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Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för barn med DAMP/ADHD och allmänt belysa deras
problematik. Idag räknar man med att det finns minst ett barn i varje klass som har DAMP/ADHD i
våra skolor. För att hjälpa barnen krävs det kunskap om deras handikapp. I mitt arbete har jag
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situation.
Min empiriska del utgår från en fallstudie där jag följer en pojke som har fått hjälp genom alternativ
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BAKGRUND

Som lärare kommer man ständigt i kontakt med barn som har svårigheter som en
bokstavs- diagnos kan vara symtom på. Många av dessa barn har stora problem i
skolan. När jag som lärarkandidat har varit ute och besökt skolor har jag märkt att det
inte är vanligt med kunskap och förståelse för barn med den här problematiken. Det
är oerhört viktigt att skolan uppmärksammar problemen tidigt så att en utredning kan
göras. Med en diagnos kan barnet få mycket mer hjälp och förståelse från olika håll i
samhället. Det finns inte en generell åtgärd för att det ska fungera bättre för dessa
barn utan det är helt individuellt från barn till barn.

Jag har under min uppväxt följt en nära släkting med DAMP-problematik och har genom det fått
möjlighet att studera och träffa på de problem som är vanliga från både omgivning och skola. Dessa barn
tar så stor plats i familjen och för många familjer blir detta ohanterbart om de inte får hjälp och stöd.
Många familjer har svårt att bli förstådda och kan lätt isolera sig p.g.a. barnets problem. Även om
problemet tas upp i massmedia och vi är mer upplysta om dessa handikapp idag, så vet man nog inte
riktigt hur dessa problem yttrar sig förrän man själv har träffat ett barn som uppvisar dessa sidor.

Dessa barn kommer att kosta betydligt mer om de kommer på kant med vårt samhälle p.g.a. ständiga
misslyckanden, dåligt självförtroende och psykiska problem. Överaktivitet, rastlöshet och oro hos barn
kan göra att de senare i livet utvecklar ett asocialt och kriminellt beteende. Man har sett att många av de
intagna på våra svenska fängelser har bakomliggande handikapp av detta slag (Mülnikel, Runt i krim:8,
2000). För att det ska gå bra för dessa barn i framtiden krävs det rätta hjälpinsatser för att de ska känna sig
värdefulla och undvika misslyckanden. Det är tyvärr så att det ofta är pengar som styr vad dessa barn kan
få för hjälp.

Jag har mött ett barn som har fått alternativ hjälp i form av läkepedagogik. Därför har jag intresserat mig
och fördjupat mig i det läkepedagogiska arbetet med DAMP/ADHD barn. Inom läkepedagogiken har man
på ett övertygande sätt upplevt hur barn med dessa diagnoser reagerat positivt på miljöterapeutiska och
pedagogiska åtgärder.

1. SYFTE

Skapa förståelse för barn med DAMP/ADHD och allmänt belysa deras problematik. Genom att se
problemet ur ett annat perspektiv påvisa en alternativ behandlingsform.

2. FRÅGESTÄLLNINGAR

• Vad är DAMP/ADHD?
• Hur fungerar familjen där det finns ett barn med problematiken DAMP/ADHD?
• Vad kan skolan göra för att bemöta och hjälpa barn med DAMP/ADHD?
• Hur arbetar man med dessa barn inom läkepedagogiken? Vad är specifikt?

4. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE



4.1 Litteraturgenomgång

Den första delen av detta arbete är en litteraturstudie där jag belyser vad
DAMP/ADHD är samt kort nämner vad de närliggande problemen innebär. Jag tar
upp orsaker, åtgärder, skolans- och familjens roll i dessa barns liv. Genom litteratur
beskriver jag läkepedagogik som krävs för att förstå det fortsatta arbetet. För att ge en
förförståelse till den läkepedagogiska behandlingsformen, ger jag bakgrunden till den
genom att beskriva antroposofi, en forskningsmetod, vars grundare är Rudolf Steiner.
Till litteraturstudien har jag använt mig av olika författare och tidskrifter. Jag har läst
många olika böcker men en del av dem har varit gamla och därför känts inaktuella.
Därför har jag valt ut den litteratur som för mig varit mest relevant till mitt
examensarbete.
Den litteratur som jag har läst för att beskriva läkepedagogik har ofta varit
svårbegriplig. För att förstå läkepedagogisk litteratur märkte jag att det krävs en viss
förförståelse framförallt inom antroposofin. Jag har därför fått utvidga mitt sökande i
olika tidskrifter samt tagit kontakt med i ämnet insatta personer för att få en
bekräftelse på att jag förstått litteraturen.

4.2 Fallstudie

Den andra delen i mitt arbete är en fallstudie där jag följer en viss pojke med DAMP/ADHD problematik
som senare får hjälp via läkepedagogisk internatskola i Järna. Jag följer honom från födelsen till idag då
han är snart 17 år gammal.

I fallstudien har jag valt att utgå ifrån samtal med personer som deltagit i denna pojkes utveckling. De har
då fått berätta om sitt möte med Daniel och hur de har hjälpt och stöttat honom. För att rikta samtalet mot
det som är för arbetet relevant, har jag under samtalet ställt vissa öppna frågor. Under samtalets gång har
jag gjort anteckningar för att i möjligaste mån referera dem utifrån deras egna ord i beskrivningen utav
Daniel (Merriam, 1994).
De personer jag samtalat med har varit personer som mött Daniel i hans uppväxt och utbildning.
Fallstudien börjar med Daniels mor och syster för att få en bild av Daniel utifrån familjens synvinkel.
Daniel själv ville inte delta i något samtal eftersom han inte vill prata om sig själv. Efter en viss
betänketid beslutar sig dock Daniel för att ställa upp. Jag fick förbereda honom dagen innan på vilka
områden vi skulle inrikta samtalet, för att han i lugn och ro skulle kunna förbereda sig. Efter att ha pratat
med Daniel i tjugo minuter så kände Daniel att han inte orkade längre utan bad att vi skulle fortsätta nästa
dag.
I skolans beskrivning av Daniel har jag valt hans olika klasslärare. För att beskriva Daniels första skolår i
Järna använder jag en skriftlig uppföljning från hans första lärare. Den väver jag in i samtalet som jag
benämner: samtal med två lärare på Mikaelgården. Jag har även träffat en representant från stödkollegiet
på Daniels första skola. Det har jag gjort därför att stödkollegiet var en hjälp för familj och lärare och
initiativtagare till Daniels fortsatta utredning. Stödkollegiet insåg genom Daniel att ett behov förelåg av
extra utbildning och resurser. För att man i framtiden skulle kunna ta hand om barn med särskilda behov.
Det innebar att vissa på skolan vidareutbildade sig till läkepedagoger.

Jag har träffat personer från Daniels elevhem i Järna, för att få en blid av hur han fungerar där och hur de
arbetar med honom.

I min fallstudie har jag inte mött några problem med att få personerna runt Daniel att ställa upp i samtalen.



5. LITTERATURGENOMGÅNG

5.1 Historik

I början av 1900-talet föddes termen MBD, som i början på 1960- talet ändrades vid ett forskarmöte. Man
lyckades endast ändra D:et. Minimal Brain Dysfunktion ersatte Minimal Brain Damage. En man vid namn
Michael Rutter skrev på 80-talet två artiklar som fick mycket uppmärksamhet. I dessa artiklar ifrågasatte
han starkt MBD-termen. Han menade att många barn med denna diagnos inte hade någon bevisad
hjärnskada eller en bevisad hjärnskada men inte MBD. Vissa barn hade problem men skadan var långt
ifrån minimal. Minimala hjärnskador kan drabba många olika områden i hjärnan och det betyder att
symtomen då skulle variera.
Inom barnpsykiatrin och barnneurologin har man också börjat frångå orsaks diagnoser och börjat övergå
till beskrivande diagnoser särskilt inom forskningen. Nu talar man istället mer om symtom och typer av
problem som barnen uppvisar t.ex. DAMP (dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll, motorikkontroll och
perception), ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) som betyder koncentrationssvårigheter,
överaktivitet, motorisk klumpighet och inlärningssvårigheter.
Även idag saknas det en internationell samstämmighet när det gäller vilken diagnos term som bör
användas. I USA använder man termen ADHD och i England använder man termen hyperactivity. ADHD
kan domineras av uppmärksmhetsbrist eller överaktivitet och brist på impulskontroll eller både och. Man
nämner inte motorik och perception.
I Norden används oftast bland forskare och på kliniker termen DAMP som innehåller
de viktigaste problemtyperna (Gillberg, 1996. Freltofte, 1997. Gravander & Suominen,
1998).

Dessa diagnoser verkar bli vanligare och förklaringar på det kan vara hälsovårdens
tillväxt som har fått kunskap och förståelse för dessa problem. Samhällsstrukturen
har ändrats från manuella enkla uppgifter till att arbetaren behöver mer utbildning
och kunskap för en säker anställning. Det har gjort att många har blivit utestängda
från arbetsmarknaden och dessa har ofta uppmärksamhetsstörningar och har svårt
att svara på de krav som nutidens samhälle kräver. Dessa avvikelser definieras
objektivt och det kan variera mellan informationssamhällen och jordbrukssamhällen
och länder (Gravander & Suominen, 1990).

5.2 Förekomst

I ett flertal svenska undersökningar har man funnit att frekvensen av DAMP är ca fem procent bland sex
och sju år gamla barn. Dessa siffror betyder att det är minst ett av tjugo barn i skolan. Av dessa fem
procent är 1,5 procent barn med svår DAMP och lätt DAMP var tre gånger så vanligt (Gillberg, 1996).
Det är oftast de med svår DAMP som får en medicinsk diagnos (Gravander & Suominen, 1998). Olika
studier har visat att det är ungefär tre gånger så många pojkar än flickor som har DAMP (Gillberg &
Hellberg, 1995. Gillberg, 1996).
Detta kan bero på att flickor inte är lika överaktiva och aggressiva även om problem föreligger och därför
inte märks lika mycket och inte blir diagnostiserade.

Undersökningar visar att DAMP tycks vara mer vanligt i sociala problemområden men det är svårt att
veta om det beror på ett t.ex. socialt utagerande beteende som leder till att problemen upptäcks eller om
grundproblematiken faktiskt är vanligare. Inga undersökningar tyder på att DAMP skulle vara vanligare i
stora och medelstora städer än på landsbygden.

Tre fjärdedelar av personer med DAMP har stora läs- och skrivsvårigheter och flertalet har dyslexi.
Psykiska störningar som depression, social beteendestörning och autistiska drag drabbar ungefär två av tre
barn. Under sin uppväxt kommer majoriteten av dessa personer i kontakt med barn- och
ungdomspsykiatrin.



ADHD är lika vanligt förekommande som DAMP men säkra siffror är svåra att få tag på eftersom
utländska studier inte är lika noggranna som våra svenska.
Gillberg talar om att ungefär hälften av alla barn med DAMP även uppfyller kriterierna för ADHD vilket
också gäller omvänt. För att få rätt diagnos undersöks personerna noggrant när det gäller motorik och
perception. Flera ADHD symtom förekommer alltid vid DAMP. ADHD verkar även det vara tre, fyra
gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. Det är viktigt att poängtera att även vid ADHD
förekommer tilläggsproblem som t.ex. inlärningssvårigheter och olika psykiska störningar (Gillberg,
1996. Freltofte, 1997).

Man upptäcker mer flickor med denna problematik nu. Många av dem finns i den icke hyperaktiva
undergruppen som får diagnos ADHD (Iglum, 1997).

5.3 Vad är DAMP?

DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) står för Dysfunktion i fråga
om Aktivitets kontroll och uppmärksamhet, Motorikkontroll och Perception. Alla
personer som har DAMP har problem med aktivitetskontroll och uppmärksamhet och
motorikkontroll eller perception (Gillberg, 1996. Gillberg & Hellgren, 1990. Gravander
& Suominen, 1998. Gillberg, 1993).

Aktivitetskontroll och uppmärksamhet är alltid avvikande men svårigheterna inom det
motoriska och perceptuella området kan vara antingen inom det ena eller det andra.
Vanligast är att personer med diagnosen DAMP har svårigheter när det gäller
aktivitetskontroll och uppmärksamhet kombinerat med motoriska svårigheter. Däröver
har ungefär två av tre perceptionsstörningar. Däremot är det ovanligt med
kombinationen aktivitetskontroll och perceptionsstörningar utan motorikproblem
(Gillberg, 1996).

För att kunna dokumentera svårigheterna när det gäller aktivitetskontroll och uppmärksamhet måste detta
kunna dokumenteras i flera olika situationer till exempel både hemma och i skolan (Gillberg,1996.
Gillberg & Hellgren, 1990). Det måste omfatta minst fyra av de symtom på ADHD som uppräknas i den
så kallade DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition) som är det
amerikanska psykiaterföreningens diagnostiska symtomförteckning (Gillberg, 1996). Till diagnosen
förekommer överaktivitet (hyperaktivitet) och underaktivitet (hypoaktivitet). Mer än hälften av alla barn
med DAMP är påtagligt hyperaktiva. Alla barn med DAMP har svårigheter med att anpassa
aktivitetsnivån till vad situationen kräver (Gillberg,1996. Gravander & Suominen,1998).

5.3.1 Diagnoskriterier

Tabell 2.1 DAMP- diagnoskriterier enligt Gillberg och medarbetare 1982, uppdaterade av Landgren och
medarbetare 1996.

Symptomområde Diagnosgräns                                 

Diagnos kräver att A och B och antingen C eller D är uppfyllda.

A. Begåvningsnivå Ingen mera påtaglig psykisk utvecklingsstörning,
men vissa personer fungerar på ”särskole-nivå”.
Begåvningsnivån oftast mycket ojämn.



B. Aktivitetskontroll (avledbarhet; attention) Svåra problem (i flera olika
undersökningssituationer) med:
1. Aktivitetskontroll (över- eller underaktivitet

eller båda)
2. Koncentrationsförmåga
3. Uppmärksamhet
4. Förmåga att sitta stilla alternativt måttligt svåra

problem (i flera olika undervisnings-situationer)
inom minst två av 1.2.3. och 4.

C. Motorik-kontroll Påtagliga svårigheter med grov- eller finmotorik
såsom beskrivits av bl.a. Rasmussen och
medabetare.

D. Perception Påtagliga svårigheter med perception enligt
vedertagna tester såsom beskrivits av bl.a. Gillberg
och medarbetare och Landgren och medarbetare.

(Gillberg, 1996. s.19)

När man talar om DAMP delar man in personerna i två grupper: svår DAMP och lätt till måttligt svår
DAMP. När man talar om svår DAMP innebär det att personen har problem inom samtliga fem områden:
Aktivitet och uppmärksamhet
Grovmotorik
Finmotorik
Perception
Språk och tal

När man talar om lätt till måttligt svår DAMP innebär det att personen har svårigheter inom område 1. I
kombination med problem inom ett, två, eller tre av områdena 2.3.4.och5 (Gillberg,1996. Gillberg &
Hellgren, 1990).
Motorikkontroll skall i sex till åttaårsåldern kunna dokumenteras vid läkarundersökning och till det
används ett särskilt schema. DAMP diagnosen ställs inte om cerebral pares föreligger. Perception
kontrolleras genom neuropsykologiska tester (Gillberg, 1996. Gillberg, 1993. Gillberg & Hellgren, 1990).

Dagens samhälle är i behov av att kategorisera och klassifiera. En diagnos kan vara mycket bra då den
leder till stödresurser för barnet och familjen men kan också leda till enkla lösningar och en stämpel på
barnet. Men det kan också en utebliven diagnos (Gravander & Suominen, 1998). En diagnos räcker inte
utan man måste veta hur den yttrar sig för att kompensera barnets svårigheter (Freltofte, 1997).

5.3.2 Symtom på DAMP

Aktivitetskontroll

Vid aktivitetskontroll är det svårt att säga vad som är ett normalläge och vad som är
ytterligheter åt båda håll. Alla människor befinner sig då och då i ytterligheterna men
oftast befinner vi oss mitt emellan. Aktivitetsnivån kontrollerar och reglerar vi
automatiskt så att den passar till situationen, detta sker både medvetet och
omedvetet. Denna förmåga är det avgörande om vi ska betraktas som lagom motoriskt
aktiva. Vi är aktiva under hårt arbete eller under idrottande för att sedan kunna sitta
stilla under en lektion. Det är den aktivitetskontroll som brister vid DAMP/ADHD. Ett
mycket tydligt symtom på DAMP/ADHD är att dessa personer har svårt att reglera
aktivitetsnivån till sammanhanget. De flesta barn med DAMP och ADHD är överaktiva



men underaktivitet förekommer hos vart tionde barn och oftare när det gäller flickor
tror man. Det är svårare att upptäcka koncentrationssvårigheter och
uppmärksamhetsstörningar när personen är stilla (Gillberg, 1996).

Hyperaktiviteten gör att barnen har svårt att sitta stilla. De trummar gärna med
händer och fötter och är på språng hela tiden. Dessa barn springer runt, klänger och
klättrar. Den hypoaktiva gruppen av barn är mycket lugna men har ändå DAMP.
Dessa barn är lätta att glömma bort eftersom de inte stör någon (Gravander &
Suominen, 1998. Gillberg, 1996. Duvner, 1997).

Uppmärksamhet

Vissa tillfällen kräver att man håller kvar uppmärksamheten för att inte missa något av vikt av händelsen.
Ibland krävs det att uppmärksamheten måste skiftas vid parallella skeenden och det kräver flexibilitet.
Uppmärksamheten påverkas av koncentrationsförmåga, korttidsminne, uthållighet, aktivitetsgrad,
vakenhet etc. Dessa delar påverkas i sin tur av sinnesstämningar som oro, lugn, hunger etc.
Uppmärksamhetsproblem kan visa sig i låg uthållighet och avledbarhetsproblem. Dessa barn är lätta att
distrahera och har svårt att koppla bort störande moment (Gillberg, 1996. Gravander & Suominen, 1998.
Duvner, 1997).

Grovmotoriska svårigheter

Barn med grovmotoriska svårigheter har problem med de stora kroppsrörelserna.
Detta visar sig genom klumpighet och balansproblem. Att barnet är klumpigt beror på
bristande automatik, svag muskelspänning, balansproblem, motoriska
samordningssvårigheter och avvikande motorik.
DAMP barnen kan vara klumpiga och ha balanssvårigheter vilket gör det svårare att
cykla eller sparka boll. Många kan ha svårt med växelrörelser och det kan göra att de
har svårt med skidåkning. De kan ha svårt att göra olika saker med över- och
underkroppen samtidigt (Gravander & Suominen, 1998. Gillberg,1996. Gillberg, 1993).

Finmotoriska svårigheter

Finmotoriska svårigheter omfattar framför allt precisionsproblem i fingrar, händer och ansikte. Dessa barn
har svårt att knäppa knappar, skriva på raka fina rader och knyta sina skor (Gillberg, 1996).

De barn som har problem med finmotoriken har svårt att hålla i en penna och har
svårt att äta rent, snyggt och med stängd mun vid matbordet (Gravander & Suominen,
1998. Duvner, 1997).

Perceptionssvårigheter

Perceptionssvårigheter omfattar problem med audiotiv, visuell, taktil och kinestetisk
perception. Det vanligast förekommande är av dessa problem är det audiotiva som gör
att det blir svårt att uppfatta var ljudet kom ifrån eller att urskilja ljud. Personer med
DAMP/ADHD har också svårt att automatiskt höra om man själv talar högt eller lågt
och kunna anpassa sin röst till situationen. Dessa personer har även svårt att
uppfatta former och avstånd. Är bilen nära? Hur långt måste jag sträcka mig efter
glaset? Det är också svårt att genom känseln avgöra form och karaktär på föremål. De
kinestetiska problemen gör att det blir svårt att avläsa om personer som man möter



ämnar gå åt för håll och var de är på väg. Detta ger lätt konflikter (Gillberg, 1996.
Gravander & Suominen,1998).

Språk- och talproblem

Det är vanligt med tal- och språkproblem hos personer med DAMP. Minst vartannat DAMP barn har en
kraftigt försenad språk- och talutveckling. Språkutvecklingen tar fart men kan vara försenad upp i
skolåldern. Dessa barn har ofta ett fattigt ordförråd och de använder ofta ord som de är förtrogna med utan
att säga fel. Dessa barn är ofta medvetna om sina problem och får lätt därför dåligt självförtroende.
Artikulationssvårigheter och fonologiska medvetenhetsproblem gör att det är svårt att uppfatta skillnader
mellan olika språkljud. Dessa kan döljas genom att personen snabbt sluddrar förbi dem. Vissa barn har
svårt att prata i det sociala samspelet, de förstår inte hur man håller igång ett samtal och riskerar att trötta
ut lyssnaren (Gillberg, 1996).

Begåvning

Begåvningsprofilen hos personer med DAMP är i allmänhet mycket ojämn. 20% av alla
barn, ungdomar och vuxna fungerar inlärningsmässigt som personer med lindrig
utvecklingsstörning (Gillberg, 1996. Gillberg, 1990. Gravander & Suominen, 1998).
Fyra av tio barn är svagbegåvade, de andra är normalt till välbegåvade (Gravander &
Suominen, 1998. Gillberg & Hellgren,1990).

Vid MBD är IQ i princip normal men det finns flera som presterar på en särskolenivå. Även hos dem som
man genom begåvningstest sett att utvecklingsstörning inte förekommer ligger genomsnittligt lägre än hos
normalbefolkningen (Gillberg & Hellgren, 1990).

Iglum säger att dessa barn befinner sig inom den normala intelligens variationen. De neurologiska
svårigheterna har inte något med intelligensen att göra. Det har ibland hävdats att så många som 80% av
elever med ADHD presterar under sin förmåga i skolan men det är närmast en konsekvens av
symtomlistan för ADHD (Iglum, 1997).

Planeringssvårigheter

Dessa barn har en bristande förmåga till överblick och problem att urskilja olika sekvenser i en
händelsekedja och förutse nästa skeende. Typiskt för dessa barn är att de kastar sig in i nya uppgifter utan
att tänka efter och utan att ha en plan till varför jag gör som jag gör. Att lära ett barn med DAMP att
planera är en av de viktigaste punkterna på ett åtgärdsprogram (Gillberg, 1996).

Tidsuppfattning

Dessa barn har en bristande tidsuppfattning och svårigheter i att avgöra lång eller kort
tid det har gått och vad det innebär. Personer med DAMP kommer ofta för sent. De har
inte märkt att tiden går. I skolan kommer de ofta igång med uppgifterna för sent. De
kan också plågas av att inte veta hur mycket tid som återstår. Därför är det vanligt att
många försöker att med hjälp av klockor scheman etc. ruta in sin tid (Gillberg &
Hellgren, 1990. Gravander & Suominen, 1998).

Impulskontroll



En bristande impulshämning bidrar till olika beteendestörningar genom svårigheterna
att styra humör, överaktivitet och koncentrationssvårigheter. Detta ger bristande
upplevelse av sammanhang och svårigheter att utveckla sin sociala förmåga. Dessa
barn har svårt för att vänta på sin tur och ställer sig gärna först i kön (Gravander &
Suominen, 1998. Duvner, 1997).

En bristande impulskontroll visar hälften av alla barn med DAMP. Typiskt är att de
avbryter andra både verbalt och i handling. De börjar lätt tala rätt ut i luften och
impulsivitivt handlande utan eftertanke är också vanligt. Det finns inget avstånd
mellan tanke och handling. Ett barn med DAMP kräver ofta omedelbar
behovstillfredsställelse något som annars framför allt utmärker spädbarn och barn i
tidiga förskoleår. En bristande impulskontroll yttrar sig som aggressiva utbrott,
oförutsägbara explosiva våldshandlingar och inte minst om personen ständigt blir
missförstådd, nedvärderad, retad eller hånad (Gillberg, 1996).

Koncentrationsförmåga

DAMP och ADHD barn undviker uppgifter som är koncentrationskrävande. De har
svårt att fokusera, rikta uppmärksamheten på en viss sak tillräckligt länge, begränsa
mängden sinnesintryck och tankeprocesser. Samtidigt som de har en känslomässig
reaktion på det som händer och hur de upplever omgivningen. Koncentrationen gör att
vi kan styra våra tankar och handlingar vilket kan göra att dessa barn är glömska i det
vanliga livet och lätt tappar bort saker (Gravander & Suominen, 1998. Duvner, 1997).

Automatisering

Med automatisering menar man förmågan att utföra ett inlärt rörelsemönster utan att
tänka på vad man gör t.ex. stå på ett ben samtidigt som någon talar till personen. De
flesta av oss klarar att göra saker utan att ständigt tänka på vad vi gör. Vi kan gå över
gatan utan att tänka ”att nu går jag över gatan”. Ett DAMP barn har nästan alltid
automatiseringsproblem och det leder till att barnet har svårt att utföra uppgifter som
kräver upprepning på ett uthålligt sätt. Om de ska klara sådana uppgifter måste de
hela tiden tänka exakt på vad de gör. Gillberg ger ett exempel som visar på hur
tröttsamt det måste vara när man måste tänka vid varje tugga, stäng munnen. Därför
kan det inte heller vara lätt att göra två saker samtidigt. Dessa barn blir lätt uttröttade
när de måste tänka på allt de gör och hur man gör vissa saker (Gillberg, 1996).

5.4 Vad är ADHD?

ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder och betyder att det finns
avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet på ett sätt som
stämmer överens med kriterierna i den så kallade DSM-IV som är det amerikanska
psykiaterföreningens diagnostiska symtomförteckning (Duvner, 1997. Freltofte,1997).
Det finns tre olika varianter av ADHD:
ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist
ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll.
ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och impulsstyrning.

Av de barn som har diagnosen DAMP uppfyller ungefär hälften flera av de ADHD-
symtom som krävs för att kunna ställa diagnosen ADHD.



Hos de diagnostiserade ADHD barnen har ungefär hälften av dem för få symtom på
motorisk/perceptuell problematik för att diagnosen DAMP ska kunna ställas. ADHD
termen antyder att barnets problem innehåller hyperaktivitet men det finns många
personer med ADHD som inte alls är hyperaktiva utan en del av dem är helt enkelt
underaktiva. Därför har man infogat ett snedstreck mellan ”attention- deficit” och
”hyperactivity disorder” i DSM-IV. Med detta snedstreck vill man markera att
problematiken kan vara antingen ”AD” eller ”HD” eller både och (Gillberg, 1996).

ADHD termen diagnostiseras framför allt i USA, när ett barn har visat överaktivitet och
koncentrationssvårigheter i flera olika undersökningssituationer efter 4 års ålder och
de ska ha pågått i minst ett halvår. Dessa barn visar olika symtom och exempel på det
kan vara rastlöshet genom att de har svårt att sitta stilla, de är lättdistraherade, har
svårigheter att invänta sin tur, de svarar rakt ur i luften, de har svårigheter att fullfölja
uppgifter, svårt att hålla kvar uppmärksamheten, de byter ständigt sysselsättning, har
svårigheter att leka tyst, pratar för jämnan, avbryter lätt andra, de har svårigheter att
lyssna, tappar lätt bort saker och har en nedsatt förmåga att inse faror (Gillberg &
Hellberg, 1990. Iglum, 1997. Duvner, 1997).

Ofta kan barn med ADHD inte se saker och ting i sammanhang, tänka i flera led eller
lära sig av tidigare situationer. (Iglum 1997). De har svårt att använda tidigare
erfarenheter sk generaliseringar. Varje situation är helt ny. Gör de något dumt och
ångrar sig gör de lätt om samma sak igen. De har svårt att tänka i banor som rör
orsak verkan och förstå konsekvenserna av detta. Mer än hälften av alla med
koncentrationssvårigheter har minnes problem som kan visa sig genom olika sorters
minnen: korttidsminne, arbetsminne och långtidsminne. De har ofta dålig sinnesvidd
med dåligt fungerade arbetsminne som gör att förmaningar och löften snabbt
försvinner ur medvetandet (Iglum, 1997. Duvner, 1997).

Ett barn med en ADHD diagnos har p.g.a. överaktivitet och koncentrationssvårigheter
svårare att utveckla en social förmåga. Barnet är här och nu och har därför svårt att
skjuta upp behovstillfredsställelsen och har svårt att efterleva långsiktiga mål.
Impulshandlingar gör att barnet får ett omoget beteende som gör att det får svårt att
vänta på sin tur, ta besvikelser och motgångar, följa uppgjorda planer och regler.

Ett ADHD barn har svårigheter med att vara uppmärksam på två saker samtidigt som
i sin tur ger svårigheter i samspelet med andra t.ex. i leken. Det visar sig också i att de
har svårt för att samtidigt lyssna och följa sin egen tankegång (Iglum, 1997). Däremot
har dessa barn en god verbal förmåga och hamnar lätt i ett ändlöst pratande och
argumenterande med ogenomtänkta kommentarer (Iglum, 1997. Duvner, 1997).

Många personer med ADHD har bristande tidsuppfattning och lär sig förstå klockan
sent. De känner inte på sig hur lång tid det gått. Arbetsuppgifter blir då
svåröverskådliga. ADHD barnet orkar sällan lägga ner tillräcklig möda på det aktiva
tankearbete som det innebär att plugga in fakta men de kan istället ha lätt för att
komma ihåg händelser med många detaljer (Duvner, 1997).

I diagnosen ADHD innefattas inte perception, språk och motorik utan dessa områden
är tilläggsproblem som inte är tillräckligt starka för att ställa diagnosen MBD/DAMP.
(Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Freltofte, 1997. Iglum, 1997).

5.4.1 Diagnos kriterier på ADHD



För att kunna ställa en ADHD diagnos kan följande kriterier användas
(Gillberg,1996.s. 24-25).
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 på 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 stilla.
b) Lämnar ofta sin 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 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 ofta 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 funktionshindrade symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju
års ålder.

C)  Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst
      två  områden (t.ex. i skolan / på arbetet och i hemmet).

D) Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller
studier.

E) Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller
studier.

Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte
bättre med någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom,
ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning



5.4.2 Symtom på ADHD

Aktivitet

Hyperaktivitet är en kroppslig oro som personer med ADHD ofta har från födseln.
Personerna är i ständig rörelse och lär sig gå tidigt och tycks behöva lite sömn. De har
svårt att sitta stilla och byter ofta aktiviteter utan att slutföra den tidigare. För
personer utan hyperaktivitet är det avslappnande att sitta stilla. Den hyperaktive
måste koncentrera sig på att sitta stilla och det kräver stor energi och uppmärksamhet
vilket ger låg toleranströskel, kort stubin, känsloutbrott och aggressivitet. Den
hyperaktive överreagerar lätt och angriper andra då och då i förvirringen, som kan
bero på bullernivån, antalet personer att relatera till och krav som blir för stora.
Förr trodde man att hyperaktiviteten växte bort hos ungdomar eller vuxna, men i de
flesta fall finns den kvar som en inre oro och subjektiv upplevelse av rastlöshet.
Flickor med hyperaktivitet reagerar annorlunda än pojkar med hyperaktivitet. Pojkar
är ofta aggressiva och utagerande medan flickor opponerar sig, käftar emot, är envisa,
trotsiga och fräcka i munnen. Det är den senast nämnda gruppen som är särskilt
utsatta i tonåren med det aktiva rebelliska riskbeteendet med fester, alkohol och
”obekanta människor”.

Den hypoaktive personen med ADHD är ofta blyg, plikttrogen, desorganiserad och
överkänslig för kritik och krav. Dessa personer klarar det som förväntas av dem, men
oöverskådlighet ger dem ångest och handlingsförlamning, de sluter sig i sig själva och
undviker sociala situationer som lätt gör dem förvirrade. Personer som tillhör den här
gruppen drabbas ofta av psykosomatiska besvär och är ofta hemma från skolan
(Iglum, 1997). Hypoaktiviteten ger en nedsatt aktivitetsnivå och gör att personerna inte
är lika störande för omgivningen men är allvarlig för utvecklingen hos barnet. De är
ofta initiativlösa och ber inte om hjälp och glöms därför lätt bort (Duvner, 1997). Det
är svårare att upptäcka koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar
när personen är stilla. Därför är det vanligt att personer i den hypoaktiva gruppen inte
får en diagnos. Man tror även att det är fler flickor i den här gruppen som är
diagnoslösa (Gillberg, 1996).

Vid ADHD växlar ofta aktivitetsnivån mellan hyperaktivitet och hypoaktivitet. Ofta
minskar hyperaktiviteten i övre tonåren och i vuxen ålder. Då blir hypoaktiviteten ett
större problem (Duvner, 1997).

Uppmärksamhet

Koncentration och uppmärksamhet ingår i koncentrationsförmåga. Personer med
DAMP/ADHD har ofta kreativa idéer och infall men saknar uthållighet och
engagemang för slutförande. De har mycket svårt att hålla tankekraften och
vakenheten på en jämn nivå under hela arbetspasset och det gör att
uppmärksamheten fångas av annat. Det är svårt för barnen att uppfatta olika intryck
som t.ex. lärarens röst från bakgrundsljudet av andra barn, trafik mm (Iglum,1997.
Duvner, 1997). En person med ADHD har stora svårigheter att vara uppmärksam på
två saker samtidigt och det visar sig i svårigheter i samspel med andra som t.ex. i
leken och har svårt att lyssna och följa sin egen tankegång samtidigt (Duvner, 1997).

Impulskontroll



Barn med ADHD söker sig till häftiga spännande upplevelser för att uppleva lust och
kan därför lätt uppfattas som dumdristiga. Dessa barn är här och nu med sig själva i
fokus och kan därför inte vänta med behovstillfredsställelsen. Detta gör att ADHD
barnet blir självcentrerat och förlorar kamrater genom sin intensitet. Det impulsstyrda
beteendet gör att tiden mellan tanke och handling är kort och sker nästan direkt
(Iglum, 1997. Duvner, 1997). Impulsiviteten ger svängningar i humöret och personen
överreagerar lätt och misstolkar andra. Olyckshändelser kan lätt uppfattas som
medveten elakhet av andra. Personer med ADHD har ofta ett svart-vitt tänkande och
uppfattar omgivningen antingen god eller ond. Svårigheterna i impulskontrollen gör
det svårt för dem att lösa konflikter och tåla frustration. Dessa barn är ofta mycket
rädda trots aggressivitet, spänningssökande. De vill gärna sova med lampan tänd
gärna i föräldrarnas rum ända till tonåren p.g.a. rädslan för att vara ensamma
(Duvner, 1997). Impulshandlingar visar sig ofta i ett omogenhet sätt att ta besvikelser,
vänta på sin tur, ta motgångar, följa uppgjorda planer och regler. Impulsstyrda
personer har svårt att efter leva långsiktiga mål (Duvner, 1997).

5.4.3 Tillläggsproblem vid ADHD

Perception

Personer med ADHD har ofta problem med perceptionell bearbetning och tolkning av
sinnesstimuli (syn, hörsel, lukt, smak, beröring). Dessa hjälper till att skapa en
meningsfull uppfattning av helheten i situationen, uppfattningen av personer, föremål
och händelser.
Svårigheter med balansen som är ett kinestetiskt sinne gör att barnet gungar på stolen
och märker inte att han håller på att förlora balansen och snart ligger på golvet.
Barnet kan hälla upp mjölk utan att kunna beräkna att det kommer att rinna över.
Dåligt utvecklande förnimmelser av kallt och varmt gör att dessa personer ofta ger sig
ut i kyla utan tillräckligt med kläder.

En del personer med ADHD har svårt med förnimmelser av yttre och inre smärta. De
kan inte beskriva var det gör ont eller känner inte att det slagit sig. De dåligt
utvecklade förnimmelserna från de inre organen gör att personen plötsligt måste kissa,
dricka, röra sig och kan inte skjuta upp det när det väl kommit upp i medvetandet.

Störningarna i perceptionen kan medföra att barnet har svårt att bedöma tid, rum,
avstånd och skillnader mellan detalj och helhet. Dessa personer har också svårigheter
i att se perspektiv och har svårt med rumsliga positioner. De har därför svårt att förstå
innehållet i begrepp som framför, bakom, upp och ned etc. Dåliga kroppsupplevelser
och dålig kroppsmedvetenhet gör att det är inte lätt att förhålla sig till sig själv och
andra och föremål i rummet i förhållande till varandra. Dessa barn slår i bordshörn,
snubblar på stolar, tappar saker och kan inte hitta sin egen bänk/hylla i
klassrummet.

Svårigheter med perceptionen gör det svårare att se om strecken går uppåt, nedåt eller
om bågen går till höger eller vänster hos bokstäver som är lika till formen som b p d g.
De har även svårigheter med att uppfatta att siffror och bokstäver har olika positioner
i olika sammanhang (Iglum, 1997. Duvner, 1997).

Motorik



Eftersom rörelsemönstren hos dessa personer ofta inte är automatiserade i normal
utsträckning krävs en medveten styrning av motoriken och det tar i sin tur
uppmärksamhet från annat. Öga - hand koordination är ofta dålig och då bli personen
ofta missnöjd med resultatet när han ritar eller skriver och det gör att motivationen
sjunker (Duvner, 1997).

5.5 Vad är skillnaden mellan DAMP OCH ADHD

De båda diagnoserna ADHD och DAMP är två överlappande begrepp och det beror på i
vilken del av värden personen blir diagnostiserad och därmed vilken term som
används. I Norden är det DAMP som är den mest använda diagnosen medan det är
ADHD som är den vanligaste i USA. Begreppet DAMP sätter
uppmärksamhetsstörningar och motoriska / perceptuella problem i fokus medan
ADHD lägger betoningen på uppmärksamhetsstörningen.

Både ADHD och DAMP är också förknippade med andra problem som
inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, personlighetsstörning och psykiska
störningar som depression. Andra tilläggshandikapp kan vara Aspergers syndrom eller
Tourettes syndrom. Det är viktigt att vara medveten om att dessa kopplingar till andra
diagnoser finns (Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Iglum, 1997).

5.6 Tilläggsproblem vid DAMP och ADHD

5.6.1 Läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem

Hos barn med DAMP är det tio gånger vanligare än hos resten av befolkningen med dyslexi. Många
personer med DAMP: barn, tonåringar och vuxna har läs- och skrivsvårigheter. De har ofta grammatiska
problem och brister i ordförrådet. Svårigheterna märks redan i förskoleåldern när barnet har ett totalt
ointresse för bokstäver och svårt att lära in dem. Det är även vanligt med svårigheter att forma bokstäver
med hand och penna (Gillberg, 1996). Även dyscalculi eller matematiksvårigheter finns hos många barn
med DAMP och ADHD. Hos vissa barn visar sig matematiksvårigheter tillsammans med dyslexi och
andra har bara matematiska svårigheter som kan visa sig genom problem med talbegrepp och siffror.
Perceptuella problem som spegel- och upp och ned vändande av siffror går ofta att avhjälpa med
systematisk träning. Huvudräkning försvåras då det kan vara svårt att hålla flera siffror i minnet samtidigt
(Gillberg, 1996. Iglum, 1997. Duvner, 1997).

5.6.2 Depression

Depression kan för en person med ADHD problem se ut som en ökning av redan befintliga problem
(Duvner, 1997). 50% av alla som har diagnosen DAMP har någon gång haft eller har symtom på
depression vilket är ett uttryck på ständiga misslyckanden, ständiga klagomål, överkänslighet för kritik
och mobbning. Den låga självkänslan gör att inlärningssvårigheterna bidrar till utanförskap, dåligt
självförtroende och i värsta fall till självmord (Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Gravander & Suominen,
1998. Gillberg & Hellgren, 1990).  Depression och ADHD/DAMP är parallella tillstånd som kräver
behandling var och ett för sig (Iglum, 1997).

Allmänna tecken på depression i barn och ungdomsåren kan vara: att barnet ser olyckligt ut, ingenting är
roligt, låg självkänsla, social isolering, försämrade skolprestationer, är kroniskt trött, har ingen energi,
sömnstörningar, aptitstörningar och självmordstankar (Duvner, 1997).



5.6.2 Sociala beteendestörningar

Med sociala beteendestörningar menar man att det förekommer en sådan avvikelse i
beteendet som framför allt leder till lidande för omgivningen eller till handlingar som
inte är socialt acceptabla. Exempel på detta kan vara: aggressivitet, destruktivitet mot
egendom och mot andra människor i form av våldshandlingar, skolk, upprepade och
långvariga rymningar hemifrån redan i tidiga skolår, pyromani, missbruk, en mycket
tidig cigarettdebut och sexuellt utagerande beteende.

En liten grupp har sina problem kvar i övre tonåren och är antisociala eller har en
borderline personlighet (en psykisk störning som varken är psykos eller neuros). Inom
vuxenpsykiatrin får var tredje diagnosen borderline personlighetsstörning som har en
klar ADHD/DAMP bakgrund. I denna grupp är det lätt att utveckling sker mot
kriminalitet. Därför är det viktigt att dessa tilläggsproblem tas på allvar (Gillberg,1996.
Duvner, 1997).

5.6.3 Kriminalitet

Vissa personlighetsdrag som aggressivitet tillsammans med olyckliga miljöfaktorer kan hjälpa till att öka
en avvikande personlighetsutveckling som asociala beteenden. Det är lätt att föräldrar och barn hamnar i
en negativ spiral med konflikter och våld som trappas upp. De kan behöva hjälp att bryta dem (Duvner,
1997).

En studie som gjordes för två år sedan på våra svenska fängelser, visade att det kunde handla om var
fjärde intagen som troligen har haft DAMP/ADHD som barn. Hälften av dessa var diagnostiserade som
små (Meyer-Lie, Runt i krim, 2000:8).

Helmut Mülnikel som är fängelsepastor menar att det finns på anstalter många intagna som inte kan känna
empati och inte fungerar i vanliga sociala sammanhang. De behöver ett liv med inkörda rutiner, för att inte
tappa fattningen och gå över styr. Representationen av DAMP/ADHD och Aspergers syndrom är
troligtvis stor bland kriminalvårdens klienter. Han menar att en hjärnfunktionsstörning kombinerad med
en svår barndom med misslyckad skolgång gör att konsekvenserna kan bli stora. Med det vill han säga att
det är viktigt att hjälpa dessa barn tidigt, trots hårda tider.

Mülnikel har märkt att det brister i kunskap bland vårdare på våra anstalter vilket gör att många tycker att
dessa personer någon gång ska lära sig hur man ska uppföra sig. En intagen person på en anstalt klarade
inte av att mattiden skulle ändras en timme utan att någon förberett honom innan vilket är typiskt för
personer med dessa handikapp. Det resulterade i att personen blev flyttad till en annan anstalt med andra
rutiner.

Okontrollerade impulser gör att personen tappar fattningen. Detta ger ett kaos som trappas upp när
personen är drogpåverkad.

På fängelser har man tydliga regler vilket gör att dessa personer klarar sig rätt så bra och anses normala.
Därför får de inte heller något stöd eller hjälp. De som får en diagnos känner sig ofta lättade, när de får en
bekräftelse på vad de känt och förstått i alla år. Genom stöd och hjälp kan de då komma ur sitt asociala
beteende. (Mülnikel, Runt i krim 2000:8)



5.6.4 Trotssyndrom

Personen säger emot och visar verbal aggressivitet ofta i anslutning till nedstämdhet, dåligt
självförtroende och känslor av misslyckande. Det är viktigt att orka visa medkänsla istället för att gå till
motattack (Gillberg, 1996).

5.7 Angränsning mot andra tillstånd

Personer med svår DAMP/ADHD problematik har ofta autistiska drag (Gillberg, 1996).

5.7.1 Autism och autismliknande tillstånd

Att ha autism eller ett autismliknande tillstånd innebär stora brister i det sociala
samspelet, kommunikationen, förmågan att se saker i andras perspektiv och förståelse
för varför personen måste anpassa sig till andras önskemål. Det är vanligt att dessa
personer fastnar i ett visst tankemönster och beteende (Duvner, 1997). Vid svår
DAMP/ADHD är det vanligt med autistiska drag (Gillberg, 1996).

5.7.2 Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en autismliknande störning. Personen är normalbegåvad med ett välfungerande
talspråk, men har social oförmåga, rutinbundenhet, tvångsmässigt ofta smala, intensiva och ibland udda
intressen (Duvner, 1997).
Många barn med DAMP/ADHD uppfyller också kriterierna för Aspergers syndrom.
Detta tillstånd beskrivs av Gillberg som är en lindrig variant av autism. Aspergers
syndrom är mer vanligt förekommande hos pojkar än hos flickor (Gillberg,1996.
Duvner, 1997).

De symtom som finns hos ett barn med Aspergers syndrom är:
• 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).

5.7.3 Tourettes syndrom

En del barn med DAMP eller ADHD uppfyller också kriterierna för Tourettes syndrom.
Tourettes syndrom är ett handikapp som yttrar sig i motoriska eller vokala tics. (”tics”
brukar för övrigt definieras som plötsliga, snabba, upprepande, arytmiska och



stereotypa muskelrörelser eller vokala yttringar.) (Iglum, 1997. Gillberg, 1996). Dessa
kan yttra sig flera gånger per dag eller periodvis under längre till än ett år och under
den tiden får det inte ha förekommit ”ticsfria” perioder som varit längre än tre
månader. Tics kan också vara biverkningar av vissa mediciner och sjukdomar. Dessa
personer har även: bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet, irritabilitet (”kort
stubin”), labilitet, aggression, oprovocerade vredesutbrott, tvångstankar,
tvångshandlingar, skadar sig själv (sällan medvetet, men kanske vid våldsamma tics),
inlärningsproblem och vokaliserings svårigheter som att personen talar för högt eller
för snabbt.

Det är viktigt att tillägga att barn med Tourettes syndrom och lika DAMP/ADHD kan
trots sitt handikapp samtidigt vara ibland världens mest charmerande barn (Iglum,
1997).

5.8 Hur ställs en diagnos

När man misstänker DAMP/ADHD skall barnet undersökas av läkare och
neuropsykologisk kunnig psykolog samt genom samtal med minst en av barnets
föräldrar. En analys görs om det eventuellt kan finnas ärftliga faktorer som kan spela
in. För att en diagnos ska kunna ställas krävs utlåtande från både läkare och
psykolog. Det görs en kroppsundersökning och en motorisk/neurologisk bedömning.
En neuropsykologisk bedömning ger information om allmän begåvningsnivå och om
det är en DAMP- profil. I vissa fall kan det behövas en mer omfattande
neuropsykologisk undersökning och diverse språkliga tester. Man behöver också
specifika läs- och skrivtest som används för att kunna diagnostisera samtidig dyslexi
och detta måste en särskilt utbildad specialpedagog genomföra. I vissa fall kan DAMP
symtom vara det enda varslet på epilepsi och därför måste det uteslutas innan
utredningen kan gå vidare.
Sjukgymnast och barnneurolog / barnhabiliteringsläkare bedömer barnets motorik.
En barn(neuro)psykiater utreder om det kan finnas något tilläggshandikapp och en
logoped gör en bedömning ang. tal- och språkstörningar. Undersökning av hjärnan
görs med hjälp av magnet röntgen och datortomografi. Man studerar
ämnesomsättningen och gör en hjärnblodflödesmätning. (Gillberg, 1996. Gillberg,
1993).

5.8.1 För- och nackdelar med en diagnos

När man ska ta reda på vilka åtgärder som behöver göras för ett barn med dessa problem, är sällan
diagnosen till hjälp även om den är bra till att sätta namn på problemen. Istället för att betrakta barnet som
en person med flera drag än de som ryms i en diagnostisk term är det lätt att man letar efter tecken och
beteenden som bekräftar diagnosen och inte fokuserar på det som barnet är bra på. En lärares erfarenhet
av att arbeta med barn med särskilda behov kan glömmas bort eftersom denne inte vet hur man arbetar
med just ett DAMP/ADHD barn (Iglum, 1997. Gravander & Suominen 1998).

Vissa föräldrar har kämpat för att deras barn ska få en diagnos, medan andra har fått sin genom en
undersökning. Vissa föräldrar är också av olika mening när det gäller om barnet har problem eller inte.
Hur man förhåller sig till en diagnos kan te sig mycket olika från person till person. Diagnosen kan ha en
mycket central betydelse i familjen. Många kan bli lyckliga över att äntligen få veta att det inte är de som
orsakat barnets problem. Det tar bort skuldkänslan från föräldrar, förklarar barnets beteende och familjens
svåra situation. En del personer känner att det är den slutliga domen, nu vet de att barnet aldrig kommer
att fungera normalt.



En diagnos ska leda till rätt stöd, vård och förmåner för familjen. Innan en diagnos ställs ska man alltid
överväga för- och nackdelar. Familjen kan genom diagnosen få förståelse från omgivningen. Familjen får
då information och kunskap om barnets problem, vad man kan kräva av det och vad man bör vara
försiktigare med. Det är då lättare att hitta den mer rätta skolformen. Även om barnet ofta får förståelse
genom diagnosen, är det viktigt att barnet ändå bär det ändå ansvar för sitt eget handlande (Gravander &
Suominen, 1998).

5.9 DAMP och ADHD problematik i olika åldrar

5.9.1 Första levnadsåren

Barnen med DAMP utvecklas som andra barn men symtomen växlar under åren. Vissa svårigheter ökar
och vissa avtar (Gillberg, 1996). Barn med DAMP kan redan som små delas in i två grupper: en
hyperaktiv och en underaktiv grupp. Barnen i den hyperaktiva gruppen har redan från födseln avvikelser
som överaktivitet, sömnsvårigheter, uppfödningsproblem skrikighet och en ofta tidig gångdebut.
Barn med DAMP/ADHD har en hög aktivitetsnivå och ständiga motoriska aktiviteter är utmärkande
(Gillberg, 1996. Gillberg & Hellgren, 1990). Ett tidigt tecken hos de små barnen kan vara att de har en sen
tal- och språkutveckling som kan visa sig genom ett sluddrigt tal (Gravander & Suominen, 1998. Gillberg
& Hellgren, 1990).

Barnen i den underaktiva gruppen är lätthanterliga och stillsamma under det första levnadsåret. Detta är så
märkbart att det kan ge föräldrarna oro. Vanligt för dessa barn är en lätt försenad gångdebut från 12
månaders ålder men ligger ofta runt ca 16 månader. Vanligt för den här gruppen är också att barnen ofta
har ett avvikande förflyttningssätt. (Gillberg 1996, Gillberg, Hellgren 1990) Dessa barn är ofta sena även i
den övriga utvecklingen och kan ha ofta återkommande stereotypier med upprepade kroppsrörelser och
ljud. Exempel på det kan vara huvudrullningar, rytmiskt vaggande, rytmiskt återkommande öö ljud mm.
(Gillberg, 1996).

Många DAMP barn visar tidigt symtom på försening av den motoriska utvecklingen genom klumpighet.
Motorisk klumpighet kan döljas genom deras impulsstyrning, brister på rädsla och dumdristighet, de
klättrar tidigt i träd och dyl. Svårigheterna märks ofta först i samband med svårigheter att medverka i
bollspel eller skolgymnastik (Gillberg & Hellgren 1990).

En oförmåga att lyssna gör att det är vanligt att DAMP/ADHD barnet inte reagerar på tillsägningar. Även
om barnet blivit tillsagt 4-5 gånger verkar det ändå inte ha förstått. Överaktiviteten och den allmänna
stökigheten är mest påfallande från gångdebuten till 4-5 års åldern. Barnet har då svårt att koncentrera sig,
händer och fötter vill inte lyda. Varje sak som barnet ska göra kräver koncentration och engagemang
vilket gör att barnet blir uttröttat. Barnet är ofta mycket medvetet om detta. From fyra års ålder är det
vanligt att hela familjen kommer till barn- och ungdomspsykiater för barnets annorlunda beteende och för
att föräldrarna är oense om hur man ska se på barnet och dess uppfostring. Tyvärr är det vanligt med
primära familjestörningar. Barnet känner tidigt att kroppen inte räcker till och att det inte kan leva upp till
familjens krav (Gillberg & Hellberg 1990).

Barn med ADHD är lugna eller mycket livliga som spädbarn. Överaktiviteten är tydlig när barnet är 2-3
år. Dessa barn är tidiga i sin motoriska och språkliga utveckling men när barnet blir 3 år bromsas
utvecklingens takt p.g.a. bristande koncentration som hämmar utvecklingen, den sociala förmågan,
kunskaper och färdigheter. Barn med ADHD ger ofta ljud ifrån sig som är typiskt för förskolebarn. Barnet
pratar ofta till det det gör, hummar och låter. Sömnproblem är vanliga hos barn med ADHD. Spädbarn
sover ofta bara korta stunder, vissa av de lite äldre barnen kan ha svårt att komma till ro medan andra
somnar tvärt och vaknar tidigt. Trötthet gör barnet mer irritabelt och koncentrationsförmågan blir sämre.
Mardrömmar kan ge barn ovilja att gå och lägga sig då de lätt känner sig ängsliga och rädda. Därför kan



det vara bra med en nedtrappning före sänggåendet med t.ex. sagor. Det kan också ge trygghet för barnet
att sova med tänd lampa och att en förälder ligger hos barnet en stund innan det somnar (Duvner, 1997).

5.9.2 Förskoleåldern

Barn med DAMP/ADHD har en oförmåga att lyssna, de har en försenad talutveckling, de är överaktiva,
har en snabbt växlande aktivitetsgrad och koncentrationssvårigheter. Även den stillsamma gruppen kan
pendla mellan överaktivitet och passivitet. Båda grupperna har en tendens att inte påverkas av
instruktioner och tillsägningar. Det är vanligt att föräldrar nu uppsöker läkare angående barnets hörsel.
De finmotoriska och perceptuella svårigheterna blir mer påtagliga hos DAMP barnet vid den här åldern.
Barnet har svårt att knyta skor, knäppa knappar och har svårt att skriva, rita och klippa med sax. Barnet
kan vägra att medverka i uppgifter där det känner att detta är för svårt för dem och de inte vill göra bort
sig (Gillberg, 1996. Gillberg & Hellgren 1990).

De grovmotoriska svårigheterna visar sig främst i en allmän klumpighet som gör att det är svårare för
dessa barn att på samma tid som andra barn lära sig att t.ex. cykla, medverka i bollspel, simma och åka
skidor. Det kan vara svårt för dem att utföra flera moment samtidigt som t.ex. komma upp på skridskorna,
hålla balansen och få fart (Gillberg, 1996. Gillberg & Hellgren 1990).

Det som märks mest är oförmågan att klara av att medverka i större sammanhang. Det kan gå ganska bra
att leka med en kamrat eller en vuxen men det är mycket svårare att medverka i större grupper. Barnet
orkar inte hålla koncentrationen kvar när det är mycket som distraherar runt omkring och detta visar då
barnet genom överaktivitet. Barnet beskrivs ofta som klumpigt och det snubblar  och stöter emot föremål
och går emot andra personer som blir irriterade. Vid maten spiller barnet, sölar och välter ut mjölk. Maten
tuggas ofta med öppen mun (Gillberg & Hellgren 1990).

Vissa barn har problem med samverkan mellan de olika kroppshalvorna. Det är vanligt att dessa barn
utför rörelser utan någon planering, exempel på det kan vara medrörelser som att de rör kraftigt på
munnen när det skriver eller råkar slå ut med armen när barnet vänder sig, vilket kan orsaka bekymmer
både för barnet och dess omgivning (Gillberg 1996).

5.9.3 Låg- och mellanstadietiden

För barnen med lätt och måttlig DAMP som klarat förskoletiden blir ofta skolstarten
negativ. Det är svårt för dem att sitta stilla, koncentrera sig, läsa, skriva, tygla
impulser, vara tysta, lyssna, vänta på sin tur och stänga ute ”ovidkommande” stimuli.
Det ställs nu krav på inlärningsförmåga, krav på fin- och grov motorik. Pojkar
utmärker sig mer eftersom de är mer aktiva, aggressiva och ställer ofta till med
problem. Flickors svårigheter märks inte lika mycket och det gör att de oftast inte får
någon diagnos (Gillberg, 1996).

Detta citat beskriver hur det kan vara för ett DAMP/ADHD barn i skolan.

”Han kan inte sitta stilla, han lämnar sin bänk, går fram och stör kamrater, vandrar omkring i klassrummet, svarar
inte på tilltal, avbryter läraren och svarar eller säger saker utan att vara tillfrågad. Han tittar ut genom fönstret,
gungar på stolen, faller baklänges ur bänken ner på golvet, slamrar med bänklocket mitt under en aktivitet som
kräver tystnad, och blir kanske dessutom arg och förtvivlat ledsen vid minsta tillsägelse. Inte sällan råkar han i
slagsmål kanske efter att, vilket kan ha varit helt oavsiktligt, ha knuffat till någon på väg in i klassrummet. På rasten
blir problemen ibland ännu större. Han gör självmål vid fotboll, struntar i de andra barnens regler eller ”klampar på”
och går rakt in och stör deras lekar utan att märka att han orsakar irritation. Snart är han känd som någon som man
absolut inte vill ha nära sig på rasten eller i klassrummet.” (Citat sid 68 Gillberg, 1996 s 68).



DAMP barnen har ofta lågt intresse för läsning och skrivning. Efter något år i skolan
visar sig en stor del av dessa barn stora svårigheter med inlärning, läs- och
skrivsvårigheter och matematik. I tio års åldern är upp emot hälften av alla barn med
DAMP djupt deprimerade, känner att livet är meningslöst och en del tänker på
självmord. Det är vanligt att barnen visar utagerande symtom och aggressivitet. De
förstör egendom och håller sig till gäng med destruktiva förseelser. Vid 13 års ålder
har en tredjedel av barnen någon form av socialt utagerande (Gillberg, 1996. Gillberg
& Hellberg 1990).

När barnet blir äldre avtar överaktiviteten, koncentrationsförmågan förbättras och
personen får ett ökat sömnbehov. För att kunna leva med DAMP är förutsättningen en
förståelse av mekanismerna bakom symtomen. Denna förståelse måste komma under
de tidiga skolåren om den inte har kommit tidigare (Gillberg, 1996).

5.9.4 Puberteten

Hos en liten grupp av DAMP- barnen försvinner problemen, men hos den större
gruppen finns olika svårigheter kvar men ofta av lättare art. De personer med lätta
eller måttliga svårigheter mår nu ganska bra. Motoriska problem,
koncentrationsförmåga och uppmärksamhetsproblemen blir nu mindre påtagliga.
Dyslektiska- och inlärningssvårigheter finns kvar men nu är det tilläggsproblemen
som dominerar. En liten grupp försämras och några utvecklar psykoser av olika slag
(Gillberg, 1996. Gillberg & Hellberg, 1990).

Vissa barn kan i tonåren åta sig asociala beteenden som att ljuga, stjäla eller förstöra
för andra och utföra kriminella handlingar. Dessa ungdomar kan straffa ut sig och
välja en avvikande karriär. Det ingår i tonåringens självständighetsutveckling att testa
gränser, bryta mot regler och ta risker och det gör även ungdomar med DAMP
(Duvner, 1997).

Hos ADHD ungdomar förstärks risktagandet och de har behov av intensiva spännande
upplevelser. Deras impulsivitet och bristande förmåga att förutse konsekvenser
stärker detta. Risken för asocialt beteende ökar om föräldrar och omgivning inte
förstår problematiken. Impulsiviteten och spänningsbehovet eller känslor av avvikelse
kan göra att personen använder eller drivs till att prova på droger och alkohol (Duvner,
1997).

5.9.5 Vuxen ålder

En del vuxna personer med DAMP klarar sig bra, kanske inte helt problemfritt men de
fungerar. Vissa möts av motgångar och hamnar i missbruk, psykisk sjukdom eller
kriminalitet. Det är vanligt att dessa personer inte har några vänner. Många har gott
självförtroende, vissa har alltid haft det medan andra har fått kämpa sig till det.
Många lever i parrelationer, majoriteten bildar familj och har egna barn. Det är tydligt
att tidiga insatser ger bättre prognos för dessa personer som vuxna (Gillberg, 1996.
Gillberg & Hellberg 1990).

Vuxna personer med ADHD är ofta impulsiva, rastlösa och fungerar ojämnt från dag
till dag. Vissa har kvar koncentrationssvårigheter men det visar sig inte så ofta längre.
Relationsproblem är vanliga hos dessa personer. Vanligt är också att de saknar
tålamod och har en låg toleransnivå för frustration.



Vuxna personer med ADHD har svårt att hålla tider, överenskommelser, att
underordna sig regler och styrning av andra vilket gör att de ofta byter arbetsplats.
Dessa problem gör att många vuxna med ADHD ofta är egna företagare. Då kan de
använda sin intensitet på ett produktivt sätt. Det är vanlig att dessa personer ofta
jagar spänning och stimulans.
Vuxna personer med ADHD känner ofta att de misslyckas, oberoende av vilka resultat
personen i fråga har uppnått.
Alkohol och annat drogmissbruk är vanligt, vilket framför allt gäller dem som inte fått
adekvat hjälp tidigt i livet (Duvner, 1997. Iglum 1997).

5.10 Orsaker

Orsaken till DAMP/ADHD sägs till 50% vara ärftlighet och 30% orsakad av ren hjärnskada och hos 20%
är orsaken helt oklar. En stor fråga är varför dessa diagnoser drabbar fler pojkar? Man tror att flickor är
tidigare i sin generella mognad än pojkar, de är tidigare i sin språkliga utveckling, de är mer
välkoncentrerade, mindre aggressiva och stökiga än pojkar i samma ålder. Pojkar har en generellt senare
hjärnmognad. Det gör att det tar längre tid till dess hjärnan är färdigutvecklad. Det ger längre risk för
skador. Pojkar har av oklar anledning större risk till skador under förlossningen (Gillberg, 1996. Duvner,
1997).

Hjärnskador kan ha orsakats av stor förbrukning av alkohol och storrökning under graviditeten med mer
än 15 cigarretter /dag under hela graviditeten (Gillberg, 1996. Duvner, 1997). Även narkotika, läkemedels
missbruk och långvarig medicinering kan vara orsak. Det finns ett stort antal faktorer som kan vara orsak
till DAMP/ADHD under graviditeten och det kan vara det som medför negativt inflytande på
moderkakans utveckling och det kan vara diabetes, hjärt- och njursjukdomar och graviditets förgiftning.
Vid förlossningen kan barnet drabbas av syrebrist som kan vara en bidragande orsak (Gillberg, 1996).
Mindre vanliga orsaker kan vara för tidig födsel med vikt under 1500g eller att barnet varit underviktigt
gentemot graviditetslängden (Duvner, 1997). Hjärninflammation efter mässling, påssjuka, vattenkoppor,
kikhosta, herpes, borrelia infektion efter fästingsbett kan ge upphov till DAMP symtom. Allvarliga
traumatiska hjärnskador följs ofta av koncentrationssvårigheter (Gillberg, 1996).

Diagnosen MBD som betyder minimal brain dysfunktion som betyder att orsaken till diagnosen är en
hjärnskada. När detta inte kunde bevisas blev man tvungen att lämna det antagandet. Nu har man genom
forskning kommit fram till att det dessa diagnoser orsakas av  svikt eller brist, som gör att vissa
hjärnfunktioner går långsammare än normalt. Oron hos personerna med DAMP/ADHD förklaras genom
att hjärnan måste hålla sig vaken. Det är därför central stimulerande medel fungerar annorlunda på dessa
personer. Genom att hjälpa till att hålla hjärnan vaken så får dessa personer en förbättrad uppmärksamhet,
bättre uthållighet och kommer lättare till ro (Iglum, 1997).

Vid olika hjärnfunktionsstudier har man upptäckt att personer med dessa problem har en nedsatt aktivitet
av blodflöde och ämnesomsättning i hjärnstam, mellanhjärna och pannlober. Det märks vid uppgifter som
kräver uthållighet och uppmärksamhet. Höger pannlob aktiverar och lagrar minnen och höger hjässlob är
viktig för att hålla en stor mängd information aktuell i arbetsminnet. Här har det visat sig att personer med
DAMP/ADHD har lägre aktivitet än normalt. Bakom DAMP/ADHD symtom tror man att det ligger en
avvikelse inom de nervbanor som använder dopamin, noradrenalin och serotonin som signalsubstanser.
Nervbanor som reglerar aktivitetsnivån i denna process använder signalsubstansen noradrenalin. De
signalsubstaner som är betydelsefulla för inpulshämning är serotonin och dopamin. Balansen mellan
signalsubstanserna påverkas vid behandling av centralstimulerande medel. I studier kan man då delvis se
hur aktiviteten normaliseras i dessa nämnda områden (Iglum, 1997. Duvner, 1997).



5.11 Medicinering

5.11.1 Centralstimulerande medel

Det finns ingen medicin som botar DAMP/ADHD men symtomen kan lindras avsevärt, men det är viktigt
att barnet ändå måste träna social kompetens (Iglum, 1997).
Vissa mediciner framförallt centralstimulerande medel har en positiv effekt vid DAMP under ett
korttidsperspektiv. Läkemedelsverket beviljar ogärna licens för medicinen eftersom de är rädda för
missbruk av medlen. I Sverige ger man först och främst medicinbehandling till barn som har mycket svår
DAMP, som man inte kan ge någon bra hjälp med pedagogiska insatser, sjukgymnastik och psykologiska
stödinsatser.
Det är viktigt att biverkningarna är kända för de som ska börja medicinera. Biverkningar kan vara
viktminskning, aptitproblem, huvudverk, magverk, tics, humörsproblem, insomningssvårigheter och
minskat sömnbehov är vanligt men de går att hantera genom justering av mängd medicin, annan
medicinering och intagstillfällen (Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Iglum, 1997). En biverkning kan vara att
personen slutar växa på längden, men växandet kommer igång igen när medicinen slutar tas t.ex. vid
uppehåll under sommarloven (Iglum, 1997).

Centralstimulerande medel ökar vakenheten i det centrala nervsystemet. När vakenheten ökar så ökar
också koncentrationsförmågan. När koncentrationen väl har ökat kan dessa personer kontrollera sin
aktivitetsnivå och sitt beteende bättre. Detta gör då att inlärningsförmågan ökar.

Medicinering med centralstimulerande medel har en kortvarig effekt och måste tas regelbundet. Doserna
är mycket små och ges 2-4 ggr/dygn. Preparatet som tas i tablettform, löses upp i magen och kommer
snabbt ut i blodet och verkar efter1/2 – 1 timme. De verksamma ingredienserna bryts snabbt ned och
försvinner ut ur kroppen via urinen och dagen efter finns inga kvarstående effekter. Verkningstid är ca 4
timmar (Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Iglum, 1997).
Med kontroll av medicinen och noggrannhet med angivna doser finns ingen risk för narkotika beroende.
Det finns inte heller någonting som talar för att dessa personer har ökad risk för missbruk i vuxen ålder
(Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Iglum, 1997). Medicinering ger istället bättre prognos och barnet får en
chans att fungera mer normalt och anpassar sig bättre till samhället och det sociala livet (Duvner, 1997.
Iglum, 1997).

Varje år bör man göra ett avbrott i medicineringen.
(Gillberg, 1996. Duvner, 1997).

5.11.2 Antidepressiva medel

Antidepressiva medel förekommer vid lindring av DAMP/ADHD problematik. Medicinen har ingen
botande effekt. Det tar lång tid innan dessa ämnen försvinner ur kroppen. Även dessa mediciner ges i
tablettform. Biverkningar kan förekomma och då med dåsighet, oro, sömnsvårigheter, sämre aptit,
viktminskning, förstoppning och muntorrhet (Iglum, 1997).

Dessa preparat innehåller inget amfetamin och är helt fritt från beroende effekter. De intagna på häktet i
Karlstad erbjöds under en ett års tid prova ett antidepressivt medel. Redan efter någon vecka upplevde de
förbättringar genom att de blev lugna och harmoniska. De intagna upplevde att effekten minskade efter en
tid (Meyer-Lie, Runt i krim, 2000:8).



5.12 DAMP/ADHD barnets familj

Flera författare redovisar flera fall där de uttrycker familjens stora svårigheter med att ha ett
DAMP/ADHD barn vid möten med andra människor i t.ex. affären eller i sociala sammanhang.

Johans framfart, är ett av de större samtalsämnena i vårt område. Jag gjorde allt i
min makt för att hålla honom lugn, eller en bit från andra barn. Ändå var han
mycket nära att skalpera en liten flicka i sandlådan. På ett ögonblick hade han
ryckt loss en stor tuss av hennes hår och då satt jag ändå på en armlängds
avstånd. Jag hann aldrig fram. Ville han åka rutschkana och det var kö, slet han
bort barnen som stod före. Det spelade ingen roll om de var större eller mindre
(Gravander & Suominen, 1998 s.49-50).

Vid ett tillfälle var vi inne i en skoaffär. Johan lyckades riva med en hel hylla
med skor, trots att han satt fastspänd i sin paraplysulky. När jag trodde att jag
blockerat honom, krånglade han till det genom att baklänges sparka fart och
dunka in i hyllorna. Richard hjälpte honom så gott han kunde och jag fick helt
enkelt lämna affären utan skor (Gravander & Suominen, 1998 s. 57).

Det var samma visa i mataffären. Det var en mardröm att gå och handla. Fick
Johan en ”kall korv i handen” vid charkdisken, överlevde jag tills den var
uppäten, sedan började hornen växa fram igen. Han ryckte åt sig alla varor han
kom åt och kastade dem på golvet. Jag fasade för marmeladhyllan med sina
glasburkar varje vecka. Mjölkkylen var inte bättre (Gravander & Suominen,
1998 s. 58).

Var det ett vanligt kalas satt jag alltid som på nålar, beredd att rusa omkring och
rädda kristallvaser eller andra fina ”leksaker” som riskerade att krascha i
händerna på min son. Nej, jag stannade helst hemma där det var kliniskt rent från
dyrbarheter i barnhöjd (Gravander & Suominen, 1998 s 49).

Familjen är betydelsefull för DAMP/ADHD barn. En välfungerande familj har stor betydelse för
utvecklingen av psykisk hälsa. Negativa ord och negativt tjat kan leda till ökade sociala
beteendestörningar, vilket är en risk om familjen inte får hjälp att förstå problemet (Gillberg, 1997).

Många föräldrar känner att de inte blir förstådda och tagna på allvar. Ofta får familjen
höra att deras barn är ouppfostrade. Det kan kännas svårt för anhöriga när detta
problem förklaras med lättja, ovilja och dålig uppfostran. Vissa föräldrar har tidigt
anat att barnen har ett avvikande beteende medan vissa inte har anat det alls
(Gravander & Suominen, 1998. Iglum, 1997).

Barn med DAMP/ADHD beskrivs ofta som en gåta av sina föräldrar, som det inte finns
en lösning på. Vi kommer inte att finna lösningen i vårdformer eller genom att bevisa
vilka påståenden om DAMP/ADHD som är rätt. Många säger att det känns som om
dessa barn kryper innanför skinnet på dem, eftersom de ofta är så distanslösa.
Familjen behöver få hjälp så att de inte tror att konflikterna beror på dem utan som en



följd av den svåra situationen av att ha ett barn men dessa diagnoser och få möjlighet
att ta det lugnt för att orka med.

Genom att familjen får hjälp av professionella som ger olika infallsvinklar på problemet
kan det ge dem stor hjälp, men det kan också göra dem osäkra av att inte veta vem de
ska lyssna på. Många kan bli osäkrare när det är fler inblandade (Gravander &
Suominen, 1998).
Exempel på professionell hjälp kan vara: när modern känner att det inte står rätt till
med barnet tar hon kontakt med BVC och om barnet vid 3-4 års ålder visar tecken på
koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet får de en remiss till centralsjukhuset och
får ev sätta in stödåtgärder som t.ex. en specialplats på daghem. Det är vanligt att det
är modern som har satt sig in i problemet och det resulterar lätt i att fadern känner sig
åsidosatt genom moderns oro över barnets problem och känner att de är överdrivna.
Det kan i sin tur leda till familjerådgivning. Modern kan till och med ge upp sin
yrkeskarriär för att hjälpa barnet.

Barn med dessa problem retar lätt upp sina föräldrar som till slut tar till hårda ord
och bestraffningar som de ångrar och får skuldkänslor för. Detta utnyttjar gärna
barnet och spelar ut föräldrarna mot varandra och får på så sätt sin vilja igenom.
Barnet kan genom hot och beteende styra över familjens liv. Föräldrarna har rätt till
mycket stöd både ekonomiskt och i familjefunktionen.

Familjen får ofta anpassa sig till ADHD barnet och mycket kretsar runt just detta barn för att vardagen ska
bli dräglig. Detta kan stärka barnets självcentrerade sätt. Vissa kan lätt känna sig som betydelsefullast i
värden. Misslyckanden är utmanande för den egentligen sköra självkänslan. Barnet kan lätt bli rasande vid
misslyckanden och kan utveckla strategier för att undvika dessa situationer. Aggressivitet är vanligt bland
DAMP/ADHD barn och kan vara ett inlärt sätt att skydda sin självkänsla och integritet. Dessa barn kan
genom sin irritation, aggressivitet, impulsivitet och överaktivitet motverka lugn och fysisk kärleksfull
omvårdnad som det egentligen behöver.

Ett forskningsprojekt har visat att föräldrar pratar mindre med dessa barn och ger dem mindre fysisk
omvårdnad och mindre känslomässig värme i kontakten. Detta kan ändras genom medicinering av barnet.
När barnets beteende förändras så ändras även föräldrarnas beteende gentemot barnet. Detta visar på hur
viktigt det är att lyssna på föräldrarnas oro över barnets beteende (Duvner, 1997).

Föräldrarna måste lära sig att utforma handlings strategier. Genom att ha ett barn
med DAMP/ADHD gäller det att göra en omtolkning och leva här och nu. En positiv
attityd är viktig för både familj och barn. Det gäller att fokusera på det positiva, med
tyngdpunkt på välbefinnande istället för status eller ekonomi. Dessa barn är i starkt
behov av kontinuitet, stadga, struktur, fasta ramar, stabilitet, fasta rutiner som rör
tid, plats, personer och aktiviteter, som ger dem trygghet (Iglum, 1997).

Familjen lär barnet att tackla problem, därför är det viktigt att de stöds som eniga
beslutsfattare och att de har rätt att tänka på sig själva. Det skapar en god grund i
barnets uppväxt. Kontinuitet, struktur, regler och uppfostringsätt ska vara individuellt
anpassade för just den här familjen. Barnet måste veta vem det är som bestämmer.
Ett barn med denna problematik kan också skapa dåliga föräldrar (Gravander &
Suominen, 1998). Föräldrar kan få råd genom kontakt med en föräldraförening där de
får träffa andra i samma situation. (Gravander & Suominen, 1998. Iglum, 1997).

5.13 Var kan man söka hjälp?



Om familjen och läraren misstänker att barnet har DAMP/ADHD och inte fått hjälp tidigare, kan föräldrar
och lärare vända sig till skolläkaren, skolsköterskan eller skolpsykologen. Varje skola har dessa personer
knutna till sig.

Barnhabilitering finns vid barnmedicinska kliniker eller på sociala nämnden i de flesta landsting. Hit kan
man på många håll söka själv, men ofta krävs remiss. Den kan man få från t.ex. skolläkaren. Här kan
DAMP barnet framförallt få hjälp om han har stora svårigheter att kontrollera motoriken.

Barn- och ungdomspsykiatri finns i alla landsting och hit kan man söka själv, med eller utan remiss,
särskilt om psykiatriska problem dominerar (Gillberg, 1993).

5.13.1 Vad kan familjen få för stöd?

Barnet kan få medicinskbehandling vilket i många fall kan hjälpa hela familjen. Familjen kan få tidig
information genom bl.a. stödföreningar som kan ge utbildning för hela familjen t.ex. en familjevecka.

Familjen kan få psykologiskt stöd i form av samtal hos barn läkare, distriktsläkare, psykolog, barn
psykiater eller vuxen psykiater (Gillberg,1996. Duvner, 1997).

Dessa barn kräver ofta ständig tillsyn och därför kan föräldrar få hjälp med avlösarservice (Duvner, 1997).

5.14 Samarbete skola och familj

Hur barnet ska klara sig i framtiden är i stor utsträckning beroende av föräldrars,
syskons och omgivningens inställning och insatser, som kombineras med
expertkunskap från bl.a. skola.
Föräldrar är experter på sina barn och läraren är den professionella parten, därför är det viktigt att man ser
det som en resurs och inte motarbetar varandra. Samarbetet mellan skola och föräldrar ska ske med
utgångspunkt i barnets behov. Det ska vara en utmaning för båda parter att ge barnet redskap för att
lyckas. Skolan ska bemöta föräldrarna positivt och stödjande och främja god kontakt mellan båda parter.
Är föräldrarna positiva till skolan kan man nå långt i arbetet med barnet. Ett bra tips är att skicka en
loggbok mellan skola och hem. Det är viktigt att man inte bara skriver om negativa saker som har hänt
utan det är viktigt att det positiva kommer fram, även om det bara är små bagateller. Något som kan hjälpa
barnet i skolan är öppenhet i klassen men det kräver föräldrars godkännande (Iglum, 1997. Gravander &
Suominen, 1998).

5.15 Hur kan vi hjälpa barn med DAMP/ADHD i skolan?

Undervisningen måste ske på dessa barns villkor och ge en möjlig praktisk och
konkret yrkesutbildning utan att de behöver läsa de ämnen som innebär stora hinder
för dem. Dessa barn ska inte bara behöva rätta sig efter vårt samhälle, utan lika
mycket tvärt om, så måste samhället se dessa specialbehov (Gravander & Suominen,
1998).

Barn med DAMP/ADHD har ofta otillräckliga kunskaper. Det är viktigt att skolan förstår problemen och
inte missförstår svårigheterna och ser dessa barn som fyllda av lättja, dumhet och elakhet. Utan att de
lever i en förvirrad och förtvivlad värld och behöver mer förståelse. Om barnet bara får höra negativa
uppmaningar och klagomål bidrar det till att barnet inte utvecklar en positiv bild av sig själv vilket lätt
leder till lågt självförtroende och depression. Barnet känner sig då annorlunda och kan inte motsvara
förväntningarna eller kraven. För att kunna hjälpa barnet i skolan måste läraren vara medveten om både



barnets svårigheter och starka sidor (Gillberg, 1996. Iglum, 1997). Det är viktigt att man i skolan ej
kämpar för länge utan att be om råd och hjälp (Iglum, 1997).

5.15.1 Stor eller liten grupp

Relationen och personkemin mellan barn och lärare är viktig. Särskilt när man arbetar
med ett barn med DAMP/ADHD. Det är då bättre att byta klass om läraren och barnet
inte fungerar ihop (Duvner, 1997). Dessa barn behöver andra pedagogiska insatser när
de har svårt att tillägna sig undervisning i stor klass utan särskilda åtgärder.
Majoriteten skulle behöva hälften eller mer av skolundervisningen enskilt eller i liten
grupp. 6-12 barn i samma grupp är bra för många med DAMP/ADHD. Personlig
assistent är en tillfällig lösning förutsatt att den pedagogiska kompetensen finns.
Assistenter är ett medel för att barnet ska kunna vara i stor klass men det är inte
alltid inlärning egentligen sker (Gillberg, 1996). Ett DAMP barn kan behöva en liten
grupp inte bara i skolan utan även på daghemmet och i förskolan. Det är viktigt med
lugn och ro, minskade störningsmoment som ljudnivå och synintryck och att barnet
kan få uppmärksamhet för att lyckas. Det är alltid en stor risk att dessa barn inte
lyckas och misslyckandet berör både prestationer, relationer, och som leder till att
barnet blir olyckligt, missmodigt, störande och aggressivt. Det bildar en ond cirkel och
barnet blir antingen busungen eller en som är skygg och ensam (Rydefalk & Frisk
1979. Duvner, 1997).

5.15 2 Klassrummets utformning

Barn med DAMP/ADHD behöver vara i ett stimuli fattigt klassrum med få bilder på
väggarna, låg ljudnivå och jämn belysning. Det ska finnas så lite som möjligt som
barnet kan lockas lägga sin uppmärksamhet på. Detta kan vara mycket individuellt.
Klassrummet ska vara välorganiserat och med sakerna på samma plats så att eleverna
vet var de finns. För många elever är det viktigt att de placeras nära läraren i
klassrummet helst alldeles intill katedern där han inte distraheras lika lätt och läraren
kan lättare uppmärksamma koncentrationssvackor och missförstånd. Vissa elever bör
sitta längst bak i klassrummet utan personer bakom sig som kan kännas störande
(Iglum, 1997. Duvner, 1997). Antihalkmaterial kan vara till stor hjälp på bänkskivan.
Det hjälper eleven att hålla papper och böcker på plats (Gillberg & Hellgren, 1990).
Hjälpmedel som pennkragar en anpassad bänk eller stol kan vara till stor hjälp
(Gillberg, 1996).

5.15.3 Läromedel

Vissa läroböcker har för mycket färg och detaljrika bilder för ett barn med koncentrationssvårigheter.
Relationerna som rör figur och bakgrund kan vara störande för dessa barn. Färg- och detaljrika böcker är
mer förvirrande än motiverande. De läroböcker som inte håller måttet, kan läraren anpassa till eleven
genom att klippa och klistra (Iglum, 1997). Färgkodade böcker som t.ex. matematik i viss färg, kan vara
till stor hjälp för eleven (Duvner,1997).
Linjerade och rutade papper med förstärkta linjer kan vara till stor hjälp. Vid läsning är det ett bra tips att
skärma av texten med ett fönster klippt i papper. Det tvingar barnet att koncentrera sig på texten (Gillberg
& Hellgren, 1990).



5.15.4 Motivation

När motivationen och energin inte räcker till fångas personen av olika intryck runt
omkring barnet och de agerar direkt på dem. DAMP/ADHD barnet orkar sällan lägga
ner tillräcklig möda på det aktiva tankearbete som det innebär att plugga in fakta. Till
tankearbete krävs motivation vilket brister hos yngre barn och tonåringar. Personer
med DAMP/ADHD har svårt att föreställa sig en lösning på en arbetsuppgift och hur
delmomenten ska gå till så att målet nås. Dessa personer kommer därför inte igång
med arbetsuppgifter och klarar inte av att slutföra dem. De har svårt att organisera
sitt arbete och att motivera sig för träning av rutinartade arbetsuppgifter för att nå
långsiktiga mål. De har mycket svårt att hålla kvar uppmärksamheten eftersom de är
mycket avledbara. Tydlighet kan ges genom avgränsande arbetsuppgifter gärna med
belönings aspekt som uppmuntrar motivationen (Gillberg, 1996. Duvner, 1997).

Motivation och intresse väcks genom att läraren bygger på nyfikenhet, omväxling och
snabba lustfyllda resultat, så att eleven får en känsla av att klara uppgiften (Duvner,
1997. Iglum, 1997). En  aktiv konkret, experimenterande inlärningssituation motiverar
dem som har svårt med stillasittande, intellektuellt och verbalt arbete (Duvner, 1997).

5.15. 5 Vad bör läraren tänka på?

Alla barn med DAMP/ADHD är individuella och behöver olika sorters hjälp och stöd.
Det gör att det inte finns några färdiga lösningar. Åtgärder och insatser ska göras på
lärarens kunskap om just denna särskilda elev som ska kombineras med kunskap om
vad problemet är, special pedagogiska insatser, människokunskap och sunt förnuft
(Gillberg, 1996).

Diagnosen bör ge ett avstamp för arbetet med problemen. Situationen ändras efter ett
par år. Vissa problem har minskat medan vissa har tillkommit. Barn med ADHD eller
DAMP ska därför ha rätt till åtgärder och regelbunden uppföljning på samma sätt som
andra handikappade. Det är viktigt att möta barnet utifrån dess förutsättningar genom
krav, bemötande, miljö och pedagogik. Förhållningssättet ska byggas på en positiv
relation. Varje människa söker bekräftelse, vill bli uppmärksammad, känna sig
omtyckt och att hon duger.

Man måste tro på att ett åtgärdsprogram för ett barn med DAMP/ADHD ska fungera.
Då kommer resultaten att bli bra. Det är inte alltid man lyckas till 100% med att
hjälpa alla dessa barn (Iglum,1997).

När läraren kan vara ensam med barnet brukar allt fungera bättre. Det ger roliga
minnen av äventyr och mysiga stunder tillsammans och det hjälper arbetet (Duvner,
1997. Gillberg, 1996).
En modell som beaktar helheten är den bästa och den kombineras med ett gott
samarbete med föräldrar. Genom att stödja barnets starka sidor och se de som en
tillgång och  kompensera med hjälpmedel för de svaga sidorna stärks barnets
självförtroende. Som lärare bör man påpeka barnets framsteg för eleven. Det är viktigt
att barnet lär sig så mycket som möjligt vilket också stärker självförtroendet och ger
barnet en bättre diagnos. Då får barnet samma förutsättningar som andra jämnåriga
(Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Gravander & Suominen, 1998. Iglum, 1997).

Det är vanligt att lärare uppmärksammar det oönskade beteendet och inte säger
någonting när barnet beter sig väl. Välj därför ut ett problem eller ett beteende och



arbeta med att förändra det utan att sätta för höga mål. Barnet måste kunna lyckas
(Duvner, 1997).

Det eleven gör som vi uppfattar avvikande är normalt i situationen som eleven uppfattar den. Då blir det
viktigare för läraren att förstå elevens tolkning för att förstå det avvikande. Som lärare kan man då
använda sig själv som referensram och ställa sig frågan hur skulle jag ha upplevt situationen och hur
hanterar jag den. Det som vi upplever som en överreaktion hos eleven kan vara dennes sätt att dölja sårad
stolthet. Om man ska leda eleven till rätta behöver det inte göras med publik och åhörare. Eleven ska inte
behöva förlora ansiktet. Vända problemets infallsvinkel till något positivt skapar motivation (Iglum,
1997).

Ofta kan ett DAMP/ADHD barn bara koncentrera sig i någon minut i taget i de tidiga
skolåren. För att hjälpa dessa barn krävs det fantasi och förmåga att anpassa
uppgifterna så att de blir möjliga att genomföra och då kan det krävas många pauser.
Aktivitetsbyten bör göras, så att lugna och stilla situationer varvas med fysiskt
krävande (Gillberg, 1996).

En inbyggd belöning kan vara bra att använda, men man ska också vara beredd på att
barnet kommer att misslyckas med det som bestämts genom sina impulser. Man ska
då inte bli irriterad och besviken utan var medveten om personens svårigheter. Ligg
steget före och förebygg misslyckanden genom att tänka ut i förväg vad det kan uppstå
för problem och förbered barnet på de situationer som brukar orsaka problem. Beröm
och belöna direkt och konkret. Efter hand kan man minska berömmet till en mer
vanlig nivå (Duvner, 1997).

Det är viktigt att dessa elever känner trygghet, att de blir positivt inställda till skolan
och känner tillit till de vuxna. Tydliga överenskommelser om förhållningssätt, regler,
normer och struktur hjälper dessa elever mycket. Eleverna ska vara medveten om
dessa och vara införstådd med konsekvenserna (Iglum, 1997. Duvner. 1997).
Konsekvenserna ska komma direkt efter det negativa som har hänt (Gillberg, 1996).
När man sätter upp gränser är det viktigt att alla klarar av att upprätthålla dem och
att eleverna klarar att hålla sig inom dem.

Men kan gärna vara övertydlig och därmed undvika diffusa eller dubbla budskap.
Använd kortfattade tydliga instruktioner via både syn och hörsel (Gillberg, 1996). Var
tydlig och se till att ha uppmärksamhet innan direkta instruktion ges. Dessa barn har
svårt att göra två saker samtidigt (Duvner, 1996).

Dessa personer måste bli bemötta med värme och förståelse så att de känner att det är
någon som bryr sig om dem, trots fula ord. Det är viktigt att tänka på att undvika
negativa tilltal som t.ex. det är bättre om du gör så här istället. Oplanerade
känsloutbrott från vuxna kan bidra till en upptrappning av problemen. Räkna då
istället till 10 och ta ett djupt andetag (Iglum, 1997).
Det är inte kunskap som saknas utan förmågan att utföra det de vet är riktigt. Slå inte
näven i bordet och höj rösten det leder bara till ångest och osäkerhet. De kan då också
reagera med panik.

Det är viktigt att barnet vet att jag tycker om dig men inte alltid det du gör. Orsaker
ska redas ut efter ett aggressivt utbrott (Iglum, 1997. Gillberg, 1996). Inled inte en
argumentation när barnet är upprört. Istället bör man dämpa rösten, sänka röstläget,
tala melodiskt och röra sig långsammare. Be om hjälp så att du orkar med att hjälpa
barnet och inte fastnar i besvikelser (Duvner, 1997).



Om man kan avvärja problem innan de uppstår så besparar vi mycket frustration. Misslyckanden kan
undvikas genom att inte försätta barnen i svåra valsituationer. Konflikter och negativt beteende kan
undvikas genom att barnets uppmärksamhet riktas mot något intressant eller ett aktivitets
byte. Låt barnet gå ett ärende, det är ett bra avbrott i undervisningen och ett sätt att ligga steget före eleven
innan uppmärksamheten tar slut. Som lärare bör man göra en kartläggning av beteendet med konkreta
beskrivningar om när, hur och tillsammans med vilka personer det oönskade beteendet träder fram. Vad
har skett strax innan och vad händer efteråt.

Dessa personer måste förberedas väl inför förändringar. Men ska inte lova något man inte har kommit
fram till i arbetslaget. Alla måste arbeta på samma sätt med barnet och kontinuitet bland personer i dess
närhet är mycket viktigt (Iglum, 1997. Gillberg, 1996. Gillberg & Hellgren, 1990. Duvner, 1997.
Gravander & Suominen, 1998).

Personer DAMP/ADHD har svårt att använda tidigare erfarenheter sk.
generaliseringssvårigheter. Varje situation är för dem helt ny. Mer än hälften av alla
personer med koncentrationssvårigheter har också minnes problem. Minneslistor och
tabeller är bra att använda som konkreta påminnelser. Ett arbetsschema gör dagen,
veckan överskådligt. Det kan göras gärna med bild och skrift och det kan inte vara för
varierat utan invant och förutsägbart så att det ger trygghet och främjar
koncentrationen.
Största delen av stoffet ska vara känt. Eleven känner en trygghet i det förutsägbara. Det är viktigt att
eleven endast får en uppgift i taget. Ibland behöver man berömma ett bristfälligt arbete för att nästa gång
uppmuntra eleven till större ansträngningar. Många har bristande tidsuppfattning och lär sig förstå
klockan sent. Det gör att de inte känner på sig hur lång tid det gått. Arbetsuppgifter blir då
svåröverskådliga (Iglum, 1997. Duvner, 1997).

För att hjälpa eleven kan man minska läxornas omfattning till en nivå där eleven känner att den kan bli
klar. Läxorna bör ges för en dag i taget. Barnet behöver ofta hjälp med läxstrategier som t.ex. tid och
plats. Läraren och föräldrar kan tillsammans komma överens om hur läxläsningen ska ske och komma
fram till en bra, lugn plats och en tid så inget annat viktigt sker just då. Tid och plats ska vara
återkommande från dag till dag.

Gå ut på rast och komma in från rast är kritiska tidpunkter med konflikter för barn med DAMP/ADHD.
Det kan vara svårt att avsluta en aktivitet när klockan ringer. Lärare eller assistent kan då gå ut någon
minut innan klockan ringer eller kalla in barnet lite efter de andra för att undvika konflikter. Social träning
bör börja i små grupper, för att sedan gå mot ett större sammanhang (Iglum, 1997).

Man bör tänka på att inte jaga ett barn som rymmer om det inte riskerar fara. Om barnet sticker bör den
vuxne lugnt närma sig barnet och säga att man går tillbaka och förväntar sig att barnet följer efter. Barnet
bör mottas positivt när det återvänder (Gillberg & Hellgren, 1990)

5.15.6 Motorik

Det är viktigt för dessa barn att man stimulerar motorik och kroppskontroll (Gillberg &
Hellgren, 1990). Det går utmärkt att träna motorik genom klassrummet som
hinderbana. Då kan man träna begrepp som över, under, bakom och framför. Det är
något som är roligt för hela klassen. Avslappning är också något som hela klassen kan
tycka om. Köksträning i skolan och hemma kräver motorik. Här kan barnet hacka,
skära, vispa, duka etc. (Iglum, 1997). Motorisk träning måste uppfattas som positivt
och misslyckanden måste undvikas. För vissa kan det vara en befrielse att slippa
gymnastiken om personen blivit hånad eller mobbad. Det kan vara en orsak till
skolvägran. Om barnet befrias är det viktigt att det får andra möjligheter till rörelse,
konditions- och styrketräning på sin fritid eller under skolaktiviteter, då på ett positivt
sätt (Gillberg, 1996).



5.16 Positiv omformulering

När man talar om och beskriver ADHD och DAMP är det ofta bara personens svårigheter som blir
belysta. Det är också viktigt att försöka vända dessa personlighetsdrag till positiva tillgångar. När man har
gjort det påverkas den egna attityden mot barnet. Barnet känner sig då mer omtyckt och känner att det
duger. Med detta vinner man inte bara självkänsla hos barnet utan även samarbetsvilja (Duvner, 1997.
Gillberg & Hellgren, 1990. Iglum, 1997).

Personer med DAMP/ADHD både vuxna och barn, har många positiva personlighetsdrag som nyfikenhet,
spontanitet och kreativitet. De har lätt att dra igång aktiviteter och projekt med stor energi när det är något
som roar dem. Det gäller då att ställa sig frågan: Hur kan man ta tillvara på dessa tillgångar i t.ex. skolan?
(Iglum, 1997).

Exempel på alternativa tolkningar av personlighetsdrag kan vara:

Negativa Positiva

Överaktiv Intensiv, energisk

Impulsiv Spontan, flexibel, oförvägen, idérik och
kreativ

Otålig Nyfiken intresserad

Lätt avledbar Associationsrik

Kort uthållighet i intellektuella uppgifter Konkret inlärningsstil, storuthållighet i självvalda
aktiviteter

Egoistisk Individualist. Går sin egen väg. Ledare

(Duvner, 1997 s. 93-94).

Kraven på alternativa strategier för inlärning när det gäller barn med koncentrations-
svårigheter ger nytänkande. Genom att koncentrera sig på möjligheter kan man
komma långt. Det är viktigt att tro på personerna med DAMP/ADHD. De kan gå långt.
Mycket talar för att August Strindberg och Gustav Fröding i barndomen hade MBD
(Gillberg & Hellberg, 1990).

5.17 Alternativa behandlingsformer

5.17.1 Musik



Musik kan verka lugnande och dämpande. Den kan väcka en behaglig trygghet och rofylld känsla. Många
barn lär sig bättre med musik i bakgrunden (Duvner, 1997).

5.17.2 Massage

Massage har genom sin beröring en lugnande effekt. Överaktiva och överretbara
personer kan vara beröringsöverkänsliga. Massage kan då uppfattas obehagligt och
det kan leda till aggressivitet. Därför är det viktigt att öva upp toleransen. Barn med
beröringskänslighet kan hjälpas genom regelbunden kraftfull massage till en början på
ryggen. Stor erfarenhet av ADHD barn visar att de tycker om och behöver
massagestunder.

Massage kan även användas i ett våldsförebyggande arbetssätt och i
specialundervisningsgrupper för barn med ADHD/DAMP och på skoldaghem. Tanken
är att man inte slår den man har masserat.

Att utföra massage är en bra motorisk träning. Lätt hårdhänta snabba, ryckiga i beröringen. De kan då
börja massera en vuxen. Finns det redskap som bollar etc att massera med underlättar det för de hårdhänta
(Duvner, 1997. Iglum, 1997).

5.17.3 Fettsyror

Gamma-Linolensyra är ett kosttillskott i form av gurkörtsolja eller jättenattljusolja. Fleromättade fettsyror
från växter och från fisk är viktiga för nervsystemet. Det ger lindring av överaktivitet, i många fall
koncentrationssvårigheter och affektsutbrott. 1/3 del som använder detta tillskott når en effekt inom 2-3
veckor och ibland senare. Beteendet brukar märkas efter 3-7 dagar efter avslutad tillförsel av preparatet
men kan även komma senare Varje år görs ett uppehåll på 2-4 v. för att se om behovet av fortsatt
behandling behövs
(Duvner, 1997).

5.17.4 Antroposofi

Antroposofi är basen i läkepedagogiken och den utvecklades av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925).
I början av 1900-talet presenterade Rudolf Steiner en forskningsmetod vilken inbegriper iakttagelser som
går utöver det som kan vägas och mätas. Denna metod kom att kallas antroposofi (grekiska för visdom om
männinskan). Den naturvetenskapliga forskningen kompletteras med andevetenskaplig forskning och
detta för att nå de själsliga och andliga kvalitéerna (Liljeroth 1994).

Rudolf  Steiner såg tidigt problemet med en materialisk naturvetenskap som förnekar människans själsliga
och andliga dimensioner. För att förstå människan behöver man på ett tvärvetenskapligt sätt ”förena”
naturvetenskap, humanism med en andlig forskning. Det behövs en metod för att forska i det inre och en
av forskningsmetoderna är antroposofi. Varje människa bär på möjligheten att utveckla sina slumrande
anlag, men dessa anlag kan bara utvecklas i frihet och med ett klart tänkande (Vad är antroposofi? 1996.
Kjellström, 1996. Mikaelgården).

I sin kunskapsteori beskriver Rudolf Steiner människans tänkande som en process som äger samma grad
av verklighet som iakttagelsen av sinnevärlden. Tänkandet är en del av verkligheten. Idéerna utgör en
översinnlig verklighet som människan är delaktig i och det är genom tänkandet. Antroposofi har fått en
mängd praktiska konsekvenser på olika livsområden som pedagogik, medicin, arkitektur, konst, jordbruk,
behandling av människor med utvecklingshinder och psykiska störningar
(Liljeroth, 1994. Vad är antroposofi? 1996. Mikaelgården).



Människan bär inom sig stora utvecklingsmöjligheter som väntar på att bli väckta. Människan är ett jag!
En individualitet! med ett själsliv som går utöver det kroppsliga. Viljan att utvecklas vidare att kämpa mot
bl a svåra hinder betecknar Rudolf Steiner som en andlig kraft i människan (Mikaelgården).

Varje människa är mer än summan av arv och miljö och utöver det har hon en andlig kärna som är utöver
våra sinnesiakttagelser och biografi (McAllen, 1996).

5.17.5 Läkepedagogik

När ett barn föds är det för oss naturligt och en självklarhet att barnet lär sig stå, gå, tala och tänka och
säga jag till sig själv. Men så föds det barn som inte följer dessa givna normer då bryter sig ur dessa
utvecklingsmönster och söker sig andra vägar.
Vad gör man då?
(C.Ritter, På väg 1986:2-3).

År 1924 höll Rudolf Steiner en läkepedagogisk kurs för några unga pedagoger som skulle börja arbeta
med barn i behov av själslig vård och detta arbete gav gott resultat och blev en början till att
läkepedagogiska rörelser startade i olika länder och världsdelar. I Sverige kom den 1935 och detta är
Mikaelgården i Järna. Det fanns fem pojkar i annan verksamhet utanför den antroposofiska rörelsen som
blev initiativ till att Mikaelgården startades (Liljeroth, 1994).

Tanken att det skulle vara möjligt att nå en positiv personlighetsutveckling för personer med psykiska
störningar var på den tiden helt osannolik. Samhället skulle då skyddas från avvikande människor och
därför byggdes specialsjukhus och anstalter. Kontrasten till detta synsätt blev läkepedagogiken som såg
varje människas lika värde och att det mänskliga livet är i ständig utveckling. Rudolf Steiners
antroposofiska synsätt säger att i själva verket bär varje människa i sig stora utvecklingsmöjligheter som
vill bli väckta. Människan är ett jag som har en andlig kraft och har viljan att utvecklas vidare. I och med
detta kom de läkepedagogiska teorierna (Mikaelgården).

Det första steget inom läkepedagogisk terapi är strävan att lära känna varandra, bygga upp ett förhållande
och en kontakt mellan barnet och den vuxne och endast genom ett nära personligt möte kan en utveckling
ske. Vägen till kontakt sker genom empati inte ytligt ”tycka synd om”. Genom empatin kan man finna
barnets andliga kärna och påbörja en gemensam vandring.
Genom pedagogiska medel ge en läkande behandling. Detta kräver då en djupare insikt i människans
friska väsen. Ur denna kan man förstå olika avvikelser, och den terapeutiska verkan som melodin, rytmen,
takten, harmonin, färgen, målningssättet, slöjden, materialen kan ge osv. Ju djupare insikt man har i de
friska barnets utveckling desto bättre kan man hjälpa det störda barnet (G.Ritter, På väg, 1975:2).

Utgångspunkter är att pedagogen är medveten om att bakom barnets abnorma beteende lever en oförstörd
själ, även om det endast kommer till uttryck på ett ofullkomligt sätt (Pache, 1974).

Det läggs ned stor kraft på gestaltning av miljön runt barnen, på arkitektur, färgsättning, trädgård och
inredning som samverkar med terapeutiska och pedagogiska insatser till en helhet. I denna helhet ingår
också föräldrar och syskon på ett naturligt sätt. Samarbetet med barnets föräldrar utvecklas hela tiden för
att skapa en öppen och förtroendefull atmosfär. Regelbundna föräldradagar och föräldramöten då man
både praktiskt och teoretiskt får bekanta sig med de läkepedagogiska läkemetoderna förekommer
(Mikaelgården).

Det är viktigt med en rytmisk gestaltning dvs en sund dagsrytm utgör ryggraden i den psykiska balansen.
De dagliga livets aktiviteter samverkar med skolans ämnen i en läkande pendling mellan aktivitet och
vila, koncentration och avslappning, social samvaro och självbesinning, humor och allvar osv. Man följer
förutom en dagsrytm, en dygnsrytm, en veckorytm och en årsrytm. Genom att fira årets fester och
högtider som därmed gör att man bärs i ett större sammanhang.



Skolundervisningen inom läkepedagogiken utgår från Rudolf Steiners Waldorfpedagogik men i
modifierad och individualiserad form. Grundtanken är att hela människan, inte bara intellektet ska gå i
skolan dvs en pedagogik som ska vara terapeutiskt verksam och därmed kunna förmedla en mångfald av
upplevelser och känslor och inte bara information. Detta är möjligt genom konsten. I den läkepedagogiska
undervisningen är färg, formövningar, rörelseövningar, sång, musik, dramatik och recitation viktiga inslag
och har ännu större utrymme än vad det finns i den vanliga waldorfpedagogiken. Genom lek, dans och
rytm läggs grunden till det kroppsliga och sociala medvetandet (G&C. Ritter, På väg, 1975:2).

Eurytmi är en rörelsekonst som Rudolf Steiner har utvecklat. Genom rörelser gestaltar man olika ljud.
Man gestaltar med gester konsonanter och vokaler som blir till ett inre uttryck. Man rör sig i rytm och
använder sig av rummets alla riktningar. Här kan man arbeta bort spädbarnsreflexer och hjälpa barnen
hitta sin kropp i förhållande till rummet. Eurytmi verkar främjande och berikande på hela människan.
Eurytmin är en bland flera terapeutiska metoder som används inom läkepedagogik. För barn som är
överaktiva och kaotiska i sina rörelser är eurytmin välgörande och harmoniserade. Läkeeurytmi är en
vidareutveckling av eurytmin och är en terapiform som är individuellt anpassad och specifikt riktad till en
elev med ett visst problem (Pache, 1974. Mikaelgården. Wierscher, På väg 1986:2-3. Carlgren, 1978).

Bothmergymnastiken är en medvetenhetsväckande gymnastik. Den stärker medvetandet över kroppens
rörelser. Tanken får klarhet, känslan får vidd viljan får kraft.
Fritz von Bothmer fick av Rudolf Steiner ett uppdrag 1928 att utarbeta en gymnastik som var anpassad till
Waldorfskolans läroplan. Gymnastiken skulle inte tillgodose barnets allmänna behov av rörelse utan
skulle även möta barnets utvecklingsprocess i de olika åldrarna och då hjälpa barnets själ och ande att
grunda sig i rummet (Westerdahl, På väg 1986:2-3. Kjellström, 1996).

Undervisningen sker i mindre grupper och det är en förutsättning för att barnet ska kunna samla sig och
finna sig tillrätta i den sociala gemenskapen. Vid behov ges även enskild stödundervisning eller enskild
konstnärlig terapi. Man arbetar mycket med en målningsteknik som kallas ”vått i vått” som frigör
skapande krafter för barn och vuxna. Med enkla medel når man ett bra resultat som stärker självförtroende
och skaparlust (Mikaelgården).

Inom läkepedgogiken tror man att en lugn och ombonad miljö kombinerat med medveten pedagogik är ett
nödvändigt hjälpmedel för dessa barn som oftast inte har fungerat i skola eller i hemmet. Hos barn med
DAMP upplevs omvärlden och dess intryck som kaotiska. Barnet måste reagera på allt som kommer emot
dem från yttervärlden och kan inte bilda en distans till omvärlden som är nödvändig. Det är lätt att man
glömmer att ett bullrigt, mekaniskt och tekniskt samhälle är en påfrestande miljö även för friska
människor, så därför är det orimligt att de svaga i vårt samhälle ska klara av detta. Inom läkepedagogiken
är det mest naturligt att de istället får lugn och ro för att försöka hitta sig själva och ett sätt att fungera på
innan de kommer ut i mer krävande miljöer (G&C.Ritter, På väg, 1975:2. Bjerström, 1997).

Rudolf Steiner lade grunden till en ny sinneslära vilket man lägger stor vikt vid inom
läkepedagogiken. Enligt honom finns det 12 sinnen. Han delar in dem i tre grupper.
Viljesinnet eller kroppssinnet som innehåller berörnings-, livs-, egenrörelse- och
jämnviktssinnet. Det är viktigt att dessa utvecklas fullt ut hos barnet, om det inte sker
i tillräcklig omfattning blir de konsekvenser för utvecklingen av de andra sinnens
utveckling senare i livet. Känslosinnet eller jordsinnet innefattar smak-, lukt-, syn- och
värmesinnet. De riktar sig mot omgivningen runt oss. Tankesinnet eller socialsinnet
omfattar hörsel-,ord-, tanke-, och jagsinnet. Alla dessa socialsinnen behöver vi för att
utveckla en mänsklig kultur.
Det som man egentligen bygger på när barnet börjar i skolan är socialsinnet
(Andersson, 1997, Bjerström, 1997).



6 FALLSTUDIE

6.1 Daniels familj

6.1.1 Samtal med Daniels mor

När modern ser tillbaka på de16 år som hon hittills haft med Daniel ser hon honom
som en läromästare i hennes egen utveckling framförallt inom det mänskliga planet,
eftersom Daniel varit en gåta för henne i sina handlingar, tankar, känslor osv.

När Daniel föddes låg han och gnydde trots extra värme och mänsklig kontakt. Modern kände att han inte
riktigt ville komma ner till jorden och att han skulle komma att få det svårt i livet.
Vid 3,5 månaders ålder fick han diagnosen Neurofibromatos- von Recklinghausen (nervsjukdom). Vid 9
månaders ålder fick han sitt första krampanfall som sedan kom att upprepas. För detta fick han
medicineras och den avslutades vid två års ålder och därefter har han inte haft några kramper. En
utredning med EEG (mäter hjärnans elektriska aktivitet) visade inte något fel och därefter görs en
datortomografi där man ser förändringen hjärnatrofi, som är minskad hjärnvävnad och något förstorat
hålrum på vänster sida. Huvudomfånget ligger i övre gränsen.
Daniels utvecklingsmönster har i stort sett varit normal. Språkutvecklingen något försenad.
Grovmotoriken är senare utvecklad än hos övriga barn och detta togs upp som ett problem på dagis.
Daniel hade även svårt att koordinera rörelserna och var så osmidig att det kom till förtret för andra barn.
Detta resulterade i att han förstörde de andra barnens bygglekar.
Daniel har hela tiden haft svårt att leka med andra barn. Han ville hela tiden bestämma vad han själv och
de andra skulle göra och säga. Han ville gärna upprepa samma lek. Han frågar samma sak trots att han har
fått svar. Daniel har svårt att vänta på sin tur och blir i dessa lägen  irriterad och okoncentrerad. På ett av
de dagis han gick på hade han en kompis som var lika gammal som honom och de kunde leka relativt bra.
Daniel fick extra stöd av personal under den senare delen av sin dagis tid.
Det  visade sig att han fick allt svårare att leka problemfritt med andra barnen på dagiset och på gården där
de bodde.
Det största problemet med Daniel var hans beteende. Han var mycket krävande, hyperaktiv och hade ett
häftigt humör. Om Daniel fick ett nej blev han så arg att han sparkade, slogs, slog sönder saker osv. Det
gick inte att prata honom till rätta. Hans ögon blev som förbytta och man fick ingen kontakt med honom.
När han sedan lugnat ner sig såg man att han kom tillbaka. Varje dörr i familjens hem blev
söndersparkade, hål i väggarna p.g.a. att han tog till vad som helst och slog med i rena ilskan.
Var de i affären och Daniel inte fick allt han pekade på kunde han skrika, slå med armarna, eller ta
kundvagnen och köra emot hyllorna. Det var bara för modern att snabbt plocka tillbaka varorna och rusa
ut ur affären. Han regredierade till en tvååring när det ställdes krav.

Eftersom Daniel inte hade kamrater fick modern eller systern vara ställföreträdande lekkamrater och även
då var det Daniel som bestämde. Gjorde man ej honom till viljes kom utbrotten. Då Daniel inte hade
några kamrater så tog systern med Daniel till sina vänner. Hon har alltid sett till att Daniels födelsedagar
har firats med sina vänner som inbjudna. De har  alltid ställt upp på lekar osv för att verkligen fira Daniel.
Han har fått följa med sin syster på resor till Europa och resor till fjällen för att åka slalom osv.

Daniel har däremot som barn ej varit blyg och ängslig, utan varit öppen och gärna pratat, framförallt när
han själv styrde samtalet. Han har nu blivit mycket sparsammare med att prata med andra om han inte
själv styr samtalet förstås.

Redan när Daniel var liten förstod modern att hans beteende inte var normalt. Det var svårt att sätta ord på
det. Hon tog upp situationen med Daniels läkare vid flera tillfällen men fick inte den förståelse som hon
önskat. Hon hade svårt att hantera Daniel.



Daniel kommer vid 5 års ålder till Waldorf-lekskolan. Det har aldrig varit svårt att lämna honom till nya
platser. Han kommer nu även här att få svårt i barngruppen. Barnen har svårt att leka med honom
eftersom han är oberäknelig i beteendet och är distanslös. Man märker att han behöver extra stöd och att
hans beteende är svårhanterligt. På Waldorflekskolans inrådan får Daniel träffa en psykolog i Järna under
ett par timmar, som i sina tester inte fick fram något direkt onormalt.

Daniel började på Waldorfskolan vid 7 års ålder. Nu upprepas samma problematik som tidigare och
modern får nu det svar hon väntat på.
Daniel behöver adekvat hjälp, han är oberäknelig i sitt beteende, har kamratproblem, blir fort trött, svårt
att koncentrera sig och svårt att kontrollera sig. En remiss skrevs till utredningsteamet Ekhaga i
Linköping, där Daniel får träffa psykolog, läkare, logoped, sjukgymnast, speciallärare och
förskolekonsulent. Man kommer fram till följande sammanfattning: han är normalbegåvad, motoriskt och
perceptuellt lättare avvikande, omogen i sin motorik, osmidig, han har svårt att samordna armar och ben,
stora svårigheter med koncentrationen, hyperaktiv, mycket lätt avledbar, läs- och skrivsvårigheter och
autistiska drag som är mycket uttalade och man överväger att tala om Aspergerssyndrom. Han har stora
svårigheter med social interaktion och kommunikation och har svårt att inordna sig i åldersadekvata lekar
och sysselsättningar om de ej styrs av vuxna. Diagnosen blev DAMP- ADHD- Aspergers syndrom.
Aspergers syndrom var något nytt för teamet och gemensamma resultat tyckte de att de kunde sätta denna
diagnos. När modern fick veta detta blev hon nöjd. Nu har hon äntligen blivit förstådd. Hon hade redan
sedan Daniel var liten sett och förstått att han ej var ett helt normalt barn. Hon hade hela tiden haft svårt
för att förstå honom i hans beteende. Det är först efter diagnosen som modern förstår att Daniel måste ses
och förstås från ett annat perspektiv.
Hon förstår inom sig att nu kommer man från Waldorfskolan att rekommendera läkepedagogisk
verksamhet och så blir fallet. Inom Waldorfskolan hade man ej på den tiden lokal eller lärarresurser för att
kunna ta hand om barn med särskilda behov. Efter detta börjar lärare och fritidspedagoger på
Waldorfskolan att utbilda sig inom läkepedagogik till läkepedagoger för att kunna ta hand om dessa barn i
skolan som de såg blev fler.

Nu kom en ny fas i Daniels liv. Daniel kom att placeras på Mikaelgården i Järna. Daniels mor arbetade
under sommarlovet frenetiskt med tanken att låta skicka bort sitt eget barn som hon älskade för att bo och
gå i skola på annan ort, när han endast var 9 år gammal. Hon funderade mycket på om han kom att bli
förstörd och besviken av att vara borta ifrån sin mor under veckorna. Hon fick dock stöd från
Waldorfskolans stödgrupp. Mor och son besökte Mikaelgården. Hon märkte då att de hade ett sätt att se
på barnen som fascinerade henne. De såg inte bara problemen utan barnens möjligheter.
Han kom att börja där i augusti 1993 och det var en mycket svår tid för både mor och son i början. Daniel
längtade hem och ville absolut inte åka tillbaka efter helgerna hemma. På Mikaelgården fanns det en äldre
pojke som kom från samma stad som Daniel. Han blev Daniels fadder.

Det kom att gå bättre och bättre för Daniel. Mikaelgården gav Daniel en trygg tillvaro med lugn och ro
med minskade stimuli som har verkat störande i Daniels liv. Det fanns ej TV, dator, en begränsning till
radiolyssnande. Istället gavs kvällsamlingar med musik, högläsning, spel osv.
Klassen bestod av ca 6-7 elever övervägande pojkar. Nu fick han kamrater. Det gavs en läkande rytm i
hans liv. Redan efter en månad på Mikaelgården märktes en stor förändring. Han blev mer harmonisk och
koncentrationen ökade. Daniels läs- och skrivsvårigheter förbättras och han trivdes i skolan.
Studieresultaten förbättrades över lag. Stunder då mor och son var tillsammans blev mycket givande och
fick kvalité. Det kom att hända mycket med dem båda och de kom att må mycket bättre tillsammans, trots
naturligtvis fortfarande svåra konflikter som nu blev hanterbara. Under sommarloven kom han lätt tillbaka
till sitt tidigare invanda mönster.

När Daniel är hemma går han ofta på olika idrottsevenemang, bio, teater, restauranger osv. Detta har setts
som en medveten social träning för Daniel. Han klarar av detta betydligt bättre än tidigare trots att det då
är mycket folk omkring honom. Han har fortfarande ibland svårigheter att gå på stan när det är mycket
folk. Det syns då på honom att han mår dåligt inombords.



Han har en annan förståelse än tidigare för andra. Han kan också trösta någon som är ledsen. Han har ett
starkt behov av att få vara ensam och man får då inte störa honom.
Däremot har hans hyperaktivitet ersatts av en underaktivitet. Man får numera ”sparka” igång honom till
olika aktiviteter, om han inte valt dem själv.

Daniel lagar gärna mat, spelar golf, övningskör, tycker om att resa och har haft möjlighet att se stora delar
av Europa.

När modern ser tillbaka på de 16 år som gått, på de beslut ang. Daniel som togs och den hjälp Daniel och
även hon har fått är det med glädje i sinnet. Nu går Daniel på en gymnasieskola i Järna och trivs. Daniel
har idag stort självförtroende, självkännedom och är mycket självständig och klarar sig bra ute i samhället.

En bok som har betytt mycket för Daniels mor är Kahlil Gibrans bok – Profeten. Om barnen skriver han
följande:

En kvinna som bar ett barn vid sitt bröst sade:
”Tala till oss om barnen.”
Och han sade:
Era barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er men inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.
Ni kan giva dem er kärlek, men inte era tankar, ty de har sina egna tankar.
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar.
Ty deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka, ens i era drömmar.
Ni må sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er.
Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som flytt.
Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som levande pilar.
Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer dig med sin makt för att Hans pilar
skall gå snabbt och långt.
Låt dig i glädje böjas i Bågskyttens hand.
Ty liksom Han älskar pilen, som flyger, älskar Han också bågen, som är stadig.

Med hjälp av skolan med dess olika terapier har Daniel fått stor hjälp. Med dess lugn, harmoni, rytmen i
dagen, veckan, året osv har gjort honom mycket lugnare. Han har kompisar och människor som tycker om
honom och det gör att han har utvecklas oerhört positivt.

6.1.2 Samtal med Daniels syster, om hur det är att ha en bror med
DAMP/ADHD problematik.

Att ha en lillebror som är 12 år yngre med handikappet DAMP/ADHD är inte alltid så
lätt. Daniel har varit överaktiv ända sedan han var liten och saker i hans omgivning
har bara råkat illa ut. Systerns rum var ett mycket roligt ställe att hitta på bus i, men
det var definitivt inte populärt. Smink och saker som hamnade i hans väg förintades
på ett märkligt sätt. Saker som var oförstörbara lyckades ändå gå sönder. Systern var
noga med att låsa sitt rum men uppfinningsrikedomen hos denne lille kille var enorm.
Han lyckades alltid komma in på något sätt. Hon försökte överlista honom, men då
han inte kom in tog det istället tid att rensa nyckelhålet på avbrutna föremål.

Daniel fick enorma utbrott och under dessa förvandlades allt i hans närhet till saker
man kunde slå med. Efter Daniels utbrott ångrade han sig mycket och det gjorde han
också när han förstört något. Man såg verkligen på honom att han var förtvivlad över
det som skett.



Det gick inte att nå honom när han var helt utom sig av ilska. Många gånger var man tvungen att fysiskt
sätta sig på honom tills han kom tillbaka, dels för att rädda sig själv och för omgivningen. Dessutom var
det ett sätt för att dämpa Daniels ångest över det han ställt till med under den tiden. När Daniel vid ett
tillfälle råkade slå sönder systerns dörr, ritade han efteråt en teckning för att täcka hålet och ställa allt
tillrätta igen. Daniel var en kraftig och stark person, så liten han var. Det gav en viss oro över hur det
skulle bli när han blev större och man inte kunde sätta något emot längre.

Det var inte lätt att ta med sig Daniel till andra eftersom man aldrig visste vad som kunde hända, när det
gjorde det så gick det så blixtsnabbt att man inte han reagera. När han var med i en affär för att handla och
fick ett nej kunde det utlösa ett utbrott som fick tråkiga följder. Systern har många gånger önskat att man
kunde se på honom att han hade ett handikapp för att slippa alla blickar och kommentarer om
ouppfostrade barn. I större varuhus eller på speciella tillställningar kom Daniel på en liten lek som roade
honom mycket och det var att ”komma bort” eller rättare sagt rusa till informationsdisken när man inte
såg honom. Där anmälde han sig själv försvunnen. Högtalarna ropade snart ut att ”Daniels syster har
kommit bort och att Daniel väntar i informationen”. Där satt han mycket riktigt och såg mycket stolt ut.
Han blev omhändertagen av personal som tyckte synd om denna lilla kille som kommit ifrån den han var
ute med.

Daniel hade inga direkta kamrater utan avverkade dem lätt genom att han ville styra leken och vad som
skulle ske. Om det var något som gick emot honom råkade det ofta hända en olycka som resulterade i att
han förstörde det de andra gjorde eller slog till dem. Systern har många gånger fått klättra i träd, uppför
stuprännor för att nå taket eller klättra ut genom badrumsfönstret balansera på tegelpannor för att hämta
andra barns saker eller mössor som råkat hamna där av olika anledningar. Detta gjorde att Daniel alltid
fick skulden för allt som hände på gården, även om han inte var i närheten. Själv kunde han säga när han
stod inomhus och hörde någon utanför gråta att ”det var inte jag som gjorde något”. Han var själv så van
att alltid få skulden.

Eftersom det inte fungerade när han var bland de andra barnen så fick hans mor och syster ofta leka med
honom, vilket gick lättare eftersom de kunde låta sig styras mer. När Daniel var med systerns kamrater
som hade mer överseende med Daniels problem och som han såg upp till gick allt mycket bättre. När
Daniel fyllde år ställde de alla upp på födelsedagskalas med lekar och tårta. Det gick mycket bra men så
kunde de också låta honom bestämma över sin dag. Det blev alltid mycket lyckade kalas.

Systerns vänner kunde också råka ut för annorlunda saker med Daniel. När en av hennes vänner var på
väg uppför trappan till hennes rum, möttes han av en vattenfylld ballong som träffade mitt i huvudet. När
han kom upp var han drypande våt och Daniel försvann snabbt som en avlöning, ett säkert tecken på att
han var inblandad.

Daniel gick i lekskola på systerns skola. De gick även i skola ett år samtidigt innan systern gick ut
gymnasiet. Det var inte alltid så lätt att ha honom på skolan. När han förlorade koncentrationen så drogs
han mot sin systers klassrum. Hennes klasskamrater som var mycket förstående för Daniels problem
upplyste om ”att nu är din bror här”. Mycket riktigt där var hans lilla rödblommiga ansikte med en mössa
på trekvart (det är inte alltid han hinner få på sig saker helt rätt) som visade sig i fönstret. Ofta hade han en
överraskning med sig som en vaxkrita som gick alldeles utmärkt att rita på fönster med och som inte var
så lätt att tvätta bort. Efter att ha fått bort Daniel därifrån var han snabb med att komma tillbaka med en
annan överraskning som t.ex. mosade bär. På rasterna var Daniel ofta med killarna i systerns klass och
spelade fotboll, vilket gick mycket bra.

Situationen hemma och i skolan blev ohållbar. Syster kände att hon inte riktigt orkade och kunde inte
uppskatta de bra stunderna för att orka med de sämre. Det var lätt att man hamnade i en negativ spiral med
förväntan på att det här kommer inte att gå, vilket Daniel kände på sig och såg till att det inte gick.

När Daniel fick sin diagnos kändes det som en befrielse att få en bekräftelse på att allt inte var som det
skulle. Systern började sätta sig in i problemet och det gick då lättare att möta brodern. Daniel är en gåta



och för att förstå hans annorlunda sätt att fungera måste man gå bakom allt det man kallar ”normalt”.  Det
gällde att ligga steget före honom för att undvika konflikter.

Den första tiden när Daniel kom till Mikaelgården kunde systern många gånger tycka synd om honom när
hon hörde hans förtvivlan. Då var det lätt att hon bara tänkte på de fina stunderna med brodern och hon
glömde bort att hela situationen var ohållbar. När Daniel kom hem varannan helg kunde man ägna den
tillsammans med honom och göra det till något positivt.. Daniel utvecklades positiv under sin tid på
Mikaelgården. Nu kunde han utan problem följa med sin syster och deras gemensamma vänner till fjällen
och på resor till Europa utan större problem.

Daniel och hans syster har lärt sig att acceptera varandra och att mötas på en medelväg. Daniel behöver
struktur och veta vad som kommer att hända i förväg, medan systern är tvärt om och tycker att om man
vet allt i förväg försvinner spänningen. När de är ute och reser är resan bara grovplanerad, de vet var de
ska men inte mer. Detta har Daniel lärt sig och klarar av det mycket bra. Han känner trygghet i att systern
alltid brukar klara sig och finner sig i dessa situationer. De har otroligt kul när de står i en storstad och inte
har en aning var de ska ta vägen och det har gett många minnen att skratta åt tillsammans. Daniel kan lätt
fråga systern om vad som kommer att hända, men kommer på sig själv i nästa sekund och säger
-just det, det är ju du och då planerar man inte för mycket.

När det går så bra för Daniel känner systern att hon glömmer mycket av hur det var när han var liten. Idag
kan hon se det roliga i situationer där Daniel var inblandad och skratta åt alla saker som hänt under åren.
Tänker man tillbaka så känns det helt ofattbart att man orkade med. Daniels syster tror inte att han själv
riktigt kommer ihåg hur han var. Vid ett tillfälle i slutet på Daniels tid på Mikaelgården träffade vi en ny
liten kille som kommit dit. Han var lite orolig när det var så mycket folk där som han inte kände till och
var därför helt vild och höll på med tio saker på en gång. Själv kände systern att hon blev helt paralyserad
och rörde sig inte ens. Hon tänkte då att så här var det hemma förr och då kan man verkligen se den
positiva utvecklingen av Daniel. När de var på väg hem därifrån sa Daniel – jag förstår att ni var trötta på
mig när jag var liten och var som den nya pojken. Det var första gången som systern hört Daniel reflektera
över sitt handikapp.

På Mikaelgården har man verkligen gett honom ett fungerande liv och vi syskon kan umgås och ha roligt.
Daniel vet mycket väl var systerns gränser går och dit driver han henne än idag med sin otroliga envishet
även om han har fel. Han kan bara inte låta bli. Daniel har under sin uppväxt lyckats att få fram de sämsta
sidorna hos sin syster, genom sin gränslöshet och att inte kunna hejda sig när det är nog samtidigt som han
trots tokigheter blivit förlåtna när han kopplat på sin otroliga charm.

6.2 Samtal med Daniel

Det första dagiset Daniel gick på kommer han inte ihåg så mycket ifrån. Nästa dagis han började på tyckte
han att det gick bra. Han minns att han inte blev retad och att hade en speciell kamrat som han ofta lekte
med.
Daniel började sedan på en lekskola som drevs på en Waldorfskola. Här kände Daniel att han inte hade
någon bästis och att det uppstod en del konflikter men inte så stora. Anledningen till konflikterna var
enligt Daniel att han inte lyssnar på andra. Även om han vet att han har fel tjafsar han ändå vidare in i det
sista, sen går han därifrån. Han säger att han är väl medveten om det och när han tycker att det räcker så
går han, och lyssnar inte vidare på vad de andra har att säga.
Daniel gick i en vanlig klass på en Waldorfskola i 2 år. Det tyckte Daniel gick sådär för han säger att han
inte kan koncentrera sig och blir lätt arg på småsaker. Om han känner att han verkligen lyssnar på någon
och koncentrerar sig på det och någon i närheten pratar så blir han arg. Detta gäller om det handlar om ett
spel eller samtal. Är det något han gör som han tycker är kul, han ger ett exempel på målning då kan han
lätt koncentrera sig och då gör det inte honom något om det är högt ljud runt omkring.
Daniel förklarar vad han menar att det gick sådär i skolan med att han retade alla och varför han gjorde det
vet han inte. Ibland började de och Daniel gav sig inte. Men när han får nog då går han därifrån även om
de andra har mer att säga. Daniel har aldrig blivit mobbad varken på dagis eller i skolan. Om någon retade



honom så struntade han i det och gick därifrån. Vissa dagar var bra dagar och då kunde han leka och
umgås med sina klasskamrater och vissa var inte lika bra. Det ändrade sig från dag till dag. Daniel kunde
inte vakna på morgonen och känna att det här kommer att bli en bra dag utan det märkte han under dagen
eller vid dagens slut.
Daniel fick möjligheten att komma till en läkepedagogisk internatskola. Detta kändes knäppt att bo borta
tyckte han till en början, men det kom att gå bättre, bättre och sedan bra. Daniel tyckte det kändes hemskt
att mamma och syster var kvar hemma och att han inte kunde prata med dem när han ville. Han har aldrig
känt sig ivägkörd utan har alltid känt att hans hem var hos familjen. Daniel säger att han fick flytta hit
eftersom att han inte kan koncentrera sig och det blev bättre i den nya lugnare miljön. Det kan vara lite väl
lugnt ibland tycker Daniel men han längtade bara tillbaka till den gamla skolan lite i början men inte
sedan. Allt går mycket bättre på den nya skolan. Det är lugnt och tyst och bara 6 elever i klassen. Det var
också ett mycket bättre schema på den nya skolan som också innehöll ridning. På internatskolan har han
alltid kompisar.
När Daniel fick nya uppgifter i skolan blev han förr arg och irriterad men det blir han inte längre. Han
orkade och ville inte göra dem och dessutom tyckte han att de var löjliga. Då blev det så att han gjorde
dem i ren ilska och för då blev de i alla fall gjorda. Daniel vill gärna fundera en stund innan han svarar.
Han vill först bekräfta för sig själv att han har förstått rätt.
Daniel vill gärna vara förberedd på vad som kommer att hända och frågar då gärna flera gånger för att
vara säker på vad som ska ske. När han ändå undrar så kan han lika gärna fråga. Detta har blivit mycket
bättre nu tycker Daniel.

Daniel känner sig själv lugnare och kan vara ute bland folk som han förr tyckte var rörigt. I
sportsammanhang tänker han inte på att det är mycket folk omkring honom. Däremot har han fortfarande
svårt för att vara inne i små affärer med mycket folk och blir då nervös men det handlar nog bara om
cellskräck tror Daniel. Daniel tycker inte att det är så svårt att stå i långa köer om de är ute på gatan eller
där det finns tillräckligt med rum, men han tycker att det är jobbigt att stå i köer i trånga utrymmen.
Daniel känner sig helt vanlig och har aldrig känt sig ledsen över de svårigheter som han har och har haft.
Daniel tar ofta reda på var den andres gräns går och han har koll på hur pass lång stubin andra personer
har. På så sätt vet han när det räcker och märker att om han säger eller gör en sak till så kommer personen
att bli arg. Då går Daniel därifrån.

När Daniel ser de yngre barnen på Mikaelgården kan han inte känna igen sig i deras problematik. Han vet
att när han var i samma ålder och nyss hade kommit dit, var han lika vild och okocentrerad. Men han
säger sig själv inte minnas hur han var då.

Daniel säger att om han får ett nej så accepterar han det och om han inte förstår så frågar han varför för att
sedan gå därifrån.

Efter sina år på internatskolan så fick Daniel möjligheten att fortsätta på ett gymnasium i närheten av den
gamla skolan även detta i läkepedagogisk regi. Daniel flyttade till ett nytt boende och nu är det en bit till
skolan. I det gamla boendet och skolan lämnar Daniel ett stort tomrum efter sig och är verkligen saknad.
Detta förklarar Daniel med att han har varit en stor hjälp för de vuxna och ett stöd för barnen. Han pratade
med barnen när de var arga och ledsna och läste för dem. Daniel kan inte leva sig in i barnen när de är
ledsna men han pratar med dem för att de ska bli gladare. Om barnen är arga eller irriterade så kan inte
Daniel leva sig in i hur det känns att vara riktigt arg. Det kan han bara känna när han själv är i den
situationen.

I det nya boendet är det mycket friare och Daniel får göra mycket på egen hand som t ex besöka globen
när det är någon spännande match, gå på bio, åka till Stockholm. Han känner att han inte är lika bevakad
som tidigare. Även den nya skolan är mycket friare och Daniel trivs mycket bra. Han tycker att det händer
många roliga saker där.

Daniel tycker att han är bra på matematik, målning, skriva, laga mat, en bra kamrat mm. Däremot tycker
han att han är mindre bra på att komma ihåg saker som han ska göra i morgon. På kvällen tänker han för



sig själv att i morgon ska jag ….. men så har han glömt bort det. Annars tycker han att han har ett mycket
bra minne.

Daniel vill inte gärna svara direkt på vissa frågor utan känner att han behöver tänka till innan, ibland
kortare och ibland lägre. Det förklarar han med att han vill komma med vettiga svar. Daniel tycker inte
om att prata om sig själv. Han säger att det bara är så, fast han erkänner att han kan det egentligen. Frågar
man om andra så är det mycket lättare att svara.

6.3 Daniels skolgång

6.3.1 Samtal med Daniels första lärare

Daniel gick på Waldorfskolan i 2 år. Daniel hade två sidor, en ädel sida som alltid ville
vara till tjänst och var omvårdande mot andra och en annan sida som gjorde att han
inte klarade av att vara i klassrummet. Daniel orkade inte vara i skolan längre än en
bit av förmiddagen. Daniel var mycket angelägen att vara till tjänst för läraren och alla
andra runt honom men så blev han lätt överstimulerad av alla intryck och spårade ur.
Daniel kämpade från strax efter kl. åtta till tio, därefter vägrade han, sprang omkring
och ville bli jagad. När Daniel började klass 1 var han större än de andra, vilket gjorde
att de andra hade svårt att klara av honom. Han gjorde andra illa utan att han
egentligen menade det. Han kände inte sin kropp och det resulterade i att det for en
väg en arm som råkade träffa andra. Daniel var alltid på gång i sig själv. Han retade
ofta andra och det var ett sätt för honom att bli av med sin överenergi.

När Daniel var i klassrummet fungerade det ändå rätt bra. Då kom han inte så långt, eftersom han satt
bakom en bänk. Efter ett tag började han svänga sig och ta utrymme runt bänken vilket resulterade i att
han låg på bänkarna vid sidan av honom. Daniel fick utrymme runt sin bänk med det hjälpte inte. För att
klara av att sitta bredvid Daniel fick bänkkamraterna runt honom byta  plats var fjortonde dag.

Daniel var mycket uppriven när han gjort någon illa, men när någon råkat ut för Daniels ”olyckor” blev de
mer och mer irriterade på honom och detta gjorde i sin tur att Daniel blev mer orolig. Barnen accepterade
honom men tyckte att han var svårhanterlig. Vid 10 tiden blev ofta situationen outhärdlig för Daniel som
då ofta fick gå till fritidshemmet. När han fick sina utbrott fick läraren ta tag i honom fysiskt och till och
med sätta sig på honom för att få honom lugn.

Varje morgon kom Daniel till skolan och han ville verkligen klara av skolan, men nästan alla dagar blev
ett misslyckande. I allt han gjorde ville han verkligen gott, men han förmådde inte det.

Denna speciella pojke gjorde att läraren kände sig misslyckad eftersom han inte klarade av att få Daniels
skolgång att fungera. Det gällde att stänga av irritationen inför Daniel och vara kall och lugn. Detta är inte
svårt inför andra barn men med Daniel fick läraren känslan att han kom innanför skinnet. Det blev åter ett
misslyckande för läraren.

När läraren var på tu man hand med Daniel var det inga problem alls, vilket det inte heller är när han
verkligen vill. Daniel fick tillsammans med läraren ha matematik och det gick mycket bra.

Daniels problem stegrade sig. Det kan ha berott på att han blev mer medveten om sitt annorlunda
beteende. På skolan fanns det begränsat med utrymme och inget utarbetat stöd. I Daniels klass hade en
fysiskt handikappad flicka en assistent som kom att kunna hjälpa Daniel lite grann i klassrummet. Från
skolan började man försöka bearbeta Daniels mor och få henne att inse att situationen i skolan var
ohållbar och förslaget på Mikaelgården kom. På Mikaelgården var det mindre klasser med barn med
samma problematik. I den skolan skulle han träffa andra barn som var som han slälv och på så sätt kunna



få sitt eget revir i t ex klassrummet. I den vanliga skolan gick han på de andra eleverna som i sin tur viker
sig och då går Daniel framåt.

Daniels lärare är mycket noga med att poängtera att Daniel har en kunglig sida och vill värna om sina
undersåtar. Han hjälpte de andra i den mån han kunde och var alltid hjälpsam mot sin lärare.

6.3.2 Samtal med representant från skolans stödkollegium

Skolan hade under Daniels tid inte så utvecklade resurser för barn med svårigheter liknande Daniels. De
som arbetade med att dessa barn skulle få hjälp ingick i ett stödkollegium. Det försökte ordna så att det
alltid fanns personer tillhanda för dessa barn.

De uppfattade att Daniels problem var störst på rasterna och såg därför till att det alltid fanns någon där
för Daniel. Daniel tog ut sig mycket mer på rasterna än han gjorde under lektionerna, vilket gjorde att när
han kom tillbaka från första rasten var han trött. Det fanns en assistent kopplad till klassen dock inte för
Daniel men hon kom att hjälpa honom i viss mån under lektionerna.

I andra klass tog han ut sig. Han blev mer intensiv. Han råkade slå till sina kamrater
utan att han menade det. Det bara blev så. Daniel behöver känna sig sedd av alla i
gruppen och gör han inte det så stöter han på dem på något sätt. I andra klass blev
han större och starkare. Det var tur att Daniel såg upp till sin lärare så mycket som
han gjorde. Det underlättade för Daniel då han verkligen ansträngde sig för att klara
av skolan. Daniel har svårt att tolka exakt vad man säger och där blev assistenten i
klassen en hjälp. Hon gav Daniel entydiga direkta instruktioner när han inte förstått
instruktionen till hela klassen. Eftersom skolans pedagogik är stödjande i sig själv och
har en kontinuitet av personer runt barnen, var det en liten hjälp för Daniel. Klassen
varvade undervisning med lek, fruktstunder och det underlättade tillvaron för Daniel.

Daniel har ett helt annat sätt att möta världen och har sig själv ofta utanför kroppen
vilket gör att han lätt kan reta andra och de får känslan av att han kryper innanför
skinnet. Det är då det är viktigt att försöka bevara sitt lugn och istället för att bli arg i
det närmaste viska så att han kommer tillbaka i sig själv.

På skolan fanns det inte någon stödlärare och inget utbyggt stöd till dessa situationer. Tidigare
erfarenheter säger att det i skolsituationen går skapligt de tre första åren och sedan trappas problemen upp.
När Daniel gick sitt andra år på skolan beslutade man att föreslå Mikaelgården för att Daniel skulle slippa
känna de ständiga misslyckanden som han hela tiden möter. Skolgången där är anpassad till honom och
inte till klassen. Stödkollegiet bearbetade och stöttade Daniels mor i sitt val för sonens bästa. De hjälpte
också till att informera modern om Mikaelgårdens stora möjligheter att hjälpa barn.

Innan Daniel kom till Waldorfskolan hade man haft ett par barn med liknande problematik och känt att de
inte riktig fått den hjälp de hade behövt. Därför var man på hugget för att hjälpa Daniel.

Ingen ska behöva flytta för att få hjälp. Efter Daniels två år på skolan insåg man att det måste finnas
resurser till att hjälpa dessa barn på skolan. Dessa barn verkade bli fler och fler. På skolan och
fritidshemmet utbildade sig viss personal till läkepedagoger. I framtiden ska man klara av många av dessa
barn. Nu har man på skolan ett väl utarbetat stöd för dessa barn.

6.3.3 Samtal med Daniels två lärare på Mikaelgården



Mikaelgården består av både skola och elevhem. På skolan arbetar man utifrån varje individs möjligheter.
Här använder man inte diagnoser i beskrivandet av barnen utan mötet mellan lärare och elev är viktigt. I
varje människa oavsett handikapp finns det ett friskt jag och det gäller att hitta det och möta barnet där det
är för att väcka motivation att vilja att lära. Daniels klass var liten och bestod endast av 6-7 elever. Skolan
följer en rytm som följer dygnet, veckan och årstiderna. Genom att fira årstider och högtider med fester
upplever dessa barn rytmen i tillvaron och får känna på den konkret. Det är en tydlig struktur på skolan
och dess omgivning så att barnen vet vad som händer och det ger dem trygghet. Det är ytterst sällan det
behövs några assistenter i klasserna. Skolan är mycket estetiskt och vackert byggd och omgivningen är
också mycket rofylld. I skolan börjar man med en samling varje morgon. Därefter har man något som man
kallar morgonperiod. Innan morgonperioden har man en kort konstnärlig del så att eleverna kommer
igång. Det var mycket viktigt för Daniel som behövde väckas på morgonen. Den kan bestå av talövningar,
dikter, sång etc. Vad som passar bäst beror på klassen. Under morgonperioden läser eleverna ett ämne i
sammanhängande block, varje dag under ett visst antal veckor. Undervisningen anpassas efter vad man
har för elever och görs mycket konkret med många praktiska inslag. Innan lunch har eleverna
övningslektioner på schemat. Efter lunch har eleverna middagsvila mellan 13-15 för att orka med
eftermiddagens lektioner som är av mer praktisk karaktär.

När Daniel kom till skolan på Mikaelgården, uppstod flera konflikter med klasskamraterna men efter en
tag blev han en del av klassen och stod inte alls utanför längre. Efter att Daniel hälsat ”god morgon” till
klass- eller fackläraren, följde en massa förslag om hur han tyckte att undervisningen skulle se ut den
dagen, samt upplysningar om vad han inte vill göra. Fick han inte som han ville så blev han barnsligt sur
och muttrade för sig själv om hur tråkigt allting var, men bara tills lektionen börjat. Sedan blev Daniel full
av iver.

Daniel tyckte om att gå till skolan och arbetade entusiastiskt. Han gjorde allting lite för snabbt och
resultatet blev förhållandevis slarvigt. När Daniel skrev och ritade i sina böcker gjorde han det med hela
sin själ – färgrikt och inte snålt på detaljer, ibland med färgad bakgrund även om det ibland kunde bli lite
för mycket av det goda och var svårläsligt. Det viktigaste under många år var att snabbt bli färdig och det
var inte så intressant med fina arbeten. Detta vände vid en morgonperiod i kalligrafi då Daniel var mycket
noga med att arbetet skulle bli mycket vackert. Han skrev med bläckpenna, det allra finaste han kunde.
Därefter skrev Daniel alltid med bläck och det blev viktigare med vackra arbeten. Daniel var en otroligt
envis elev. Daniel lyssnade mycket bra och var verkligen med på lektionerna. Han tyckte om att lyssna på
det som berättades. Däremot hade han lite svårt att återberätta och när det gällde att skriva tappade han lätt
orken men detta blev mycket bättre med tiden.

Efter att ha varit ett tag på Mikaelgården lärde sig Daniel mer och mer. Daniel räknade gärna! Han lärde
sig multiplikationstabellen utantill och hoppade och klappade räkneraderna. Han började så smått komma
igång med läsning och vågade också att läsa från tavlan, men inte först.

Daniel har lärt sig att spela flöjt och är mycket stolt över detta! Han visar mycket gärna upp det för andra.
Daniel tydde sig mycket till sin lärare och var alltid på språng för att hjälpa till med en sak, eller ville
berätta, prata lite eller hålla i handen.

Redan efter ett år är han mycket mera samlad och allt skolarbete fungerade mycket bättre och med mycket
mer uthållighet än tidigare.

Efter ett par år i skolan hade han fortfarande lätt för att vara på dåligt humör. Han kan vara sur och butter
när det är något som inte passar honom. Han har kvar sin otroliga envishet och ger sig aldrig. Han hamnar
då i en känslomässig blockering och i den kan han inte ge med sig, trots att han vet att han egentligen har
fel. Daniels lärare kunde med humorns hjälp vända honom så att han kunde skratta åt sig själv. Daniel
lärde sig att reflektera över sig själv när han hamnat i absurdum och då kunde han inte låta bli att skratta.
Genom att vända envisheten mot viljan så har Daniel klarat mycket.

Daniel brydde sig inte innerligt om sina klasskamrater. Han kunde fortfarande tycka att det var kul att reta
upp klasskamrater.Han är mycket medveten om deras ömma punkter. Inlevelseförmågan i hur andra



upplever saker och empatiförmågan saknades hos Daniel. Han var en liten enstöring och hade svårt att
tänja på sina egna gränser och förhållande till andra. Daniel tyckte om att ibland vara för sig själv och
drog sig medvetet lite avsides. Det märkes på utflykter då han gick lite avsides ibland. Detta märkte man
av under hela skoltiden.

Daniel gick igenom en positiv process mot medlidande genom åren, men medlidandet med andra var ofta
utifrån sig själv. Han är mycket snäll och ställer gärna upp för andra. Daniel hjälper gärna till i skolans
kafé som han klarar mycket bra. Han tycker om att styra och ställa. En nackdel är att han ofta tar på sig för
mycket. Han klarar då inte upp att strukturera saker och blir då inte färdig. Han har svårt att dela sina
uppgifter med andra så att de kan hjälpa honom.

Daniel hade dåligt självförtroende och behöver uppmuntran. Han tvekar lätt och är rädd för att misslyckas.
Han måste nästan ha en försäkring att han klarar uppgiften innan han börjar. När  de var ute och seglade
med skolskeppet så sa läraren åt Daniel –nu måste jag sova så du får ta över rodret. Daniel sa nej för att
han inte vågade. Läraren gick och lade sig i närheten så att Daniel lätt kunde väcka honom om det var
något. Det gick så bra att Daniel tyckte att läraren kunde fortsätta att sova för det här var minsann inga
problem. Daniel behöver tvingas till vissa saker för att han blir stolt och växa efteråt.
Med tiden växte självkänslan men osäkerheten fanns ändå där. Daniel fick fortsätta att arbeta med att det
är inte hela världen att misslyckas.

Lärarna berättar att de och Daniel har haft ett bra förhållande till varandra redan från första mötet. På
slutet kunde Daniel ifrågasätta lärarens auktoritet men på ett bra sätt. När Daniel blev arg hände det att
han gick ifrån skolan. Innan muttrade han argt och försvann med en smäll i dörren. Han kommer
emellertid alltid tillbaka och kunde erkänna att han gjort fel när ilskan lagt sig. Det gick inte att i ilskans
stund konfrontera honom, utan det var bättre att vänta in och låta honom vara en stund. Då kunde han
lugna sig och fundera en stund. Daniel kan inte vara osams med någon utan vill alltid ställa saker till rätta
för att må bra. De aggressiva sidorna visade Daniel mer sällan med åren. Mot slutet av Daniels tid på
Mikaelgården går det mycket bra för honom och han har utvecklats mycket positivt.

6.3.4 Samtal med Daniels lärare på Novalisskolan

Daniel har nu gått på detta läkepedagogiska gymnasium som heter Novalisskolan i
snart fyra månader. Daniel har flutit in i klassen på ett mycket bra och naturligt sätt.
Klassen består av 11 elever. Här är det tänkt att eleverna ska gå två år i varje klass
men det är lite flytande från elev till elev. Daniel kom in i klass 1 efter att klassen
redan varit verksam i ett år men kommer att följa dem till klass två redan till hösten. I
klass 2 brukar man vara ute på praktik en dag i veckan och de sista åren (klass3) på
skolan består av praktik ute i samhället och därigenom yrkesutbildning. På
Novalisskolan arbetar man med individuell studiegång men lägger också stor vikt vid
klassgemenskap. De personer som arbetar här ser inte deras diagnoser utan lägger
istället vikt på den enskilda individens kvalitéer och möjligheter. Lärare och personal
har med sig genom sitt synsätt, att trots handikapp så finns det inne i alla människor
ett friskt jag. Arbetet med att nå dit, är en utmaning och upplevs mycket positivt.
Genom att stärka eleven med det som de är bra på byggs självkänslan upp och då kan
man gå vidare mot det mer okända.

Skoldagen består av en morgonperiod mellan kl. åtta och tio på förmiddagen. Där läser
man blockvis olika ämnen. När man läst ett ämne i ett par veckor byter man till ett
annat. Morgonperioderna undervisas i helklass.
Därefter har man övnings ämnen som matematik, svenska etc. fram till lunch. Under
dessa lektioner är klassen uppdelad i två grupper. Alla elever är på så olika nivåer och
därför får alla mer hjälp genom den mycket mindre gruppen. Eftermiddagarna består
av praktiska övningsämnen, som t.ex. slöjd, textil, keramik, idrott mm. Daniel är just



nu tre eftermiddagar i veckan i bageriet och det ska han vara i fem veckor till. En
eftermiddag i veckan har Daniel idrott.

Daniel är social och har mycket kamrater på skolan och han är hjälpsam mot sin
omgivning.
Daniel arbetar mycket flitigt under lektioner och verkar tycka allt i skolan är roligt. De
olika ämnes lärarna är eniga om att Daniel är en positiv tillkomst i klassen och är
glada över att få ha honom där. Daniel är mycket lugn och visar ingen aggressivitet
men något som lärarna här har märkt av vid ett par tillfällen är Daniels stora envishet.
Under en matematiklektion vägrade Daniel inse att han ställde upp divisionstal helt
fel. Han hade lärt sig så här och då var det så! Det gick inte att ändra på detta trots
övertalning. Läraren lät honom räkna på sitt felaktiga sätt och till slut insåg Daniel
själv att det inte var riktigt och först då kunde han ta till sig hjälpen och räkna vidare,
nu på rätt sätt!
På bageriet har Daniel en tendens att vilja göra om recepten och använder sin envishet
när han försöker övertala läraren om att han har gjort något liknande bakverk tidigare
och då kunde han ha mer smör i…… Läraren arbetar därför med att Daniel ska lära
sig att noga följa ett angivet recept, för improvisera kan han redan.

6.4 Daniels elevhem

6.4.1 Samtal med medarbetare på Mikaelgårdens elevhem

På Mikaelgårdens elevhem kallar inte de vuxna sig personal utan för medarbetare. Det råder ett gott
samarbete mellan boende och skola.

Daniel kom till Mikaelgården när han var 9 år gammal. Han hade hemlängtan i början och var då mycket
ledsen men det blev bättre och bättre. Det syntes på Daniel att han var kraftig och att han lätt kunde visa
vad han ville fysiskt.
Daniel var öppen och glad och ville gärna ha kontakt. Han såg alltid till att besökare på elevhemmet skulle
känna sig välkomna. De fick något att äta och blev visade runt. Daniel tyckte mycket om att styra och
ställa. Daniel hade mycket kraft och kunde inte strukturera den själv. Därför satte han fart med många
projekt på en gång men orkade inte riktig slutföra dem.

På elevhemmet arbetade man efter dygnets, veckans och årets rytm. Det ger barnen en orientering av
tillvaron. Genom att fira t.ex. hösten intensivt upplever dessa barn verkligen hösten. Här använder man
inte barnens diagnoser utan arbetar med varje barn individuellt. Man ser vad varje barn behöver. Alla barn
är friska och har något gott inom sig. Dagen inriktas därför så att det friska ska komma fram. Mötet
mellan den vuxne och barnet är viktigt. Där kan arbetet ske på rätt nivå efter barnets behov och kvalitéer.

De vuxna träffades klockan 7 på morgonen och planerade dagen. De lade upp dagen så att det var lagom
av allt. På kvällen följdes det upp så att de inte har missat någon bit som t.ex. att göra något kul. Då
balanserades det upp. Vid 7.20 väcktes barnen genom en sång eller flöjtspel. Daniel tyckte om att hjälpa
till att väcka de andra barnen med hjälp av sin flöjt. 8.30 går barn och medarbetare tillsammans till
samlingen som styrs av lärarna. Därefter går barnen till skolan men kommer tillbaka till huset klockan 10
för att få mellanmål. Mellan 13-14.30 är barnen åter tillbaka i husen för att äta mat och för middagsvila.
Middagsvila hade barnen för att de skulle lugna sig och samla ork till eftermiddagen. Skolan började igen
klockan 15 och slutade klockan 17. Då hade elever, lärare och medarbetare en kvällssamling tillsammans
med musik eller kanske en dikt. Samlingarna fungerade oftast mycket bra och blev en lugn och positiv
stund för barnen. Daniel fungerade mycket bra under samlingarna och uppskattade dem mycket.
Efter kvällsmaten gjorde barnen sig i ordning för natten. Det var bestämt vem det var som skulle bada och
när så att barnen ej behövde ifrågasätta det. Att duscha eller bada blev aldrig en självklarhet för Daniel,



han kände aldrig behov av det och med tvång så var det obehagligt. I huset hade man en kvällsavslutning
där man sjöng tillsammans eller lyssnade på någon som läste en bok. Detta var mycket uppskattat.

Medarbetarna började tidigt på morgonen och arbetade till klockan 22 på kvällen med två timmars rast
mitt på dagen då inte barnen var hemma. En vuxen hade sovnatt och sov då kvar i huset. Varje
medarbetare har tre dagar ledigt / vecka och arbetar alltid samma dagar och nätter vilket gav barnen
kontinuitet.

På elevhemmet hade man strikta regler och tillvaron var mycket formad. Det var mycket noga hur man
betedde sig vid matbordet, överdrivet noga men många av barnen i huset behövde träna den sociala biten.
Man tränade restaurangbesök så att alla kan klara av dessa situationer i livet utanför Mikaelgården. Vissa
barn var känsligare om man frångick de strikta reglerna men det var inte Daniel.

Daniel tyckte mycket om att laga mat. När han hjälpte till att laga mat gjorde han det med sån energi att
kraften inte räckte till efterarbetet. Därför fick medarbetarna sätta gränsen att om Daniel ska laga
kvällsmaten så ingår också disken. När han lagat kvällsmat ville han göra det även dagen därpå och kunde
inte förstå varför han inte fick när han fick igår. Detta fick medarbetarna hjälpa Daniel med. De fick sätta
gränser som de själva kände hårda för att Daniel inte skulle ta över och bestämma. Detta blev mycket
bättre med tiden och Daniel blev mer flexibel.

Daniel fick större ansvar med tiden eftersom han var så duktig, mycket duktigare än många andra på
elevhemmet och han hade utvecklats så väl. Han var så självständig att han fick hålla i matlagningen vissa
dagar. Daniel var duktig att hålla tider, kunde åka iväg själv och det gav honom många förmåner. Detta
kunde göra vissa som var äldre lite avundssjuka.

Barnen är kvar på Mikaelgården varannan helg och hemmahelgerna var uppdelade så att alla inte var kvar
samtidigt. Då kunde man inrikta sig på barnens olika behov. Daniel tyckte om när det hände något
speciellt på helgen som resor till badhus, Södertälje, bibliotek mm. Men det fick inte vara för mycket.
Hände det något ena dagen behövde det vara lugnt den andra. På Daniels helg kunde de ägna sig åt
komplicerade spel och matlagning som tog extra lång tid då det inte var lika noga men mattider. Daniel
hade alltid fullt med planer och idéer om vad som kunde göras.

Det märktes tydligt att Daniel slappnade av och mådde bra av den rytm som finns på Mikaelgården, samt
att det då inte behövde vara han som planerar och bestämde hur dygnet skall se ut.

Daniels problem var inte intellektuellt eller praktiskt. Han klarade skolan, kunde diska, städa och behövde
inte träna på att åka buss. Det han behövde träna på var det sociala samspelet och att strukturera. Daniel
hade dålig orientering av omgivningen. Han hade svårt att bedöma om det var kallt eller varmt ute och det
resulterade i att han glömde ta på sig varma kläder eller stänga jackan. I mötet med andra behövde han
träna sig i att vara lagom.

Personalen på Mikaelgården arbetade för att det inte skulle vara några hål där eleverna kunde gå sin egen
väg utan alla vet vad som händer och det ger barnen trygghet. Det var också viktig att medarbetarna var
samspelta och medvetna om vad de sagt och lovat. Daniel provade gärna om han inte kunde få ett ja ifrån
den andre om den förste sagt nej. Det blev sedan en trygghet för Daniel att alla visste vad som gällde och
han kunde slappna av och sluta testa dem. Här arbetar man med vanor och strukturer så att det inte finns
så många utrymmen att strukturera själv, vilket var bra för Daniel. Dygnet ses som en helhet.

Hos Daniel var det viktigt att man var ett steg före honom. Man fick alltid vara lite ”klarsynt” för att
kunna se i förväg vad som kunde hända. Ibland hittade han på saker som ledde till bråk mellan barnen. Sa
man då till i tid så kunde det gå bra, annars kunde han få vredesutbrott och slänga i dörrarna för att han
inte riktigt förstod varför han inte fick göra som han ville. När Daniel fick sina utbrott gick det inte att
röra honom men det bästa var att titta på honom och tydligt prata med honom annars stack han. Det var
inte ofta han stack utan då han gjorde det försvann han ut en stund för att vädra sig. Daniel skadade aldrig
någon vid sina utbrott, efter dem var han olycklig och var mycket noga med att ställa allt tillrätta efteråt.



Det hände fortfarande efter en tid på Mikaelgården att det uppstod oro i barnens lek när Daniel ville vara
med. Han ville gärna ta över allting och bestämma. Det skedde konfrontationer mellan Daniel och de
andra barnen då många av dem är experter att peka ut varandras svagheter. Men det finns också fina
ögonblick där Daniel kunde vara hjälpsam och förståelsefull, t.ex. mot en mycket svagare pojke i huset
kunde han vara mycket uppmärksam och snäll. Han pratade med honom – fast han sällan fick svar – och
såg till att denne pojke fick tillräckligt med uppmärksamhet. Daniel kände sig också glad när han t.ex.
kunde ge denne pojke en liten present eller liknande. Denne pojke behövde lugn och ro och de andra
anpassade sig till hans behov.

Vid nästan alla tillfällen ville Daniel vara först. Han tävlade gärna och ville att de vuxna skulle räkna tiden
när han klädde på sig t.ex. Men man fick passa så att han inte slarvade för mycket då.
Daniel saknar distans till andra människor och gick gärna ett steg för nära. Detta arbetade man med på
elevhemmet genom att medvetet hålla honom på distans.

För Daniel var det viktigt att veta i förväg vad som skulle ske. Vid väckning efter middagsvilan ville han
själv bestämma vem som skulle komma till honom. Om den personen kom en minut för sent så ropade
han på den utvalde på ett intensivt sätt, så att den vuxne drogs dit omedvetet. Medarbetarna fick kämpa
emot och göra sig medvetna om detta så att de kunde hjälpa Daniel att lära sig att vänta.
När det skulle hända något stort gällde det att hålla Daniel ovetande länge annars var det lätt att han
stressade upp sig. Detta blev bättre med tiden. Inför lov stressade Daniel upp sig, då han planerade upp
vad som skulle hända då.

När Daniel fick för mycket krav på sig så hade han svårt att slutföra sina uppgifter och då fick
medarbetarna hjälpa honom med att strukturera upp dem. Det kunde vara om han tränade till något spel
och samtidigt skulle vara med i andra aktiviteter. Daniel var duktig på att uppträda framför publik. Han
kunde vara nervös inför ett framträdande men inte rädd eller osäker.

Det var inte alltid medarbetarna på elevhemmet fick röra Daniel om de inte sa till innan. Han kunde då bli
stel och göra motstånd. Det var nog inte för att han upplevde beröring obehaglig eftersom han ändå tycker
om den. Daniel tyckte om kroppskontakt när det var på hans initiativ. När de var ute och gick ville Daniel
gärna hålla medarbetarna i handen. Han tyckte mycket om att ha en vuxen för sig själv och gärna styra
och ställa med dem.

Daniels grundläggande problem var att fungera socialt på ett bra sätt. Daniel kunde vara okänslig mot
andra och inte förstå varför vissa saker kunde kännas svåra för vissa och han kunde inte förstå varför
andra var ledsna. Men efter ett år började han utveckla en större känslighet och uppmärksamhet mot sina
medmänniskor. Daniel utvecklades hela tiden och blev mer harmonisk.

Okänsligheten för andras känslor förvandlades till medkänsla. Daniel blev mycket varm och öppen. De
olika festerna med kristet tema innehållande kvalitéer hjälper personligheten och ger medmänsklighet då
man varseblir annat än sig själv. Man börjar med sagor och går mot biografier för att lära sig att förstå
andra bättre. Genom att sitta och lyssna med inlevelse och delta i en samling tränas barnet i att vänta in
och leva sig in i det som bjuds. De lär sig uppskatta och ta emot när elever visar upp något för varandra
och se bakom det som inte gick så bra. Barnen lär sig varandras svårigheter och kan berömma och glädjas
om någon klarar något som just den personen har svårt för. Det kunde vara svårare när det gäller
konkurrenter och det kunde då låta – jag kan faktiskt också. Förståelsen för andra väcks och de kan se att
t.ex. den här personen är oroligare när det är flera personer i dess närhet och kan stödja personen i den
situationen. Kamraters uppskattning kan var oerhört stärkande och viktig för vissa barn och det var Daniel
mycket duktig på att ge mot slutet av sin vistelse på Mikaelgården.

På elevhemmet blev Daniel den sista tiden som en storebror för barnen som var där. Han läste för dem,
stöttade dem när de var ledsna och arga. Daniel hade växt och kan nu ta hand om andra. Han fungerar nu
mycket bra i olika situationer även i det sociala samspelet.



6.4.2 Samtal med medarbetare på Daniels nuvarande elevhem

Daniel har varit på detta nya elevhem i snart fyra månader. Här arbetar man efter en
rytm som genomsyrar alla dagar, veckor och år. Ungdomarna känner trygghet med
och får en upplevelse av t.ex. årets rytm. Här pratar man inte om vad personerna har
för diagnos, utan man möter varje individ och hjälper och stöttar just den. Samtidigt
arbetar man med att det ska bli en fungerande grupp. På det här elevhemmet är det
mycket friare och inte lika strikta regler som Daniel hade när han var på
Mikaelgården.

Här har man matlagningsdagar och då gäller den hela dagen som börjar med frukost. När klockan är 7.30
går ungdomarna till skolan. De som bor på elevhemmet går på samma skola vilket medarbetarna kan
märka av genom att de gärna tar med sig tjafs och bråk hem från skolan. Medarbetarna försöker i största
möjliga mån att se till att bråk i skolan reds upp där och tvärt om. Skolan slutar klockan 16 och då har
medarbetarna tid till att se vad som behöver göras innan eleverna kommer hem.
En medarbetare har sovnatt och stannar kvar tills alla kommer iväg till skolan på morgonen. De arbetar på
fasta dagar så att alla vet exakt vem som kommer just den här dagen. På dagen är det bara en husansvarig
medarbetare hemma. Den som är hemma handlar och gör ärenden. När det är helg arbetar det två personer
hela helgen och de sover var sin natt. På måndagskvällar har de husmöte och planerar inför hela veckan,
så att allt ska fungera och alla ska veta vad som händer. Då behöver ungdomarna inte känna sig osäkra. På
onsdagskvällar träffas alla och pratar om vad de vill göra. Det är kanske någon som måste lämna in sin
cykel och då ska det finnas möjlighet till det. Någon annan vill kanske åka iväg eller någon får besök.
Varannan helg är ungdomarna kvar på elevhemmet och de söndagar som de är där har de en gemensam
samling med det andra elevhemmet i närheten.

På helgerna får man se på TV och även i veckorna men då ska det vara något speciellt program. Det finns
också möjlighet att se på videofilm på helgerna men då ska det vara en bra film som alla kan se.
Eftermiddagar och kvällar består av en viss rytm så att ungdomarna vet vad som händer just den här
kvällen. De provar på mycket olika aktiviteter som t.ex. bowling, bibliotek, bio, hockeymatcher i globen.
De som bor på elevhemmet gör mycket tillsammans men det behöver man egentligen inte.

Daniel följer alltid med på aktiviteter även om han kan låta lite släpig när han bestämmer sig. När de ska
gå på bio är det inte så lätt att hitta en film som alla kan se. Daniel kan tycka att det är jobbigt att se filmer
som andra har bestämt, men han är ändå alltid med och kommer överens om att den här filmen tar vi.

När Daniel ska städa rummet suckar han, men han gör det ändå. Sedan kommer övertalningen till att han
ska våttorka golvet och då suckar han ännu mer. Han gör alltid det han ska trots protester och med mycket
gott resultat. Daniel är mycket glad och trevlig. Daniel är mycket i gemensamhetsdelen av huset. Han
sitter gärna där och pratar med de andra och håller sällskap när de lagar mat. Daniel och en annan kille
delar på en våning där de har varsitt rum med gemensamt kök och badrum.

Daniel har många tips och idéer om hur saker kan göras. Han är mycket organisatorisk och hjälper till och
fixar. Han blir inte arg så ofta. Blir han det muttrar han och slår i någon dörr.

Daniel är otroligt envis och vill gärna ha sista ordet. Medarbetarna måste vara överbevisande. Antigen ger
de sig in i diskussionen om de känner att de orkar annars struntar de i det. Ger de sig in i diskussionen har
de kommit på att de låter Daniel prata först för sin sak medan den vuxne väntar ut honom och sedan
kommer med en så bra kommentar att Daniel kommer av sig och kan ta till sig vad de vuxna säger. Om
någon medarbetare har en åsikt som Daniel inte gillar diskuterar han gärna den på sitt envisa sätt. Vissa
medarbetare slipper helt ifrån detta.



För att få en bekräftelse på vad som ska hända ringer ofta Daniel till elevhemmet och säger till att han vill
vara med om de ska någonstans. Han har koll på sin omgivning och är själv mycket ordentlig när det
gäller att säga till vad han ska göra. Medarbetarna kan alltid lita på Daniel.

Om Daniel frågar en medarbetare något och de vill tänka på saken och diskutera den med de andra vuxna,
påminner Daniel dem hela tiden, eftersom han behöver ett svar direkt. När medarbetarna säger att han ska
få svar en viss tid går det bättre men han är inte sen att påminna om när tiden är ute och det dags för ett
svar.

Daniel är ett mycket positivt tillskott i huset. Han är duktig, snäll och hjälpsam mot både vuxna och
kamrater.



7 DISKUSSION

Jag har med den här uppsatsen sökt ett svar på vad DAMP/ADHD är och hur dessa
funktionsstörningar yttrar sig. Det är ett aktuellt ämne i vår tid och därför finns det
mycket litteratur som beskriver  ämnet. Trots att litteraturen ger en bra beskrivning av
dessa barn är det ändå svårt att leva sig in i hur det är att träffa dessa personer i
verkligheten. Därför har jag lagt in vissa beskrivande citat för att påvisa vardagliga
situationer (Gravander & Suominen, 1998. Gillberg, 1996).

En viktig slutsats är att även om varje individ med DAMP/ADHD är unik så finns det
dock gemensamma kännetecken. För att kunna hjälpa ett barn med denna
problematik måste man ha kunskap om hur DAMP/ADHD yttrar sig samt ha kunskap
om dess tilläggshandikapp, för att kunna hitta just vad den enskilda individen behöver
för hjälp och stöd.

Det är viktigt att dessa barn får den hjälp de behöver. Hjälpen bör sättas in så tidigt som möjligt. Barnet
ska inte behöva känna ständiga misslyckanden och att de upplevs som problematiskt. Varje barn måste bli
sett och uppskattat. Genom att stärka barnets starka sidor och kompensera med hjälpmedel för de svaga
sidorna stärks självkänslan. Då har man en grund att bygga vidare på. Det är oroväckande att läsa om hur
många som tros hamna på fel sida om lagen. Vad kostar inte dessa personer vårt samhälle då? Barn med
dessa diagnoser behöver verkligen alla resurser de kan få och lite till när de är små så att asociala
beteenden och depressioner undviks (Duvner, 1997. Gravander & Suominen, 1998. Gillberg, 1996.
Gillberg & Hellgren, 1990. Iglum, 1997).

Det finns litteratur som beskriver bra vad DAMP/ADHD är och hur symtomen visar
sig. Jag upplever det som en nackdel att som läsare bara få ta del av den negativa
sidan. För att orka ge dessa barn det de behöver, kan man behöva få en positivare bild
av barn med DAMP/ADHD. När det känns svårt att arbeta med dessa barn kan det
hjälpa att läsa om barnens möjligheter för att inte bara se deras brister. Författarna
Iglum och Duvner framställer DAMP/ADHD handikappen på ett positivare sätt och
fokuserar inte bara på problemen.

En diagnos ger barnet och familjen hjälp i form av stöd, pedagogiska insatser och
ekonomisk hjälp. Men önskan skulle vara att varje individ får den specifika hjälp som
den behöver utan att behöva diagnostiseras. Diagnosen är ofta positiv för familjen som
äntligen får svar på något de länge anat. Familjen har ofta mött oförstående
människor i deras omgivning och diagnosen bekräftar då att det inte är barnets
uppfostrarn som brister. Det litteraturen säger ang. familjen stämmer mycket väl in på
familjens upplevelser i fallstudien (Gravander & Suominen, 1998. Iglum, 1997).
Läkepedagogerna ser inte barnens diagnoser eftersom de anser att de inte säger mer
om barnen än att behöver hjälp och stöd på något sätt. De möter varje individ med den
positiva synen att i varje människa finns det ett friskt jag trots handikapp. Drivkraften
i arbetet med barnen blir utmaningen att hitta vad just den här personen behöver (G.
Ritter, På väg, 1975:2).

I skolan är det inte alltid möjligt att låta dessa elever få gå i en liten grupp trots att författare hävdar att det
är den bästa lösningen för de flesta barn med DAMP/ADHD. Trots kommunens dåliga ekonomi och
därmed små resurser, kan man hjälpa dessa barn en bit på vägen genom att se deras positiva sidor och vad
just den enskilda eleven kan behöva. Författare är eniga om att ett samarbete mellan föräldrar, skola och
andra personer runt barnet är av stor betydelse (Duvner, 1997. Gravander & Suominen, 1998. Gillberg,
1996. Gillberg & Hellgren, 1990. Iglum, 1997).
Där håller jag med författarna att det ger trygghet och en positiv tillvaro. Med tydlig
struktur på tillvaron, ett stimuli fattigt klassrum, kontinuitet bland personal,



förutsägbarhet och en medveten placering av barnet i klassrummet kan stödja
DAMP/ADHD barnet (Gillberg, 1996. Duvner, 1997. Iglum, 1997. Gillberg & Hellgren,
1990).

Läkepedagogiken var inte så lätt att läsa sig till och återge på ett lättförståeligt sätt. Det var lättare att
förstå och uppleva det unika i den, efter mina samtal med olika personer i Järna. Deras positiva inställning
till dessa barn genomsyrar hela omgivningen. Barnen jag har träffat på är mycket lugna och harmoniska
av den påtagliga rytm som ständigt omger dem. Det är precis som litteraturen beskriver mycket estetiskt
och vackert i omgivningarna runt de läkepedagogiska skolorna och elevhemmen. Litteraturen beskriver
mötet som ska ske mellan den vuxne och barnet och därifrån ska man börja vandringen tillsammans. Det
märks tydligt att medarbetare och lärare har ett speciellt förhållande till varje enskilt barn och bemöter
barnet utifrån dess behov (C. Ritter, På väg, 1986:2-3. Mikaelgården).

Daniel har i sin uppväxt haft tur att träffa de rätta personerna för honom. Han kanske hade genomgått
samma positiva förändring även genom annan behandlingsform men det kommer vi aldrig att få veta.
Daniel har alltid blivit bemött positivt under sina år i Järna. Han har verkligen funnit det lugn han
behövde. Ett lugn som jag själv kände att jag smittas av i den rofyllda omgivningen runt Daniel, under
mina möten med personer som följt hans uppväxt. Det är något som vi alla kan behöva då och då.



SAMMANFATTNING

Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för barn med DAMP/ADHD och allmänt
belysa deras problematik. Idag räknar man med att det finns minst ett barn i varje
klass som har DAMP/ADHD
 i våra skolor. För att hjälpa dessa barn krävs det kunskap om dessa handikapp. I mitt
arbete har jag kommit fram till att barn med DAMP/ADHD uppvisar olika svårigheter
vilka varierar hos de olika barnen. Därför måste skolgången anpassas till just den
individen. Arbetet belyser även familjens situation. Min empiriska del utgår från en
fallstudie där jag följer en pojke som har fått hjälp genom alternativ behandling i form
av läkepedagogik. Inom läkepedagogiken tar man fasta på att barnet är en individ som
har ett friskt jag och arbetar utifrån det.
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