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Sammanfattning 
Abstract 
 

Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier och en empirisk undersökning få en bättre insikt i vad 
DAMP är och vad det kan innebära för elever med denna diagnos. Jag vill även ta reda på vad skolans ansvar 
är och hur lärare i skolan kan hjälpa och underlätta för elever med dessa svårigheter. 
    Arbetet består av två delar, varav den första är en litteraturgenomgång där olika forskares syn och åsikter om 
DAMP är presenterade och sammanställda. Den andra delen består av en undersökande del där intervjuer med 
fyra olika lärare, om deras kunskaper om hur lärare kan underlätta för DAMP-elever, presenteras. 
    Genom litteraturen och den empiriska undersökningen har det framkommit att DAMP är ett osynligt 
handikapp som kan bero på många olika faktorer, av vilka forskarna inte är riktigt överens om. För ett stort 
antal barn innebär DAMP en mängd olika svårigheter som de behöver hjälp och stöd för att kunna hantera. Det 
finns inte heller några specifika åtgärder som man kan tillämpa på samtliga barn med dessa svårigheter. Man 
måste hela tiden se till den enskilda individens behov och förutsättningar och utefter det komma fram till vad 
som passar bäst för den enskilda eleven. Genom kunskap och med hjärta och hjärna i samspel kan man hjälpa 
barn med särskilda svårigheter. Det gäller bara att vara lyhörd och öppen för deras behov och att anpassa sig 
efter vad de behöver.   
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1. Bakgrund 
 
Efter gymnasiet hade jag så kallad ungdomspraktik på en skola. Där träffade jag en elev 
som hade DAMP och några andra med liknande svårigheter. Jag förstod inte riktigt vad 
det innebar, men det pratades mycket om detta och om att det finns många elever som 
idag har dessa svårigheter. Under min grundskollärarutbildning kom jag i kontakt med det 
här begreppet igen och fick då en djupare inblick i vad det handlar om. Efter att ha läst 
litteratur och varit på olika föreläsningar om DAMP, väcktes min nyfikenhet. En av 
föreläsningarna hölls av en mamma till ett DAMP-barn. Hon berättade vad det innebar 
att ha DAMP och om hur dåliga skolorna idag är på att hjälpa barn med dessa svårigheter.  
Detta berörde mig väldigt starkt och fick mig att bestämma mig för att skriva om det i 
mitt examensarbete.  
 
 Som lärare är det väldigt viktigt att man kan hjälpa och stötta sina elever på bästa sätt, 
oavsett vilka svårigheter de än har. För att klara av detta är det viktigt att man har 
kunskaper i ämnet och en förståelse för vad det innebär för elever med dessa svårigheter. 
Eftersom jag som lärare förmodligen kommer att stöta på barn med DAMP-svårigheter, 
kände jag att mina kunskaper inte var tillräckliga för att kunna vara till någon större hjälp 
för dessa elever. Jag har därför valt att fördjupa mig i ämnet DAMP och vad lärare kan 
göra för att underlätta för elever med sådana svårigheter i undervisningen. Med detta 
arbete hoppas jag kunna få en bättre förståelse för vad DAMP är, och att jag den dagen 
jag möter en elev med DAMP ska kunna hjälpa och stötta henne eller honom på bästa 
möjliga sätt. 
 
 
2. Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att genom litteraturstudier och en empirisk undersökning få 
en bättre och djupare förståelse för vad DAMP är och vad det kan bero på. Jag vill vidare 
ta reda på vilka svårigheter det kan innebära för barnet och dess omgivning, och om det 
finns några specifika åtgärder att vidta för dessa barn. Dessutom är syftet att ta reda på 
vad skolans ansvar är när det gäller DAMP-elever och vad lärare i skolan kan göra för att 
hjälpa och underlätta för de här eleverna i undervisningen. 
 
 
3. Problemformulering 
 

? Vad är DAMP? 
? Vad beror DAMP på? 
? Vilka symptom kan barn med DAMP ha? 
? Vad har skolan för ansvar gentemot barn med DAMP? 
? Hur kan lärare hjälpa och underlätta för elever med DAMP i undervisningen?  
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4. Litteraturgenomgång 
 
 
4.1 Vad är DAMP? 
 
DAMP är ett osynligt handikapp som tillsammans med till exempel ADHD, autism och 
Asperger syndrom tillhör de neuropsykiatriska svårigheterna (Duvner, 1997).  
 
DAMP står för Deficits in Attention, Motor control and Perception, vilket på svenska 
betyder Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorikkontroll 
och Perception (Gravander, Suominen, 1998).  
 
Fram till 1990 användes beteckningen MBD, som betyder Minimal Brain Dysfunktion 
eller på svenska, lindriga funktionsstörningar i det centrala nervsystemet (Bille, Brieditis, 
1984). En expertgrupp enades då om att man skulle frångå det tidigare MBD begreppet 
på grund av att det ansågs vara inaktuellt och istället använda begreppet DAMP. Runt om 
i världen, till exempel i USA, används termen ADHD för samma typer av svårigheter 
(Gillberg, 1996).  
 
 
4.2 Orsaker 
 
DAMP anses bero på en liten störning i hjärnans utveckling som uppstått under 
graviditeten eller förlossningen (Duvner, 1994). Även genetiska faktorer sägs ha stor 
betydelse. Detta hävdar man på grund av att det kan förekomma fler än ett barn med 
dessa svårigheter i en familj. Skadan kan även uppkomma på grund av syrebrist eller 
infektion vid födelsen eller under de första levnadsåren, eller till följd av för tidig födelse 
(Bille, Brieditis, 1984). I vissa sällsynta fall kan DAMP orsakas av sjukdom, till exempel 
hjärnhinneinflammation, under de första levnadsåren. Även missbruk av alkohol och 
narkotika, liksom användandet av tobak och vissa mediciner kan vara orsaker till DAMP 
hos fostret. Andra faktorer under graviditeten som till exempel diabetes, hjärt- och 
njursjukdomar, vilka påverkar moderkakans utveckling, ökar risken för DAMP (Gillberg, 
1996). Björn Kadesjö (1992) menar att gifter i miljön, födoämnen såsom raffinerat socker, 
mjölk och choklad, och tillsatser i maten som till exempel konserveringsmedel och 
färgämnen kan vara orsaker, men det finns ännu inga vetenskapliga bevis för det. Många 
forskare är oense om vad som egentligen orsakar DAMP. Michael Rutter menar att ny 
forskning visat att händelser vid graviditet och förlossning inte alls kan ses som orsaker 
(Kärfve, 2000). Eva Kärfve (2000) påpekar i sin tur att det inte finns några riktiga bevis 
för någon av de orsaker till DAMP som Christopher Gillberg påstår. Hon menar däremot 
att sociala faktorer och miljön runt barnet kan utlösa så kallade DAMP-beteenden.  
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4.3 Förekomst 
 
Barn med dessa svårigheter har alltid funnits. Redan 1902 beskrev en överläkare en grupp 
barn, mestadels pojkar, som hade ett onormalt beteende rörande överaktivitet och 
impulsivitet i kombination med koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar. Han 
beskrev dem som aggressiva, trotsiga och med ett bristande socialt beteende. Vissa av 
barnen visade sig ha en hjärnskada och andra ansågs ha svårigheter som grundade sig på 
ärftliga faktorer. Trots detta har forskningen kring DAMP inte kommit så mycket längre 
idag (Hellström, 1995). 
 
 DAMP har inte blivit mer vanligt idag än vad det har varit. Däremot syns dessa 
svårigheter tydligare idag på grund av alla krav samhället ställer på människorna. Man 
måste till exempel kunna läsa och skriva, sortera och tolka intryck, bearbeta information, 
styra sin uppmärksamhet, samarbeta, uttrycka sig och så vidare. DAMP finns i alla 
samhällsklasser men är något vanligare i de lägre. Detta kan exempelvis bero på att 
komplikationer under graviditet och förlossning, missbruk och sämre kosthållning är mera 
vanligt i de lägre samhällsklasserna. DAMP förekommer även i stort sett i samma 
omfattning i alla länder, men definitionen och benämningen kan skilja sig åt (Hellström, 
1995). 
 
Enligt en rad olika undersökningar har forskare kommit fram till att ungefär fem procent 
av alla sex- och sjuåringar, eller en av 20 stycken som börjar skolan, har DAMP. Det vill 
säga ungefär 120.000 barn och ungdomar i Sverige  (Gillberg, 1996). Detta är någonting 
som Kärfve (2000) motsätter sig. Hon menar att det material som dessa beräkni ngar 
gjorts utifrån är väldigt litet och att det inte speglar hur det är i samhället. Hon påpekar 
exempelvis en undersökning, gjord av Gillberg, där två personer fick motsvara 44% av 
alla barn i Sverige. Vidare visar hon på ytterligare en undersökning av frekvensen DAMP-
barn, var DAMP-diagnoser ställts utan att någon läkare har träffat barnen i fråga.   
 
Det finns även skillnader när det gäller förekomsten av DAMP hos pojkar och flickor 
som visar på att DAMP är nästan tre gånger så vanligt bland pojkar. Detta kan bero på att 
många flickor inte diagnostiseras på grund av att de oftast inte är lika överaktiva och 
aggressiva som pojkarna, varpå man inte ser svårigheterna lika tydligt (Gillberg, 1996). 
Varför antalet pojkar med DAMP är så mycket högre kan även bero på att forskningen i 
huvudsak inriktats på dem (Iglum, 1997). 
 
 
4.4 Olika typer av DAMP 
 
DAMP kan te sig olika från individ till individ och problemen kan skilja sig åt. DAMP kan 
delas in i två grupper; svår DAMP och lätt till måttligt svår DAMP. Ungefär en och en 
halv procent av alla barn och ungdomar med en DAMP-diagnos har svår DAMP. Lätt till 
måttligt svår DAMP är nästan tre gånger så vanligt förekommande (Gillberg, 1996).  
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Vid svår DAMP ska svårigheter finnas inom alla dessa fem följande områden: 
o   Aktivitet och uppmärksamhet 
o   Grovmotorik 
o   Finmotorik 
o   Perception 
o   Språk och tal 

 
När det gäller lätt till måttligt svår DAMP finns svårigheter inom det första området i 
kombination med svårigheter inom två eller tre av de fyra följande områdena (Gillberg, 
1996). 
 
 
4.5 Symptom 
 
DAMP är enligt Christopher Gillberg (1996) en störning i den normala utvecklingen. Han 
menar vidare att liksom andra barn utvecklas även DAMP-barn, men dock inte efter en 
likadan kurva. Det är av betydelse att man är medveten om att symptomen för DAMP 
varierar med personens ålder och att vissa svårigheter kan avta med åren, medan andra 
uppstår senare i livet. Hur symptomen visar sig och vilka konsekvenser barnet får beror 
på dess förutsättningar i övrigt. Även hur omgivningen bemöter barnet och hur hela 
livssituationen är har betydelse (Hellström, 1995).  
 
Alla som har DAMP har svårigheter med aktivitetskontroll och uppmärksamhet, och 
motorikkontroll eller perception. De allra flesta har kombinationen motoriska svårigheter 
tillsammans med svårigheter med aktivitetskontroll och uppmärksamhet, många av dem 
har dessutom perceptionsstörningar. Hos ett stort antal av de personerna med DAMP är 
motoriken så pass avvikande att diagnosen CP (Cerebral Pares) övervägs. DAMP ställs 
dock inte om CP uppenbart föreligger (Duvner, 1997).  
 
De flesta personer med DAMP har även svårt att läsa och skriva och av dem sägs många 
ha dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och vissa även dyscalculi (matematiksvårigheter). Det 
är också vanligt med andra inlärningssvårigheter. Begåvningsnivån är oftast väldigt ojämn 
hos personer med DAMP och en del av dem fungerar inlärningsmässigt som personer 
med en lindrigare utvecklingsstörning. Om begåvningsnivån däremot är jämn och om ett 
begåvningshandikapp finns ställs inte diagnosen DAMP. Det kan vara svårt att bedöma 
om det är DAMP eller lindrig psykisk utvecklingsstörning en person lider av (Gillberg, 
1996). 
 
Välkända symptom för DAMP är överaktivitet eller underaktivitet, dålig 
koncentrationsförmåga, uppmärksamhetsbrist, försenad tal- och språkutveckling, 
inlärningssvårigheter, labilitet, impulsivitet, egocentricitet och så vidare (Hellström, 1995).  
Nedan följer en utförligare beskrivning av symptomen: 
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4.5.1 Aktivitetskontrollproblem 
 
DAMP-barn har svårt att anpassa aktivitetsnivån till den aktuella situationen. 
Överaktivitet förekommer hos en tredjedel av barnen och underaktivitet, vilket är 
vanligast bland flickor, förekommer hos vart tionde barn. Det absolut vanligaste är dock 
växlingen mellan överaktivitet och underaktivitet (Gillberg, 1996). 
 
 
4.5.2 Uppmärksamhetsstörning 
 
Alla barn med DAMP har uppmärksamhetsstörning. Detta innebär, enligt Gillberg 
(1996), svårigheter som till exempel: 
 

o Koncentrationssvårigheter – Personen har svårt att hålla kvar viktig information 
och störs lätt av oväsentliga intryck. 

 
o Låg uthållighet – De har en låg energinivå och svårt att hålla kvar 

uppmärksamheten. De kan ofta uppfattas som trötta eller lata. 
 

o Avledbarhetsproblem – Personen blir lätt distraherad av olika stimuli och avleds 
lätt från den uppgift den håller på med för tillfället. 

 
o Vakenhetsproblem – Små barn med DAMP har oftast ett minskat och 

oregelbundet sömnbehov. Detta övergår med tiden till ett ökat sömnbehov, vilket 
medför att personen vill sova mer och oftare än andra jämnåriga barn. Enligt vissa 
forskare är den avvikande vakenheten själva grundproblematiken vid DAMP. Den 
avvikande vakenheten medför att man får svårt med att varva ner och att den 
motoriska aktiviteten då ökar istället. Gillberg (1996) menar vidare att många 
forskare har kommit fram till att låg vakenhet i centrala nervsystemet kan medföra 
hög motorisk aktivitet. Med andra ord försöker kroppen hålla igång för att hjärnan 
inte ska somna.   

 
o Automatiseringsproblem – Detta innebär svårigheter med att utföra inlärda 

handlingsmönster och mentala aktiviteter, som till exempel att tugga med stängd 
mun, klappa händerna i takt, hoppa på ett ben och så vidare, utan att hela tiden 
behöva tänka på vad man gör. 

 
o Bristande impulskontroll – Barn med DAMP är egocentriska och har svårt att 

förstå att andra människor också har behov. Personen har inget avstånd mellan 
tanke och handling och många kräver omedelbar behovstillfredsställelse. De 
handlar impulsivt utan att tänka efter först. Det är vanligt att personen avbryter 
andra och talar rätt ut i luften när de har någonting att säga. Detta beror på att de 
inte kan vänta på sin tur, utan måste få ventilera sina åsikter med det samma. 
Många kan även få aggressiva utbrott och bli våldsamt utagerande. 
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o Planeringssvårigheter – Dessa svårigheter innebär att personen har svårt med att 
förutse händelser och att planera, men även att se konsekvenserna av sitt beteende. 
De har oftast svårt att lösa uppgifter och problem och det visar sig tydligt i allt 
skolarbete. 

 
o Bristande tidsuppfattning – De har inte någon tidsuppfattning eller känsla för tid. 

De kan inte avgöra om det gått en lång eller kort stund, vilket medför att de ofta 
kommer för sent. På grund av dessa svårigheter sätter dessa personer oftast igång 
med saker och ting för sent för att hinna färdigt innan de ska ta itu med någonting 
annat.  

 
o Oförmåga att sitta still - Personen rör ständigt på sig och kan inte sitta still på 

stolen, vickar på tårna, gungar med benen, knäpper med fingrarna, grimaserar 
etcetera. Det verkar precis som om den haft myror i kroppen. Detta beror enligt 
Kadesjö (1992) på att muskelspänningen i de stora musklerna, som bär upp 
kroppen och gör den stabil, snabbt tröttas vilket medför att kroppen blir hängig. 
Barnet måste då röra på sig för att öka muskelspänningen för att sedan kunna sitta 
ordentligt en stund igen.  
 

     
 
4.5.3 Motoriska svårigheter 
 
DAMP-barn har oftast stora motoriska svårigheter som för många kan orsaka dålig 
självkänsla (Duvner, 1994). Rörelseaktiviteter kräver att samordningen med 
sinnessystemen fungerar. I uppgifter där barnet måste samordna flera moment måste 
uppmärksamheten delas på flera saker samtidigt, vilket kan skapa stora problem för 
barnet. Att anpassa handlingar och beräkna rörelser så att de blir lagom, är svårt för 
många DAMP-barn. De kan ha svårt att bedöma vad som är lätt - tungt, lite - mycket, 
snabbt - långsamt etcetera. Den automatiska anpassningen av kroppshållningen kan även 
den vara otillräcklig. Det medför att de rörelser som är viljemässigt styrda också fungerar 
sämre och rörelserna blir fumliga och klumpiga (Bille, Brieditis 1984). 
 
De motoriska svårigheterna kan gälla både grov- och finmotoriken. Grovmotoriska 
svårigheter innebär att barnen har problem med stora kroppsrörelser. De uppfattas ofta 
som klumpiga och har svårt med balansen, att cykla, simma, spela bollsporter etcetera 
(Gillberg, 1996). Den så kallade klumpigheten kan bero på en mängd olika saker till 
exempel: 
 
1. Bristande automatik – vid upprepning av en viss rörelse brister automatiken och det 

ser mer klumpigt ut (Gillberg, 1996). 

2. Svag muskelspänning – ungefär hälften av alla DAMP-barn har svag muskelspänning. 
Det medför att de kan böja leder på ett onormalt sätt och att de har en dålig 
kroppshållning med till exempel putande mage, stor svank, annorlunda gångstil, öppen 
mun och tung andning (Gillberg, 1996). 
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3.  Balansproblem – Det beror på att sinnesintrycken från muskler, leder och senor, som 
ger information till hjärnan om kroppsdelarnas förhållande till varandra, inte fungerar 
normalt. Detta kan medföra att man inte hinner reagera på att man håller på att tappa 
balansen innan det är för sent (Iglum, 1997).  

4. Motoriska samordningssvårigheter – Personer med DAMP har ofta svårt att 
samordna kroppens rörelser. Det beror dels på den ovannämnda bristande 
automatiken, men också på svårigheter att göra olika saker samtidigt med de två 
kroppshalvorna. Dessa personer har vanligtvis även problem att göra rörelser med en 
kroppsdel åt gången, oftast rör de även på andra kroppsdelar samtidigt. Vanligt är 
också medrörelser i munnen när de sitter och ritar (Gillberg, 1996). Vissa barn har 
kvar reflexer från spädbarnsåren som exempelvis ATNR (Asymmetrisk tonisk 
halsreflex). Det visar sig genom att arm och ben, på den sidan dit huvudet riktas, vill 
sträckas ut medan arm och ben på motsatt sida vill böjas (Bille, Brieditis, 1984). 

 
Med finmotoriska svårigheter menas precisionsproblem i händer, fingrar och ansikte. 
Svårigheter med handmotorik och precision förekommer hos så gott som alla med 
DAMP. Det ser man på svårigheterna med att hålla en penna, forma bokstäver, skriva på 
linjerat papper, att knyta knutar och knäppa knappar. Oftast medför detta problem vid 
måltiderna då bordsskicket inte fungerar och de sölar ner (Gillberg, 1996). Detta beror på 
att många DAMP-barn har en omogen handmotorik. Det medför att de spretar med 
fingrarna när de ska ta någonting, griper med handflatan istället för med fingrarna och de 
kan ha svårt att forma sin hand så att det passar föremålets storlek (Bille, Brieditis, 1984).  
Många DAMP-barn har även problem med munmotoriken och precisionsrörelser i mun 
och ansikte. Detta visar sig genom att de kan ha svårt att hålla munnen stängd när de 
tuggar, en del dreglar och andra har artikulationssvårigheter. Många har svårt med att göra 
separata rörelser i någon av de två ansiktshalvorna som till exempel att blinka med ett öga 
(Gillberg, 1996). En del har även avvikande ögonrörelser som till exempel att ögonen kan 
låsa sig i vissa lägen och att de har svårt att avskilja ögonrörelserna från kroppsrörelserna 
(Bille, Brieditis, 1984). 
 

4.5.4 Perceptionssvårigheter 

Det innebär att de har svårt att tolka de intryck de får genom sina sinnen. Svårigheten 
ligger även i att uppfatta vilka intryck som är väsentliga att reagera på och att tolka dem 
rätt och tillräckligt snabbt. Det blir också svårt att bearbeta intryck från flera sinnen 
samtidigt. Det kan även påverka talutvecklingen, vilket gör det svårt att uppfatta tal och 
att kunna koncentrera sig i talsammanhang (Duvner, 1994).  

Beroende på vilka delar i det centrala nervsystemet som har en störning kan ett barns 
perception påverkas på olika sätt (Bille, Brieditis, 1984), till exempel:  
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o Visuellt – trots att barnet har bra syn, kan det inte se figurer, bokstäver eller siffror, 
hur stora och tydliga de än är. Det beror på att de inte kan se det speciella som 
skiljer bilderna åt och ger mening till det man ser. De kan också ha svårt att 
uppfatta avstånd och föremåls läge i ett rum och därför är det lätt att de går in i 
saker eller stöter till kompisar och så vidare. 

o Auditivt – Barnet har svårt att lokalisera ljudkällor, avgöra ljudstyrkan eller att 
urskilja ett ljud från andra bakgrundsljud. Barnet kan även ha svårt att komma ihåg 
ljud och bokstäver i rätt ordning. De kan hoppa över bokstäver och kasta om dem 
när de skriver. När barnet talar kan meningarna bli felkonstruerade eller 
ofullständiga. Många personer med DAMP har även svårt att avgöra om personen 
själv talar högt eller lågt, vilket medför att de inte kan anpassa röststyrkan till 
situationen. 

o Taktilt – Barnet kan ha svårt att tolka signaler från den egna kroppen. Ofta kan de 
reagera starkt vid beröring, men inte förstå vad den betyder i olika sammanhang. 
De kan även ha svårt att avgöra om det är en mild eller hård beröring. Vissa barn 
kan inte uppfatta smärta och andra kan vara överkänsliga för kyla eller värme. En 
del barn kan inte ha kläder med etiketter eller som sitter åt för det gör ont på 
huden. Vissa har svårt att med känseln avgöra hur till exempel ett föremål är och 
ser ut. Det är främst svårigheten med känseln i händer och fingertoppar som är 
utmärkande för personer med DAMP. 

 

4.5.5 Språk- och talproblem 

Ungefär hälften av alla DAMP-barn har en försenad tal- och språkutveckling. Många som 
lider av svår DAMP har besvär med grammatiken och kastar då om ord i meningar, även 
syftningsfel är vanligt förekommande. Mer än hälften av alla personer med DAMP har ett 
mycket begränsat ordförråd med ett fåtal ord som de verkligen kan och som de använder 
sig av. Ofta fyller de ut meningar med ord som inte har någon egentlig mening (typ, 
liksom, va) eller med svordomar och andra kraftord. Avvikande röstkvalitet är också 
någonting som är utmärkande för DAMP-barn. De har vanligtvis en mycket hes röst som 
låter mer eller mindre kraxig (Gillberg, 1996). 

En del barn med svår DAMP har svårt att använda språket på ett, för andra personer, 
naturligt sätt i det sociala samspelet. De har problem med att intuitivt veta när de kan säga 
någonting eller hur de konverserar med andra. Dessutom har många svårigheter med att 
förstå abstrakta frågor och uttryck eftersom de oftast uppfattar saker mer konkret. Ett 
exempel är om någon frågar barnet ”Kan du öppna fönstret?”, svarar de ja eller nej 
eftersom de inte vet att det är en uppmaning till dem att göra det (Gillberg, 1996). 
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4.5.6 Övriga symptom 

Många personer med DAMP har svårt med den känslomässiga kontakten. Det är lätt att 
de misstolkar olika situationer då de fäster sig på vissa detaljer istället för att se helheten. 
Hur de tolkar ansiktsuttryck, kroppsspråk, beröring o ch så vidare kan skilja sig från hur 
andra tolkar det. Någonting annat som karaktäriserar DAMP-barn är deras 
humörväxlingar. De kan i ena stunden vara glada och lugna för att i nästa stund skrika 
och bete sig aggressivt (Bille, Brieditis, 1984).  

Andra problem för barn med DAMP kan till exempel vara sömnsvårigheter, 
feberkramper och epilepsi, minnessvårigheter och depression. Dessutom råkar DAMP-
barn, oftare än andra barn, ut för olyckor på grund av den dåliga motoriken, vilket medför 
att de ofta ramlar, går in i saker och så vidare. Frakturer i ansiktet, skallen och på armar 
och ben är ungefär fem gånger så vanligt hos barn med DAMP än hos andra barn 
(Gillberg, 1996). 
 
Tore Duvner (1994) menar att hur symptombilden utvecklas är beroende av 
miljöfaktorer, som den vård och omsorg, trygghet, stimulans och fostran som barnet 
växer upp med i hem och skola och hur de vuxna bemöter barnets svårigheter. Hur de 
sedan går för barn med DAMP i ungdoms- och vuxenlivet kan skilja sig från person till 
person. För vissa avtar eller försvinner svårigheterna med tiden, medan en del har dem 
kvar men har lärt sig att handskas med dem och klarar av att leva med dem. Andra har 
däremot kvar svårigheterna men de har en allvarlig inverkan på det vardagliga livet, många 
av dessa personer har grava psykiska störningar och en del hamnar i missbrukets och 
kriminalitetens händer (Hellström, 1995).   
 
 
4.6 Diagnos 
 
DAMP är en medicinsk diagnos som inte kan ställas utan medverkan av en läkare. För att 
ställa en diagnos krävs ordentliga underlag, därför måste undersökning ske av både läkare 
och psykolog med god kännedom om barn och ungdomars normala utveckling. 
Undersökningen ska även innefatta samtal med den av vårdnadshavarna som känner 
barnets utveckling och beteende bäst. Barnet ska även genomgå en läkarundersökning, 
liksom en neuropsykiatrisk bedömning och en neuropsykologisk undersökning. Dessa 
undersökningar kompletteras därefter med frågeformulär rörande barnets beteende i 
hemmet och skolan och med detta som underlag kan man avgöra om en DAMP-diagnos 
ska övervägas eller inte (Gillberg, 1996). Enligt Kadesjö (1992) är det även viktigt att prata 
med barnet själv för att få veta hur det upplever sina svårigheter och även för att man på 
så sätt visar barnet att man är intresserad av det.   
 
En tidig diagnos är viktig för att kunna ge barnet det som behövs för ett bra liv. Men även 
för att föräldrar och lärare ska få kunskap om vad DAMP innebär, och genom det 
anpassa kraven och förväntningarna till rätt nivå (Bergquist med flera, 1998). Det positiva 
med att ett barn får en diagnos är även att det ger barnet en tillhörighet till andra barn 
med liknande svårigheter (Kadesjö, 1992). Dessutom tar diagnosen bort skuldkänslan från 
föräldrarna och ger en förklaring till barnets beteende. Den medför även vård, 
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rehabilitering och sociala förmåner som inte är tillgängliga innan diagnosen (Gravander, 
Suominen, 1998). Den finske barnläkaren Katarina Michelsson menar att om dessa barns 
handikapp inte diagnostiseras och behandlas i tid kan följderna bli katastrofala för barnets 
anpassning till vårt samhälle (Tikkanen, 1982). Nackdelarna är däremot att en diagnos inte 
tar hänsyn till de individuella olikheterna hos barnen och den bortser även från att 
svårigheterna förändras med barnets utveckling. En diagnos ger inte heller någon 
vägledning för vilka åtgärder som kan vidtas och oavsett diagnos eller inte måste man 
ändå utarbeta åtgärdsprogram som passar den enskilda individen (Kadesjö, 1992).  
  
 
4.6.1 Diagnoskriterier 
 
Enligt Gillberg (1996) finns det fyra diagnoskriterier: 
1. Begåvningsnivå: Det finns ingen märkbar psykisk utvecklingsstörning, men vissa   
    personer är på så kallad särskolenivå. Oftast är begåvningsnivån hos personen mycket   
    ojämn. 
 
2. Aktivitetskontroll: Det ska finnas stora problem inom minst två av följande punkter: 

o Aktivitetskontroll – kan vara antingen överaktiv eller underaktivt, eller båda 
delarna.  

o Koncentrationsförmåga  
o Uppmärksamhet  
o Förmåga att sitta stilla  

 
3. Motorikkontroll: Stora svårigheter med antingen grov- eller finmotoriken  
 
4. Perception: Stora svårigheter med att tolka verkligheten med hjälp av sina fem sinnen. 
 
För att en person ska få diagnosen DAMP måste 1 och 2, och antingen 3 eller 4 vara 
uppfyllda. När det gäller aktivitetskontroll och uppmärksamhet måste svårigheter finnas i 
flera situationer, till exempel både i skolan och i hemmet (Gillberg, 1996). 
 
Att ställa en DAMP diagnos är enligt Gillberg (1996) mycket svårt hos barn under fem år 
om det inte finns extremt tydliga svårigheter hos barnet. Även från puberteten och uppåt, 
menar han, är svåra perioder att diagnostisera personer. Detta på grund av att symptomen 
förändras med tiden och problem med till exempel motorik och överaktivitet blir mindre 
tydliga än för yngre barn.  
 
 
4.7 Skolans ansvar gentemot barn med DAMP 
 
I Sverige är det både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. Det är föräldrarna som 
är skyldiga att se till att barnet fullgör skolplikten. Men ansvaret är inte bara föräldrarnas, 
samhället har också ett ansvar att se till att barnet får den utbildning det har rätt till. 
Rätten till en utbildning finns fastlagd både i svensk lagstiftning och i FN: s 
barnkonvention ( Hellström, 1995). 
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Eftersom skolan är den plats där barn tillbringar en stor del av sin vakna tid borde det 
vara där som samhället strävade efter att bevara och främja barns psykiska hälsa. Grunden 
för psykisk hälsa är att barnen trivs i skolan och får möjlighet att växa i självkänsla och 
självförtroende. Att misslyckas i skolan, ha inlärningssvårigheter och/eller ha dåliga 
relationer till klasskamrater och lärare är riskfaktorer för psykiska och sociala problem 
senare i livet. Skolan måste fungera och vara en trygg och stimulerande arbetsplats för 
barnen. Barnen skall må bra i skolan och det är skolans rektor som har det övergripande 
ansvaret (Hellström, 1995). 
 
Enligt socialtjänstlagen, skollagen och läroplanen har skolan ett särskilt ansvar för barn 
som är i behov av särskilt stöd. Verksamheten ska utgå från varje enskilt barns behov och 
förutsättningar och ge särskilt stöd till de barn som behöver det för sin utveckling. Skolan 
har också ansvaret för att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning. En annan 
viktig uppgift skolan har är att upptäcka dessa barn så tidigt som möjligt och arbeta för att 
de, vid behov, blir utredda (Hellström, 1995; Kadesjö, 1992).  
 
Att skolans verksamhet har hög kvalitet är viktigt för barn med DAMP. Detta innebär att 
klasserna bör vara små, det bör finnas mycket och kompetent personal och lokaler som 
motsvarar ändamålen. Arbetssättet och undervisningen ska utgå från barnens 
förutsättningar och behov. Det måste även finnas särskilda resurser för barn med dessa 
svårigheter. Detta innebär till exempel resurser för handledning och fortbildning av 
personal, möjlighet att arbeta i mindre grupper, resurser för specialundervisning, 
elevassistenter, pedagogiska hjälpmedel, anpassade läromedel etcetera. Att all skolans 
personal har kunskaper om DAMP är nödvändiga för att de ska ha en förståelse för 
barnet och dess svårigheter och för att barnet ska kunna må så bra som möjligt i skolan. 
Utan denna grund av förståelse kan all åtgärdsplanering komma att bli verkningslös eller i 
värsta fall bli till skada för barnet (Hellström, 1995; Kadesjö, 1992).  
 

Alla som möter barn med MBD/DAMP-tillstånd till vardags har ett ansvar för hur det 
kommer att gå för dessa barn, för hur de kommer att se på sig själva och sin plats i 
samhället när de blir vuxna.  
(Hellström, 1995 s.49)  
 
 

4.8 Undervisning 
 
Att läraren uppmärksammar, känner igen och förstår svårigheterna är ytterst betydelsefullt 
för att barnen ska få den hjälp och stöd de behöver för att utvecklas, det är till och med 
viktigare än att exakt veta vilken diagnos barnet har. Med kunskap om svårigheterna är det 
också lättare att ha realistiska förväntningar på barnet och acceptera dem precis som de är 
(Kadesjö, 1992; Ogden, 1991). 
 
Som lärare handlar det först och främst om att skapa en relation till barnet och att sätta 
sig in i hur barnet tänker och fungerar. Genom att göra detta kan man få fram vad det 
enskilda barnet behöver. Det är även av stor betydelse att man som lärare tar hjälp av 
barnets föräldrar eftersom de har den absolut största kunskapen om sitt barn, en kunskap 
som är nödvändig för läraren när undervisningen och skolsituationen ska planeras 
(Hellström, 1995). 
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För att kunna hjälpa någon annan måste jag förstå mer än denne, men i första hand 
också förstå det som han eller hon förstår. Om jag inte gör det, kommer min bättre 
förståelse inte att kunna hjälpa personen i fråga.  
(Kierkegaard i Iglum, 1997 s. 26)  

 
För att även klasskompisarna ska få en bättre förståelse för varför DAMP-barnet gör vissa 
saker eller är på ett speciellt sätt, kan det vara bra att öppet berätta om svårigheterna, men 
då måste läraren ha föräldrarnas och barnets tillåtelse (Iglum, 1997). Ofta har dessa barn 
även svårt att få och behålla kompisar i sin egen ålder. Det beror på att de har stora 
sociala svårigheter och kan säga saker som andra blir sårade eller arga över. Det är då 
viktigt att klasskompisarna är medvetna om att de inte menar någonting illa men det, de 
förstår helt enkelt inte bättre. Genom att tillsammans med barnet sätta upp några sociala 
mål och att göra barnet intressant för andra, som till exempel genom att inleda en ny och 
spännande aktivitet med barnet i fråga, kan man hjälpa henne eller honom en bit på väg i 
sökandet efter jämnåriga kamrater (Selikowitz, 1996).   
 
Det absolut viktigaste, menar Gillberg (1996), är att undervisningen individanpassas för 
att ett barn med DAMP ska ha en möjlighet att tillägna sig kunskap. Det bästa vore 
enskild undervisning eller undervisning i smågrupper. Av stor betydelse är även att de 
som arbetar med DAMP-barn vet att dessa barn är normalintelligenta och att deras 
svårigheter inte har någonting med intelligensen att göra (Iglum, 1997). Barn med DAMP 
har oftast en ojämn prestationsförmåga som beror på ett dåligt korttidsminne och som 
skiljer sig från dag till dag. Det medför att någonting barnet kan ena dagen, kan vara som 
bortblåst dagen efter. Med tanke på detta är det viktigt att man alltid visar tålamod och 
förståelse och hjälper dem att börja om från början (Hellström, 1995). 
 
När det gäller uppmuntran, att få bekräftelse och att uppleva krav och förväntningar från 
omgivningen, skiljer sig inte barn med DAMP jämfört med något annat barn. I stort sett 
är det pedagogiska bemötandet som dessa barn behöver inte annorlunda än vad alla barn 
behöver. Det är dock betydelsefullt för barnet att få positiv förstärkning med detsamma 
det gör någonting bra för att veta vilket beteende som belönas. När det gäller en tillsägelse 
är det också viktigt att ge snabb och omedelbar återkoppling på barnets beteende. Om 
man väntar med tillsägelsen är risken stor att barnet inte klarar av att koppla den till sina 
egna handlingar (Hellström, 1995). Dessutom är beteenden oftast baserade på 
okontrollerbara impulser och reaktioner, vilket är viktigt att tänka på innan man bestraffar 
barnet. Man bör överhuvudtaget undvika bestraffningar eftersom de inte fungerar då 
barnet i efterhand inte ser sin egen skuld i det hela (Kadesjö, 1992; Iglum, 1997). Mark 
Selikowitz (1996) föreslår att man, för att få bort ett mindre allvarligt oönskat beteende, 
ignorerar eleven. Detta eftersom dessa barn vill ha uppmärksamhet och om de inte får det 
kommer beteendet att försvinna med tiden. Försök även att inte bli irriterad och besviken 
då barnet inte gör vad som förväntats eftersom de inte kan kontrollera sina impulser. 
Duvner (1997) menar att man måste ha rätt förståelse för barnet. Man blir inte irriterad på 
ett rullstolsburet barn för att det inte kan gå och inte heller på ett barn som får ett 
epilepsianfall, då ska man inte heller bli irriterad på ett DAMP -barn som inte alltid kan 
kontrollera sitt beteende.   
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Om eleven själv är medveten om sina problem och vilka begränsningar det kan medföra, 
kan barnet bli passiv och viljelös eftersom de inte tror sig kunna saker och ting. Då gäller 
det att stötta och uppmuntra barnet att våga försöka för att se att de kan, vilket leder till 
att självförtroendet stärks och barnets motivation att fortsätta ökar (Asmervik, Ogden, 
Rygvold, 1993). Barn med DAMP behöver också få hjälp med att tolka och få förklarat 
vad de är med om och att se samband och sammanhang för att få en förståelse av sin 
värld (Hellström, 1995). Det är också viktigt att man som lärare hela tiden ligger ett steg 
före barnet så att man hinner hejda dem innan de misslyckas (Boëthius, Rydlund, 1998). 
För vissa är kroppskontakt och fysisk närhet ett sätt att hindra dem från att spåra ur 
(Hellström, 1995). 
 
Det är viktigt att man som lärare är medveten om att de här barnen är i behov av en 
strukturerad vardag med fasta rutiner, tydliga gränser och regler, för att ge struktur åt 
tillvaron. Men det måste även finnas utrymme för flexibilitet och improvisation. Det är till 
stor hjälp för dessa barn om man varje morgon går igenom vad som kommer att hända 
under dagen och var man ska vara någonstans. På så sätt får de en struktur och genom att 
göra detta varje dag blir det en rutin som dessa barn lär sig (Hellström, 1995; Kadesjö, 
1992). Även då fasta rutiner är betydelsefullt för dessa barn är det tillåtet med 
förändringar. Det man bör tänka på är att bara förändra en sak i taget så att barnet hinner 
vänja sig vid det nya innan någonting annat förändras. Fasta rutiner gäller även 
människor, därför är det bra om det inte finns för många lärare eller andra vuxna 
inblandade i barnets skoldag (Iglum, 1997). Det är också bra om skolan och hemmet har 
en nära relation till varandra så att man kan se till att ha samma attityder och regler för 
barnet. En kontaktbok är betydelsefullt för att skolan och hemmet ska kunna ha en daglig 
kontakt med varandra. Som lärare är det viktigt att inte skriva om de negativa händelserna 
som inträffat under dagen, utan istället lägga tonvikten vid det positiva och leta upp 
någonting bra som eleven gjort eller sagt och skriva om det istället (Iglum, 1997).   
 
Arbetspassen i skolan ska vara korta och varierande och för vissa är det av stor betydelse 
om det hela tiden händer någonting nytt för att barnet ska orka koncentrera sig. Som 
lärare är det också betydelsefullt att man tar hänsyn till barnets behov av motivation och 
dess begränsade uthållighet. Det är därför bra om inlärningsstoffet delas in i olika avsnitt 
med tydlig början och slut så att barnet får chansen att slutföra saker och, med andra ord, 
lyckas (Hellström, 1995). För att eleven ska kunna behålla uppmärksamheten i 
undervisningen är det också viktigt att göra den så intressant och fängslande som möjligt. 
Man bör även se till att eleven själv får vara aktiv och har tillgång till undervisnings-
material som aktiverar honom eller henne. Barnet måste även få möjlighet att arbeta 
ostört och få tid på sig att arbeta och fullfölja uppgifter i sin egen takt. Det gäller också att 
hela tiden ha kortsiktiga mål som eleven kommer att uppnå för att på så sätt åstadkomma 
känslan av att klara av saker och ting (Hellström, 1995). Undvik även situationer då barnet 
ska vänta. Ge istället färdiga instruktioner på ett papper eller någon uppgift som eleven 
klarar på egen hand (Ogden, 1991).  
 
Vissa barn har lättare att koncentrera sig om de får sitta och leka med några småsaker 
samtidigt. Man kan ha en låda för dessa barn med ett femtiotal småsaker, varav barnet får 
välja fem nya saker varje dag. Det kan vara enkla saker som små stenar eller metallbitar.  
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Det är dock viktigt att föremålen känns på olika sätt, exempelvis skrovliga, hårda, mjuka 
etcetera. På det sättet får man också olika typer av stimulans för fingrarnas känsel-
upplevelser (Freltofte, 1998). För en del barn passar det bättre om de samtidigt som de 
ska lyssna och koncentrera sig, får sitta och rita (Hellström, 1995). Barn med DAMP har 
lättare att koncentrera sig under förmiddagen och därför bör mer krävande 
arbetsuppgifter läggas då, och mindre ansträngande uppgifter senare på dagen (Selikowitz, 
1996).   
 
Stillasittande aktiviteter bör alltid föregås av motorisk aktivitet för att barnet ska orka. Om 
barnet har en extra dålig dag är det viktigt att sätta in många fysiska aktiviteter i 
dagsprogrammet. Även när barnet ska skifta från en stillasittande aktivitet till en annan är 
det av stor betydelse om han eller hon får ägna sig åt någon motorisk aktivitet emellan 
(Freltofte, 1998; Gillberg, 1996). Instruktioner måste vara entydiga och kortfattade och 
det kan vara bra att använda bilder eller något liknande för att göra det mer konkret och 
lättförståeligt (Gillberg, 1996). Det är bra att illustrera med bilder, overhead, diagram, 
video, planscher och även med rim och ramsor, musik, högläsning och rytmövningar för 
att underlätta inlärningen. Det är dock viktigt att ha i minnet att alla barn är olika och 
behöver olika saker för att stimuleras, allt passar inte alla (Hellström, 1995).  
 
Det är av mycket stor vikt att man som lärare ser till att anpassa undervisningen så att 
eleven lär sig så mycket som möjligt, för att genom det stärka sitt självförtroende och på 
så sätt förbättra sin egen prognos (Gillberg, 1996). Många DAMP-barn har, som tidigare 
nämnts, tal- och språksvårigheter och med tanke på det är det av stor betydelse att läraren 
uppmuntrar barnet att tala och ger den hjälp de behöver för att våga och på så sätt stärka 
barnets självkänsla (Kadesjö, 1992). Ge barnet uppgifter som inte är för svåra, men ändå 
så att de måste kämpa för att klara dem, och ha alltid någon typ av belöning, till exempel 
klistermärken, tillhands. Det är dock viktigt att exakt tala om vad barnet gjort bra, beröm 
även ansträngningen och inte bara resultatet. Lär dig att se barnets positiva sidor och gör 
även barnet själv medvetna om dem (Selikowitz, 1996).  
 
Det som är viktigt att tänka på är att det inte finns några givna metoder som passar alla 
barn med dessa svårigheter. Varje lärare måste själv försöka hitta en metod som passar 
både barnet och läraren i fråga (Hellström, 1995). Kadesjö (1992) menar att det också är 
av stor betydelse att man som lärare vågar ta hjälp av andra expertgrupper när det gäller 
DAMP-barn. Han skriver att:  
 

Förskola och skola är inga behandlingsinstitutioner. Det är den vardagsmiljö där en 
pedagogiskt inriktad verksamhet för alla barn skall försiggå. Förskolans och skolans 
personal skall stimulera varje barns utveckling utifrån dess specifika förutsättningar, 
men kan aldrig ta ansvar för behandling av ett barn med stora svårigheter.  
(Kadesjö, 1992 s. 189) 
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4.9 Klassrumsmiljön 
 
Klassrumsmiljön är otroligt viktig för barn med DAMP. För de allra flesta är det bra om 
klassrummet inte har för många öppna ytor och om det är ganska lugnt och utan en 
mängd synintryck som stör inlärningen och koncentrationen. För andra passar en livlig 
miljö med en mängd olika ljud och synintryck bättre. Med tanke på detta måste man 
anpassa omgivningen till det enskilda barnets behov (Hellström, 1995; Gillberg, 1996). 
Man bör dock tänka på elevens behov av struktur och därför är det bra om varje sak har 
sin plats i klassrummet och inga förändringar görs som kan förvirra eleven (Hellström, 
1995). Att ha på musik i bakgrunden i klassrummet kan medföra att eleven får lättare att 
koncentrera sig på uppgiften, men det passar inte alla så man måste prova sig fram 
(Duvner, 1997). 
 
När det gäller placeringen i klassrummet bör eleven sitta i närheten av läraren och på en 
plats där eleven inte störs av andra eller själv stör kompisarna. Vissa barn kan finna lugn 
och ro genom att få en arbetsplats där de sitter vända in mot väggen med ryggen mot de 
andra, för att slippa störas av allt de ser runt omkring sig (Freltofte, 1998). För många 
DAMP–barn är en placering längst fram vid läraren och vänd mot klassen det bästa då 
eleven slipper vända sig om för att se vad som händer. Helst ska man också undvika att 
byta placering på grund av de många intryck som det medför (Kadesjö, 1992). Enligt 
Selikowitz (1996) ska DAMP-eleven dessutom placeras mitt emellan två personer som ska 
fungera som förebilder. 
 
 
4.10 Anpassade läromedel och pedagogiska hjälpmedel 
 
Lpo –94 innebär en åtstramning för barn med dessa svårigheter eftersom den kräver att 
alla elever ska ha godkänt i svenska, engelska och matematik när de slutar år nio, annars 
har de inte möjlighet att välja bland alla gymnasieprogram. Det här klarar inte alla barn 
med DAMP. Läroplanen kräver även att eleverna ska ta större ansvar för skolarbetet och 
att de ska planera sin skoldag själva, vilket kan vara en omöjlighet för många barn med 
dessa svårigheter. För att de ska klara av detta krävs ett nära vuxenstöd och en rad olika 
hjälpmedel (Boëthius, Rydlund, 1998).  
 
Barnen behöver ha konkreta läromedel med en enkel och tydlig layout. Det underlättar 
för eleven om stilen är enhetlig, bilderna enkla och tydliga och om det är luftigt och 
överskådligt. Det måste även vara en tydlig kontrast mellan text och bakgrund. 
Läroböcker inlästa på band är en stor hjälp. Tunna arbetsböcker, eventuellt 
lösbladssystem, för att eleven ska kunna slutföra någonting är bättre än tjocka böcker som 
ska räcka en hel termin (Bille, Brieditis, 1984). 
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Andra hjälpmedel som kan vara till nytta är enligt Agneta Hellström (1995) : 
 
o Arbetsskiva som kan vinklas – det kan kännas skönare för ögonen. 

o Bra belysning ovanför barnets arbetsplats. 

o Stadig och tung stol som är justerbar i höjd och med ett ordentligt fotstöd till. Många 
underaktiva barn har lättare att följa med vid genomgångar om de får sitta på en stol 
som kan vippa och snurra lite. Detta på grund av att den motoriska rörelsen med 
stolen aktiverar deras balanssinne som är en av de sinneskanaler som är bäst på att 
skapa vakenhet i nervsystemet. 
 

o Konkret, åskådligt och laborativt material. 

o Pennor med tjockare och/eller tyngre skaft – det förstärker elevens uppfattning av 
rörelsen. 

o Linjaler som är tyngre och har tydliga markeringar – de behöver då inte samordna 
båda händerna för att dra ett streck och kan tydligt se siffrorna på linjalen. 

o Freestyle – vissa har lättare att koncentrera sig när de får lyssna på musik samtidigt 
som de arbetar. 

o Talböcker eller ljudband med hörlurar (Tikkanen, 1982). 

o Miniräknare – bra hjälp för att barnen inte ska kasta om siffror när det räknar 
(Tikkanen, 1982).   

 
 
4.11 Datorer  
 
Underlättar för den som har svårt att forma bokstäver och bidrar till att de övervinner sin 
motvilja att skriva. Dessutom är stavningsprogrammen en stor hjälp och gör att barnen 
vågar skriva i större utsträckning än tidigare. Även när det gäller andra monotona 
aktiviteter, som till exempel matematikuppgifter, är datorn ett bra hjälpmedel. Många 
dataprogram med inlärningssyfte är mycket användbara för elever med DAMP. Stoffet är 
oftast tydligt och åskådligt, inlärningen sker stegvis och det är barnet själv som bestämmer 
takten. Eftersom barnet själv måste vara aktiv blir han eller hon lättare motiverad att 
arbeta (Hellström, 1995). Det absolut viktigaste är att barnet deltar i undervisningen och 
att det lyckas, oavsett vilka hjälpmedel de använder (Iglum, 1997). 
 
 
4.12 Elevassistent 
 
Barn med dessa svårigheter behöver kontinuerligt stöd av någon vuxen och därför sätter 
man in en elevassistent som tar ett mer individuellt ansvar för eleven. Assistentens uppgift 
är inte att ta över det pedagogiska ansvaret, utan att vara ett personligt stöd för barnet när 
han eller hon behöver hjälp eller stöd, både i och utanför klassrummet. Den viktigaste 
uppgiften är dock att se till att eleven lär sig så mycket som möjligt i skolan för att på det 
sättet stärka elevens självförtroende. Det är också assistentens uppgift att stötta barnet 
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och uppmuntra det att fortsätta och även att genomföra eventuell träning som barnet 
behöver (Hellström, 1995). Tillsammans med barnet bör de också bygga upp en struktur 
och rytm för varje dag som de trivs med och kan arbeta efter (Kadesjö, 1992).  
 
Eftersom det är en komplicerad och krävande uppgift att vara assistent är det viktigt att 
personen är pedagogisk och har stor erfarenhet och utbildning på området, och även att 
han eller hon får möjlighet till handledning (Hellström, 1995).  
 
En nackdel med personlig assistent är att eleven kan få en stämpel på sig att vara 
annorlunda, jämfört med de andra. Det kan för många vara negativt då deras enda önskan 
är att vara precis som alla andra (Andersson, 1996).  
 
 
4.13 Åtgärdsprogram 
 
Enligt grundskoleförordningen har en elev i behov av särskilda stödåtgärder rätt att få ett 
skriftligt åtgärdsprogram. Det är viktigt att undervisningen och skolsituationen i övrigt 
anpassas till de förutsättningar och behov som eleven har. Det är skolpersonalens 
skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som behöver det (Hellström, 
1995).  
 
Programmet bör, enligt Hellström (1995), utarbetas tillsammans med elev, föräldrar och 
representanter för skolans personal. Det finns inga föreskrifter för hur ett åtgärdsprogram 
skall se ut men kan till exempel innehålla följande punkter:  
 

o Problemprecisering,  till exempel analys av läsning och skrivning. 
o Beskrivning av elevens behov. 
o Delmål för eleven, här och nu. Även långsiktiga mål. 
o Planering av åtgärder, exempelvis fortsatt utredning, anpassade läromedel, 

individinriktade metoder med anpassat arbetssätt, läroböcker på band, talböcker, 
former för föräldrasamverkan, hänsynstagande vid betygssättning, resurssatsningar 
och så vidare. 

o Hur utvärderingen ska ske. 
 
Det som tas upp i programmet bör vara konkret beskrivet och det skall klart framgå vem 
som skall göra vad. Det är också bra att besluta hur man skall följa upp åtgärderna och 
hur utvärderingen skall ske; Vad har gjorts och hur fungerar det? Blev det som vi trodde? 
Hur går vi framåt? Ett åtgärdsprogram är värdefullt av flera skäl, till exempel när ordinarie 
personal inte finns på skolan. Klassföreståndaren som deltagit i utformandet av 
åtgärdsprogrammet har som uppgift att även informera övriga personal (Hellström, 1995). 
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4.14 Särskild undervisningsgrupp  
 
För en del barn kan det vara bättre att undervisas i en särskild undervisningsgrupp än i en 
vanlig klass. Det är då bara ett fåtal elever i gruppen och pedagogiken är mer anpassad 
och individualiserad. Här fokuseras barnets förmågor och möjligheter och barnet får hjälp 
och stöd utifrån sin egen utvecklingsnivå (Hellström, 1995). 
 
Det är viktigt att både eleven och föräldrarna är positiva till dessa undervisningsgrupper 
innan man börjar, annars kan det ses som ett misslyckande för barnet. Ett alternativ kan 
vara att barnet går kvar i sin vanliga klass men är en del av skoldagen i den särskilda 
undervisningsgruppen. På så sätt har barnet en tillhörighet till en vanlig klass (Hellström, 
1995). 
 
För vissa elever kan det även vara aktuellt att gå i en specialklass. Innan barnet får börja i 
en sådan klass krävs en utredning där läkare, psykolog, läraren och familjen samarbetar för 
att komma fram till en lösning. Om det inte finns specialklasser på den ort där barnet bor, 
ska läraren tillsammans med specialläraren, talpedagog och skolpsykolog eller läkare, 
arbeta fram ett träningsprogram som passar den enskilda eleven (Andersson, 1996). 
 
 
4.15 Medicinering 
 
DAMP är ett bestående handikapp som inte försvinner med åren, men man kan genom 
att ge centralstimulerande medel till barn med svår DAMP lindra symptomen. 
Centralstimulerande medel som till exempel Amfetamin och Ritalina används mot 
hyperaktivitet. Medicinerna ökar vakenheten i hjärnans centrala nervsystem, som i sin tur 
aktiverar den del av hjärnan som reglerar impulsstyrningen och hämningsmekanismen. På 
grund av detta kan hjärnan bättre styra handlingar och impulser vilket leder till att 
koncentrationsförmågan ökar och man kan då kontrollera sin aktivitetsnivå och sitt 
beteende bättre än innan, och även inlärningsförmågan ökar (Gillberg, 1996; Iglum, 1997). 
Det är betydelsefullt att man vet om att dessa mediciner inte förbättrar intelligensen, 
skolprestationer eller sociala färdigheter. Dessa saker kan dock påverkas genom att barnet 
får bättre kontroll över sig själv och kan ta till sig saker bättre än förut (Iglum, 1997). 
Trots att dessa mediciner visat sig ha positiva effekter på personer med DAMP är det 
fortfarande relativt ovanligt här i Sverige (Gillberg, 1996; Iglum, 1997). 
 
Medicinerna tas i tablettform som löser sig i magen och kommer snabbt ut i blodet. 
Resultat kan tydligt uppfattas redan inom 30-60 minuter. Medicinerna verkar från tre till 
sju timmar och bryts snabbt ner i kroppen och förs ut via urinen (Iglum, 1997). 
 
De biverkningarna som kan uppstå är väldigt få och försvinner så snart man slutat ta 
medicinen. Vanliga biverkningar är dock viktminskning och ett minskat sömnbehov, men 
genom att justera doserna och doseringstillfällena kan dessa hanteras. Förr ansågs en 
biverkning vara att barnen slutade växa, men idag är inte det så vanligt längre. De barn 
som råkar ut för detta är det ingen fara med då de tar igen längdtillväxten när de slutar ta 
medicinen.  
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Andra mer ovanliga biverkningar är till exempel huvudvärk, trötthet, yrsel, illamående, 
humörsvängningar, men det brukar försvinna efter bara någon dag. Vissa får även 
motoriska eller vokala tics (ofrivilliga rörelser eller uttryck), men även de försvinner efter 
en till två veckor från det att medicinbehandlingen startat (Iglum, 1997). 
 
Doserna barnen får är väldigt små, 25 milligram per dag jämfört med 1700 milligram per 
dag som en missbrukare använder. Medicinen går ur kroppen mycket snabbt och inga 
kvarstående effekter finns (Gillberg, 1996). Skolläkaren Leif Elinder i Uppsala menar 
tvärtemot att det inte alls är några små doser barnen får. Han påpekar att 10 milligram 
räcker för att en vuxen människa ska bli påverkad (Kärfve, 2000).   
 
Risken för att barn som behandlas med centralstimulerande mediciner blir beroende är en 
mycket omdiskuterad fråga. Chansen för att dessa barn ska växa upp och bli narkomaner 
är väldigt liten, istället menar många forskare att de klarar sig bättre från missbruk än 
andra (Gravander, Suominen, 1998).   
 
Gammalinolensyra är ett naturläkemedel som finns i form av gurkörtsolja och 
jättenattljusolja. Dessa används för att komma åt fleromättade fettsyror från växter och 
fisk, vilka är viktiga för nervsystemet. Det kan användas av de DAMP-barn som har brist 
på fettsyror och det ger inga biverkningar. Barnen blir med denna medicin lugnare och 
mer koncentrerade (Duvner, 1998). 
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5. Uppläggning och genomförande 
 
Den första delen av arbetet består av en litteraturgenomgång. Där har jag inledningsvis 
sammanställt olika forskares syn på DAMP, för att vidare behandla vad de anser att lärare 
i skolan kan göra och tänka på när det gäller elever med DAMP -svårigheter. Jag valde att 
göra på detta sätt för att få en klar och tydlig struktur och för att jag anser det bli den 
mest naturliga uppläggningen. Dessutom underlättar det för förståelsen om man först får 
en beskrivning av begreppet DAMP, innan man går vidare till åtgärder i skolan. 
Litteraturen har jag dels valt utefter en litteraturlista från en tidigare kurs och dels efter 
vad jag har kunnat hitta på biblioteken. Jag har även fått tips på användbar litteratur från 
min handledare för detta examensarbete. 
   
Eftersom mitt syfte var att ta reda på vad man i skolan kan göra för att underlätta för 
elever med DAMP, fann det sig naturligt att även göra en empirisk studie. Min studie är 
av kvalitativ art. Jag intervjuade fyra olika lärare, med olika utbildning, på fyra olika skolor 
i Sverige.  
 
Jag bestämde mig för att använda intervjumetoden eftersom den kan ge mig ett rikt 
material. Dessutom är den flexibel då jag som intervjuare kan gå in på idéer, motiv och 
känslor på ett annat sätt än vad som är möjligt i en enkätundersökning. Jag har även 
möjlighet att ställa följdfrågor och få svaren mer utvecklade. Förutom detta kan jag även 
få information genom att tolka personens tonfall och kroppsspråk, vilket inte är möjligt i 
annat fall (Bell, 1995). Intervjuerna genomförde jag i så kallad styrd eller strukturerad 
form, det vill säga genom samtal som baserade sig på mina frågor. Eftersom jag ställde 
frågor satte jag ramen för samtalet, men ändå lät jag intervjupersonen tala fritt omkring 
ämnet (Hartman, 1998). 
 
Lärarna valde jag på måfå och utan vetskap om deras tidigare erfarenheter och kontakt 
med DAMP-barn. Jag tog kontakt med lärarna per telefon där jag presenterade mig och 
frågade om de ville ställa upp på en intervju rörande DAMP-elever i skolan. Ingen av 
lärarna fick veta frågorna i förväg. Intervjun med den första läraren skedde per telefon 
eftersom avståndet gjorde det omöjligt att intervjua henne på plats. De andra tre lärarna 
intervjuade jag på deras respektive skola. Varje intervju varade mellan 45 – 60 minuter 
och under samtliga intervjuer antecknade jag svaren som jag sedan sammanställde till en 
löpande text. Jag har valt att presentera intervjuerna med lärarna var för sig i resultatet då 
jag anser det bli mer lättförståeligt. Min tolkning av deras svar redovisas i löpande text.  
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Min tanke med intervjuerna var att få ta del av lärares kunskaper om hur man kan 
underlätta för barn med DAMP i undervisningen. För att uppnå det syftet valde jag att 
utgå från följande frågor: 
 

o Finns det barn med DAMP på skolan? 

o Vad karaktäriserar ni som DAMP? 

o Hur brukar ni på skolan göra vid misstanke om att en elev har DAMP? 

o Hur kan man som lärare hjälpa barn med dessa svårigheter i skolan? 

o Vad finns det för speciella material för att underlätta undervisningen för dem? 

o Hur gör ni på skolan vid behov av eventuella assistenter? 

o Ska barn med DAMP gå i vanliga klasser eller i specialklasser?   

 

 

6. Resultat av intervjuer 
 
 
Lärare 1  
Den första läraren jag valde att intervjua är en medelålders kvinnlig Sv/So 1-7 lärare som 
nu är klasslärare i en sex- och sjuårsverksamhet. Skolan hon arbetar på ligger i en liten 
stad i norra Norrland och är en medelstor F-9 skola. Läraren har arbetat på skolan under 
de senaste åtta åren och har stött på några få barn med DAMP i sitt arbete. Just nu har 
hon inget barn med DAMP i klassen, men en pojke som har svårigheter som hon 
förknippar med DAMP. På skolan i övrigt finns det ett fåtal barn som har en diagnos, 
men även några barn som uppfyller kraven för DAMP, men som inte har blivit utredda. 
   
Vad hon menar med DAMP tycker hon är svårt att säga eftersom det kan vara så mycket. 
Det mest utmärkande är dock att barnen har svårt med att koncentrera sig och att de 
aldrig kan vara tysta och stilla. Dessutom påpekar hon de oförutsägbara utbrotten som 
typiska för DAMP.  
   
Vid misstanke om att ett barn har DAMP brukar de samtala om det i arbetslaget och 
tillsammans försöker de komma fram till lämpliga åtgärder. De har även en kontinuerlig 
kontakt med både rektor och skolsköterska för att ventilera sina åsikter och få råd och 
stöd. Läraren menar att en utredning inte alltid är det bästa eftersom eleven kanske bara 
får en stämpel på sig, utan att få den nödvändiga hjälp den behöver. På grund av detta 
brukar de inte begära utredning, utan försöker lösa det så bra som möjligt i klassen. Man 
har även tidigare begärt extra resurser till klassen, utan att eleven har en diagnos, för att på 
så sätt få mer tid till dessa elever. 
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För att klara av att behandla barnen på rätt sätt och ge dem den hjälp de behöver är det 
viktigt att alla lärare och övrig personal på skolan har kunskaper om vad dessa svårigheter 
innebär. Tyvärr, menar hon, får man under lärarutbildningen inte tillräckliga kunskaper 
om barn med särskilda svårigheter, vilket bidrar till att man många gånger känner sig 
osäker och gör fel på grund av okunskap.  
 
I undervisningen gäller det att bemöta barnen på den nivå där de befinner sig och att 
individualisera undervisningen. Man måste föra en kontinuerlig dialog med barnet för att 
veta vad den behöver och var i kunskapsutvecklingen den ligger. Det är också mycket 
viktigt att man är lyhörd för hur barnet själv vill ha det och att man ser till att 
arbetsbördan inte blir för tung, detta för att bibehålla barnets motivation. Hon trycker 
tydligt på att alla barn är olika och kräver olika typer av hjälp. Man måste se vad eleven är 
mottaglig för och ta tillvara det som eleven är intresserad av och ge rätt hjälp till rätt barn. 
Läraren påpekar även att alla är unika och alla har svårigheter, hur man ska behandla barn 
med särskilda svårigheter skiljer sig egentligen inte från hur man ska behandla andra barn.  
 
När det gäller undervisningsmaterial för att underlätta för DAMP-barnen finns det inget 
speciellt material för just dem på skolan. Läraren menar att man måste använda material 
som passar det enskilda barnet, vad det är måste man prova sig fram till. Hon påpekar 
även att hon inte tror på att alla elever kan sitta vid en bänk och arbeta, utan även där 
måste barnet själv känna efter vad som passa dem. Vill de sitta vid en bänk, ett bord eller 
på golvet ska de få göra det, huvudsaken är att eleven mår bra av det och kan arbeta. 
 
Vid eventuella behov av en personlig assistent till ett barn brukar arbetslaget sätta sig ner 
och diskutera och skriva ner barnets beteende och svårigheter. Det är viktigt att 
föräldrarna är medvetna om att man tänker begära assistent och de måste även vara 
delaktiga och godkänna det man i arbetslaget skrivit ner om barnet. Först därefter lämnar 
de ansökan till rektorn som i sin tur begär pengar för en elevassistent från stödteamet i 
kommunen. 
   
Vi diskuterade även om barnen ska integreras i vanliga klasser eller om de bör gå i 
specialklasser. Hon menar att det gäller att se till det enskilda barnet och vad som är bäst 
för det. Hon anser att man bör integrera så långt som möjligt för att inte särskilja dem, 
men det måste även finnas alternativ. Särskolor ser hon inte som en bra lösning då hon 
tycker att eleven måste ha möjlighet att konfronteras mot jämställda. Dessutom menar 
hon att i staden hon arbetar finns inga speciella klasser som barn med dessa svårigheter 
kan gå i, så egentligen finns det inget alternativ för dem än att integrera dem i vanliga 
klasser.  
 
Genom kunskap och med hjärta och hjärna i samspel, menar hon, kan man hjälpa barn 
med särskilda svårigheter. Det gäller bara att vara lyhörd och öppen för deras behov och 
att anpassa sig efter vad de behöver.  
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Lärare 2 
Läraren som jag intervjuade är en äldre kvinnlig utbildad förskollärare som arbetar i en 
förskoleklass. Den skola hon arbetar på är en liten F-6 skola som ligger i ett större 
samhälle i södra Sverige. Hon har arbetat inom förskoleverksamheten i många år och har 
haft cirka tre till fyra barn som har, eller senare har fått, diagnosen DAMP. I den 
förskoleklass hon nu har finns det ett barn med diagnosen DAMP. På hela skolan finns 
det ytterligare två diagnostiserade DAMP-barn, varav det ena barnet medicinerar för att 
kunna fungera tillsammans med de andra barnen. Med DAMP menar hon en hjärnskada 
som är vanligast bland pojkar och som medför svårigheter som till exempel överaktivitet 
och koncentrationssvårigheter. 
 
Vid misstanke om att ett barn har DAMP diskuterar man det i arbetslaget och med 
rektorn, därpå tar de kontakt med föräldrarna. Vid denna tidpunkt kontaktar man även 
något som kallas Skolspåret. I Skolspåret ingår elevvårdspersonalen, det vill säga 
skolpsykolog, speciallärare, kurator och läkare. Därefter börjar utredningen. En diagnos 
behöver inte vara den bästa lösningen. Förskolläraren menar att det viktigaste är hur man 
bemöter dessa elever. Har man väl fått en diagnos går det inte att få bort den stämpel det 
innebär. 
 
För att underlätta för dessa barn på den här skolan har man till exempel en liten 
undervisningsgrupp för de barn som går i grundskolan. Gruppen består av fyra barn, en 
lärare och en fritidspedagog. För det DAMP-barn som går i förskoleklassen fungerar det 
väldigt bra i den vanliga gruppen, som består av cirka 24 barn. Barnet har en assistent som 
är med under hela dagen. Det förskolläraren tycker är viktigt är att assistenterna till dessa 
barn bör vara pedagogiskt utbildade. Detta för att kunna bemöta barnen på bästa sätt i 
alla situationer som uppstår kring dem. För att en elev ska få en personlig assistent måste 
man ta kontakt med rektorn som sedan tar beslut om det är nödvändigt eller inte. Men, 
påpekar hon, det är ju inte alltid som barnen behöver en assistent, de kan klara sig bra 
ändå.  
 
Några speciellt framtagna material för att underlätta undervisningen finns det inte för 
barn med DAMP. I och med att dessa barn oftast har läs- och skrivsvårigheter använder 
man sig av de material som finns för vanlig stödundervisning. Att man är klar och tydlig 
som vuxen, menar hon, är A och O för dessa barn, likaså att det finns rutiner. Man måste 
tydligt visa att det är jag som vuxen som bestämmer. Det är viktigt att man förbereder 
dem om man vet att något ska hända som normalt inte händer. Många av de här barnen 
behöver bilder för att lättare kunna fungera. Den pojken som går i förskoleklassen hade 
när han började en bild för varje händelse under dagen. Var det till exempel samling fick 
han en bild med barn som satt i en ring, samtidigt som assistenten eller förskolläraren 
talade om för honom att det var samling. Idag fungerar det utan bilder. 
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Läraren tycker inte att barn med DAMP ska gå i speciella klasser eftersom man då 
särskiljer dem från mängden, utan det är bättre om de får gå i valiga klasser med sina 
klasskompisar och ändå får den hjälp de behöver. För att få det att fungera så bra som 
möjligt i skolan måste man hela tiden tänka på att utgå från den enskilda individen. Hon 
menar att man måste vara flexibel, för bara för att man har mött ett barn med DAMP så 
har man inte sett allt vad det innebär med att ha DAMP. Inget barn är ju det andra likt. 
 
 
 
Lärare 3 
Den tredje skolan som jag besökte är en medelstor 1-5 skola som ligger i en storstad i 
södra Sverige. Läraren som jag intervjuade är en medelålders kvinnlig mellanstadielärare 
som arbetat som lärare i drygt 20 år. Hon arbetar nu som klasslärare i år fem och har inte 
någon diagnostiserad DAMP-elev i klassen. I hennes förra klass fanns dock en elev med 
misstänkt DAMP-beteende. På skolan i övrigt finns för tillfället en pojke med DAMP på 
lågstadiet, och man har även tidigare haft en DAMP-elev som diagnostiserades när han 
gick på mellanstadiet.  
 
Vad läraren karaktäriserar som DAMP är framför allt hyperaktivitet och deras väldigt 
varierande humör. Hon menar även att de motoriska bitarna tillsammans med att de har 
stora svårigheter med att koncentrera sig är väldigt utmärkande för DAMP. Oftast är det 
pojkar som har dessa svårigheter och det är främst dem man lägger märke till. Men, 
menar hon, det gäller att vara vaksam på flickorna som även de kan ha DAMP-
svårigheter, men på grund av att de inte märks lika tydligt är det lätt att man inte 
upptäcker dem.   
 
Läraren påpekar att det är en lång procedur man måste gå igenom när man misstänker att 
en elev har DAMP. I första hand bör man diskutera med de andra lärarna som har eleven 
och se om kanske även de har haft misstankar om dessa svårigheter. I så fall bör man gå 
vidare och tala med speciallärare och psykolog. Det är förstås viktigt att även tala med 
elevens föräldrar om misstankarna. De flesta föräldrar brukar uppskatta att en utredning 
görs eftersom de sedan länge är medvetna om att deras barn har problem. För vissa 
föräldrar kan det dock vara svårt att acceptera sådana påståenden och de förnekar helst 
problemen in i det längsta. Om man anser att eleven bör genomgå en utredning måste 
föräldrarna ge sin tillåtelse till detta. Läraren är själv lite skeptisk till diagnostiseringen. 
Hon anser att det inte alls är säkert att barnet blir bättre av att stämplas som DAMP -elev.    
 
Läraren hade svårt att nämna några direkta åtgärder som man kan vidta i arbetet med 
elever med dessa svårigheter. Hon menar att varje diagnos är så pass individuell att man 
måste diskutera fram lämpliga åtgärder från fall till fall. Hon påpekar dock att det är 
viktigt med ordning och reda i klassrummet, utan för mycket utsmyckningar. Man bör 
även strukturera skoldagen för eleven, bland annat genom att ha ett fast schema över 
veckans lektioner och berätta om eventuella förändringar i god tid. Fortbildningen får 
lärarna välja av eget intresse, men för en lärare som har en DAMP-elev i klassen är det 
ganska givet att de fortbildar sig inom denna problematik.  
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Något arbetsmaterial för just elever med DAMP vet inte läraren om de har på skolan. 
Hon tror att de använder ungefär samma material som övriga svaga elever får arbeta med.  
 
Assistenter brukar man ansöka om redan då man märker att det finns elever som har 
problem med sin skolgång. Då är det till rektorn man vänder sig eftersom det är han som 
tar beslutet om en personlig assistent är nödvändig. Även åtgärdsprogram använder man 
sig av på ett tidigt stadium. Eleven med DAMP på denna skola har en egen assistent som 
följer honom under skoldagen. Eleven är även inskriven i särskolan. Detta innebär att 
personal kommer ut till skolan och hjälper eleven några timmar i veckan. 
 
Läraren menar att man måste se till den enskilda individen och vad som är bäst för den, 
för att se vilken skolform som passar barnet. För många är det bra att gå i specialklasser, 
medan det inte alls passar andra. Hon har dock ingenting emot att barn med DAMP går i 
vanliga klasser och menar att det är det man bör sträva efter. 
 
 
 
Lärare 4 
Läraren är en kvinnlig utbildad lågstadielärare som arbetat som lärare i 10 år och som nu 
arbetar som klasslärare i år två. Skolan hon arbetar på är en liten F-6 skola som ligger i en 
storstad i södra Sverige. Hon har aldrig haft någon elev med DAMP i sina klasser, men 
däremot ett barn med Asperger syndrom, vilket hon menar har liknande svårigheter som 
när det gäller DAMP. På skolan finns dock några elever med symptom som liknar 
DAMP, men inga diagnostiserade DAMP-elever. 
 
Det läraren menar med DAMP är främst bristen på empati som dessa barn har. Hon 
nämner även det stora rörelsebehovet, koncentrationssvårigheter, aggressiviteten och den 
styrka eleverna har, som utmärkande symptom. 
 
Vid misstanke om att en elev har DAMP tar lärarna på skolan först hjälp av specialläraren 
och diskuterar igenom de påtagliga svårigheterna som eleven har och sedan försöker man 
tillrättalägga skolsituationen så att den bättre ska passa eleven i fråga. En fördel är om 
man har tillgång till en fritidspedagog som kan finnas som extra resurs i klassen. Läraren 
menar även att man under klasskonferensen, som läraren har tillsammans med rektorn, 
studierektorn och skolsystern, diskuterar igenom det beteende och svårigheter eleven har 
och beslutar sedan om en utredning är nödvändig eller inte. Vid denna tidpunkt måste 
föräldrarna ha kontaktats så att de är medvetna om barnets svårigheter och för att det är 
de som måste ge tillåtelse för en eventuell utredning. 
 
Hur man underlättar för dessa barn i undervisningen, menar hon, är svårt att säga 
eftersom det gäller att se till den enskilda individen och utgå från vad som passar bäst för 
just det barnet. Det är dock viktigt med regler och tydliga ramar för att eleven ska veta 
vad som är rätt och fel. Struktur är också viktigt för dessa barn eftersom de behöver veta 
vad som händer och kommer att hända eftersom de blir stressade av förändringar som de 
inte vetat om tidigare. Läraren berättade att för att skapa struktur i barnets tillvaro brukar 
hon ha ett veckoschema uppskrivet på tavlan för att det ska vara lättöverskådligt för alla 
och för att det är lätt att göra förändringar. Vad som också är viktigt är att eleven får ha 
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en avskiljd arbetsplats så att den inte störs av andra, eller tvärtom. Det är också bra om 
det finns tillgång till små rum som eleven kan få vara i när det behövs. Dessutom tror hon 
inte att barn med DAMP mår bra av att vara i för stora klasser eftersom de inte får 
tillgång till all den hjälp som de skulle behöva och för att det finns risk att det blir för 
rörigt.   
 
 Läraren vet inte om det finns några speciella material som man kan använda till elever 
med DAMP i undervisningen.  
 
När det gäller assistenter är det läraren som tar kontakt med rektorn eller studierektorn 
och ansöker om en personlig assistent till någon särskild elev. Det måste dock finnas en 
utredning av eleven i fråga för att rektorn kan godkänna ansökan. Läraren påpekade 
vikten av att assistenten har en pedagogisk utbildning eftersom dessa barn är i behov av 
kompetent personal som förstår deras svårigheter.  
 
På frågan om barn med DAMP ska gå i vanliga klasser eller specialklasser, menar läraren 
att det skiljer sig från individ till individ. Hon tror att det kan gå lika bra för ett DAMP-
barn i en vanlig klass som i någon annan. Det gäller att se till vad som är bäst för den 
enskilda individen som till exempel att det finns möjlighet att arbeta i smågrupper och 
med vuxna runt omkring som kan hjälpa och stötta. Barn som går i speciella klasser bör 
ändå ha en anknytning till den egna klassen och ha möjlighet att vara tillsammans med 
den under utflykter och annat som inte handlar om rent skolmässiga saker. 
 
Avslutningsvis säger hon att som det är idag med stora klasser och få lärare är det svårt att 
hinna med och tillgodose varje enskild elevs behov, och med ett barn med till exempel 
DAMP i klassen blir det inte lättare. För att alla ska må bra i skolan krävs det 
förändringar, men tills det inträffar är det bara för varje lärare att kämpa och göra det 
bästa av situationen. 
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7. Diskussion 
 
Att DAMP är ett osynligt handikapp som anses bero på en mängd olika faktorer är de 
flesta forskare överens om. Många menar att DAMP är vanligare idag än vad det var förr, 
vilket kan bero på att man har hört talas om det oftare på senare tid och dessutom har det 
varit väldigt omdiskuterat i massmedia under de senaste åren. Jag är övertygad om, liksom 
Hellström (1995), att det är samhällets stora krav på människorna idag som bidrar till att 
många får svårigheter. Att kunna läsa och skriva är till exempel en förutsättning för att ta 
del av vad samhället erbjuder och för att man inte ska hamna utanför samhällets gränser. 
Däremot är jag en aning tveksam till Gillberg (1996) som påstår att det finns ungefär en 
elev i varje klass med DAMP. Visst finns det många elever med dessa svårigheter, men en 
person i varje klass låter osannolikt. När jag läste det Kärfve (2000) skrivit om hur 
forskare tagit fram siffror över hur många barn i Sverige som har DAMP, blev jag 
fundersam. Jag kunde tydligt se bristerna i undersökningarna och insåg att antalet barn var 
orimligt högt. Till exempel att Gillberg i sin undersökning låtit två barn motsvara 44% av 
den totala populationen (Kärfve, 2000), gör att man blir tveksam mot annat som 
framkommit i olika forskningar. Jag tror många gånger att det är omgivningen som gör 
helt normala barn till DAMP-barn, eftersom de kanske inte helt passar in i den mall som 
alla ska ligga inom för att vara så kallade normala.  
 
Kärfve (2000) är väldigt skeptisk mot forskningen kring DAMP. Jag anser att det är 
viktigt att man även läser hennes bok för att själv bilda sig en uppfattning om DAMP. 
Eftersom den mesta litteraturen, rörande detta ämne, utgår från Gillberg, får man i stort 
sett en bild av begreppet DAMP. På grund av detta är det lätt att man tar till sig det mesta 
som står, utan att kritiskt granska materialet. Detta hjälper Kärfve (2000) till med, hon 
skriver på ett sätt som får en att börja tänka och öppna ögonen för vad som kan vara sant 
och inte. Därmed menar jag inte att jag håller med henne i allt, men det är viktiga tankar 
hon förmedlar.   
 
Skolan har ett särskilt ansvar för barn som är i behov av särskilt stöd och det är även 
skolans uppgift att se till att alla får en likvärdig utbildning (Kadesjö, 1992). Med tanke på 
detta är det otroligt viktigt att lärare och andra som arbetar med barn som har DAMP 
känner till de olika svårigheterna barnen kan ha. Detta för att på ett bättre sätt förstå och 
anpassa kraven till elevens nivå. Det jag funnit är att många lärare ute på skolorna inte har 
några kunskaper om DAMP eller andra liknande svårigheter. Med tanke på hur vanligt 
förekommande det faktiskt är, borde man på lärarutbildningarna behandla dessa ämnen 
på ett mer grundläggande sätt. Det viktiga är att alla har en förståelse för vad det handlar 
om och hur man kan hjälpa elever med särskilda svårigheter. Det är en skyldighet vi som 
lärare har för att kunna ge alla elever samma möjlighet till utbildning.  
 
Genom litteraturen och intervjuerna med lärarna har jag tydligt sett att man i skolans 
värld inte har några speciella åtgärder eller metoder som kan användas på alla barn med 
dessa svårigheter. Både när det gäller undervisningen, arbetsmaterialen och hur 
klassrumsmiljön ska vara för att bäst passa för elever med DAMP, visade det sig att det 
inte går att säga på förhand, då man måste se till varje enskild elev.  Man måste helt enkelt 
anpassa arbetssätt och omgivning efter den enskilda individen, inte tvärt om. Det handlar 
med andra ord om individualisering, vilket är den arbetsmetod alla lärare ska arbeta efter 
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med samtliga elever. För att klara av detta krävs att vi som lärare kämpar och gör vårt 
bästa, för vi finns i skolan för eleverna och det är vi som ska se till att de får den skolgång 
de har rätt till, oavsett svårigheter.   
 
Jag tycker det är synd att inte lärarna på skolorna vet om att det finns olika hjälpmedel 
som kan underlätta för eleverna i undervisningen. De handlar inte om några märkvärdiga 
saker, men de är väldigt betydelsefulla för eleverna i fråga. Liksom Iglum (1997) tycker jag 
att det egentligen inte spelar någon roll vilka hjälpmedel eleven använder, för huvudsaken 
är att han eller hon lyckas. Det väsentliga är att man, tillsammans med eleven, hittar 
material som passar och att man förmedlar åsikten om att det inte är ett misslyckande att 
använda dessa, utan en tillgång. Andra saker som jag tycker är viktigt att tänka på är hur 
betydelsefullt det är med en strukturerad vardag, fasta rutiner och regler i skolan för elever 
med DAMP. Allt detta är egentligen ingenting som är speciellt för just dessa elever, utan 
saker som är bra för alla.  
 
Genom litteraturen och intervjuerna har jag även blivit införstådd med att nyckelorden, 
när man arbetar med barn med dessa svårigheter, är förståelse och tålamod. Det tror jag 
är viktigt att tänka på. Även att man visar att man bryr sig om dem och gör allt för att de 
ska lyckas, och på så sätt stärker deras självförtroende, är mycket betydelsefullt för hur de 
klarar av skolan och hur de ser på sig själva.  
 
Det var också väldigt intressant att alla intervjuade lärarna uttryckte att man skulle 
integrera DAMP-elever i vanliga klasser. Visserligen måste man se till vad som är bäst för 
den enskilda individen, men att ha dem i klassen som vilket barn som helst är det bästa. 
Jag tycker också det är en självklarhet att de ska integreras i den vanliga skolan eftersom 
det går att anpassa skolsituationen så att eleven klarar av det. Dessutom finns det alltid 
hjälp att få, antingen från speciallärare eller från andra expertgrupper i samhället, man 
behöver inte alltid ta hand om allting själv. 
 
Enligt Bergquist med flera (1998) är det viktigt att barnet får en DAMP-diagnos tidigt för 
att de ska få hjälp så snart som möjligt. Vissa lärare som jag mött använder beteckningen 
DAMP på barn som inte är precis som alla andra. Detta i tron att de ska hinna upptäcka 
eleverna så tidigt som möjligt för deras eget bästa. Men det gäller att tänka efter innan. Är 
det verkligen DAMP det handlar om eller kan det vara helt vanliga busungar i en felaktig 
miljö? Det är ingen lätt uppgift, men jag tror att man måste vara medveten om att alla är 
olika och utvecklas olika fort. Genom att utgå från vad som bäst passar eleven kan man 
nå eleven och en diagnos tror inte jag alltid är det bästa. Jag håller däremot fullständigt 
med den lärare som sa att med kunskap och med hjärta och hjärna i samspel, kan man 
hjälpa barn med särskilda svårigheter. Det gäller bara att vara lyhörd och öppen för deras 
behov och att anpassa sig efter vad de behöver. 
 
Det har varit väldigt intressant och givande att skriva det här arbetet och jag har lärt mig 
väldigt mycket som jag tidigare inte visste. Efter att ha läst litteratur och genomfört 
intervjuer har jag blivit än mer medveten om hur viktigt det är att vi som lärare har 
kunskaper om DAMP. Jag känner att jag kommer att ha nytta av detta arbete i framtiden, 
men jag känner även att man aldrig kan bli riktigt fullärd eftersom alla människor är unika 
och behöver olika saker för att må bra och kunna utvecklas. 
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