkvän, Henrik
Winberg, som har hjälpt mig med datorn när den inte gjort  som jag önskat. Han har även kommit med
många intressanta ideér och uppslag.
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SAMMANFATTNING

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad DAMP är och hur vi kan hjälpa barn med denna
problematik i skolans värld. För att kunna besvara dessa frågor har jag utgått ifrån litteratur som återfinns i
min källförteckning. Jag har även genomfört empiriska studier i ämnet. För att se om Björn Kadesjös
teori om att högstadielärare inte har tillräckliga kunskaper gällande barn med DAMP stämde, valde jag
att göra en enkätundersökning i tre skolor i Östergötland. 48 lärare på tre olika skolor besvarade
enkäten ifråga. Jag gjorde även en observationsstudie i en liten DAMP-grupp med tre elever, en lärare
och en assistent, för att söka tips och idéer gällande hur man kan arbeta med dessa barn i skolan. Det
var även ett utmärkt tillfälle för mig att träffa barn med DAMP. För att få en mer personlig insyn i hur det
kan var att leva med ett barn som har DAMP intervjuade jag Inger Nilsson, vars son har DAMP. Jag
träffade även en DAMP-ansvarig lärare på en skola i Östergötland för att ta reda på hur man arbetar
med detta ansvar. Min viktigaste slutsats i detta arbete kan tyckas relativt självklar för många, men jag
tror ändå att det alltför ofta glöms bort att även barn med DAMP är individer liksom alla människor i
samhället. När man träffar en elev med DAMP får man aldrig placera in honom eller henne i ett speciellt
fack för elever med DAMP-problematik. Vi får aldrig upprätta ett handlingsprogram som generellt skall
användas till elever med DAMP, utan vi måste alltid utgå ifrån individens särskilda behov. Detta visar både
mina empiriska studier samt litteratur i ämnet.
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Presentation av författare.

Christopher Gillberg är professor i barn- och ungdomspsykiatri på universitetet i Göteborg. Han är
även överläkare vid Barnneuropsykiatriska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samma stad.
Han har mycket stor erfarenhet av barn och ungdomar med DAMP. Han har forskat mycket kring detta
och även kliniskt arbetat med dessa barn.

Tore Duvner är specialist inom både barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin och
skolhälsovård. Han har varit överläkare på Danderyds sjukhus i Stockholm, men idag är han
privatpraktiserande och föreläsare som många anlitar.

Björn Kadesjö är barnläkare vid barnkliniken på centralsjukhuset i Karlstad. Han är även skolläkare.
Han har mycket stor erfarenhet av att arbeta med barn med koncentrationssvårigheter.

Agneta Hellström har lång erfarenhet av utredningsarbete, verksamhetsutveckling och planering av
stödinsatser för barn med behov av särskilt stöd. Hon har arbetat med dessa frågor för socialstyrelsen
och i kommuner och landsting. Hennes utredningsarbete kring barn med DAMP kom till i uppdrag av
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Detta utredningsarbete hade även stöd
ifrån socialdepartementet.
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Bilaga 2

Till grundskolärare i Linköpings kommun.
Åsa Söderberg
013-131894
Examensarbete om MBD/DAMP-problematik

Bifogade enkät är ett led i mitt examensarbete som syftar till att undersöka om påståendet att många lärare inte vet
tillräckligt om dessa problem stämmer eller inte.

På senare år har termen MBD varit föremål för diskussion och istället har man nu valt att beskriva termen DAMP
istället, då denna är mer neutral. Då jag läst mycket litteratur i ämnet framgår tydligt att det finns alltför många elever i
dagens skola som inte fått sina problem igenkända och ännu färre som fått diagnosen DAMP (Dysfunktion ifråga om
Avledbarhet, Motorik och Perception). En av orsakerna till detta sägs bland annat vara lärares brist på kunskaper inom
området. Med denna enkät vill jag, som nämnts ovan, utröna om det finns belägg för denna kritik. Själv utexamineras
jag till jul och utan detta examensarbete hade jag inte ansett mig ha tillräckliga kunskaper inom detta ämne, vilket är
under all kritik.

Enkäten är utställd till tre olika skolor, två högstadieskolor och en mellanstadieskola. Då kritiken främst avser
högstadielärare har jag med avsikt valt att enkäten skall gå ut till fler högstadielärare. Enkäten riktar sig till ungefär 90
lärare och för att jag skall kunna dra några slutsatser krävs att så många som möjligt svarar på den. Jag vore därför evigt
tacksam om ni kunde ta er lite tid och svara på min enkät. Kanske kan även en debatt väckas på just din skola, vilket
kan leda till förändringar och förbättringar.

Enkäten består av 8 frågor, vilka alla har strukturerade svarsalternativ. Då jag är medveten om er arbetsbörda och er
pressade arbetssituation valde jag att inte ha med några öppna frågor, men om kommentarer utöver de givna
svarsalternativen önskas ges finns utrymme för det efter varje fråga. Jag hoppas trots allt att du skall finna frågorna
meningsfulla och att du ger enkäten några minuter av din dyrbara tid. Då jag som fattig student inte kan locka med
någon gåva i utbyte mot erhållet svar, vädjar jag till den generösa sidan hos er, som jag tror alla lärare besitter.

Uppgifterna behandlas naturligtvis med sekretess och då ni inte lämnar ut era namn är ni således helt anonyma. I mitt
examensarbete kommer det inte heller att framgå vilka skolor som varit föremål för denna enkätundersökning.

Med vänlig hälsning och tack för din medverkan.
Åsa Söderberg, enkätförfattare.
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