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Sammanfattning  
Uppsatsen belyser diagnosen DAMP ur ett pedagogperspektiv. Diagnosen har debatterats i medierna och det har 
framkommit företrädare för två olika ståndpunkter. En av dem är docenten i sociologi, Eva Kärfve och den 
andra är professorn i neuropsykiatri samt en av grundarna till diagnosen DAMP, Christopher Gillberg. Kärfve 
ville granska dennes forskning då hon ifrågasätter dess trovärdighet. Debatten gjorde att vi blev intresserade av 
DAMP-diagnosen och ville undersöka vilken uppfattning pedagogerna har om DAMP och dess diagnostisering, 
samt vad de vet om utredningen som leder till en diagnos och hur de uppfattar den pågående debatten i media. 
 
För att belysa dessa frågeställningar har vi studerat litteratur som behandlar problematiken kring diagnosen 
DAMP, samt genomfört en empirisk undersökning. Vi genomförde denna genom kvalitativa intervjuer med 
pedagoger.  
 
Vår undersökning visade att pedagogerna hade olika uppfattning kring diagnosen betydelse. En del pedagoger 
ansåg att diagnosen följde individen genom hela livet medan andra ansåg att den kunde förändras med tiden. 
Vidare menade några pedagoger att det var barnet som var bärare av problematiken, medan andra ansåg att 
problematiken förmodades ligga i skolmiljön och pedagogens bemötande. Även om pedagogen menade att 
problematiken låg i skolmiljön, benämnde de ändå barnet som barnet med bekymmer eller med problem. De 
pedagoger som arbetade i mindre klasser med barn som fått diagnosen DAMP ansåg att det var bra med denna 
exkludering. Detta på grund av att de kunde hjälpa barnet att på ett bättre sätt tillgodogöra sig skolans 
undervisning. Hos dessa pedagoger låg ändå strävan att få eleverna med diagnos inkluderade i vanlig klass. Vad 
pedagogerna visste om utredningen och diagnostiseringen av DAMP varierade. Pedagoger i vanlig klass och 
fritidspedagoger hade inte särskilt stor insikt i hur utredningen till diagnosen gått till. Däremot hade rektorn, 
specialpedagogerna och speciallärarna större kunskap om detta. Detta kan bero på att dessa pedagoger är mer 
delaktiga vid utredning och diagnostisering. 
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Inledning 
 

Det finns ett flertal barn i dagens skola som ofta går under benämningen problematiska. Det 

som kan anses problematiskt kan yttra sig på olika sätt till exempel genom att barnet har svårt 

att sitta still, svårt att koncentrera sig etc. Dessa barn har alltid funnits men de senaste tjugo 

åren har barnen börjat få en diagnos som beskriver problemen. Barnen har i vissa fall kallats 

”bokstavsbarn” och fått diagnoser som till exempel DAMP (Dysfunktion i Aktivitetskontroll, 

Motorikkontroll och Perception) och AD/HD (Attention Deficit, Hyperactivity Disorder). 

Åsikterna kring diagnostisering skiljer sig starkt, då vissa anser att diagnosen sätter en 

stämpel på barnet medan andra anser att den hjälper barnet och dess föräldrar då det beskriver 

var problemet ligger. En diagnos som har blivit väldigt kritiserad och som det stått väldigt 

mycket om i media är DAMP.  

 

Debatten kring diagnosen DAMP och hur dess diagnostisering gått till har diskuterats i media. 

Debatten kulminerade när docenten i sociologi, Eva Kärfves bok Hjärnspöken (2000) kom ut. 

I boken kritiserade hon starkt professorn och en av företrädarna för DAMP-diagnosen, 

Christopher Gillbergs forskning. Efter Kärfves granskning av Gillbergs publicerade material 

anmälde hon och barnläkaren Leif Elinder, Gillberg och hans team för forskningsfusk och 

ville att forskningsmaterialet skulle lämnas ut och granskas av någon utanför Göteborgs 

universitet. Kammarrätten ansåg att detta var korrekt och dömde i favör för Kärfve och 

Elinder. Några ur Gillbergs team förstörde då tjugob år av forskning för att, som de säger, 

skydda de deltagande familjerna i forskningen.  Detta fick då följden att Kärfve och Elinder 

anmälde dessa personer ur Gillbergs team för "grov skadegörelse/grov egenmäktighet". 

Förstörelsen av det forskningsmaterial som fanns om DAMP gör att frågan om diagnosen 

fortfarande existerar och kan ställas blir aktuell. Vi har ännu inte sett slutet på denna debatt.   

 

Som framtida pedagoger väcktes vårt intresse av debatten, då vi säkerligen kommer att arbeta 

med elever som anses problematiska, dvs. har koncentrations och uppmärksamhetsproblem,  

och kanske uppfyller kriterierna för diagnosen DAMP. Får eleven bättre förutsättningar med 

diagnos, eller är det bara ett sätt för samhället att hantera barn som inte passar inom normen 

som vi har i dagens skola? Vi kände att vi ville få en djupare kunskap om vad DAMP är, samt 

undersöka vad det finns för kunskap om diagnosen ute i skolans verksamhet.  
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Vi har avgränsat oss till att intervjua pedagoger som arbetar med elever mellan 6-12 år. Detta 

har vi gjort på grund av att vi tror att det är först i grundskolan som DAMP-symtom upptäcks 

och därmed en diagnos kan ställas, men också på grund av att vi i vår framtida yrkesroll har 

valt att inrikta oss mot just denna åldersgrupp inom skolverksamheten. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av intervjuer undersöka vilken uppfattning framtida 

kollegor inom skolan har om DAMP, dess diagnostiseringen och debatten kring diagnosen. Vi 

undrar också om pedagogerna vet vilka som utförde utredningarna som ledde till diagnos och 

hur stor delaktighet pedagogerna hade i utredningarna.  

 

Utifrån ovanstående syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

• Vilken uppfattning har pedagoger om DAMP och dess diagnostisering? 

• Vad vet pedagogerna om utredningen och diagnostiseringen av DAMP?  

• Hur uppfattar pedagogerna DAMP-debatten?  
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
För att få svar på våra frågeställningar har vi studerat på litteratur som belyser vårt område. Vi 

har använt oss av litteratur från Eva Kärfve och Christoffer Gillberg då de intar olika 

ståndpunkter kring diagnostiseringen. Eftersom vi belyser debatten genomsyrar detta delar av 

vår text, då Gillberg och Kärfve är framstående inom debatten och forskningen kring DAMP. 

Därför är mycket av litteraturen anknuten till deras verk. För att få det vidare perspektivet har 

vi bearbetat annan litteratur, både nationell och internationell. Vi har även tagit del av 

examensarbeten som har kretsat kring diagnosen DAMP. 

 

Historik 
Här nedan följer en historik över hur diagnosen DAMP har uppkommit ur begreppen MBD 

och AD/HD. 

 

Barn med de symtom som uppfyller kriterierna för MBD (Minimal Brain Damage), DAMP 

och AD/HD har säkert funnits även tidigare. Tidigare har dock inget sammanfattande begrepp 

använts. Inte förrän på 1900-talet blev dess symtom vetenskapligt beskrivet och redan då var 

tanken att den neurologiska bakgrunden kunde vara orsaken till det splittrade och överaktiva 

beteendet som dessa barn uppvisade (Hellström, 1995). Av läkares observationer framkom att 

effekterna av en hjärninflammation kunde leda till olika men efter sjukdomen såsom 

överaktivitet, motoriska problem, koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll och 

inlärningssvårigheter (Gillberg, 2005). 

 

George Still, amerikansk läkare i början av 1900-talet, beskrev symtomen hos de överaktiva 

barnen som ”en störning i förmågan att ta hänsyn till andra människors behov” (Hellström, 

1995, s.5). Under 1930-talet upptäcktes av Charles Bradley att centralstimulerande medicin 

dämpade överaktiviteten. Centralstimulerande medicin stimulerar det centrala nervsystemet, 

CNS, till att höja uppmärksamheten och koncentrationen. Det var dock inte förrän i slutet av 

50-talet och början av 60-talet som utskrivning av medicin till flertalet av barn som 

diagnostiserats med MBD började (Barkley, 1981). 

 

På 1940-talet myntades begreppet ”The Brain Damage Child” av de amerikanska läkarna 

Strauss & Lehtinen. De fann likheter med CP (Cerebral Pares) och Mental Retardation 

(psykisk utvecklingsstörning även förkortat MR), fast i mindre skala. För att verkligen påvisa 
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att det handlade om lindrigare skador än vid CP eller Mental Retardation införs begreppet 

MBD-Minimal Brain Damage (Hellström, 1995). 

 

Under 1960-talet anordnades ett forskarmöte då den Amerikanska läkarkåren fick kritik av 

den engelska läkarkåren för sitt användande av diagnosen MBD. Målet med mötet från 

engelsmännens håll var att helt avskaffa MBD-diagnosen. Diskussionen ledde dock endast till 

att D i MBD ändrades från Damage till Dysfunction (Gillberg, 2005). Ordet damage ansågs 

obrukbart då det inte kunde påvisas att det fanns en hjärnskada, och då blev ordet Dysfunction 

mer acceptabelt (Gillberg & Rasmussen, 1983). Dysfunktion är ”en medicinsk term för störd 

eller rubbad funktion hos ett organ” (Nationalencyklopedin, 1991, Bd. 5, s.213). 

 

Under 1980-talet uppkom det mycket kritik från flera håll kring diagnosen MBD. Kritiken 

gällde diagnostiseringen och huruvida de barn som hade diagnosen verkligen uppfyllde 

kriterierna som krävdes. MBD-diagnosen hamnade lite mer i skymundan medan det istället 

började fokuseras på vad barnen ifråga hade för symtom och utifrån det ställa en diagnos. Ur 

detta uppkom då diagnoserna AD/HD och DAMP och ersatte därmed MBD. Enligt Gillberg 

gav dessa diagnoser ingen förklaring till orsaken, utan en beskrivning av det beteende som 

barnet uppvisade (Gillberg, 2005). DAMP-diagnosen är dock en diagnos som endast används 

i Norden och har utformats av en grupp forskare, däribland professor Christoffer Gillberg 

(Hellström, 1995). 

 
 

Definition av DAMP 
Här nedan följer en definition av DAMP enligt Christoffer Gillberg, som ingår i det team som 

är ledande inom forskning om diagnosen DAMP. 

 

Diagnosen DAMP betyder att barnet har en dysfunktion, dvs. störning, inom ett eller flera av 

områdena aktivitetskontroll, motorikkontroll och perception (Gillberg, 2005). 

Aktivitetskontroll innebär att barnet antingen är för överaktivt eller underaktivt. Dock är det 

mycket svårt att sätta upp gränser inom aktivitetskontroll, då det är problematiskt att definiera 

vad som är normalt respektive onormalt inom detta område. Gillberg beskriver att barn med 

DAMP har svårigheter med att kunna anpassa sin aktivitetsnivå såsom den normalaktive gör i 

vardagslivet. Inom kriterierna för aktivitetskontroll finns även uppmärksamhet beskrivet på 

grund av att barn med DAMP ofta har svårigheter med att behålla uppmärksamheten och 
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koncentrationen på en uppgift. De har inte mycket uthållighet och blir lätt avledda på andra 

saker i omgivningen, vilket innebär att de också har svårigheter med att skifta sin 

uppmärksamhet mellan olika uppgifter. När barnet väl har funnit någon form av fokus har de 

svårt att skifta fokus till något annat (Gillberg, 2005). 

 

Barn med DAMP kan ha stora sömnproblem eller snarare ett oregelbundet behov av sömn. 

Detta är oftast aktuellt i de första levnadsåren och kan sedan övergå till att barnet får ett ökat 

sömnbehov senare. I extrema fall kan detta ökade sömnbehov övergå till narkolepsi, som 

betyder att man kan få sömnattacker eller har ett okontrollerbart sömnbehov(Gillberg, 2005). 

 

Motorikkontroll handlar främst om att barn med DAMP-diagnos har en dysfunktion i 

grovmotoriken. Klumpighet och balansproblem kan förekomma, därmed kan barn med 

DAMP ha problem vid inlärningen gällande att cykla, sparka boll och simma. Dessa barn kan 

också ha svårigheter i automatiseringen av rörelsemönster såsom att lära sig hoppa på ett ben. 

Varje gång måste barnet tänka igenom hur det ska göra eftersom rörelsen inte har blivit 

automatiserad (Hellström, 1995). 

 

Perceptionssvårigheterna består av problem med taktil, kinestetisk, visuell och auditiv 

perception. Det vanligaste är att ha svårigheter med den auditiva perceptionen, vilket innebär 

att lokalisering av var ljudet kommer ifrån kan vara problematiskt. Med detta menas att det 

finns en problematik i att urskilja distinkta ljud i ett sammanhang där det finns andra ljud, 

exempelvis att lyssna på en person när det finns andra som pratar i rummet. Vid visuell 

perceptionstörning har barnet problem med att uppfatta former och avstånd. En del barn kan 

även har problem med den taktila (känsel) perceptionen. Den kinestetiska 

perceptionsstörningen innebär att barnet har problem att urskilja var de själva är i förhållande 

till andra och föremål runt omkring dem. De stöter in i andra, går emot väggar och kan ibland 

anses som hårdhänta (Gillberg, 2005). 

 

Majoriteten av barn med diagnosen DAMP har en problematik med språk och tal och de har 

ofta en försenad språk- och talutveckling. Många föräldrar kan oroa sig för sitt barn inom de 

första levnadsåren men brukar då ofta oroa sig över barnets hörsel. Det har visats sig att de 

barn med DAMP som har försenad språk- och talutveckling har stora svårigheter att förstå 

talat språk i de första levnadsåren (Gillberg, 2005). 

 

  5  
 



Kriterier för DAMP-diagnos 
DAMP-diagnosen grundar sig i de kriterier som gäller för AD/HD, vilket innebär avvikelser 

inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. När det fastställts att barnet har 

AD/HD, undersöks barnets motorik och perception. Finns det då någon problematik, 

omskriver man diagnosen till DAMP, då diagnosen är densamma som för AD/HD fast med 

motoriska och/eller perceptuella svårigheter. Barnen uppfyller alltid kriterierna för 

aktivitetskontroll och uppmärksamhet, däremot kan de motoriska/perceptuella svårigheterna 

vara antingen motoriska eller perceptuella. Många av de barn som får diagnos, kan ha flera 

olika diagnoser. Ungefär hälften av dem som först fått diagnosen AD/HD uppvisar också 

fullständiga kriterier för DAMP (Gillberg, 2005).  

 

Här nedan följer kriterierna för AD/HD enligt DSM-IV, som är en diagnostisk manual som 

publiceras av det Amerikanska Psykiatriska sällskapet (bilaga 1). Samma kriterier används till 

diagnosen DAMP som för AD/HD då DAMP grundar sig på dessa kriterier. Kriterierna för 

diagnosen AD/HD måste vara uppfyllda och oförändrade i minst sex månader. Minst sex av 

de symtom som räknas upp i DSM-IV måste vara uppfyllda på både ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet/impulsivitet. Några av de kriterier som räknas upp inom ouppmärksamhet är 

problematik att sköta det dagliga arbetet inom skola eller inom yrkeslivet, ständiga 

koncentrationssvårigheter samt svårigheter att följa instruktioner. Individen blir lätt 

distraherad och har ingen mental uthållighet som kan göra det svårt vid exempelvis 

läxläsning. Även sex symtom inom hyperaktivitet/impulsivitet måste uppfyllas, ett av dessa 

kriterier är rastlöshet i form av att individen rör sig runt i rummet och pratar mycket. Några av 

dessa symtom ska ha infunnit sig innan 7 års ålder och ska ha utspelat sig inom minst 2 

områden såsom exempelvis hem/skola. Symtomen ska ge klara belägg för en utmärkande 

nedsättning av funktion i samhället socialt, i studier och i arbete. Symtomen ska inte 

förekomma i samband med, eller kunna förklaras av någon annan psykisk störning (Herlofson 

& Landqvist, 1995). 

 

Göteborgsundersökningen 
1977 påbörjade Christopher Gillberg och Peder Rasmussen m.fl. en undersökning i Göteborg 

där avsikten var att ta reda på hur många barn i Göteborg som hade MBD-problematik. 

Samma personer gjorde sedan uppföljningsstudier i tre faser efter den första studien. 

Sammanlagt gjordes alltså fyra studier: en när barnen var 6-7 år, nästa när barnen var 10-13 
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år, tredje studien vid 16 års ålder och den sista studien när barnen blivit 22 år och då alltså var 

vuxna (Lamberg, 2006). Enligt undersökningen hade 1,2 % av de barn i sjuårsåldern svår 

DAMP, där det visade sig att de uppfyllde kriterierna för alla 5 problemområden, 

uppmärksamhets-, grovmotorik-, finmotorik-, perceptions- och språkdysfunktion. Vidare hade 

även 3-5,9 % lätt form av DAMP där de hade en kombination av uppmärksamhets-, motorik- 

och perceptionsproblem, men uppfyllde inte alla 5 problemområden (Gillberg, 1981). Många 

av de barn som hade grov DAMP, hade även drag åt det autistiska hållet och de barn som 

hade lätt DAMP kunde ha drag av depressiv störning (Landgren, 1999). 

 

I undersökningen vid 10-13 års ålder påvisades att det fanns problem i beteende och i det 

emotionella. Det fanns även mycket problem inom skolprestationerna. Motorikproblemen 

avtog däremot ju äldre barnen blev. De barn som hade stora problem med hyperaktivitet 

uppvisade att problemen inte avtog under uppföljningsundersökningarna, medan 

undersökningarna på de barn med lägre hyperaktivitet visade att problematiken kunde minska 

med åren (Landgren, 1999). Uppföljningsundersökningen vid 22 års ålder medförde 

information som oroade undersökarna. En stor majoritet av de diagnostiserade barnen där 

diagnosen var svår, hade dåligt livsresultat (poor outcome) enligt undersökarna. Alkoholism, 

förtidspension och drogmissbruk var några förhållanden som räknades upp som dåligt 

livsresultat (Landgren 1999). 

 

Mariestadsundersökningen 
1992 och 1993 utförde Magnus Landgren en undersökning av barn födda 1986 och 1987 som 

då var boende i Mariestad. Syftet med undersökningen var att kartlägga neuropsykologiska 

dysfunktioner inom en kommun i Sverige. I undersökningen deltog 570 stycken av de 589 

barn som ingick i målgruppen. Det bortfall som uppkom var på grund av att föräldrarna 

vägrade låta sina barn delta i undersökningen. De övriga som inte deltog hade redan diagnos 

innan undersökningen och var därmed inte i undersökningens målgrupp. Av alla dessa barn 

som deltog diagnostiserades 48 barn med ett flertal olika diagnoser såsom DAMP, AD/HD, 

Tourette syndrom, MBD, MR, Autism, CP m.fl. Flertalet av barnen fick fler diagnoser än bara 

en. Sammanlagt av alla barn som deltog så fick ca 10.7-21.8 % diagnos av något slag. Av 

dessa var det 5.3-6.9% som fick just diagnosen DAMP (Landgren, 1999). Undersökningen 

kom bland annat fram till att om en diagnos ställdes i tidig ålder kunde rätt handlingsplaner 

införas i skolan redan vid skolstart för att kunna hjälpa barnet (Landgren 2001). 
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Kritik mot DAMP-diagnostisering  
En som granskat och kritiserat Christopher Gillbergs forskningresultat väldigt hårt är Eva 

Kärfve. Hon anser att forskningen kring hjärnskador och hjärndysfunktion inriktat på 

MBD/DAMP inte har gett något resultat. DAMP är bara en ersättning av den tidigare 

internationellt använda diagnosen MBD, anser Kärfve. Detta skriver hon om i sin bok 

Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan (2000a). MBD var som vi skrivit tidigare en 

internationellt vedertagen diagnos på barn som hade speciella problem med koncentration och 

aktivitetskontroll, vilken ansågs vara orsakad av en liten hjärnskada. Denna diagnos 

kritiserades mycket för sina brister och ströks därför ur det amerikanska psykiatriska 

förbundets diagnosmanual DSM-IV (Kärfve, 2000a).  

 

Kärfve skriver att MBD-diagnosen idag är försvunnen från alla diagnosmanualer eftersom det 

inte gick att påvisa någon hjärnskada. Problemet enligt henne, är att detta inte skett i Norden, 

här finns DAMP-diagnosen som Kärfve anser är en exakt kopia på MBD. Vidare skriver hon 

att kritiken mot MBD-diagnosen och internationella forskares förkastande av densamma inte 

har nått till Sverige, och därför har Gillberg fått genomslag för sina teorier särskilt inom den 

pedagogiska världen. Detta anser hon är konstigt eftersom, enligt henne sker forskningen 

kring DAMP endast inom Sverige och inte alls är förankrad i internationell forskning (Kärfve, 

2000a). Internationellt har professor och barnpsykiatrikern Michael Rutter med kollegor 

kritiserat DAMP-diagnosen och säger att den är precis lika tvivelaktig och bygger på lika lösa 

grunder som MBD-diagnosen. De säger att protesterna och tvivlen gentemot DAMP är lika 

stora som kritiken var mot MBD-diagnosen tills dess att nya bevis uppkommer (Rydelius, 

1999).  
 

Neuropsykiatrin är enkelspårig, menar Kärfve, på så sätt att den inte alls tar hänsyn till att det 

kan vara sociala orsaker som gör att de symptom som utgör DAMP kan uppkomma (Kärfve, 

2000a). Istället letar man direkt efter fel på barnen och ger dem en dubbel roll i skuldfrågan. I 

en artikel i pedagogiska magasinet som hon kallar: DAMP - en fantasiprodukt går hon till 

ännu hårdare angrepp mot Gillberg och hans forskarteam. Där menar hon att DAMP-debatten 

är till för att detta team ska få lite mer uppmärksamhet, eftersom denna grupp enligt henne har 

så låg status inom den medicinska världen (Kärfve, 2000b). 
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Som vi tidigare skrev anser Kärfve att man skuldbelägger barnet vid en diagnostisering, och 

hon skriver också hur neuropsykiatrin anser att en liten hjärnskada är anledningen till att 5% 

av Sveriges skolbarn mår dåligt eller uppträder på ett avvikande sätt i skolan idag. Vidare 

menar Kärfve att diagnostisering av barn, som hon anser sker på väldigt vaga grunder är 

förödande för en elev. Denna elev får ”hjälp” genom att undervisningen anpassas till elevens 

egen nivå, vilket betyder att man ställer mindre krav på eleven med diagnos än på de andra i 

klassen. Denna hjälp anser Kärfve endast leder till segregation och utanförskap (Kärfve, 

2000a).   

 

Kärfve får medhåll av Mats Börjesson, fil dr i sociologi, i sina negativa tankar kring 

diagnostisering. Börjesson har forskat kring definitioner och hantering av problematiska 

skolbarn under tidsperioden 1930 och framåt. Han anser att även om vi pratar mycket om en 

skola för alla, så försöker vi särskilja de som inte ingår i den norm som vi skapat. Den norm 

som är detsamma som det önskvärda. Vidare menar Börjesson att denna särskiljning alltid 

funnits inom skolans värld och att den alltid beskrivits positiv av skolpersonal. Detta är dock 

något som varit svårt att övertyga föräldrar och elever om. Skillnaden mellan den historiska 

särskiljning och den som sker nu är att eleven nu får en medicinsk diagnos och detta är mer 

accepterat av föräldrar än att deras elever hamnar i ”obs-klass”, som små klasser med 

problembarn tidigare kallades (Börjesson, 1999). 

 

I sin bok skriver Kärfve om att den enda hjälp som erbjuds barnen med diagnosen DAMP är 

antingen segregering och utanförskap eller amfetaminbehandling. Det senare innebär att det 

tillsätts ett ämne som påverkar det centrala nervsystemet direkt, men som inte räcker någon 

längre tid. Efter fyra timmar måste barnet ta en ny dos eller återgå till ”störande” beteende 

enligt Kärfve. Det är en seglivad myt, säger Kärfve, att barn som har diagnoserna DAMP eller 

AD/HD skulle svara annorlunda på centralstimulerande medel än vad vanliga barn gör. Alla 

barn reagerar på denna medicin. Enligt Kärfve har det från forskningshåll blivit tvunget att 

dementeras, men denna dementi har tyvärr inte haft lika stor genomslagskraft som det 

ursprungliga påståendet (Kärfve, 2000a). 

 

I Kärfves bok Hjärnspöken –DAMP och hotet mot folkhälsan (2000a) finns ett kapitel som 

handlar om medicinering skrivet av barnläkaren Leif Elinder. Han har själv skrivit ut 

centralstimulerande medicin till barn, men anser att det bara är i de svåraste fallen detta skall 

ske. Elinder litar liksom Kärfve inte på Gillbergs forskning och var senare med och anmälde 

  9  
 



Gillberg för forskningsfusk samt krävde att forskningsmaterialet kring DAMP skulle lämnas 

ut för granskning (Snaprud 2003) 

 

Motargument till kritiken 
Efter Kärfves bok och ett antal debattartiklar i diverse tidningar ville teamet kring professor 

Gillberg som blivit granskade svara på kritiken de fått i boken, men tyckte att det var svårt att 

nå ut i media med detaljerade svar. Därför startade de en hemsida med information med 

namnet Barnneuropsykatri där de i sin tur kritiserar Kärfves granskning. På hemsidan kan de, 

som de själva skriver, på punkt efter punkt visa hur Kärfve förvrängt och vantolkat deras och 

andras resultat (Lamberg, 2006). 

 

Teamet tycker inte att Kärfves granskning har fått stått oemotsagd, men menar att media har 

agerat på ett okritiskt sätt och därför gjort att Kärfves kampanj fått sån genomslagskraft. De 

skriver vidare hur media anser att 25 års forskning väger mindre än en persons utsagor som 

endast läst in sig på ämnet och som använder ideologiska förtecken i sin argumentation. 

Dessutom tycker teamet att det är underligt att Kärfve uppträder i olika skepnader, ibland som 

forskare och ibland som lekman. Det är viktigt att visa för läsaren vilken roll som innehas då 

man kritiskt granskar ett material och skriver med vetenskapliga förtecken, och det anser de 

att Kärfve inte gör. De skriver vidare lite skämtsamt att hon håller på med en häxprocess mot 

barnneuropsykiatrin, detta på grund av hennes tidigare avhandling som handlade just om 

häxprocesser i förgången tid (Lamberg, 2006). 

 

På hemsidan får läsaren möta ett antal uppsatser som alla tar upp kritiken som riktats mot 

barnneuropsykiatrin. Bland annat bemöter överläkare Magnus Landgren den hårda kritik han 

själv fått för Mariestadsundersökningen och överläkare Björn Kadesjö skriver om 

dokumenten och arbetsmaterialet som Kärfve enligt honom tolkat helt fel. Vidare bemöter 

även han kritiken som Kärfve givit hans egna arbeten. Här svarar också docenten och 

barnneurologen Peder Rasmussen på kritiken som Göteborgsstudien fått. Han menar att 

Kärfve inte läst alla delar av Göteborgsundersökningen utan bara fokuserat på en av dem. 

Vidare anser han att Kärfve inte läst alla avhandlingar som uppkommit efter 

Göteborgsundersökningen. Delvis på grund av detta anser Rasmussen att kritiken är obefogad 

(Lamberg, 2006). 
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Ingenstans på hemsidan uttalar sig Gillberg själv. Dock har han svarat på kritiken i ett antal 

debattartiklar i bland annat Dagens Nyheter, där han skriver att han är utsatt för en 

besinningslös kampanj från Kärfve och Elinders håll. Vidare skriver han att kammarrätten gör 

dessa två personer till anmälare, utredare och domare av forskningsfusk, då man dömt i deras 

favör när det gäller att lämna ut forskningsmaterialet kring DAMP. Han menar också att om 

forskningsmaterialet lämnas ut och integriteten kränks hos de personer som varit med i 

undersökningen, kommer det att vara väldigt svårt att få med människor i framtida forskning 

(Gillberg, 2003). 

 

Kärfves anmälning av Gillberg 
Enligt Kärfve har hon själv granskat resultatet av både Mariestadsundersökningen och 

Göteborgsundersökningen och anser att det däri finns många fel och brister. Detta har hon 

debatterat om ibland annat tidningen Dagens Nyheter (Kärfve 2003). Efter många 

debattartiklar fram och tillbaka anmälde Kärfve till slut Gillberg för vetenskaplig oredlighet 

(forskningsfusk) till Göteborgs universitets etiska nämnd. Kärfve menar att det i 

Göteborgsstudien finns flera metodfel och att resultatet därför borde ifrågasättas (Snaprud 

2003). I Göteborgsstudien pekar Kärfve på bland annat de olika gruppernas sammansättning. 

Kontrollgruppen bestod av mer än hälften flickor som kom från ordnade förhållanden med 

god ekonomi, medan undersökningsgruppen bestod av 75% pojkar från trasiga 

familjeförhållanden och med sämre ekonomi. Kärfve anser alltså att undersökningsgruppen är 

underprivilegierad. Vidare misstänker hon att grupperna har ändrats under studiens gång. Hon 

grundar detta på att i normalfall minskas antalet individer som studeras på grund av ovilja då 

de blir äldre. Så är inte fallet i Göteborgsstudien. Där ökas istället antalet individer efter den 

andra uppföljningsstudien. Slutligen menar också Kärfve att i Göteborgsstudien har det 

ändrats på kriterierna för vad som menas med poor outcome, alltså dåligt livsresultat. Ett av 

dessa kriterier var att depression skulle finnas med, men när det upptäcktes att depression 

förekom lika frekvent i både undersökningsgruppen som i kontrollgruppen togs detta bort från 

det slutgiltiga resultatet menar Kärfve. För att ändå påvisa att depression har betydelse 

hänvisades till internationell forskning om AD/HD, skriver Kärfve (Kärfve 2003).     

 

Diagnosens betydelse 
Inga-Lill Jakobsson har i sin avhandling Diagnos i skolan – en studie av skolsituationer för 

elever med syndromdiagnos (2002), kommit fram till att om en diagnos skall vara vägledande 
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i pedagogisk verksamhet borde det gå att förutse vilka svårigheter som kan uppstå i skolan 

och hur de kan motverkas. Hon skriver vidare att liknande problematiska förhållanden borde 

uppstå för elever med samma diagnos, dock har detta inte kunnat uppvisas i hennes studie. 

Jakobsson menar att eftersom det inte gått att finna likartade mönster i skolsituationer för 

elever med samma syndrom bevisar att de medicinskt så tydliga diagnoserna, inte är lika 

tydliga i pedagogiska sammanhang. De är i vilket fall inte tydliga som riktlinjer när det gäller 

bemötande av barn med behov av särskilt stöd. Detta är inte förvånande, skriver hon, eftersom 

hon i sina resultat kommit fram till att skolsituationer är beroende av väldigt många andra 

förhållanden än bara barns speciella behov (Jakobsson, 2002). 

 

Jakobsson framhåller också i sin avhandling att utredningar alltid borde kopplas till de 

sammanhang där de skall användas. Medicinska och psykologiska beskrivningar har mycket 

liten betydelse i pedagogisk synpunkt om de inte knyts till konsekvenser i skolan. Vidare 

skriver hon att utredningarna inför diagnostisering bör kompletteras med en pedagogisk 

analys av hela skolsituationen. Skolpersonal och de som gjort utredningen bör träffas och 

diskutera utredningen och under detta möte bör klyftor mellan yrkesspråken utjämnas för att 

nå en förståelse. Därefter kan personal och de som gjort utredningen bestämma hur de skall gå 

vidare i det aktuella fallet (Jakobsson, 2002).  

 

Vem ska utföra utredningen? 
Meningen med en utredning är att fullt ut analysera situationen för att få en djupare förståelse 

för den problematik barnet har och därigenom hjälpa barnet (Hellström, 1995). 

 
The goal of clinical assessment should not be to blame, to find fault, to accuse, or 

to deprecate. It should be to establish problem areas and to design effective 

interventions (Barkley, 1981, s.81). 

 

Det debatteras ofta kring vem som är kvalificerad att utföra denna utredning på barn. Detta 

uppkommer då det finns ett flertal olika symtom som associeras med hyperaktivitet såsom 

fysiska, psykiska och sociala problem. Läkare anser att de har en tillräcklig insikt i de fysiska 

och psykiska faktorerna för att utföra undersökningarna, medan arbetare inom det sociala 

såsom specialpedagog eller socialarbetare, anser att de har bäst insikt i de sociala faktorerna. 

Därmed verkar det som att endast en profession inte kan utföra utredning på barn (Barkley, 

1981). Även Gillberg anser att det inte går att välja en profession som ska utföra dess 
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utredningar och vidare ställa diagnos. Han anser att läkare, barnpsykiatrin och habiliteringen 

ska arbeta som ett team för att en mer detaljerad och meningsfull diagnos så att det vidare kan 

leda till ett rimligt åtgärdsprogram (Gillberg, 2005). 

 

I ett arbete utfört av Socialstyrelsen som heter AD/HD hos barn och vuxna beskriver de 

diagnoser i stort. Där poängterar de att en diagnos är något som inte är beständigt och den kan 

förändras lika mycket som kunskapen kring diagnoser (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Vad säger läroplaner? 
I läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det 

angivet att skolan har ansvar att barnen ska ses som individer och därmed ska undervisningen 

planeras därefter (Lpo94) ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Utbildningsdepartementet, 1994).  

 

Skolan har ett ansvar att se till att alla elever ska uppnå de mål som finns inom utbildningen 

och därmed även få erfara den glädje som finns i att lära sig någonting 

(Utbildningsdepartementet, 1994). ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter” (Utbildningsdepartementet, 1994). Det finns även med angivelser då 

barnet har någon problematik vid tillgodogörandet av skolans undervisning. 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” 

(Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

Teorisammanfattning 
DAMP är en efterföljare till MBD-diagnosen och betyder att barnet har en dysfunktion eller 

störning inom områdena aktivitetskontroll, motorikkontroll och perception. DAMP-diagnosen 

grundar sig i kriterierna som gäller för AD/HD, det som skiljer dem åt är att individen har 

problem med motorik och/eller perception om den har DAMP. Diagnosen DAMP har blivit 

väldigt omdiskuterad både från medicinskt håll och sociologiskt. Därför har vi försökt få med 

så mycket litteratur som möjligt som belyser dessa båda inriktningar. Eva Kärfves bok 

Hjärnspöken – damp ett hot mot folkhälsan (2000a) är central då den tar upp den sociologiska 

aspekten och är negativt inställd till diagnostisering. Christopher Gillbergs bok Ett barn i 
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varje klass – om ADHD och DAMP (2005) är central ur den neuropsykiatriska aspekten. I 

boken skriver Gillberg om hur diagnostisering går till och vilka fördelar diagnosen medför. 

En av fördelarna anser Gillberg är att diagnosen ger en mer ingående beskrivning av barnet 

och därmed kan ge barnet stöd och hjälp. Debatten pågår fortfarande i media. Det som 

kritiseras mest är Gillbergs Göteborgsundersökning, vars ursprungliga material inte längre 

finns kvar. 

 

Det har debatterats kring vem som ska utföra utredningen som leder fram till diagnos. Enligt 

Gillberg (2005), Barkley (1981) och Jakobsson (2002) ska utredningen ske i ett samarbete 

mellan pedagog, läkare och psykolog för att få en helhetsbild av barnet. Vidare säger 

Jakobsson att det måste finnas ett samarbete mellan pedagogisk personal och medicinskt 

personal för att ställa diagnosen samt vilka åtgärder som skall sättas in efter 

diagnostiseringen.  

 

Läroplanerna, som är de viktigaste styrdokumenten för oss framtida pedagoger, tar inte upp 

någonting om diagnostisering, däremot skall utbildningen vara utformad efter varje barns 

individuella förutsättningar. 
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Metod 
Här nedan följer en presentation av vår avgränsning samt hur vi gått till väga för att nå fram 

till ett resultat. Vidare diskuterar och problematiserar vi kring valet av metod för vår 

undersökning. Slutligen diskuterar vi de etiska aspekterna.  

 

Val av metod 
Den metod vi använt oss av genom arbetet är den kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativ 

intervju innebär att informantens åsikter och erfarenheter om sin omvärld lyfts fram. Detta gör 

vi genom att intervjua pedagoger som arbetat med barn som fått diagnosen DAMP och som 

själva befinner sig i den sociala verksamhet där de barn som fått diagnoserna finns. Meningen 

är att tolka och förstå det resultat vi fått fram, inte försöka generalisera eller förutsäga (Stukat, 

2005). 

 

Vi har också använt oss av Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) för 

att genomföra och analysera intervjuerna. Genom den kom vi fram till att en ad hoc metod 

skulle passa oss bäst (Kvale, 1997). Ad hoc är latin och betyder ”för visst tillfälligt eller 

individuellt ändamål” (Nationalencyklopedin, 1989, Bd. 1, s. 54). Vi har alltså inte använt 

någon standardmetod för analysen av vår data, utan valt mellan olika metoder som finns 

(Kvale, 1997).  

 

Intervjuerna 
Här nedan beskrivs vårt urval av pedagoger samt hur vi planerade och genomförde 

intervjuerna. 

Urval av pedagoger 
Vi har valt att intervjua pedagoger som arbetar/har arbetat med elever som diagnostiserats 

med DAMP. För att få en bredd på undersökningen har vi bestämt oss för att intervjua 

pedagoger med olika yrkesroller, allt från fritidspedagog, specialpedagog till rektorer. Detta 

med anledning av att vi tror en utredning och diagnostisering påverkar alla som eleven 

kommer i kontakt med, samt att de olika yrkesrollerna har en varierande mängd kunskap 

kring processen vid en diagnostisering. Vi har intervjuat pedagoger i två olika städer i landet 

(en mindre och en större stad) och på olika skolor samt vanligt klass och mindre klasser för 

barn med diagnos. Detta för att för att få en större bredd i undersökningen men inte för att leta 
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skillnader. Telefonledes tog vi kontakt med pedagoger som vi själva visste arbetade eller har 

arbetat med barn som har diagnosen DAMP. Samtliga nio pedagoger vi frågade tackade ja till 

att delta i undersökningen. Dessa var en rektor, tre specialpedagoger, två speciallärare, två 

fritidspedagoger och en lärare. Pedagoger som gått specialpedagogutbildning benämner vi i 

arbetet som specialpedagog och de som gått kurser i specialpedagogik benämner vi i arbetet 

som speciallärare. Övriga intervjudeltagare benämns utefter deras nuvarande yrke. När de nio 

pedagogerna meddelat att de ville delta i vår intervju skickade vi ut ett brev (se bilaga 2) där 

vi beskrev vad intervjun kommer att handla om och hur vi kommer att behandla den 

information som intervjun ger.  

Intervjufrågorna 
Inför intervjuerna arbetades frågor fram som skulle skapa ett naturligt samtal mellan 

intervjuare och informanten (Se bilaga 3 & 4). Vi har valt att strukturera våra intervjufrågor 

med öppna och sökande frågor för att sedan gå över till strukturerade frågeställningar, så 

kallade följdfrågor (Kaiser & Öhlander, 1999). Frågor är av kvalitativ art då personen som 

blir intervjuad får berätta mer om sitt yrke och sina erfarenheter samt sina åsikter. Kvalitativa 

intervjuer innebär att det inte får bestå av ledande frågor utan ska vara ett mer öppet samtal 

(Stukát, 2005). 

Pilotintervju 
För att testa våra intervjufrågor utfördes en pilotintervju en vecka innan de andra intervjuerna 

för att kontrollera om de frågor vi formulerat skulle skapa den form av intervju där det var 

mer ett samtal. När vi hade gjort vår pilotintervju kom det ändå upp en del faktorer som vi 

kände behövdes ändras på för att bli mer tydliga inför de fortsatta intervjuerna. Vi skrev om 

och använde sedan den reviderade upplagan av intervjufrågor till intervjuerna en vecka senare 

(Kaijser & Öhlander, 1999).  

Genomförande 
Vi spelade in med kassettbandspelare på grund av att intervjuerna var så pass långa vilket 

gjorde det svårt att hinna skriva ned allt för hand och minnas exakt vad informanterna sa. 

Inspelningen på kassettbandspelaren skapade en odelad uppmärksamhet åt intervjun och åt 

pedagogerna. Vi använde en liten kassettbandspelare för att informanten inte skulle känna sig 

distraherad av bandspelaren utan skulle behålla fokus på intervjun.  
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Vid intervjuerna var en av oss intervjuare, medan den andra personen satt bredvid och 

lyssnade. Detta gjorde vi för att det skulle bli lättare vid transkribering och analys, samt för att 

inte förvirra informanten genom att frågorna skulle komma ifrån två olika personer i 

intervjun. Däremot kunde den intillsittande personen gärna fylla i om det var något 

intervjuaren missat under intervjun. Oftast skedde detta i slutet för att inte avbryta flödet i 

samtalet.  

 

Bearbetning av intervjuerna 
Genom transkribering strukturerar vi upp intervjuerna för att göra dem tillgängliga för analys. 

Transkribering innebär att vi ordagrant skriver ned våra intervjuer i textformat. I vår 

transkribering tar vi bort det i intervjuerna som känns oväsentligt exempelvis uppmuntrande 

ord som intervjuaren ger till informanten, som: mm och aa. Vi justerar även vissa citat för att 

skapa ett bättre flöde i texten och få det mer lättförståeligt. Då det ibland kan vara svårt att 

förstå talspråk i skrift. Dock har vi inte förändrat innebörden i det som den intervjuade sagt. 

Vidare censurerar vi bort namn i transkriberingarna på grund av integritetsskäl (Stukat, 2005).  

 

I analysen söker vi efter djupare tolkningar och specifika yttringar som kan hjälpa oss att 

besvara våra syften. De djupare tolkningarna hjälper oss också att finna mönster och likheter 

mellan intervjuerna samt även olikheter (Kvale, 1997). 

 

Etiska aspekter 
Inför intervjuerna fanns etiska ståndpunkter att ta hänsyn till. Där har vi utgått från 

individskyddskravet som består av fyra olika delar, informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna 

och undersökningsdeltagarna hålls konfidentiella. Vi skickade ut brev till informanterna där vi 

informerade att all information skulle behandlas konfidentiellt. I detta brev uppfyllde vi även 

informationskravet, som innebär att informanten ska veta vad intervjun går ut på, hur den 

utförs och vad resultatet ska användas till. Inför varje intervju berättade vi för informanter att 

materialet endast skulle användas av oss och till denna studie. Därmed uppfyller vi 

nyttjandekravet som innebär att material som behandlar enskilda personer endast skall 

användas till det som utlovats inför undersökningen. Med samtyckeskravet avses att 

intervjuaren måste ha ett godkännande från informanten för att kunna ta med informationen 
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den samlat i sin uppsats, detta godkännande gavs av informanterna vad första kontakten 

telefonledes (Kaijser & Öhlander, 1999).   

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabiliteten beskriver hur tillförlitligt vårt mätinstrument vi använt oss av i våra intervjuer 

har varit. I vårt fall handlar det om de grundfrågor vi använt oss av i intervjuerna. Våra 

intervjufrågor utformades utifrån det syfte vi har och för att de skulle passa våra informanter. 

Vi använder oss av liknande grundfrågor till alla våra intervjuer vilket gjorde att vi hade 

liknande förutsättningar från alla intervjuer vid den vidare analysen. Validiteten innebär om vi 

mäter det vi försöker få svar på. Vi anser att de grundfrågor vi använt har gett oss ett bra 

material att arbeta vidare med i analysen och varit brukbart i besvarandet av vårt syfte. I 

analysen var det av vikt att beskriva hur vår informantgrupp beskrev sin uppfattning och åsikt 

och att vi inte försökte generalisera eftersom detta var svar på vad ett fåtal pedagoger sade 

och kan inte representera alla pedagoger (Stukát, 2005). 

Metoddiskussion 
Genom att gå igenom de etiska aspekterna innan intervjuerna såg vi att vi uppfyllt alla krav 

som behövdes. Då vi skulle utföra intervjuerna blev vi väl bemötta av alla våra informanter 

och deras intresse var stort. Efter pilotintervjun ansåg vi att den var så pass bra att vi tog med 

den i vårt resultat. Den sista intervjun vi utförde blev en dubbelintervju då två pedagoger, en 

specialpedagog och en speciallärare, vid samma enhet ville delta i intervjun.  Vi anser inte att 

resultatet skulle ha blivit annorlunda om dessa hade intervjuats var för sig. 

 

Transkriberingarna av våra intervjuer sammanlagt blev ungefär 80 sidor och var mycket 

tidkrävande att göra, men samtidigt var de mycket värdefulla under vårt analysarbete. Utifrån 

vårt resultat och analys strukturerade vi upp passande rubriker. I resultatet har vi lyft fram 

citat som belyser de kategorier vi har strukturerat. Då vi har bearbetat resultatet har vi 

diskuterat gemensamt vilket har varit värdefullt eftersom vi kunnat titta på materialet ur två 

synvinklar. 

 

Vi anser att analysen börjar redan i transkriberingen då vi skriver ner intervjuerna, vilket ger 

oss ett annat perspektiv. Den blandade analysmetoden, ad hoc, som vi använde vid tolkningen 

av intervjuerna blev användbar då den anpassades efter vårt ändamål. Vi tycker att både den 
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forsknings- och analysmetod vi använt har fungerat bra och givit oss de verktyg vi behövde 

för att skriva uppsatsen.  
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Resultat och analys 
Här nedan följer resultatet och analysen av den datainsamling vi gjort under intervjuerna. Vi 

har strukturerat upp det i passande rubriker som belyser innehållet i våra frågeställningar. 

 

Informanternas syn på diagnosen DAMP 
Erfarenheterna av att arbeta med barn som fått diagnosen DAMP varierade mellan 

informanterna i vår undersökning. Det kunde vara allt ifrån att de arbetat ett år eller ändå upp 

till femton år med barn som har diagnosen DAMP.  
 

En del pedagoger ansåg att en diagnos kunde förändras över tid medan andra pedagoger 

tyckte att den var bestående och något som barnet bär med sig livet ut. De pedagoger som 

ansåg att diagnosen kunde förändras menade att utredningen skulle göras om efter cirka tre år 

igen för att se om samma problematik förelåg. I intervjuerna pratade några av pedagogerna 

om diagnosen på längre sikt, vilket tyder på att de troligtvis ser den som bestående. Rektorn 

säger nedan att diagnosen följer barnet ända ut i arbetslivet. Det kan tolkas som att han ser att 

diagnosen är något som individen får leva med. 

 
Det beror på mottagaren. Men jag tror alltså i längden, som barn även som vuxen så 

är det bättre att ha diagnosen när jag vill få stöd och hjälp. Kommer man till en 

arbetsplats så tycker jag att man ska vara tydlig med att jag har den här diagnosen 

(Rektor). 

 

Inkludering/Exkludering 
Diskussionen kring inkludering och exkludering kan ge en bra bild av vad pedagoger tycker 

om barn med diagnosen DAMP. Svaren ger oss en aning om hur de tänker kring barn med 

diagnosen. Med inkludering menas att barnet med diagnos går i vanlig klass, medan med 

exkludering menas att barnet går i mindre klasser/skolor för barn med diagnos. Det kan vara 

så att den exkludering som görs ses som att barnet skulle vara problemet. Medan 

inkluderingen samt förändring av miljön gör att man mer ser problemet runt omkring barnet. 

Enligt Lpo94 har skolan ansvar för att varje enskilt barn når skolans mål, därmed kan ingen 

undervisning se likadan ut för alla barn. 
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Under våra intervjuer framkom att informanterna hade olika åsikter om inkludering och 

exkludering. Hos många pedagoger fanns det en strävan att få tillbaka barnet med diagnos i 

vanlig klass. Andra ansåg att förändringen av miljön var den hjälp som behövdes för att 

barnet skulle kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. På frågan kring 

inkludering/exkludering av barn med diagnosen DAMP, svarade en speciallärare så här: 

 
Ute på stora skolorna är det ofta så att de blir lite utpekade. Det är alltid dom. Det 

kan till och med vara så att det är ”Petters” fel och han var sjuk den dagen. Det 

KAN bli säger jag, det är inte alltid så. Det är mycket svårare att arbeta i en stor 

grupp för att nå allas behov. Ofta är det då lättare att plocka ut det barnet istället 

för att försöka inkludera dom (Speciallärare). 

 

Citatet ovan visar att barnet blir bärare av problematiken och därmed flyttas barnet. Är det 

bättre att flytta på barnet eller istället göra som rektorn nedan säger. Han menar att 

problematiken ligger i pedagogernas förhållningssätt och inte hos barnet: 

 
Barnet, får det rätt verktyg, får den möjlighet som sagt så kommer den att klara 

det. Det är fråga mycket om resurser men också om förhållningssätt till dom 

eleverna (Rektor). 

 

Uppfattningen kring exkludering respektive inkludering hängde samman med hur pedagogen 

arbetade med diagnostiserade barn. Pedagoger som arbetade i mindre klasser ansåg att det var 

bra med denna exkludering. Detta på grund av att de kunde hjälpa barnet på ett bättre sätt att 

tillgodogöra sig skolans undervisning, samt att lära sig att hantera sin problematik. Dock 

ansåg dessa pedagoger att strävan och målet är att få tillbaka barnen med diagnos i vanlig 

klass. Några pedagoger påpekade också att det är individuellt från barn till barn vilka som 

klarar av att gå i vanlig klass. Rektorn svarar här nedan att målet alltid är att slutligen slussa 

tillbaka barnet i vanlig klass: 

 
Ja, vi har ju både och då. Jag tror inte att det finns ett svar, utan det är utifrån den 

individens situation. Det vi gör på skolan det är att vi försöker fånga dem som sex-

sjuåringar och målet är att innan de går ur som tolvåringar att ha försökt slussa 

tillbaka dem i vanlig klass. Så att när man kommer upp i årskurs fyra-sex så ska vi 

ha lyckats slussa tillbaka dem helt eller delvis (Rektor). 
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Eftersom de inte klarar att lära sig i vanlig klass hjälper pedagogen dem att få den miljö där de 

kan tillgodogöra sig av skolans undervisning. Är det exkludering eller är det bara 

individanpassning när man flyttar ut barnen i mindre klasser? Det kan tyckas märkligt att vare 

sig rektor eller pedagogerna själva framhåller den pedagogiska insatsen mer? 

 

Begreppet en skola för alla belystes i många intervjuer genom att pedagogerna menade att 

barnen inte behöver vara under samma tak för att det ska vara en skola för alla. Det ska finnas 

olika skolor som uppfyller olika barns behov. Detta uppkom bland annat då vi frågade en 

lärare i mindre klass om vad denna ansåg om integrering och exkludering: 

 
Givetvis så tycker man ju att det bästa vore ju att skolan var en skola för alla som 

det så vackert heter nu för tiden. Men samtidigt så är det ju så att är problemen för 

barn så pass stora att man inte kan tillgodogöra sig den vanliga undervisningen, 

utan stör sig på det runt omkring som gör att du inte kan tillgodogör dig.  Du 

förstör för andra och blir ett litet monster, förlåt mitt ordval men ni förstår vad jag 

menar. Och där man då i skolan har gjort alla möjliga tänkbara, testat på det mesta 

man kan tänka för att få det att fungera men det fungerar inte. De mår jättedåligt 

och de vet att barnet tar jätte illa vid sig, det blir jobbigt hemma och ja, hela 

cirkeln är igång. När man har gjort allt och möjligheten finns att gå i en liten grupp 

så är det bara utmärkt. Det är så det blir en skola för alla. Det är så jag ser det 

(Speciallärare). 

 

Inte heller här belyses den pedagogiska insatsen utan hur barnet klarar sig i olika 

skolsituationer. Börjesson (1999) säger att vi i dagens skola har en norm och även fast vi 

säger att vi skall ha en skola för alla så särskiljer man de som inte ingår i den norm som vi 

skapat.  

 

Pedagoger som arbetar i vanlig klass ansåg att inkludering är bra om stöd finns till hjälp för 

både pedagog och elev i form av material och mer personal. De är positiva till att inkludera 

barnen så gott det går, men uttrycker att det inte alltid fungerar att ha dem till fullo 

inkluderade. I citatet nedan visar informanten den pedagogiska begränsning som finns genom 

att säga att läraren inte hinner med barn i särskilda behov då det är en större klass: 

 
Jag kan förstå att de kanske inte alltid passar hela dagarna inkluderade, för att 

har man 20 barn och då är det ju rörigt. Jag tror det kan vara bra att de har sin 
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lilla grupp och sen kan man vara med i vissa situationer. Fast inte helt och hållet 

borta utan, de måste ha en tillhörighet (Lärare). 

 

Pedagogens bemötande 
En del pedagoger ansåg att det var barnet som hade problem/bekymmer, medan andra ansåg 

att problematiken låg i miljön runtomkring barnet. Även om pedagogen ansåg att problemet 

låg i miljön, benämnde de ändå barnet som barnet med bekymmer eller problem. Några 

pedagoger ansåg att det behövdes en diagnos för att få bekräftelse även om de själva ansåg att 

de uppfattade symtom och förstod redan innan diagnostiseringen vad det var för problematik. 

Alltså ville många ha en diagnostisk bekräftelse på sina egna observationer. 

 

I intervjuerna beskrev många att barnet inte är problemet. Ändå benämndes barnet som barnet 

med problem eller barnet med bekymmer av informanterna samtidigt som de senare sa att det 

är miljön eller pedagogernas förhållningssätt som är problemet och att det är pedagogens 

uppgift att få det att fungera. Detta kan anses motsägande. Så här säger rektorn om sitt 

förhållningssätt till barn med diagnos: 

 
Idag är det ju faktiskt så, känner jag, i skolan att man har kommit dit att det är vi som 

har problemet. Barnet, får det rätt verktyg, får den möjlighet som sagt så kommer den 

att klara det. Det är frågan mycket om resurser men också om förhållningssätt till dem 

eleverna (Rektor). 

 

Vidare i intervjun säger han även så här: 

 
Jag tycker att den har blivit mycket ödmjukare med åren asså man ser inte återigen att 

det är ett barn som är problem. Utan det är mera hur får vi ut barnet och bemöter det 

här bekymret den har (Rektor). 

 

I citatet ovan säger han att barnet har bekymmer. Är inte det samma sak som att säga att det 

har problem? Det är inte bara rektorn som säger detta utan flera av pedagogerna påpekar i 

intervjuerna samma sak fast på olika sätt. Kanske beror detta på att idag har det diskuterats 

väldigt mycket kring dessa barn och det har kommit fram olika synsätt på vems problem det 

är. Dock finns det inte något nytt sätt att benämna dessa barn och elever, utan man fortsätter 

använda barn med bekymmer eller barn med problem, bara för att man är van vid det.  
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Om pedagogen uppmärksammar ett problem hos ett barn eftersträvas ofta en diagnostisk 

bekräftelse från läkare eller psykolog. Så här svarade en specialpedagog på frågan om det var 

positivt eller negativt med DAMP-diagnostisering: ”Jag tror det är positivt för att kunna 

hjälpa barnet” (Specialpedagog). Behövs det en diagnos för att pedagogen ska hjälpa barnet? 

Ett flertal pedagoger hävdade att de såg själv på barnet och förstod vad problematiken var. I 

citatet nedan visar en lärare att diagnosen är ett hjälpmedel för att hitta strategier och på så sätt 

underlätta för barnet i skolans undervisning: 

 
Det ska jag ju göra, det är ju min uppgift så det måste jag ju försöka göra. Hitta 

strategier så att får jag ingen diagnos så måste jag försöka hitta strategier (Lärare). 

 

Här ser pedagogen att det är dennes jobb att förändra sin undervisning så att alla barn kan 

tillgodogöra sig undervisningen. Vem är då diagnosen till för? Ett flertal pedagoger påpekade 

att det är för att få hjälpen och stödet både i klassrummet och för att få fortbildning. Alltså är 

diagnosen till för både barn och pedagoger då det handlar som att få stöd, som citatet nedan 

belyser: 

 
Att får man den där diagnosen då kan du få resurser och får du inte diagnosen då 

kanske du inte får dom resurserna du behöver. Det är ett dilemma (Fritidspedagog). 

 

Många av informanterna påpekade också att diagnosen kan vara en lättnad för föräldrarna. 

Diagnosen ses då ofta som en förklaring och gör att de kan sluta beskylla sig själva. Detta 

skriver även Börjesson (1999) att diagnos är mer accepterat än om deras barn skulle hamna i 

en obs-klass som de gjorde förr. ”Många föräldrar upplever det bra, man har inte gjort fel. Att 

det är trots allt en lättnad, det var någonting att peka på” (Speciallärare). 

 

Diagnostisering  
Pedagogens delaktighet i diagnostiseringen har varit skiftande, samt även kunskapen kring 

diagnostiseringen. Deltagande professioner vid utredning och diagnostisering såg olika ut, 

men en profession som ständigt deltog var psykologen. Flertalet pedagoger var eniga om att 

numera söks efter en beskrivning av problematiken och vad för insats som kan göras för 

barnet istället för att sätta en exakt diagnos. En individuell beskrivning av problematiken ger 

en skildring av hur just barnet ifråga fungerar medan en diagnos ger en generell beskrivning 
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av hur barn med en viss diagnos fungerar. Därmed kan missförstånd uppstå då varje barn är 

unikt. 

 
De flesta pedagogerna ansåg att det inte sätts diagnos längre utan att utredningarna görs för att 

enklare kunna tillgodose individens behov och för att se till att barnet tillgodogör sig skolans 

undervisning. Ett flertal informanter talade även om att de ständigt försöker att ge barnen 

verktyg så att de kan vara med i samhället på ett så självständigt sätt som möjligt. 

 
Efter hand bli man mer och mer ödmjuk för barnet och att bemötandet är det som är 

viktigt, vad det än handlar om. Sen om barnet har en diagnos eller inte, det har ju 

blivit mer och mer så att vi tycker att vadå, det behövs inte en diagnos egentligen. 

Det barnet har de svårigheterna och det är vi som ska lösa problemen och se till att 

situationen fungerar för dem eller deras arbetsuppgifter och så vidare. Det är vi som 

måste lägga problemet hos oss och lösa det. Det är inte barnets problem utan det är ju 

vi vuxna, och är det en miljö som inte är anpassad eller det inte är en arbetsplats som 

är anpassad så blir det misslyckanden för eleven och ofta är det så att man inte har 

kunskaperna, man ger dem fel uppgifter eller kanske sätter dem i situationer som de 

inte klarar av och så säger man "den där busungen och så" Men det är alltså vi vuxna 

som ansvarar för det (Speciallärare). 

 

I citatet ovan belyser informanten att problemet ligger i pedagogens förhållningssätt och 

miljön. Samt att om kunskapen om problematiken inte finns hos pedagogerna kommer 

missförstånd uppstå som kan leda till en känsla av misslyckande hos eleven. 

 

Diagnostiseringarna har gått till på olika sätt. Pedagoger i vanlig klass och fritidspedagoger 

hade inte så stor insikt i hur utredningen till diagnosen gått till. Däremot hade rektorn, 

specialpedagogerna och speciallärarna större kunskap om detta. Pedagogerna hade olika 

åsikter om hur utredningarna gick till på deras skola eller i deras område. 

  
Det som är det stora felet när de gör diagnoser, eller gör en utredning rättare sagt, 

det är att man inte tar in alla delar. Utan barnet kommer till en psykolog, kanske 

vid tre tillfällen. Och sitter en förmiddag i ett rum som barnet inte känner till och 

en person som barnet inte känner till och så ges en massa tester som barnet ska 

utföra då. Och där kan man ju se koncentrationen, uppmärksamhet, uthållighet och 

det där. Men det kan ju vara just den dagen man inte mår så jätte bra. Det är alltså 

svårt att få fram, tror vi, den rätta bilden. Man måste ta in skolan också, man måste 

va ute och observera barnet i den miljön den är i och ta in alla runt om. Lärarna, vi 
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är oftast utanför, till och med här, när de gör utredning, så frågar de inte oss hur 

det ser ut och de är inte här och observerar heller. Och det tycker jag är en stor 

brist, för att kommer psykologen hit och ser hur de är i den här miljön kan han 

mycket enklare få en helhetsbild (Specialpedagog). 

 

Här belyser informanten att pedagogerna kan känna sig utanför utredningen då deras utlåtande 

uteblir. I nästa citat beskriver en informant hur viktigt det är att psykologen observerar hur 

barnet är i klassrummet och i skolsituationer.  

 
Han är med när vi äter eller är med gruppen här och sen har han intervju med 

föräldrarna. Sen intervjuar han oss och så träffar han barnen och gör en vanlig 

utredning på barnet. Så det är en lång process då innan man ser vilken diagnos. 

Han är duktig på att göra utredningar. En del av dem bara sitter med papper och 

penna, men han har verkligen sett också hur det fungerar i skolan. Det har blivit 

jättebra för den killen med diagnosen (Specialpedagog). 

 

Enligt Gillberg (2005) och Barkley (1981) kan inte en profession utföra utredningen om den 

ska ge en helhetstäckande beskrivning av barnet. Här anser de att både det medicinska, 

psykologiska och sociologiska perspektivet bör finnas med under utredningen. 

 

Likheter mellan skolorna vid diagnostisering är att det alltid fanns psykolog närvarande. Vid 

vissa skolor fanns även läkare och specialpedagog på plats. I båda städerna fanns det relativt 

nystartade team som ska ansvara för diagnostiseringen inom neuropsykologiska störningar. 

Dessa team består av psykolog, läkare och specialpedagog. Dock verkar inte dessa team så 

etablerade ännu. Pedagogerna som arbetar med barnen deltog i utredningen genom att ge sitt 

pedagogiska utlåtande om hur barnet fungerar i klassen tillsammans med andra barn. Detta 

kunde skilja sig från skola till skola, vilket syns i citaten ovan. Det pedagogiska utlåtandet ges 

för att en mer gemensam bild av barnet och dess problematik ska ingå i utredningen. Precis 

som Jakobsson (2002) skriver måste de som gör utredningen och de som arbetar med barnet 

träffas för en diskussion angående barnet innan diagnos sätts. 

 
Så diagnosen är det alltid läkare och psykologer som ställer, inte någon av oss 

pedagoger i någon form. Men däremot är det hela vägen så att säga en sambild vi 

försöker ha innan vi släpper iväg (Rektor). 
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Specialpedagogerna hade nästan alla sett kriterierna för DAMP-diagnosen någon gång och 

mindes dem i stora drag. De ansåg alla att de var tillräckliga för att ställa diagnos. Lärare och 

fritidspedagoger hade inte sett dessa kriterier och hade därmed inte någon större åsikt om 

dessa. Alla intervjudeltagare ansåg dock att diagnostiseringen inte sker för lätt och de hade 

generellt sett stor tillit till dem som ställde diagnoserna.  

 
Nä för lätt är det inte att få diagnos, men det måste vara väldigt svårt att ställa en 

diagnos. Då kan jag tänka mig som jag sa att NP-teamet är lite mera grundliga. 

För att det finns de här specialpedagogerna som vänder sig mot skolan och hur 

vi upplever barnet och skolläkaren tar hur föräldrarna upplever barnet och 

psykologerna pratar med själva barnet. Då blir helhetsbilden mer korrekt och det 

är väldigt mycket frågor man utgår ifrån, frågeformulär (Speciallärare). 

 

 

Gemensamt för alla pedagoger var att de ansåg att förr diagnostiserades det mer och 

lättvindigare än vad det görs idag. Nu fokuseras utredningen mer på vilken problematik 

barnet har och hur pedagogerna kan gå tillväga för att hjälpa barnet. 
 

Information om diagnosen 
Det skilde sig på hur mycket av utredningarna som pedagogerna får ta del av. Diagnosen 

ansågs vara konfidentiella handlingar och skall bara nyttjas av de pedagoger som är i behov 

av den, dock alltid med föräldrars godkännande. 

 

Fritidspedagoger och lärare har endast fått del av diagnosen muntligt från tidigare lärare eller 

föräldrar. Specialpedagoger och rektor får oftast ta del av de papper som finns från 

utredningarna. Dock har de ej dessa papper i sin ägo, då de är konfidentiella handlingar. Så 

här svarade en specialpedagog på frågan om på vilket sätt diagnoserna existerade: 

 
Det beror ju på föräldrarna. Det är ju på deras uppdrag som utredningen görs 

och vill inte föräldrarna lämna ifrån sig det, då får jag ju inte se dem. De flesta 

föräldrar vill ju att man ska se dem, men då finns de ju inte här utan vi läser 

igenom och sen är de ju nere på Centrala Resursteamet, inlåsta där då. Det är ju 

journalanteckningar (Specialpedagog). 

 

Dock tyckte flertalet pedagoger att det skett en förändring idag i hur man behandlar 

informationen om utredningarna. ”Sen har väl jag märkt att man är mer restriktiv på senare tid 
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för att inte få den där stämpeln som man säger, som man vill undvika i många fall” 

(Fritidspedagog). 

 

Kunskaper om den pågående debatten 
Debatten var något som de flesta pedagoger inte var insatta i. De pedagoger som var mest 

insatta var de som dagligen arbetade med barn som hade diagnos. Dessa pedagoger ansåg att 

debatten spårat ur och inte påverkade deras dagliga verksamhet.  

 
De pedagoger som arbetar med barn i mindre klass och även rektorn hade en djupare inblick i 

debatten kring diagnosen DAMP. Troligtvis då debatten kretsar kring något som de bemöter 

varje dag i skolan. Dock kände alla att de ej var påverkade eller färgade av debatten. 

 
Ja jo, vi har ju två ytterligheter där. Han diagnostiserar allt och så har vi den här 

damen i Lund som är den andra delen som säger att inga diagnoser över 

huvudtaget. På så sätt är jag ju insatt i den och håller väl inte med någon av dem 

egentligen (Rektor). 

 

De pedagoger som arbetade i vanlig klass eller på fritids var inte lika insatta. Detta kan bero 

på att de inte möter detta varje dag på samma sätt som specialpedagogerna och rektorn. De 

har ett ansvar att följa med i det kunskapsflöde som kretsar kring skolan i allmänhet och kan 

därmed inte alltid fokusera djupare på ett specifikt ämne. På frågan om hur insatt informanten 

var i DAMP-debatten svarade en fritidspedagog:  
 

Inte speciellt ska jag påstå. Läser väl om det så att man har generell kunskap, men 

jag kan inte säga att jag är insatt i någon debatt kring diagnosen DAMP 

(Fritidspedagog). 

 

Att arbeta med barn som har diagnosen DAMP 
De flesta hade samma åsikt om diagnosen DAMP innan och efter de arbetat med barn som 

hade denna problematik. Dock tyckte de att de hade mer erfarenheter idag vilket gav dem 

kunskaper om hur bemötandet av ett barn med diagnos skall gå till. Så här säger en 

speciallärare om vad arbete med barn som har diagnos har gett henne: 

 
Jag tycker nog att jag blivit lite bättre. Erfarenheten gör jättemycket, plus att 

informationen har ökat och kunskapen har ökat inom forskningen också. Plus att 
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man tänker ju mer och mer på neuropsykologiska störningar mer än att sätta 

diagnos. Inte tydliga diagnoser utan att man får se till barnets behov, det är det 

som är det viktiga. "Ja han har DAMP, ja då vet jag precis hur jag ska göra.” Nej 

så är det inte riktigt, utan man måste lära känna det här barnet och då har tagit 

del av andra som har gjort de här upptäckterna (Speciallärare). 

 

Flertalet hade svårt att hitta situationer som var problematiska gällande eleven med diagnosen 

DAMP. Några pedagoger påpekade dock att ostrukturerade situationer kunde vara 

problematiska, då barnet inte hade tryggheten i sina rutiner. När vi frågade en pedagog om 

vilka situationer som tyckes problematiska fick vi svaret: 

 
Ja., det är ju då när det är något oförberett som händer och när det är nya saker 

som händer. Till exempel när man går iväg någonstans eller om man får besök 

då att det är någonting som bryter de här vardagliga rutinerna. Då blir det ju 

extra oroligt och extra uppståndelse och barnet kanske reagerar på nåt sätt och 

behöver antingen en förklaring till vad som händer eller att man till och med kan 

behöva gå undan en stund och varva ner (Fritidspedagog). 

 

I det ovanstående citatet menar pedagogen att förändringar i de vardagliga rutinerna skapar en 

oro i klassrummet. Detta sker även i vanliga klassrum och kan vara ett problem för många 

barn som nödvändigtvis inte har en diagnos. 

Positivt eller negativt med diagnosen DAMP? 
Pedagogernas åsikter om positivt/negativt med diagnosen DAMP påverkades mycket av deras 

egna erfarenheter. De såg diagnosen som positiv i vissa bemärkelser t.ex. om den kunde var 

till hjälp för barn, föräldrar och pedagoger, men som negativ om det blev en stämpel på 

barnet. 

 
Kärfve (2000b) skriver att en diagnostisering skuldbelägger barnet och leder endast till 

segregation och utanförskap, medan Landgren (2001) anser att diagnosen är till för att hjälpa 

barnet genom att införa rätt handlingsplaner. 

 
En pedagog tyckte att diagnosen på barnet inte hjälpte barnet, utan hjälper skolan och 

personer runt omkring barnet. Så här svarar den pedagogen på frågan om det är positivt eller 

negativt med DAMP-diagnos: 
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Det beror på vem som ska ha diagnosen. För ett litet barn i skolan, då kan det ju inte 

spela någon större roll. Det är alltså i så fall för personalen, om det nu är så att det är 

en kommun där du får mer resurser om du har ett papper som kan visa att det är 

diagnos (Speciallärare). 

 

Här ovan menar pedagogen att diagnosen finns till mer för personalen än för eleven samt att 

kommuner och annan högre instans behöver diagnosen för att ge resurser i form av pengar 

och personal. Ett flertal pedagoger påpekade att diagnosen hjälper skolan att kräva pengar till 

resurser. Detta har dock ändrats de senaste åren, förut gick man efter devisen ingen diagnos- 

ingen resurs. Nu har man istället gått över till att se vilka svårigheter barnet har och ställer 

inte någon exakt diagnos. Flertalet pedagoger påpekade också att diagnosen hjälper barnet i 

relation till samhället. Samhället kräver en diagnos för att svårigheterna skall tas på allvar. De 

hävdade vidare att har individen en diagnos förklarar det för samhället hur personen fungerar. 

Rektorn påpekade att när individen blir vuxen kan diagnosen bli till en hjälp på arbetsplatsen.  

 
Kommer man till en arbetsplats så tycker jag att man ska vara tydlig med att jag 

har den här diagnosen. Då kan man rätta in sig lite. Om man tittar lite på en med 

DAMP, AD/HD till exempel som ska sitta på ett kontor så måste man ge den lite 

förutsättningar på kontoret. Man kan inte sitta i ett öppet landskap med folk 

omkring sig hur som helst. Men ger man dem förutsättningar så har man en bra 

arbetare på plats. Det är ju det det är frågan om, därför tror jag att det är en 

fördel med diagnos (Rektor). 

 

 

Sammanfattning av resultat och analys 
Här nedan följer en sammanfattning av vårt resultat och analys utifrån de frågeställningar vi 

har i uppsatsen. 

 

Vilken uppfattning har pedagoger om DAMP och dess diagnostisering? 

Pedagogernas uppfattning om DAMP varierar. Men i huvudsak anser pedagogerna att 

diagnosen inte alltid är till hjälp utan pedagogen får själv anpassa undervisningen utifrån 

individens förutsättningar. Att utgå ifrån barnets behov, svårigheter och möjligheter ser 

pedagogerna som sin huvuduppgift, om detta nu är att barnen är exkluderade eller inkluderade 

är inte det viktigaste. Vidare anser pedagogerna att kriterierna för diagnostisering är 

tillräckliga. De uttrycker ett stort förtroende för de som utför utredningen som leder till 

diagnos.  
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Vad vet pedagogerna om utredningen och diagnostiseringen av DAMP? 

Pedagogerna som arbetade i mindre klasser hade en större insikt i hur en diagnostisering går 

till och vem som utför utredningen. Pedagogerna ansåg dock att det pedagogiska utlåtandet 

ibland kunde utebli då de inte var delaktiga vid diagnostiseringen, vilket de menade vara en 

negativ del av utredningen. Att den gemensamma bilden av barnet, medicinsk, sociologisk 

och pedagogiskt perspektiv måste finnas med i utredningen för att ge en så ingående bild av 

barnet som möjligt. 

 

Hur uppfattar pedagogerna DAMP-debatten? 

Alla pedagoger hade kännedom om att det pågår en debatt kring diagnoser och däribland 

DAMP. Dock var inte debattens huvudpersoner, Christopher Gillberg och Eva Kärfve som 

vardera representerar de olika synsätten i debatten, särskilt kända. Kärfve menar att DAMP, 

som Gillberg är en av grundarna till, endast är en ersättning för den starkt kritiserade och även 

borttagna diagnosen MBD. Hon anser att forskningen kring att en hjärnskada skulle ligga till 

grund för diagnosen är felaktig då det inte framkommit något bevis för detta. Pedagogerna 

ansåg att debatten inte berörde dem i deras dagliga arbete. De som var mest insatta i debatten 

var specialpedagogerna, speciallärarna och rektorn. Detta kan bero på att dessa pedagoger är 

mer delaktiga vid eventuell utredning och diagnostisering. De hade alla följt med i debatten 

men ansåg inte att debatten färgade deras åsikt kring diagnosen. 
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Diskussion 
Här följer en diskussion utifrån vårt resultat och analys.  

 

Utifrån vårt resultat tolkar vi att när barnet får en diagnos i skolan, sätts nästan automatiskt 

resurser in till barnets hjälp. Om däremot en pedagog säger att ett barn har svårigheter utan att 

ha fått en diagnos, är det inte lika lätt att få resurser. Kan detta bero på att samhället såsom 

politiker, pedagoger och föräldrar tar en diagnos på större allvar än på ett pedagogiskt 

utlåtande? Det är ju ändå pedagogerna som ser vilka svårigheter barnen har och som 

uppmanar till en utredning i första hand. Som både Barkley (1981) och Gillberg (2005) 

hävdar kan inte endast en yrkesgrupp utföra utredningarna utan att de olika professionerna 

läkare, psykolog och pedagog deltar. De har olika kunskaper om barnet, dess omgivning och 

är viktiga för att få en helhetssyn på barnet. Jacobsson (2002) anser att en medicinsk diagnos 

inte har någon pedagogisk betydelse om den inte anknyts till det som sker i skolan.  

 

Pedagogerna tyckte ofta att debatten var något som inte bekom dem och vissa kunde ibland 

tycka att den ”spårat ur”. I debatten kritiserar docent Eva Kärfve professor Christopher 

Gillbergs forskning om Göteborgsundersökningen. Hon anser att undersökningen inte är 

trovärdig och att det finns delar i den som är bristfälliga. Många pedagoger ansåg att debatten 

handlade mer om ”privata vendettor” än om att hjälpa barn och elever. Uttrycket ”privata 

vendettor” är något som används mycket i media då det handlat om debatten kring DAMP. Vi 

tycker oss se att debatten sker på en nivå som ofta inte når ut på verksamhetsfältet. 

 

Ett resultat av debatten är att den forskningen utifrån Gillbergs material kring diagnosen 

DAMP idag är förstörd. Då frågar vi oss om någonting kan valideras utan någon forskning 

kring ämnet? Tvivel om diagnosens vara eller inte vara uppkommer då. Vi anser att det finns 

en motsägelsefullhet då utredning och diagnostisering görs. Å ena sidan måste det finnas 

diagnos för att få resurser från högre instans såsom politiker, men när diagnosen väl finns 

uppfattas den inte som hjälp i det dagliga arbetet. Då diagnosen inte ger en beskrivning över 

vilka insatser som pedagogen ska göra för att hjälpa barnet. Alltså menar vi att pedagogerna 

själva väljer hur de ska gå tillväga för att hjälpa barnet med diagnos. Då frågar vi oss, behövs 

diagnosen DAMP? Ska diagnosen vara eller inte vara? Pedagogerna anser att DAMP finns 

men inte ställs som diagnos längre utan har ersatts av AD/HD. Eftersom DAMP är detsamma 

som AD/HD, men innefattar även problematik inom motorik och perception. Vi tror att de 
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ställer AD/HD istället för DAMP på grund av att den är mer accepterad i länder utanför 

Norden samt att forskningen kring den fortfarande finns kvar, vilket inte är fallet med DAMP. 

Överhuvudtaget har diagnostisering minskat enligt pedagogerna. Nuförtiden görs istället 

utredningar som beskriver barnets problematik och hur pedagoger ska kunna stödja barnet och 

ser till både skolmiljön och det pedagogiska bemötandet.  

 

I undersökningen framkom att pedagogerna kallade barnen för barn med problem/bekymmer 

vilket gör att man tror att barnet är problemet fast att pedagogerna säger att problemet ligger i 

skolmiljön. Kan det vara så att pedagogerna har åsikten att det är miljön runtomkring barnet 

som är problemet men har svårt att uttrycka det så? Är det så att det inte finns något bra 

uttryck för hur man skall benämna barn som har den här problematiken på ett bra sätt? För att 

lösa detta måste alla först vara ense om var problemet ligger och efter det finna uttryck som 

beskriver problematiken och barnen på rätt sätt. Själva har vi också svårt att veta vad för 

uttryck vi ska använda för dessa barn. Vi anser heller inte att barnen har problem utan att det 

är miljön som skapar sämre förutsättningar för barnen. Den norm och värdegrund som vi har i 

dagens skola överensstämmer den med den som beskrivs i läroplanen och som skolan idag 

ska eftersträva?  

 

Det viktigaste i skolan idag, anser vi, är att skapa en skola som förespråkar barns 

individualitet. För att detta ska infrias bör pedagogerna ha ett förhållningssätt där de kan 

bemöta varje barn utifrån dess olikheter på ett positivt sätt. Detta anser vi gynna alla barn inte 

bara barn med någon form av problematik. 

 

Hur mycket det än debatteras och skapas personliga ”vendettor” måste vi slutligen inse att 

dessa barn som har de beteenden som innefattas i en diagnos finns i vår förskola och skola. 

Därmed måste vi som pedagoger göra vårt yttersta för att alla barn ska kunna delta i skolan 

utefter sina egna förutsättningar. På det viset blir det en skola för alla vare sig eleverna är 

inkluderade eller exkluderade i mindre klasser. Det viktigaste är att de har en tillhörighet och 

är trygga i skolverksamheten. 
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BILAGA 1 
 

Detta är taget ur MINI-D IV: diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. 

 
Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning 

A. Antingen (1) eller (2): 

(1) Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i 

minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med 

utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, 

yrkeslivet eller andra aktiviteter 

(b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter 

eller lekar 

(c) Verkar ofta inte lyssna till direkt tilltal 

(d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att 

genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots 

eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

(e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

(f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som 

kräver mental uthållighet (t ex skolarbete eller läxor) 

(g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t 

ex leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

(h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

(i) Är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

(2)  minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet 

har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och 

oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte 

sitta still 
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(b) lämnar ofta plats i klassrummet eller i andra situationer där 

personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 

(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som 

anses vara lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara 

begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

(e) verkar ofta vara ”på språng eller ”gå på högvarv” 

(f) pratar ofta överdrivet mycket 

 

Impulsivitet 

(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

(h) har fota svårt att vänta på sin tur 

(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras 

samtal eller lekar) 

B.Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 

ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. 

 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen 

föreligger inom minst 2 områden (t ex i skolan/på arbetet eller i 

hemmet). 

 

D. Det måste finnas klara belägg för klinisk signifikant 

funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller i studier. 

 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon 

genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat 

psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av någon annan psykisk 

störning (t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt 

syndrom eller personlighetsstörning (Herlofson & Landqvist, 1995). 

 

 

  37  
 



BILAGA 2 

 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande, Katarina Hermansson och Christian Tidebrink, 

som nu läser vårt tredje år på Linköpings Universitet Campus Norrköping.  

För några veckor sedan påbörjade vi vår c-uppsats som kommer att behandla 

”Pedagogers inställning till DAMP- diagnostisering”. Förutom 

litteraturstudier tycker vi att det är viktigt att höra just vad lärare tycker, och 

kommer därför att göra fältstudier med intervjuer som metod. Vi kommer 

intervjua fritidspedagoger, lärare och rektorer. Detta för att få en så bred 

bild som möjligt kring pedagogers inställning till ovanstående område.  

 

Genom det här brevet vill vi informera om hur vi tänkt oss stundande 

intervju. Vårt mål är att få en öppen och lättsam pratstund med dig. Det är 

just DINA erfarenheter och inställning vi vill åt.  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tar dig tid! 

 

 

/Katarina och Christian 
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BILAGA 3 
Intervjufrågor till pedagoger: 

• Vad heter du? 

• Vilken ålder? 

• Vad har du för utbildning och hur lång erfarenhet har du i detta yrke? 

• Hur har du kommit i kontakt med diagnosen DAMP?  

• Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta med barn som har diagnosen DAMP? 

• Arbetar du nu med något barn med diagnosen DAMP? 

o Hur fungerar eleven i klassen? 

o Hur fungerar klassen i förhållande till eleven som har diagnos? 

o Får du göra om din lektionsplanering med hänsyn till eleven med diagnos? 

o Vilka situationer anser du är problematiska när det gäller eleven med diagnos? 

o Vilka åtgärder gjordes när du fick ett barn med diagnos? 

 

Om barnet blir diagnostiserat i klassen: 

• Vem gjorde undersökningen som låg till grund för diagnosen? Vem var det som 

fastställde diagnosen? 

o På vilket sätt deltog du i diagnostiseringen? 

o På vilket sätt existerar den? 

 

Om barnet redan har diagnos när den kommer till klassen: 

• Vad för information fick du gällande barnets diagnos? 

o På vilket sätt existerar den? 

 

• Har din åsikt ändrats angående DAMP efter att du arbetat med elever som har 

diagnosen? Hur? 

• Vad anser du om integrering/exkludering av elever med diagnosen DAMP? 

• Hur insatt är du i debatten kring DAMP-diagnostisering? 

o Har din åsikt färgats av debatten? På vilket sätt? 

o Vad anser du om kritiken kring diagnosen? 

• Anser du att kriterierna för att få diagnosen DAMP idag är riktiga? Får man diagnosen 

för lätt eller för svårt? 

• Är det positivt eller negativt med DAMP-diagnostisering? 
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BILAGA 4 
Intervjufrågor till rektor: 

 
• Vad heter du? 

• Vilken ålder? 

• Vad har du för utbildning och hur lång erfarenhet har du i detta yrke? 

 
• Hur har du kommit i kontakt med diagnosen DAMP?  

• Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta med barn som har diagnosen DAMP? 

• Har ni något barn med diagnosen DAMP på skolan i nuläget? 

o Hur fungerar eleven i skolan? 

o Hur fungerar skolan i förhållande till eleven som har diagnos? 

 Hur reagerar de andra eleverna? 

 Får ni något stöd från kommunen? Anser du att det är tillräckligt? 

o Vilka situationer anser du är problematiska när det gäller eleven med diagnos? 

 

Om barnet blir diagnostiserat i klassen: 

• Vem gjorde undersökningen som låg till grund för diagnosen? Vem var det som 

fastställde diagnosen? 

o På vilket sätt deltog du i diagnostiseringen? 

o På vilket sätt existerar den? På papper eller endast muntligt? 

 

Om barnet redan har diagnos när den kommer till klassen: 

• Vad för information fick du gällande barnets diagnos? 

o På vilket sätt existerar den? På papper eller muntligt? 

• Har din åsikt ändrats angående DAMP efter att du arbetat med elever som har 

diagnosen? Hur? 

• Hur insatt är du i debatten kring DAMP-diagnostisering? 

o Har din åsikt färgats av debatten? På vilket sätt? 

o Vad anser du om kritiken kring diagnosen? 

• Vad anser du integrering/exkludering av elever med diagnosen DAMP? 

• Anser du att kriterierna för att få diagnosen DAMP idag är riktiga? Får man diagnosen 

för lätt eller för svårt? 
• Är det positivt eller negativt med diagnosen DAMP? 
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