
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 1-7

Malin Lorentzon
Britt-Marie Wernholt

DAMP
Att möta elever med DAMP

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Anna-Lena E Gustavsson

LIU-IUVG-EX--01/104--SE Institutionen för
utbildningsvetenskap



2

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
Utbildningsvetenskap
Department of Educationalscience
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2001-11-30

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN       LIU-IUVG-EX—01/104-SE

                    
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienrummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Title
Att möta elever med DAMP
To meet pupils with DAMP

Författare
Author
Malin Lorentzon
Britt-Marie Wernholt

Sammanfattning
Abstract
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Bakgrund

Vi är två lärarstuderande vid Linköpings universitet. Vi studerar på
grundskollärarprogrammet med inriktning mot år 1-7 och med fördjupning i
matematik och naturorienterande ämnen respektive svenska och
samhällsorienterande ämnen. Vi har genom vår utbildning blivit intresserade av
att vidga våra kunskaper om elever med diagnosen DAMP eftersom detta
funktionshinder är något som ofta lyfts fram i media och skoldebatter idag. Ett
exempel på hur detta åskådliggörs är Professor Christopher Gillbergs boktitel Ett
barn i varje klass.

På de olika skolor vi besökt under våra praktikperioder har vi mött ”bråkiga
barn” av olika slag, men aldrig någon elev med diagnosen DAMP. I vår
utbildning har vi dock haft möjlighet att fördjupa våra kunskaper om barn med
DAMP-tillstånd genom fritt valda kurser såsom kursen Elever med sociala och
emotionella svårigheter samt kursen Elever med fysiska och psykiska handikapp.
Trots detta känner vi att vi behöver mera kunskap då det gäller barn med DAMP
och vi vill därför också söka kunskap om hur vi som lärare kan arbeta med dessa
barn på ett bra sätt för att göra arbetet och tiden i skolan så bra som möjligt för
dem.

Det är viktigt att vi som lärare är medvetna om DAMP-problematiken och hur
barn med detta tillstånd fungerar. Vi måste söka kunskap om problemet i sig
men också utveckla vår förmåga att möta barn med detta funktionshinder på ett
bra sätt. Vi vill med detta arbete söka kunskap om detta samt undersöka hur
några olika lärare väljer att arbeta pedagogiskt och metodiskt med dessa barn.
Det är också vårt intresse att söka kunskap om hur lärare idag kan fördjupa sina
kunskaper då det gäller barn med DAMP-tillstånd. DAMP är som nämnts
mycket omdiskuterat, men frågan är hur mycket lärarutbildningar och liknande
fäster vid detta.
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Syfte och problemformulering

Vårt övergripande syfte med detta arbete är att söka kunskap om samt utveckla
förståelse för fenomenet DAMP samt hur barn med dessa svårigheter fungerar i
en pedagogisk miljö. Vi vill också undersöka hur barn med DAMP-tillstånd bör
bli bemötta för att deras svårigheter inte ska försvåra deras situation och deras
lärande. Vårt syfte är att spegla detta utifrån olika lärares kunskap och
erfarenheter. Vi har därför valt att ställa oss följande frågor:

Ø Vilka problem kan ett DAMP-barn möta i skolan?
Ø Vilken kunskap har lärare om DAMP och vilka möjligheter finns för att

utveckla denna kunskap?
Ø Hur kan lärare underlätta arbetet för ett DAMP-barn i en pedagogisk miljö?
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Litteraturgenomgång

Vi har valt att i vår litteraturgenomgång ta med en faktadel om DAMP för att
skapa en grundläggande förståelse om funktionshindret. Vi har också sökt
kunskap om vad olika författare säger om hur de svårigheter handikappet kan
visa sig i en pedagogisk miljö samt vad olika författare anser vara ett riktigt sätt
att bemöta barn med DAMP-tillstånd på. I vår litteraturgenomgång behandlar vi
även den kunskap lärare har om DAMP och vilka möjligheter som finns att
fördjupa denna kunskap. Vi har även valt att bearbeta olika konkreta metodiska
tips om hur lärare kan arbeta med barn med DAMP-tillstånd i skolan för att
underlätta i olika inlärningssituationer.

Vi kommer däremot inte att ge något historiskt eller internationellt perspektiv
vad gäller DAMP och vi har även valt att utelämna diskussionen om huruvida
DAMP är en neurologisk skada eller inte. Detta för att begränsa vårt arbete och
för att det inte ger de svar som vi söker utifrån vår problemformulering.

Barn med primära koncentrationssvårigheter* är barn som ser ut som
vilka andra barn som helst och som behöver det som alla barn
behöver; kärlek, tålamod, stimulans och gränser, men kanske så
mycket mer av allt detta.
(Kadesjö, 1992, s 14)

Vad är DAMP?

Begreppet DAMP står för Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och
uppmärksamhet, Motorikkontroll och/eller Perception.1

I Internationella sammanhang används det amerikanska begreppet AD/HD.2

Skillnaden mellan DAMP och AD/HD är att DAMP innefattar även motorik och
perceptionsstörningar som svårigheter. DAMP yttrar sig precis som AD/HD
genom svårigheter med aktivitetskontroll och uppmärksamhet. Personer med
DAMP är antingen överdrivet aktiva eller underaktiva. Det är svårigheten att
reglera aktivitetsnivån som leder till att de får allvarliga
koncentrationssvårigheter och har svårt att rikta sin uppmärksamhet mot något
speciellt.3

*Med primära koncentrationssvårigheter menas en konstitutionellt betingad brist i förmågan till koncentration

                                               
1 Freltofte (1998), s 7, Hellström (1995), s 12, http://user.tninet.se/~aub436m/ADHD.htm (2001-08-09);
Boëthius & Rydlund (1998), s 18.
2 http://user.tninet.se/~aub436m/ADHD.htm (2001-08-09).
3 http://user.tninet.se/~aub436m/ADHD.htm (2001-08-09), Hellström (1995), s 24.
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DAMP kan delas in i två grupper: Svår DAMP och lätt till måttlig svår DAMP.4

Vid svår DAMP föreligger problem inom samtliga av följande fem områden:
1. Aktivitet och uppmärksamhet.
2. Grovmotorik.
3. Finmotorik.
4. Perception.
5. Språk och tal.

Vid lätt till måttlig svår DAMP föreligger svårigheter inom område 1 i
kombination med problem inom ett, två eller tre av områdena 2, 3, 4 och 5.

DAMP kan ses som en avvikelse i den normala utvecklingen hos ett barn.5

DAMP-barnets utveckling följer nämligen inte de mönster som finns i den
normala utvecklingen. En del av avvikelserna blir mindre framträdande med
åren medan andra märks först när barnet blivit äldre. DAMP problematiken kan
på så sätt skifta från år till år.

DAMP förekommer i olika former beroende på olika former av hjärnbaserade
svårigheter.6 Funktionshindret visar sig också på olika sätt i olika åldrar
eftersom DAMP-svårigheter samspelar med hjärnans utveckling i övrigt.7

Vissa typer av DAMP innebär endast lindriga symtom och upplevs inte
som någon stor problematik.8 Det är också så att två barn kan uppföra sig helt
olika trots att de har samma typ av DAMP vilket beror på olika medfödda
begåvningar och skillnader i uppväxtmiljöer. Bra familjeförhållanden och goda
medfödda egenskaper kan kompensera vissa DAMP-svårigheter, men även
motsatt fenomen existerar. Barn som vuxit upp under mindre gynnsamma
förhållanden kan mycket väl ha DAMP-liknande symtom utan att ha någon
avvikelse i hjärnan.

Barn med DAMP upplever och tolkar världen på ett annat sätt än barn med en
normalfungerande hjärna.9 Störningar i hjärnans funktioner hos DAMP-barnet
gör att barnet får andra erfarenheter än ett normalt barn även om båda barnen har
haft samma miljöpåverkan.

Hos barn med DAMP fungerar inte de områden i hjärnan som ska stoppa och
sortera överflödiga sinnesintryck som de ska.10 Därför är förmågan att utesluta
stimuli mycket bristfällig och barnet får ständigt impulser som det bara med stor

                                               
4 Gillberg (1996), s 22.
5 Gillberg (1996), s 35, Hellström (1995), s 12.
6 Freltofte (1998), s 9.
7 Freltofte (1998), s 12.
8 Freltofte (1998), s 12 ff.
9 Duvner (1994), s 12.
10 Kadesjö (1992), s 6.
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kraft kan skjuta undan. Barn med dessa problem är därför lättstörda och trivs
bäst i avskildhet.

De flesta DAMP-barn fungerar på så sätt bättre ensamma med en person än i
grupp.11 I gruppen måste DAMP-barnet kämpa om uppmärksamheten och
situationen blir orolig på grund av att intrycken tillsammans med andra barn blir
för många.

Koncentrationssvårigheter och problem med uppmärksamheten kan hos
DAMP-barnet visa sig på olika sätt och vara mer eller mindre framträdande.12

En del barn med DAMP ger också uttryck för starka känsloreaktioner och
våldsamma utspel. De kan också vara impulsiva och göra saker utan att tänka sig
för. Barn med DAMP har också ofta en överdriven handlingsbenägenhet.13 De är
mycket våghalsiga varför olyckshändelser är vanligare bland dessa barn än
andra.

Flickor som har DAMP är oftast underaktiva och sällan aggressiva i sitt
beteende.14 Detta medför att deras problem är svårare att upptäcka och ibland
inte tas på allvar.

Ett underaktivt barn sitter stilla och stör inte omgivningen på det sätt som det
överdrivet aktiva barnet gör och därför ses ofta inte det underaktiva barnets
beteende som ett problem.15 De passiva och stillsamma barnen betraktas istället
som dagdrömmare, vilka försjunker i egna tankar och inte är med i det som
händer omkring dem. Barn med dessa problem måste alltid puffas på för att
komma igång med lek eller skolarbete.

De underaktiva barnen hamnar också lätt utanför i kamratgruppen eftersom
deras försiktiga sätt gör att de helst drar sig undan i ensamhet istället för att delta
i några häftiga lekar.16

Flera av de barn som har DAMP blir aldrig diagnostiserade och detta gäller
särskilt de barn med lindrigare problem.17 Hos en del barn kan diagnosen ställas
tidigt, men för det mesta får barnet inte sin diagnos förrän han eller hon börjat
skolan.

Av alla barn som börjar skolan är förekomsten av DAMP sju procent enligt ett
antal befolkningsbaserade studier.18 Bland dessa procent är andelen pojkar

                                               
11 Hellström (1995), s 20.
12 Hellström (1995), s 18 ff.
13 Hellström (1995), s 25.
14 Gillberg (1996), s 31.
15 Kadesjö (1992), s 24.
16 Hellström (1995), s 21
17 Hellström (1995), s 12.
18 Beckman (2000), s 47; Hellström (1995), s 211; Duvner (1994), s 50.
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mycket större än andelen flickor, vilket kan bero på att flickornas symtom är
mindre tydliga och inte alls så störande som pojkarnas.

Flera andra undersökningar visar att ungefär fem procent bland barn som börjar
skolan har DAMP, vilket ger ett resultat på ett barn av tjugo.19 I undersökningar
som gjorts i Göteborg under 1970-talet och i Skaraborg under 1990-talet
framkommer att frekvensen barn med DAMP ligger på 7,1 procent i Göteborg
och 6,9 procent i Skaraborg. I dessa siffror finns en viss osäkerhet och de anger
därför ett intervall på fyra till sju procent där den riktiga frekvensen av DAMP
bör finnas. Dessa resultat visar på att det i Sverige förekommer ett barn med
DAMP-tillstånd i varje klass.

Det är viktigt att sätta diagnosen DAMP i ett perspektiv och förstå att en person
inte är en ”DAMPare” utan också har andra sidor i sin personlighet.20 DAMP är
en del av personligheten men denna består givetvis av andra delar precis som
hos alla människor. En person med DAMP har precis som andra både starka och
svaga sidor och precis som hos andra människor är hjärnan utvecklad eller
invecklad på olika sätt. Alla tjänar vi på att förstå och tillåta olikheterna.

DAMP-barnets svårigheter

Ojämnhet och växlingar i humör, reaktionssätt samt i förmåga till inlärning är
vanligt hos barn med DAMP.21 De har ofta utpräglat bra eller utpräglat dåliga
perioder vars längd kan variera från timmar till flera veckor. Ojämnhet i
förmåga kan få omgivningen att uppfatta att barnet kan bara det vill.

Omgivningen kan även irriteras av att barn med DAMP inte har klart för sig de
regler som styr socialt samspel.22 Följden blir att barn med dessa problem blir
mer och mer socialt osäkra. Vissa av dem drar sig undan i ensamhet medan
andra tar på sig en roll och använder samma beteendestil i alla sammanhang för
att inte visa sin osäkerhet.

Barn med DAMP-problematik har inte förmågan till ett inre resonerande och
kan heller inte jämföra sitt handlande med tidigare skeenden eller andra
människors beteenden.23 Detta gör att de inte kan ta till sig de oskrivna regler
som andra människor har och som finns i samhället i stort.

                                               
19 Gillberg (1996), s 30 f.
20 Beckman (2000), s 32.
21 Kadesjö (1992), s 30; Hellström (1995), s 21, 123
22 Kadesjö (1992), s 29.
23 Beckman (2000), s 46.
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DAMP-barnen saknar dessutom förmågan att sätta sig in i en annan persons
perspektiv.24 De har även svårt för att skilja mellan lek och allvar och uppfattas
lätt av kamraterna som en ”ojuste kompis”. Bland jämnåriga ses barn med
DAMP som omogna och barnsliga och därför är mobbning och utstötning av
dessa barn inte ovanligt.

DAMP-barnen har svårt för att förstå då personer i deras omgivning blir glada
eller ledsna och det förekommer också att de inte överhuvudtaget
uppmärksammar detta.25 Då barn med DAMP-problematik gör någon annan illa
uppfattar de inte att det gör ont och de har därför svårt att förstå att personen i
fråga blir ledsen eller arg. Barn med DAMP har ofta svårt att se sin egen roll i
konflikter och skyller därför nästan alltid på andra.26 De känner sig lätt trängda
eller maktlösa och måste genom konflikter hävda sig själva.

Särskilt under de tidiga åren i skolan är DAMP-barnen grovmotoriskt oroliga.
Detta gör att de har svårt att sitta stilla och istället bara far omkring helt
planlöst.27 De har också en tendens att vrida sig på stolen eller ligga över bänken
i skolan. Den motoriska klumpighet som barnen ofta lider av leder också till att
det ofta är de som stöter emot saker, spiller och kladdar eller ramlar och slår sig.
De har även problem då de ska knyta sina skor, knäppa knappar eller klippa och
klistra. Att inte ha kontroll över sin motorik innebär också att ha svårigheter med
att åka skridskor, cykla, simma eller spela olika bollspel. Detta leder i sin tur
också till att barnen får svårt att bli accepterade av sina kamrater.

På grund av sina klumpiga rörelser får barnen ofta utstå klander ifrån
omgivningen vilket adderas till barnens egna känslor av misslyckanden.28

Resultatet av att vara motoriskt klumpig blir därför ett betydligt sämre
självförtroende.

De perceptuella svårigheter som DAMP-barn lider av gör att de uppfattar och
tolkar sinnesintryck på ett annat sätt än sina kamrater.29 En del DAMP-barn har
därför en överkänslighet för vissa ljud, oroliga mönster eller kläder som inte
sitter som de ska och de kan bli mycket irriterade av ett märke på tröjan som
kliar i nacken.

                                               
24 Hellström (1992), s 37; Beckman (2000), s 128.
25 Beckman (2000), s 114.
26 Beckman (2000), s 139.
27 Hellström (1995), s 20, Beckman (2000), s 47.
28 Duvner (1994), s 50 f.
29 Beckman (2000), s 47.
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Ett barn med DAMP-tillstånd kan även vara känsligt för eller uppleva smärta vid
lätt beröring och drar sig därför undan kroppskontakt.30 Däremot kan barnet
samtidigt ha en onormalt hög smärttröskel då det gäller smärta och kyla.

Barn med DAMP-tillstånd kan även ha kognitiva svårigheter i form av
störningar i minnesfunktionerna.31 Detta visar sig exempelvis genom att barnet
tappar bort saker, glömmer sina läxböcker eller helt enkelt inte minns vad som
bestämts.

Störningarna i minnesfunktionen gör även att DAMP-barnet saknar förmågan att
sätta sina erfarenheter i ett sammanhang.32 De har svårt för att komma åt den
kunskap de har inhämtat och kan därför inte använda sig av tidigare erfarenheter
och kunskap. DAMP-barnen kan jämföras med en dator som kan lagra
information, men som saknar de program som ska gruppera den.

Att uppfatta tid är ytterligare en svårighet för det barn som har DAMP.33

Tidsupplevelsen är nämligen en tankeprocess som är beroende av att barnet
klarar av att ha flera upplevelser i tankarna samtidigt samt har förmågan att i
tanken växla mellan det som händer just nu och minnesbilder av det som hänt
tidigare. Tid är ett mycket mer abstrakt begrepp än rum eftersom rummet kan
utforskas och upplevas på ett annat sätt. På grund av svårigheter med
tidsupplevelser kan DAMP-barnen själva inte strukturera sin vardag.

Svårigheterna med att överblicka tid gör också att DAMP-barnen ofta kommer
för sent eller helt glömmer bort olika överenskommelser.34 Barnet har på grund
av sin bristande tidsuppfattning dessutom svårt att överblicka en hel termin
eftersom all koncentration går åt till att klara av nuet.

DAMP-barn kan ha svårt med att både se och höra något samtidigt, vilket leder
till att de är i behov av tystnad när de ska ta till sig något genom sitt seende.35

Det kan också innebära att barnen tittar åt ett annat håll då de ska lyssna på det
någon säger. Barnets beteende beror på svårigheter med sensorisk integrering.

Barn med DAMP är känsliga för förändringar varför det kan vara svårt för dem
att byta från en aktivitet till en annan då någon utomstående föreslår
förändringen.36 Förändringar betyder att barnet måste lämna det som känns
tryggt och istället börja med något som är främmande och osäkert. I den nya

                                               
30 Duvner (1994), s 67.
31 Hellström (1995), s 33.
32 Duvner (1994), s 90.
33 Duvner (1994), s 25 f.
34 Beckman (2000), s 46.
35 Duvner (1994), s 25.
36 Kadesjö (1992), s 40 ff.
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situationen vet inte barnet vad som förväntas och är därför rädd för att
misslyckas och på så sätt visa sina svagheter.

Många barn med DAMP har även störningar i sitt sömn-
vakenhetsmönster.37 De flesta av dem har ända sedan tidig ålder haft problem
med att koppla av och somna på kvällen. Nattsömnen är för dessa barn också
mycket ytlig och orolig varför de inte klarar av att vara alerta under dagen.

Ett DAMP-barns familj får utstå mycket stora påfrestningarna då barnet är
överaktivt och får ständiga utbrott.38 Detta medför att föräldrarna inte klarar av
att ge sitt barn det bemötande som det behöver. Ett barns självkänsla är beroende
av vetskapen om att han eller hon klarar av olika saker, men också av att
föräldrar och andra visar barnet att det duger och är älskat.

Det är lätt att DAMP-barn blir misstolkade av vuxna och andra barn i sin
omgivning och de möts därför ständigt av tillrättavisningar vilket resulterar i att
barnen känner sig förvirrade, misslyckade och utvecklar ett dåligt
självförtroende.39

Kortfattat om allmänna kognitiva svårigheter40

Barn med DAMP-tillstånd kan ha…
…svårigheter med tidsuppfattning.
…svårt att se orsak–verkan samt logiska sammanhang.
…brister i sin föreställningsförmåga.
…kan ha svårt att fatta beslut och att välja.
…svårt att lösa problem på ett konstruktivt sätt.
…svårt att tänka flexibelt.
…bristande förmåga att förstå andra människors sätt att handla, tänka, känna

och reagera.

DAMP-barnets svårigheter i skolan

Ett barn med neurologiskt betingat handikapp kan utveckla svåra psykologiska
och inlärningsmässiga handikapp om det möts av en oförstående omgivning som
sätter in åtgärder av fel slag.41

                                               
37 Kadesjö (1992), s 23.
38 Duvner (1994), s 13.
39 Bengtner & Iwarson (2000), s 41.
40 Duvner (1994), s 51.
41 Duvner (1994), s 43.
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De vanligaste DAMP-symtomen under de första förskoleåren är oförmåga att
lyssna, försenad talutveckling och överaktivitet eller snabbt växlande
aktivitetsgrad.42 Förskolan innebär oftast inte några större problem för ett barn
med DAMP.

De stora svårigheterna kommer först då barnet börjar år ett i grundskolan då
krav ställs på att kunna sitta stilla, kunna koncentrera sig och att vara
intresserad.43 I skolan gäller också att vara förmögen att behärska sig, fungera i
grupp, vara tyst på lektionerna, vänta på sin tur, lyssna och kunna koppla bort
ovidkommande stimuli.

Barn med DAMP-problematik kan i skolan uppleva en ständig frustration över
att inte hinna med sina klasskamrater i arbetet.44 De känner sig dumma och får
därför svårt att koncentrera sig trots att de har intentionen att lära sig. En
återkommande känsla hos dessa barn är att lektionerna går för fort och att
klasskamraterna i sin kunskap delar något som DAMP-barnen inte kan förstå.

DAMP-barnen börjar att jämföra sig med sina jämnåriga kamrater redan i
förskolan och förstår på så sätt tidigt att de inte klarar av sådant som andra barn
redan kan.45 Kraven ökar sedan med att barnen börjar skolan och det är därför
inte ovanligt att barn med DAMP-tillstånd drabbas av depression i nio- till
tioårsåldern då de känner att de aldrig riktigt lyckas med något.

Ett barn som inte får känna att det lyckas får på sikt svårt att värdera sig själv
positivt.46 Den dåliga självkänslan har ett behov av att ständigt skyddas och
barnet utvecklar därför olika strategier för att klara sig från misslyckanden. Nya
situationer upplevs som hotfulla då all kraft behövs för att skydda sig själv
istället för att våga pröva något nytt.47 Barnet kan i sin osäkerhet spela pajas,
busa, förstöra för andra eller låtsas kunna för att avleda de krav som ställs på
det. Vissa barn kan också bli aggressiva eller skylla sina misslyckanden på
omgivningen. I och med att barnet bråkar och är uppkäftigt får det en identitet,
vilket är bättre än att räknas som dum eller sämst.
DAMP-barn kan ha svårt med ordmobilisering, det vill säga de har svårigheter
med att hitta rätt ord för det de vill uttrycka.48 Ett barn som har svårt att hävda
sig med ord blir ofta aggressivt och får ett beteende som för omgivningen kan
verka provocerande.49

                                               
42 Gillberg (1996), s 64.
43 Gillberg (1996), s 64, Hellström (1995), s 53.
44 Beckman (2000), s 7.
45 Bengtner & Iwarson (2000), s 41 f.
46 Kadesjö (1992), s 105 ff.
47 Kadesjö (1992), s 105 ff, Freltofte (1998), s 13.
48 Duvner (1994), s 37.
49 Hellström (1995), s 32.
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DAMP-barnet kan även ha problem med att använda sitt språk på rätt sätt och i
rätt sammanhang.50 Detta på grund av att känslan för att avgöra när det är
lämpligt att säga något eller inte saknas. Barn med DAMP klarar heller inte av
att hålla igång en konversation, vilket skapar problem i det sociala umgänget
med andra människor och inte minst bland kamrater i skolan.

Hos DAMP-barn med språksvårigheter är ordförrådet begränsat och
grammatiken omogen. 51 Barnen kan också ha svårigheter med att skilja olika
språkljud åt, vilket leder till att tre av fyra DAMP-barn har stora problem med
läsning och skrivning. Många av dem har dyslexi, men även andra typer av
inlärningssvårigheter är vanligt förekommande hos dessa barn. Har barnet
DAMP med dyslexi är det nästan regel att det också har dysgrafi (specifika
svårigheter med skrivning). Hos vart femte barn med DAMP förekommer även
dyscalculi (matematiksvårigheter). Det är viktigt att observera att barn som har
dyslexi eller andra inlärningssvårigheter inte nödvändigtvis har DAMP52.

Elever med DAMP har svårt att följa instruktioner och att slutföra skolarbete.53

Deras impulsivitet och svårighet att kunna tänka innan de handlar skapar många
problem för dem i skolan. Det är exempelvis svårt för ett impulsivt barn att stå
på sin plats i kön eller att vänta på sin tur. Det impulsiva barnet har också lätt för
att prata rakt ut i klassrummet utan att räcka upp handen.

DAMP-barnens koncentrationssvårigheter leder bland annat till att barnen har
svårt att hålla fast vid en uppgift och att klara av att utveckla en uppgift till att
bli spännande.54 Då barnen växlar från den ena uppgiften till den andra uppstår
svårigheter i att se en helhet och i och med detta blir inlärningssvårigheterna mer
påtagliga. Svårigheterna att hålla fast vid något kan också medföra problem med
att utveckla varaktiga intressen och barnet hänger därför ofta bara med i det som
bjuds för stunden. Det som erbjuds är då inte alltid positiva aktiviteter och
kamraterna är för det mesta tillfälliga.

Eftersom DAMP-barn har svårt att hålla fast vid det som påbörjats och inte
tar sig tid att pröva nya saker får barnen ingen chans att känna glädje över att
åstadkomma något som kräver ansträngning.55 Detta påverkar barnens
självkänsla eftersom de på grund av detta inte får de erfarenheter som behövs
när kunskap och färdigheter ska utvecklas.

DAMP-barnen blir experter på att avleda och undvika olika uppgifter för
att inte behöva misslyckas.56 Denna förmåga ökar ju äldre barnen blir och flera
ungdomar kan idag vittna om hur de klarat sig igenom skolan utan att deras

                                               
50 Gillberg (1996), s 76 ff, Hellström (1995), s 12, 34.
51 Gillberg (1996), s 76 ff, Hellström (1995), s 12, 34.
52 Boëthius & Rydlund (1998), s 23.
53http://user.tninet.se/~aub436m/ADHD.htm (2001-08-09), Hellström (1995), s 25.
54 Kadesjö (1992), s 4.
55 Kadesjö (1992), s 17.
56 Kadesjö (1992), s 131.
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problem blivit avslöjade. Täta lärarbyten spelar en stor roll i barnens olika
undvikande strategier eftersom ingen lärare då får möjligheten att lära känna
barnen på djupet.

Det finns personer som menar att de problem som finns i klassrummet inte bör
formuleras medicinskt.57 De anser att barn som har svårt att koncentrera sig i
oroliga miljöer inte nödvändigtvis behöver vara hjärnskadade eftersom de kan
prestera bra under goda omständigheter.

Skolans ansvar

Det är inte bara barnen som skall rätta sig till vårt samhälle, utan lika
mycket samhällets uppgift att beakta dessa barns specialbehov.
(Gravander/Suominen, 1998, s 32)

Den skola som finns idag är menad att passa för alla barn, vilket inte stämmer
med den verklighet som råder.58 Skolan idag är endast avsedd för 85 procent av
alla barn däribland inte utvecklingsstörda eller barn med cerebral dysfunktion
inräknade. Alla barn i skolan klarar inte av att inhämta den kunskap som
förväntas av dem och de upplever på så sätt ständiga nederlag. Är den bästa
lösningen att placera dessa barn i särskilda grupper redan från början även om
detta innebär att deras framtida utbildningsmöjligheter spolieras?

I Lpo 94 framkommer tydligt att hänsyn ska tas till elever med särskilda
behov.59 Det är skolans ansvar att se till att de elever som har svårt att nå målen
får den typ av undervisning som gör detta möjligt.

Om en elev befaras inte klara de mål som ska ha uppnåtts i slutet av femte och
nionde skolåret ska särskilt stöd ges.60 Det är också, enligt Lpo 94, varje lärares
uppgift att utgå från varje enskild elev i sitt arbete. Den som har yttersta ansvaret
för att varje elev får sina behov tillgodosedda är skolans rektor.

Varje skola bör upprätta en handlingsplan för uppmärksammandet av barn med
DAMP och liknande funktionshinder.61 Barnen behöver inte bara få förståelse
från enskilda lärare utan måste få möta vuxna som förstår även bland övrig
personal. Detta kräver ett nära samarbete mellan skolhälsovård,

                                               
57 Kärfve (2000), s 46.
58 Kärfve (2000), s 44.
59 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, s 6;  Beckman (1997), s 101
ff.
60 Beckman (1997), s 101 ff.
61 Kadesjö (1992), s 97.
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elevvårdspersonal och lärare. Det sätt som skolan bemöter barn med
funktionshinder på kan ha en helt avgörande betydelse för hur barnets framtid
kommer att se ut.62 Barn med DAMP hamnar lätt i missbruk eller kriminalitet
om deras problem inte upptäcks i tid.63

Skolan måste se till att barn med DAMP får en vardagssituation där de kan
utvecklas och komma till uttryck trots sina svårigheter.64 För att detta ska bli
möjligt måste lärare veta vad det innebär för ett barn att ha DAMP och på vilket
sätt barnet bör bemötas i skolan.

I lärarens arbete är inte vetskap om den exakta diagnosen det viktiga utan
kännedom om och förståelse för barnets svårigheter.65 Det är viktigt att vuxna
känner igen och uppmärksammar svårigheterna för att på olika sätt kunna hjälpa
barnen att utvecklas.

Lärare uppmärksammar ofta problem tidigt men hoppas ibland på att
svårigheterna ska försvinna av sig självt.66 I rädsla för att förstora problemen
väntar lärare ibland för länge med att ta upp barnens svårigheter till diskussion.
Barnen måste tvärtom tidigt uppmärksammas och få tillgång till resurser som
behövs för att inte slås ut redan i skolan.67

Inom grundskolan finns oftast inte tillräckligt med resurser till utredningar.68

Saknas en ordentlig utredning är det dessutom svårt att få fram ett bra
åtgärdsprogram för det enskilda barnet. Detta kan leda till att handikappet i
stället för att minska blir större i skolan. De stora neddragningarna inom skolan
har lett till att speciallärare, skolpsykologer, kuratorer och skolvärdinnor tagits
bort. Avsaknad av personal samt bristen på pengar över huvudtaget drabbar
framförallt barn med dolda funktionshinder eftersom dessa inte räknas som
handikappade. Fortfarande släpar mycket efter i skolan och dolda
funktionshinder betraktas inte på principiellt samma sätt som till exempel
rörelsehinder.

Tendensen är att stödet till barn med DAMP fungerar bättre i skolans lägre år.69

Stödet blir sedan sämre ju äldre eleverna blir. På högstadiet ställs högre krav på
att barnen själva måste inhämta kunskap exempelvis genom individuell
läsning.70 Många klassrumsbyten och flera olika lärare gör dessutom att
undervisningssituationen blir alltför splittrad för ett barn med DAMP. Ofta har
de olika lärarna olika undervisningsmetoder och det är också svårt för dem att
                                               
62 Beckman (1997), s 7.
63 Gravander & Suominen (1998), s 91.
64 Kadesjö (1992), s 5.
65 Kadesjö (1992), s 48.
66 Kadesjö (1992), s 96.
67 Gravander & Suominen (1998), s 91.
68 Beckman (1997), s 100.
69 Hellström (1995), s 77.
70 Hellström (1995), s 122, 150.
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lära känna sina elever ordentligt. En lärare på högstadiet har på grund av detta
svårare för att avgöra DAMP-barnets dagsform. Inte sällan ser också
högstadielärarna barnets problem som ett misslyckande av lärarna i skolans
lägre stadier.

Det är viktigt att tänka på att det inte enbart är resurser som krävs för att ge
DAMP-barnen rätt möjligheter i skolan utan även vuxna som har kunskap,
fantasi och erfarenhet.71

Olika insatser för DAMP-barn i skolan

Varje dag möter ett barn olika förväntningar och om dessa inte stämmer med
vad barnet klarar av anses det ha svårigheter.72 Vuxna i barnets närhet bör därför
på alla sätt försöka att minska denna konflikt mellan omgivningens
förväntningar och barnets förmåga. Detta kan ske genom att personer i barnets
närhet ställer rimliga krav, anpassar miljön och hjälper barnet att utveckla den
kunskap som finns.

Det är viktigt att inte funktionsstörningar endast ses som försenad mognad hos
barnet eftersom detta kan medföra att omgivningen bara ser tiden an och barnet
på så sätt går miste om nödvändig stimulans och träning.73

Det viktigaste målet med alla insatser är att stärka barnets självkänsla och
initiativlust.74 Därför bör alla enskilda insatser utarbetas med detta mål som
sikte.

Det är bra om skolan informeras från exempelvis BVC, förskola och
föräldrar om de svårigheter barnet har eftersom barnet annars utsätts för onödiga
misslyckanden då skolan får bilda sig sin egen uppfattning.75 Samma sak gäller
givetvis också då barnet måste byta lärare.

Barn med DAMP måste också upplysas och få kunskap om sina svårigheter för
att själva få förståelse för hur handikappet kan visa sig och på så sätt lära sig vad
de kan göra för att underlätta svårigheterna när de uppkommer.76

Grundläggande gäller att i arbetet med DAMP-barn få barnen att lära sig att leva
med sina svaga och starka sidor för att de på så sätt ska kunna kompensera de

                                               
71 Kadesjö (1992), s 129.
72 Kadesjö (1992), s 91.
73 Duvner (1994), s 42.
74 Duvner (1994), s 58.
75 Duvner (1994), s 63.
76 Bengtner & Iwarson (2000), s 42 f.
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svaga samt utveckla de starka sidorna.77 För att detta ska bli möjligt måste
barnen därför först och främst vara medvetna om sin diagnos och därigenom
också sitt sätt att reagera och handla. Det är viktigt att både lärare och föräldrar
hjälps åt med att ta fram det som barnet är bra på och ge barnet förmågan att ”gå
runt” sina svårigheter.

DAMP-barnet måste uppmuntras och stödjas till att utveckla sina starka sidor
samt utveckla kompensatoriska förmågor.78 För att skolans stödinsatser ska
fungera måste dessa skräddarsys för varje elev och situation. Varje enskilt barn
bör få utvecklas efter sina egna förutsättningar och beroende på
svårighetsgraden i handikappet kan stödinsatserna se olika ut. Vid lindriga fall
av DAMP räcker enklare information till föräldrar och personal på skolan. Vid
de mer komplicerade fallen krävs större och mer grundläggande insatser.

Det gäller för den som arbetar med barnet att skapa en bra kontakt och att
sätta sig in i hur barnet tänker och fungerar.79 På detta sätt kan den vuxne hitta
vägar till elevens lärande. Att hitta vägar till DAMP-barnets lärande är en
alldeles särskild utmaning för varje lärare. För att klara detta måste läraren för
sig själv göra klart målen för arbetet med det enskilda barnet. Barn med DAMP
måste få uppleva uppmuntran och bekräftelse, men de måste också få känna
krav och förväntningar precis som andra barn.

I arbetet med DAMP-barn gäller som regel att det som är bra för dessa barn
också är bra för andra barn. Detta betyder exempelvis att arbetssätt och
undervisning måste utgå från barnens förutsättningar och behov.80 Den generella
kvalitén på verksamheten är också av stor betydelse eftersom barn med DAMP
är extra känsliga för olika brister. Klasserna får därför inte vara för stora,
lärartätheten bör vara god och lokalerna måste vara ändamålsenligt utformade.
Är den allmänna kvalitén på verksamheten god kan behovet av specialresurser
minska för barn med DAMP-problematik. Allmänt gäller också att rektor och
annan ledningspersonal ska ha förståelse för barn med funktionshinder samt
verka för ett gemensamt synsätt hos personalen. Detta innebär att alla
inblandade måste ha förståelse för det behov av extra stöd som DAMP-barn har.

Idag kräver skolan ofta att eleverna själva ska ha förmågan att ta ansvar för
skolarbetet och kunna planera sin tid i skolan.81 Detta är mycket svårt för de
barn som har DAMP och dessa barn behöver därför ha ett nära vuxenstöd som är
en hjälp i deras planering.

                                               
77 Beckman (2000), s 27.
78 Hellström (1995), s 108 ff.
79 Hellström (1995), s 114.
80 Hellström (1995), s 112; Bengtner & Iwarson (2000), s 43.
81 Boëthius & Rydlund (1998), s 125.
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I ett flertal kommuner ordnas särskilda undervisningsgrupper för barn med
funktionsnedsättningar.82 Med detta arbetssätt vill kommunerna skapa bättre
förutsättningar för inlärning för elever med särskilda behov.

För barn med DAMP kan placering i en särskild undervisningsgrupp innebära en
bättre inlärningssituation tack vare färre barn och en mer tillrättalagd och
individualiserad pedagogik.83 Det är viktigt att placeringen i gruppen får en
positiv innebörd båda för barnet själv och för föräldrarna. Barnet får inte
uppleva att han eller hon inte ”platsar” i en vanlig klass utan måste känna att den
särskilda undervisningsgruppen är ett positivt alternativ. Det bästa för barnet är
att placeringen i den särskilda undervisningsgruppen sker redan från början så
att en omplacering från den vanliga klassen kan undvikas. Vid omplacering
känner sig barnet ofta misslyckat och nya svårigheter kan uppstå i och med den
nya placeringen.

Då den särskilda undervisningsgruppen är belägen på annan plats än
barnets ordinarie skola bör nackdelar med resor och osäkerhet i en ny miljö
vägas mot fördelarna med placeringen.

Det är viktigt att tänka på att särskilda undervisningsgrupper kan leda till en
segregering av olika elever och att det ibland heller inte ges tillräckligt med
lärarresurser till grupperna.84

Ett alternativ till placering i särskild undervisningsgrupp kan vara att barnet har
en fast förankring i sin ordinarie klass och endast tillbringar en del av tiden i den
särskilda undervisningsgruppen.85 Risken med denna mellanform är att barnet
inte får någon riktig förankring i någon av klasserna.

Många föräldrar till barn med DAMP-tillstånd anser att deras barn skulle
må bättre av att gå i en mindre klass.86 En del av dem har goda erfarenheter av
att ha sitt barn i särskild undervisningsgrupp eller särskola varför de vill ha
större möjlighet att välja sådana alternativ.

För att DAMP-barnen inte ska hamna utanför kan det emellertid vara positivt att
låta dem gå i vanliga klasser.87 I dessa klasser är det mycket viktigt att arbeta för
att skapa en tydlig ”vi-känsla” och det gäller för läraren att visa på att alla barn
duger och att alla har rätt att vara olika. Strikta regler kring hänsyn och respekt
kan i vissa fall vara nödvändigt, men grunden för arbetet i klassen är en god
relation mellan elev och lärare.

                                               
82 Beckman (1997), s 105.
83 Hellström (1995), s 131.
84 Beckman (1997), s 105.
85 Hellström (1995), s 131.
86 Hellström (1997), s 59 f.
87 Beckman (1997), s 107.
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Att arbeta med DAMP-barn kan vara en svår uppgift och denna uppgift är därför
inte lämpad för alla lärare.88 I en del fall kan det därför vara nödvändigt att ett
lärarbyte/klassbyte äger rum då det finns lärare som passar bättre för uppgiften.

För att minska mycket av de problem som finns i klasserna idag krävs också att
barn med DAMP ges extra stöd och hjälp.89 Fler speciallärare måste därför
tillsättas och lärare bör få möjlighet till ökad kunskap genom fortbildning.

Stödet inom skolan är för det mesta otillräckligt för ett barn med DAMP.90 De
instanser som utrett barnet ger vid ställande av diagnos information och råd om
hur barnets situation kan förbättras i skolan, men det finns efter detta ingen
möjlighet att utvärdera och följa upp dessa råd eller ge fortsatt stöd till personal.
Mellan experterna som svarat för utredningen och de lärare som ska ta hand om
barnet är avståndet ofta långt både bildligt och fysiskt talat.

Läraren och DAMP-barnet

Att ha ett DAMP-barn i klassen
Då barnet inte fungerar i klassen kan läraren lätt känna sig misslyckad och
ibland även bortgjord inför övriga elever, kollegor och föräldrar.91 En lärare
känner sig lätt otillräcklig i sin uppgift då han/hon inte kan hantera situationer
som uppstår med det ”bråkiga” barnet och på så sätt misslyckas med att
upprätthålla ordningen i klassen. Läraren kan också drabbas av oro för att
DAMP-barnets negativa beteende ska sprida sig bland övriga elever i klassen
eller att barnet ska skada något annat barn då det drabbas av våldsamma utbrott.
Det är viktigt att läraren är medveten om att DAMP-barnet inte är elakt med
mening utan att det hela grundar sig i en oförmåga hos barnet.

För att hjälpa barnet måste läraren agera istället för att känslomässigt
reagera. Om läraren känner sig trygg i sin yrkesroll kan han/hon lättare möta
barnet på rätt sätt, vilket bland annat innebär att visa barnet att det är omtyckt
och accepterat. Barnet bör få känna att läraren lyssnar med intresse, uppmuntran
och respekt då det berättar något om sin situation. Får barnet känna att det barnet
säger är av betydelse känner det sig värdefullt och självkänslan växer, vilket
innebär att dialogen med läraren är av största vikt.

Om läraren är konflikträdd kan detta styra bemötandet av barnet.92

Gränserna sätts då efter vad läraren tror är genomförbart och inte av vad som är
rätt. Då läraren är trött är det också lätt att gränserna blir otydliga och det som
                                               
88 Duvner (1994), s 81.
89 Beckman (1997), s 101.
90 Hellström (1995), s 84.
91 Kadesjö (1992), s 132 f.
92 Kadesjö (1992), s 177.
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annars inte är ett accepterat beteende möts inte av tillrättavisningar. Barnet som
behöver struktur och stabilitet får då dubbla budskap och möts av inkonsekventa
reaktioner. Detta blir en ond cirkel då barnet upptäcker att kraven sänks då den
vuxne inte orkar att stå emot mot barnets protester och utbrott. Då detta
upprepas skapas lätt ett negativt mönster i samspelet mellan barn och vuxen och
barnets beteende övergår alltmer i utbrott och protester.

Läraren bör inte leta efter tecken och beteenden som bekräftar den diagnos som
DAMP-barnet har utan istället se barnet som den individ det är med flera
egenskaper än det som ryms i en bokstavskombination.93

Lärares kunskap
Flera av dagens lärare saknar kunskap om DAMP.94 De flesta lärare är
intresserade av funktionshindret varför okunskapen inte kan läggas dem själva
till last. För att på bästa sätt möta DAMP-barn i skolan är det nödvändigt att
läraren utrustas med kunskap, förståelse och ett enormt tålamod.

Läraren bör ha viss kunskap om vad som krävs för att en elev ska få en diagnos
samt känna till hur barnet kan bete sig i klassrummet, korridoren och på
skolgården.95 Dessutom måste läraren ha kännedom om de tilläggsproblem som
följer funktionshindret.

Skolan och lärarhögskolorna lever i sin egen värld utan något öppet förhållande
till forskarvärlden.96 Den som utbildar sig till lärare kan därför inte räkna med
att få lära sig något om DAMP i sin utbildning.97 Endast på några få
lärarutbildningar är DAMP ett obligatoriskt ämne och på de
grundskollärarutbildningar där DAMP behandlas i utbildningen är det vanligast
att undervisningen bedrivs av ordinarie lärare.98 Ibland förekommer medverkan
av utomstående experter såsom läkare.

Vid grundskollärarutbildningen med inriktning mot år 1-7 i Linköping ingår
utbildning om DAMP som en del av en obligatorisk kurs (”Läraren och
färdighetsträningen”).99 De studenter som vill ha djupare kunskap om DAMP
erbjuds valbara temakurser med denna inriktning.100

                                               
93 Iglum (1999), s 42.
94 Gravander & Suominen (1998), s 90, Hellström (1995), s 1; Gravander (1999), s 60.
95 Iglum (1999), s 12 f.
96 Beckman (1997), s 100.
97 Beckman (1997), s 105.
98 Hellström (1995), s 82.
99 Utbildningsplan Grundskollärarprogrammet med inriktning mot undervisning i åk 1-7 (1998), Läraren och
färdighetsträningen, åk 1-7, 10 poäng.
100 Utbildningsplan Grundskollärarprogrammet med inriktning mot undervisning i åk 1-7 (1998), Tematiskt
tillval, 10 poäng.
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För att få en ökad förståelse för DAMP-barnen i skolan krävs att DAMP-
problematiken i ökad utsträckning tas upp i grundutbildningen för lärare samt att
skolpersonal ges möjlighet till kvalificerade och upprepade
fortbildningsinsatser.101 Idag finns ett stort utbud av föreläsare och kurser inom
området men de flesta av dessa är inriktade på förenklade förklaringsmodeller.
Det är viktigt att en seriös granskning görs av de föreläsare som anlitas för att
kontrollera att dessa är erkänt kunniga på området och kan ge en djupare
förståelse av barn med DAMP i skolan.

Många föräldrar till DAMP-barn vittnar om bristen på kunskap och
förståelse hos lärare.102 De kräver riktade informationssatsningar som insatser på
grundutbildningsnivå, fortbildning och påbyggnadsutbildning. Flera föräldrar
tycker också att lärare bör få speciell handledning då de har ett DAMP-barn i
klassen. Det är endast få rektorer som erbjuder sina lärare fortbildning och
handledning.103

I arbetet med DAMP-barn bör lärare ha tillgång till kvalificerad
handledning och konsultation.104 Handledningen ska skapa en förståelse hos
läraren snarare än ge färdiga pedagogiska lösningar. Handledaren ska hjälpa
läraren att själv komma fram till handlingsstrategier som fungerar och en bra
handledare måste därför ha kunskap om barnen och deras problematik samt veta
vad det innebär att vara lärare. Handledaren måste också ha kännedom om
skolan som kultur och vara väl förtrogen inom handledningsmetodiken.
Exempel på personer som kan ge handledning är skolpsykologer, särskild
elevvårdspersonal eller specialpedagoger, men även utomstående specialister
från stöd- och behandlingsverksamheter kan fungera som handledare.

Då det gäller specialundervisning för ett barn med DAMP krävs att läraren har
kvalifikationer för den pedagogiskt krävande och kvalificerade uppgiften.105 Det
betyder att ”vem som helst” inte kan ta på sig rollen som speciallärare eftersom
specialundervisningen då inte kan göra skäl för namnet.

Den kunskap som lärare erhåller är inte beständig och slutgiltig och därför måste
lärare hela tiden söka nya råd för nya situationer.106 Det är viktigt att lärare inte
bara söker efter olika tips utan inhämtar kunskap och verktyg som de själva kan
använda för att utveckla den metod som passar den enskilda situationen.

För lärare är det inte tillräckligt att enbart ha goda kunskaper om barnets
handikapp.107 En lärare måste också ha förmågan att se eleven på den nivå som

                                               
101 Hellström (1995), s 141.
102 Hellström (1995), s 59.
103 Hellström (1995), s 77.
104 Hellström (1995), s 142.
105 Kadesjö (1992), s 149.
106 Iglum (1999), s 13.
107 Iglum (1999), s 18.
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han eller hon befinner sig. Då läraren inte besitter denna förmåga får de
fackkunskaper som inhämtats betydligt mindre värde.

Bemötande av DAMP-barn i skolan

Alla som arbetar med DAMP-barn i skolan måste förstå dessa barns problem
och lära sig att bemöta barnen på ett bra sätt utan att kränka och döma dem.108

Får barnen rätt bemötande kan detta resultera i att deras negativa sidor blir
mindre framträdande. Det är inte bara de vuxna i DAMP-barnens omgivning
som behöver kunskap om funktionshindret utan även övriga barn som berörs. På
så sätt kan DAMP-barnens kamrater få större förståelse för DAMP-barnens
beteende i olika situationer och irritation och konflikter kan lättare undvikas.
Om diagnosen DAMP ställts på barnet måste undersökningsresultaten omsättas i
pedagogisk handling.109 För att göra upp ett pedagogiskt förslag bör
skolpersonal ta reda på hur diagnosen DAMP yttrar sig hos det enskilda
barnet.110 Olika typer av DAMP kräver nämligen olika pedagogik.111 Det är
också viktigt att barnet känner sig motiverat att delta i det pedagogiska förslag
som görs upp.

För att förslaget ska bli bra måste det dessutom finnas kännedom om
barnets uppväxtmiljö och intressen.112 Det är även nödvändigt att DAMP-barnet
får känna att det klarar av de uppgifter som det får.113 Framgången och den
positiva motivationen är grunden för barnets inlärning och utveckling och därför
måste kraven anpassas till barnet och inte tvärt om.

Det gäller att i planeringen av stödinsatserna utgå från en helhetssyn på
barnet.114 Lärare måste se till hur barnets motoriska, emotionella, kognitiva och
sociala områden hänger samman, men till detta måste också läggas en bild av
barnet som person för att få en helhet. Barnet ska ses som en individ med egna
känslor och tankar och inte som ett objekt som är föremål för olika insatser.
Lärare måste därför vid varje planering fråga sig: ”Hur uppfattar barnet detta?”.
Lärare och andra vuxna i skolan bör också tänka på hur barnet kommer att
påverkas av det som förmedlas. Uppfattar barnen insatserna på fel sätt, att de får
känslan av att inte duga, kommer de inte att kunna ta till sig hjälpen.

                                               
108 Bengtner & Iwarson (2000), s 3.
109 Freltofte (1998), s 13.
110 Freltofte (1998), s 9; Bengtner & Iwarson (2000), s 43.
111 Freltofte (1998), s 13 ff; Kadesjö (1992), s 95.
112 Freltofte (1998), s 13 ff; Kadesjö (1992), s 11.
113 Freltofte (1998), s 15.
114 Kadesjö (1992), s 93 ff.
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För att skydda barnet från ständiga misslyckanden och från situationer där det
kan råka illa ut måste den vuxne i barnets närhet alltid ligga ”steget före”.115 Det
gäller att alltid finnas till hands och vara beredd på att ingripa direkt. Ett barn
med DAMP måste alltid få omedelbara reaktioner på sitt handlande.

De vuxna måste också hjälpa DAMP-barnets klasskamrater att förstå att DAMP-
barnet inte medvetet är dum eller gör någon illa med mening.116 Det gäller också
att klasskamraterna försöker att ha fördragsamhet med sin funktionshindrade
kamrat och istället för att bli irriterade hjälper till rätta i olika situationer.

Det är positivt om föräldrar till DAMP-barnet, eller någon annan expert,
vill komma till skolan och berätta om barnets svårigheter för övriga barn i
klassen för att skapa en förståelse för de problem som kan uppstå.117 DAMP-
barnets handikapp syns vanligen inte ”utanpå” och därför kan det vara till
omgivningens nytta att ha vetskap om olika svårigheter och på vilket sätt de kan
hjälpa till.

För att undvika att DAMP-barnet hamnar utanför gemenskapen i klassen
kan barnet få handledning av en vuxen och på så sätt lära sig hur socialt samspel
går till.118 Den vuxne kan lära barnet att avläsa olika ansiktsuttryck genom att
illustrera och visa bilder på hur de kan se ut. En vuxen kan också
uppmärksamma hur barnet beter sig i samspel med kamrater och senare i lugn
och ro diskutera med barnet varför inte kamraterna uppskattade det sätt han/hon
agerade på. Den vuxne kan också få barnet att fokusera på att i samspel med
kamrater vara snäll och säga vänliga saker.

Barn med DAMP bör få beröm omedelbart då de gör något bra eftersom de
annars inte kommer ihåg vad som var riktigt.119 Misslyckas barnet med något
behöver läraren inte alltid upplysa honom/henne om det då de oftast själva är
medvetna om sina fel. Då ett barn med DAMP-problematik beter sig olämpligt
ska läraren heller inte tillrättavisa barnet inför andra eftersom det kränker
barnets självkänsla att behöva känna sig misslyckad inför sina kamrater eller
andra vuxna.

Läraren bör undvika att förbjuda barnet att göra något negativt och istället
omformulera problemet till ett önskvärt beteende.120 Istället för att klandra
barnet vid ett negativt beteende bör läraren berömma barnet då det gör något
positivt.

                                               
115 Hellström (1995), s 114.
116 Bengtner & Iwarson (2000), s 33.
117 Bengtner & Iwarson (2000), s 34 f.
118 Bengtner & Iwarson (2000), s 64.
119 Bengtner & Iwarson (2000), s 46.
120 Duvner (1994), s 88.
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För att barnet i skolarbetet ska klara av att hålla sig till en speciell uppgift är det
också nödvändigt med beröm.121 Om uppmuntran ges för sällan får barnet
nämligen svårt att fortsätta med och slutföra det arbetsmoment som det håller på
med. Som lärare är det viktigt att tänka på att en del barn har svårt att ta beröm
på rätt sätt. De känner att med det positiva berömmet följer nya och högre krav
som kan vara svåra att klara av. De barn som sällan får ta emot beröm tvivlar de
gånger de får positiv kritik och först då berömmet förekommer oftare än
förebråelser av olika slag kan barnet ta det till sig.

Barn med DAMP behöver en tydlig belöning för samma sak varje gång de gör
något bra, men även en muntlig bestraffning kan vara nödvändigt varje gång de
gör något fel.122 För att barnen ska utvecklas väl är de i behov av en tydlig social
omgivning som möter dem med stimulans, ögonkontakt och dialog redan från
början.

Det är på grund av otydliga regler som konflikter uppstår och därför måste
barnet få veta var gränserna går och inte ges möjlighet att utnyttja
situationerna.123 Att sätta gränser på rätt sätt är att stoppa barnet innan det spårat
ur, vilket kräver att läraren alltid ligger ”steget före” och på så sätt kan avläsa
skeendet i god tid.124 Läraren måste känna barnet väl, men det gäller också att
vara flexibel och vara utrustad med lite fantasi för att kunna lösa situationer som
uppkommer.

Efter svårare konflikter med DAMP-barnet bör den vuxne i lugn och ro fundera
över den situation som uppstod.125 Det gäller att först och främst reda ut vad som
hände innan och under den konflikt som uppstod. Vidare ska den vuxne fundera
på hur barnet betedde sig under konflikten och till sist bör den vuxne reda ut
konsekvenserna för både barnet och sig själv. Det gäller att i dessa reflektioner
också försöka att knyta an till och fokusera på de situationer som fungerat bra.
Den vuxne bör också efter varje ohanterlig situation skriva ner sina reflektioner
och tankar för att på så sätt kunna få till stånd en förändring. För att barnet självt
ska kunna förhindra ett utbrott kan de vuxna göra barnet uppmärksamt på när
det känner att vreden kommer.

En klassrumssituation kan vara besvärlig för DAMP-barnet om läraren inte
tydligt visar vad han/hon vill med sitt arbete.126 Detta betyder inte att läraren ska
vara auktoritär utan det viktiga är att presentera varje uppgift på ett pedagogiskt

                                               
121 Kadesjö (1992), s 107 ff.
122 Beckman (2000), s 108.
123 Gravander & Suominen (1998) s 82.
124 Kadesjö (1992) s 111.
125 Bengtner & Iwarson (2000), s 54 f.
126 Kadesjö (1992), s 29.
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riktigt sätt och utgå från det enskilda barnet. Utgår läraren enbart från sina egna
behov utan att möta eleven uppstår lätt problem.

Om läraren är osäker eller otydlig är det svårt att påverka barn som reagerar
på starka stimuli.127 Att vara tydlig är inte samma sak som att tjata eller skrika åt
barnet utan det gäller att istället tala till barnets alla sinnen.128 Som lärare gäller
det därför att ha ögonkontakt med barnet och samtidigt utnyttja sitt kroppsspråk
då en konversation äger rum. Läraren kan också förmedla sitt budskap genom att
beröra, ta tag i eller lyfta undan barnet. Det är viktigt att de olika signaler som
läraren ger har samma budskap så att inte munnen säger en sak och kroppen
säger något annat.

En lärare som sätter gränser och är tydlig ställer också krav på barnet.129

Kraven ska utgå från elevens förmåga och läraren ska hjälpa till att uppfylla
dem. Läraren måste hålla fast vid kraven och inte ge DAMP-barnet någon chans
att smita undan.

För att kunna vara tydlig måste läraren veta sin intention och vara trygg i
sin yrkesroll.130 Det är också viktigt att ha ett fungerande arbetslag där läraren
kan hämta stöd vid jobbiga situationer. Arbetslaget bör också ha arbetat fram ett
särskilt arbetssätt för hur de vuxna ska bemöta barn med problem på rätt sätt.
Detta gör att de vuxna som är i barnens närhet inte behöver tveka utan vet hur de
ska arbeta med barnen då svåra situationer uppstår.

För ett DAMP-barn som är stökigt och utagerande har de vuxnas
bemötande stor betydelse.131 För att kunna ändra sitt beteende måste barnet få
hjälp med att stärka sin självkänsla. Det barn som är stökigt och som allt som
oftast gör personer i sin omgivning besvikna måste därför ständigt få höra att det
är omtyckt och att det duger.

Ofta får DAMP-barn för lite uppmärksamhet då de fungerar bra på grund
av att en del vuxna är rädda för att problemen ska starta på nytt om barnet
störs.132 På grund av detta får ett barn med DAMP bara uppmärksamhet genom
tjat och tillrättavisningar då det är besvärligt. De vuxna borde tvärtom ge mest
uppmärksamhet då barnet gör positiva saker.

Barn med DAMP-problematik har behov av ett nära och kontinuerligt vuxenstöd
vilket inte alltid kan tillgodoses av en enskild lärare.133 Därför kan ytterligare en
elevassistent behövas som kan ta ansvar för barnet både i klassrummet och
utanför. Elevassistenten ska inte ta över det pedagogiska ansvaret för barnet utan
fungera mer som ett personligt stöd i olika situationer. En vuxen som ständigt

                                               
127 Kadesjö (1992), s 111.
128 Kadesjö (1992), s 110.
129 Kadesjö (1992), s 111.
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131 Kadesjö (1992), s 105 ff.
132 Kadesjö (1992), s 32.
133 Hellström (1995), s 130.
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finns vid barnets sida skapar trygghet, ökar koncentrationsförmågan samt får
barnet att våga pröva sådant som annars verkar för hotande.

Det finns gränser för hur långt den individualiserade och tillrättalagda
undervisningen för DAMP-barnet kan sträcka sig inom den ordinarie
undervisningen.134 Därför kan det vara nödvändigt med kvalificerad
specialundervisning som ett komplement.

Med ett DAMP-barn i skolan gäller det att all inblandad personal vet vad de har
för ansvar så att varje minut täcks in.135 Det måste vara klart vem som tar emot
barnet på morgonen, vem som är med under lunchen, vem som tar hand om
barnet under rasterna och så vidare. Detta gäller inte enbart de barn som är
hyperaktiva eller aggressiva utan även de som är passiva och drar sig undan.

Kortfattade råd angående bemötande av elever med DAMP136

v Ge elever och kollegor uppmärksamhet då de gör något positivt.

v Hota eller straffa aldrig eleverna i arbetet.

v Gör aldrig någonting som kan tolkas som belöning då eleverna gjort
någonting icke önskvärt då detta kan förstärka det negativa beteendet.

v Prata aldrig över huvudet på eleverna.

v Uttryck aldrig att eleverna är dumma, elaka, omöjliga eller bär på en inre oro.

v Bär inte på inställningen att eleverna ”inte kan”.

v Inhämta information om var och en av eleverna innan du börjar att arbeta
med dem.

v Var positiv och visa att du blir glad då eleverna gör framsteg.

                                               
134 Hellström (1995), s 129.
135 Boëthius & Rydlund (1998), s 126.
136 Iglum (1999), s 30 f.
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Konkreta åtgärder i arbetet med DAMP-barn i skolan

Skoldagen
DAMP-barn behöver få praktiska handlingsmönster för att de ska kunna hantera
olika situationer.137 Varje skoldag bör därför vara strukturerad och se likartad ut.
En likartad uppbyggnad av skoldagen gör det nämligen lättare för barnet att
fungera.138 Ett exempel på detta kan vara att barnet först alltid är med i klassen
för att sedan gå och arbeta hos specialläraren och så vidare. Arbetspassen måste
också ha en särskild arbetsgång där till exempel arbete alltid följs av någon
rörelselek. Det är också en fördel om barnets dagar ser någorlunda likartade ut
även efter skolans slut vilket kan innebära att barnet går till fritids även då någon
av föräldrarna är ledig.

En väl strukturerad dag hjälper barnet att få rutiner och förhindrar att
barnets negativa sidor kommer fram.139 Fasta rutiner behövs för att barnet ska
klara av olika situationer i vardagen. Detta kan gälla till exempel påklädning,
måltider, korridorstunder och läxläsning. Situationer som dessa måste planeras
noggrant för att få en fast struktur och den vuxne måste hela tiden vara med och
stötta barnet.

DAMP-barnet kan i skolans lägre år bli hjälpt av att schemat förtydligas med
färger och bilder.140 Barnet får på så sätt ytterligare en chans att bli påmind
genom denna synliga förstärkning. För att hjälpa barnet ytterligare kan alla
böcker i samma ämne ha samma färg.

Det är mellan olika moment under skoldagen som de största riskerna för
konflikter, impulsiva handlingar och oreda finns.141 Läraren måste därför se till
att barnet hela tiden vet vad det ska göra och på så sätt undvika ”döda pauser”.
Lekmaterial och sysselsättning bör finnas till hands för att undvika att barnet
börjar springa runt och störa.

Barn med DAMP har svårt att klara moment av väntan.142 Detta kan till exempel
gälla då de ska vänta på sin tur att få svara på en fråga. Läraren måste känna till
de situationer som innebär väntan och komma fram till vilka förväntningar som
då kan ställas på barnet. Det gäller också att låta barnet slippa de stunder av
väntan som är alltför påfrestande. Läraren bör också ge barnet tydlig och
handfast hjälp då en väntanssituation uppstår. Detta innebär att barnet till
exempel får hjälp med att börja arbeta med något.
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Det är viktigt att tänka på att ett barn med DAMP-tillstånd bör slippa att stå
i kö i matsalen.143 Det är också nödvändigt att barnet alltid har sin plats vid
samma bord som läraren.

Då det gäller idrott bör eleven få hjälp av en vuxen med omklädning och
det kan ibland vara nödvändigt att barnet har ett eget utrymme att byta om i.144

För att undvika konflikter efter idrottslektionen kan barnet slippa duscha då
detta medför många barn runt omkring.

Klassrummet och kamrater
Det kan vara nödvändigt att formulera särregler för ett DAMP-barn i klassen
eftersom detta barn ofta upplever och reagerar på ett annat sätt än andra barn.145

DAMP-barnen kan inte likt sina jämnåriga kamrater följa regler på ett
konsekvent sätt.146 Dessa barns impulsivitet gör att de inte klarar av att följa
regler trots att de vet vad det är som gäller. Det är viktigt att inte ha för många
regler utan istället formulera några få som barnen verkligen kommer ihåg och
förstår.

För ett barn med DAMP är klassrumsmiljön av stor betydelse.147 I miljöer med
mycket syn- och hörselintryck blir de lätt störda och splittrade. Det beror på att
de inte klarar av att sortera alla de intryck de utsätts för. Det är svårt för läraren
att ta bort alla intryck som kan vara störande för DAMP-barnet.

Idag gränsar flera klassrum mot korridorer varför aktiviteten i klassrummet hela
tiden måste konkurrera med det som händer utanför.148 De trånga kapprummen
utanför klassrummen gör att DAMP-barnet lättare utsätts för knuffar från
kamrater och på sätt utsätts för stora prövningar.

För att undvika att problem uppstår i kapprum eller korridor kan DAMP-
barnet få ha sin krok en bit från de andra.149 Läraren kan också låta barnet gå ut
lite före sina kamrater då det är dags för mat eller rast. Om möjlighet finns kan
barnet få ta rast på andra tidpunkter än sina kamrater och då tillsammans med
endast några få andra barn.

DAMP-barnet bör i klassrummet placeras med ryggen mot väggen för att kunna
ha kontroll över rummet och på så sätt känna sig tryggare.150
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Då barnet placeras vänd mot de andra barnen behöver det inte vända sig om för
att se vad klasskamraterna gör eller känna sig hotat av något som finns
bakom.151 Barnets placering bör inte ändras eftersom en förflyttning i
klassrummet medför att barnet drabbas av nya intryck och ett behov av att skapa
nya relationer till kamrater som sitter bredvid.
För att DAMP-barnet ska fungera i klassrummet är det också nödvändigt att
han/hon har en avskild arbetsplats där lugn och ro råder.152 Det som ofta stör
DAMP-barnet i skolarbetet är nämligen kamraterna som pratar eller rör sig i
klassrummet.

Lämpliga sätt att dämpa ljudnivån i klassrummet på kan exempelvis vara
ljudabsorbenter, gummilister under bänklocken och lämpligt golvmaterial.153 För
att dämpa ljud som stör eleven i arbetet kan läraren erbjuda hörselskydd eller
freestylehörlurar. Flera barn kan också koncentrera sig bättre på uppgiften med
hjälp av en ljudkuliss av välkänd musik som blockerar de ljud och tankar som
kan vara störande.

Klassrumsmiljön bör som helhet vara någorlunda lugn och överskådlig.154 Både
den fysiska och psykiska miljön i klassrummet har stor betydelse för barnets
koncentrationsförmåga. Det är viktigt med god ventilation, lagom temperatur
och bra akustikförhållanden, men det är även nödvändigt med ett gott klimat och
en bra atmosfär mellan personerna i klassrummet.

I klassrummet bör därför splittring, stress, irritation och kitslighet undvikas.155

För att skapa en så inlärningsvänlig atmosfär som möjligt måste läraren se till att
eleverna känner sig accepterade och omtyckta. Eleverna bör också veta vad de
får och inte får göra och varför olika regler är nödvändiga. Barnen måste också
möta tolerans, förståelse, intresse och respekt samt få uppmuntran, beröm och
erkännande. På lärarens ansvar ligger också att eleverna får hjälp med sina
svårigheter samt får möjlighet att pröva nya idéer och få känna att de duger.

För att inlärningsatmosfären i klassrummet ska vara god krävs också en bra
gruppsammansättning, men även en förmåga hos läraren att skapa trygghet och
acceptans.

Många DAMP-barn är motoriskt klumpiga vilket gör att de tar stor plats i
klassrummet.156 En elev med DAMP bör därför få ett extra bord för att få större
utrymme och på så sätt undvika att stöta ihop med andra. Det är också viktigt att

                                               
151 Kadesjö (1992), s 135.
152 Bengtner & Iwarson (2000), s 33.
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avståndet är kort mellan elevens plats och det ställe där han/hon har sina saker
för att på bästa sätt kunna undvika knuffanden och ramlanden.

Under klassrumsarbete bör läraren följa barnens rytm och kunna känna av
när barnen börjar bli trötta.157 Det är då nödvändigt att bryta och ta ett annat
moment för att inte arbetet ska spåra ur. Det gäller att hela tiden tänja på tiden så
att barnen alltid får anstränga sig och inte slappnar av i arbetet.

Vid samlingar är det nödvändigt att läraren är öppen för att bryta när
DAMP-barnet blir oroligt. Allt för att inte låta det hela ”gå över styr” och
undvika onödiga irritationer och störningar.158

Läraren måste tala om för DAMP-barnet hur han/hon ska göra då han/hon
behöver hjälp, när det är tillåtet att prata i klassrummet och när det tillåtet att
störa klasskamraterna.159

Att lyssna på sina klasskamrater med vidhållen koncentration kan innebära stora
svårigheter för ett barn med DAMP.160 Att lyssna på någon annan innebär att
visa hänsyn för den person som talar och läraren måste därför vara med och
hjälpa DAMP-barnet att uppträda rätt. Praktisk hjälp i en sådan situation kan
vara att läraren lägger sin hand på barnets axel då det börjar bli oroligt.

Eftersom DAMP-barn kan vara känsliga för lätt beröring är det viktigt att barnet
ser när någon vuxen rör vid det.161 Beröringen får inte ske utan att barnet är
förberett på denna vilket innebär att den vuxne inte ska närma sig barnet utan att
barnet ser.

Arbetsuppgifter och instruktioner
En viktig uppgift för läraren är att se till att barnets arbetsmoment är väl
avgränsade och utformade på ett sådant sätt att de är lätta att överblicka.162

Nivån på uppgifterna måste också vara lagom utmanande samtidigt som de ger
barnet en chans att lyckas.

I dagens skola är det vanligt att eleverna själva får välja i olika
arbetsmoment. Många lärare tycker det är positivt att barnen får välja fritt i
skolan, men detta är ofta svårt för ett barn med DAMP.163 Att välja innebär att
barnet måste använda sig av tidigare erfarenheter för att kunna bedöma de olika
valmöjligheterna och deras innebörd.164 Detta är mycket svårt för det barn där
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161 Duvner (1994), s 67.
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det är nuet som styr och avgör handlandet. För att minska antalet valmöjligheter
för barn med DAMP måste läraren ge tydliga ramar, sätta gränser och ge
instruktioner.

När läraren ger instruktioner ska dessa vara tydliga och delas upp i steg.165

Ofta ger vuxna barnen tvärtom information som innebär flera olika steg i ett
arbete, till exempel: ”Ta upp boken, slå upp sidan fyra och börja läsa.” För att
undvika förvirring hos barnen ska läraren istället ta en paus mellan varje enskild
uppmaning och se till att barnen utför det som sagts. Instruktionerna måste
också vara kortfattade och konkreta och för att förstärka och förtydliga det sagda
kan läraren använda sig av bilder eller liknelser i språket.166

Att ta instruktioner i grupp kan vara svårt för ett barn med DAMP och läraren
måste därför noga kontrollera att barnet har uppmärksammat det som sagts.167

Ett sätt att göra detta på är att låta barnet upprepa givna instruktioner. När
läraren talar till barnet måste språket vara kortfattat och positivt formulerat.

Läraren bör också ha ögon- eller kroppskontakt med barnet då instruktionen ges
och gärna erbjuda barnet enskilda instruktioner då de andra barnen har börjat
arbeta.168

Det är viktigt att vara uppmärksam på att flera barn med DAMP upplever det
som obehagligt att se någon i ögonen.169 Dessa barn lyssnar bättre på vad läraren
säger om de får titta bort eller syssla med något annat samtidigt.

Läraren kan i sina genomgångar använda sig av berättande med inslag av
upplevelse och dramatik, vilket är bättre än långa förklaringar som barnet ändå
inte kan ta till sig.170 Dramatiseringar och berättande gör att barnet har lättare att
knyta an kunskapen till verkligheten. Då läraren ställer frågor för att exempelvis
förvissa sig om att barnen har förstått är det viktigt att han/hon har i åtanke att
dessa frågeställningar kan uppfattas som ett slags förhör hos vissa barn och de
kan därför bli osäkra och undanglidande.

Inlärning
Viktigt att tänka på i arbetet med DAMP-barn är att dessa barn lär sig bättre
genom att uppleva i inlärningen och att de kan visa sina kunskaper bättre vid
muntliga förhör.171
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Det är viktigt att barnet själv får vara aktivt i inlärningssituationen för att det ska
klara av att hålla uppmärksamheten vid liv.172 Den typ av undervisning där det
mest är läraren som är aktiv är därför inte att rekommendera. Läraren bör också
tänka på att alltid förtydliga undervisningen genom att använda sig av bilder,
färger, diagram och så vidare. Visuell förstärkning kan också ges med hjälp av
overheadprojektor och video. Auditiv förstärkning sker genom till exempel rim
och ramsor, musik eller rytmövningar. Det gäller att hitta den metod som passar
det enskilda barnet bäst.

Läraren bör vara uppmärksam på att vissa barn med DAMP-problematik hellre
arbetar med mekaniska eller rutinbetonade uppgifter såsom att räkna likartade
mattetal under en lång tid eller att skriva av en text.173

Barnet måste få chansen att arbeta ostört utan att bli avbrutet och distraherat av
olika saker.174 Viktigast av allt är att det får gott om tid på sig då det ska utföra
sina uppgifter. Barn som blir stressade till att bli klara och alltid avbryts
upplever lätt att de har sämre prestationsförmåga än de egentligen har.

Det är bra om läraren lär DAMP-barnet att säga till då orken har tagit slut
eftersom läraren då kan ge eleven möjlighet att göra ett avbrott i arbetet för att
röra på sig en stund.175

Arbetsmaterial och hjälpmedel
Barn med DAMP kan vara beroende av särskilt tillrättalagt
undervisningsmaterial.176 Läromedlen måste vara konkreta med tydlig och enkel
layout samt innehålla enhetligt typsnitt och enkla, tydliga bilder. Flera av dagens
vanliga läromedel är alltför röriga då det gäller dessa saker varför barn med
DAMP kan behöva individuella läromedel som är luftiga och överskådliga,
vilket underlättar för dessa barn. Ännu ett alternativ till ordinarie läromedel är
talböcker. Dessa kan också användas som ett komplement i vanlig undervisning.

Barn med DAMP har ofta problem med sin handstil.177 De håller hårt i pennan,
skiftar grepp och trycker intensivt mot papperet för att få informationen från
handens rörelse att nå fram till hjärnan. Det krävs stor motivation för att barnen
ska klara av denna enorma ansträngning och kreativiteten försvinner lätt
eftersom all energi går åt till att skriva fina bokstäver. Skrivandet blir någonting
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tråkigt som barnen på alla sätt försöker slippa undan. För att undvika detta måste
läraren erbjuda lämpliga hjälpmedel som gör att barnen kan finna glädje i
skrivandet. Ett sätt är att låta DAMP-barnen använda sig av ordbehandlare.

Ordbehandlingsprogram kan vara ett lämpligt hjälpmedel för DAMP-barnet i
skolan då det gör att barnets arbete kan se snyggt ut utan skrivandets
ansträngning.178 Med datorn som hjälpmedel kan barnet också stimuleras genom
spel eller olika pedagogiska program.

I undervisning via datorn bestämmer barnet takten och inlärningen sker steg för
steg i ett åskådligt och tydligt undervisningsmaterial.179 Datorn gör att barnet
kan få direkt respons på sina svar samt ger barnet möjlighet att inhämta
instruktioner så ofta som är nödvändigt. En undervisningssituation med dator
ger struktur och uppmärksamheten styrs lättare mot uppgiften då ramarna är
tydliga. Arbetet med datorn gör också att barnet får träna på att ”ta kommandot
över sin inlärning”.

För att underlätta för barn med DAMP-tillstånd i deras skrivande kan
läraren även erbjuda dem pennor med tjockare och tyngre skaft.180 Läsramar och
linjal med extra tydliga markeringar kan också vara till hjälp för DAMP-barnet i
skolarbetet.

Det gäller på så sätt att i alla sammanhang stödja barnets starka sidor och finna
hjälpmedel vilka kompenserar barnets svaga sidor.181 Allt för att stärka barnets
självförtroende.

Ett hjälpmedel för koncentrationen då det gäller DAMP-barn är svagt vinklade
arbetsbord samt halkskydd för papper och böcker.182 Om möjlighet finns är det
också bra om varje barn får en fast lampa vid sitt arbetsbord.

För att stärka DAMP-barnets tidsuppfattning kan läraren hjälpa barnet genom att
använda sig av en äggklocka för att förtydliga avstånd i tid.183 Läraren kan också
låta barnet leka lekar där han/hon får ta tid till exempel genom att kontrollera
hur lång tid det tar att springa runt skolan. Äggklockan kan också användas för
att visa barnet hur lång tid det är kvar på en aktivitet och på så sätt förbereda
barnet på att avsluta.
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Barnet kan också få hjälp att utveckla sin tidsuppfattning genom att läraren gör
ett schema av bilder och text och på så sätt åskådliggör tidsförlopp och
framtid.184

En träning för DAMP-barn då det gäller visuell perception kan vara att
barnen får arbeta med ”pysselböcker” där de får öva sig i att se likheter och
olikheter, vad som fattas på bilden att kopiera med mera.185 För att utveckla
barnets rumsbegrepp bör läraren låta barnen undersöka och utforska rum och
föremål med sin motorik och sina sinnen. Barnen kan också få plocka isär och
sätta ihop olika föremål eller skapa nya konstruktioner genom att arbeta med
klossar och lego. Att lägga pussel är också en uppgift som tränar barnen i
spatialt tänkande.

Då olika skapande aktiviteter används medvetet och målinriktat kan dessa vara
till stor hjälp i DAMP-barnets utveckling.186 I arbetet med exempelvis musik
behöver barnen inte känna prestationsångest i inlärningssituationerna och barnen
får istället uppleva framgång och glädje. Musikinstrument och musik gör att
barnet kan utveckla koncentrationsförmåga, perception, grov- och finmotorik,
kroppsupplevelse, koordination med mera. Skapandet av musik ger struktur,
vilket får barnet att känna trygghet, samt stimulans till att göra nya och
spännande upptäckter. På samma sätt kan andra skapande aktiviteter såsom
rörelselek, dans, drama och bild ha ett värde för barn med DAMP.

Barn med DAMP är ofta skapande talanger.187 Läraren bör därför fånga upp
dessa talanger och därigenom få barnen att känna sig duktiga. Dessa barn har
oftast många misslyckanden bakom sig och det är därför viktigt för läraren att
hitta metoder för att vända denna negativa trend. Det gäller att ta tillvara på det
som barnen är bra på och på så sätt hjälpa dem till en bättre självkänsla. I den
skapande verksamheten handlar det om att belöna, uppmuntra och ha roligt.

Beröm och belöning
När DAMP-barnet har avslutat en uppgift bör läraren belöna barnet på något
sätt.188 Detta kan till exempel ske genom en ”lustfylld” paus, ett klistermärke
eller något annat som barnet tycker om. Det är också bra om läraren lär barnet
att kunna uppmuntra och belöna sig själv. Barnet kan till exempel säga till sig
själv: ”Vad duktig du har varit!”. Den här typen av arbetssätt gör att barnet
uppfattar sig själv mer positivt och får därmed en bättre självkänsla.
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Andra sätt för läraren att visa barnet sin uppskattning på kan till exempel vara en
klapp på huvudet, en hand på axeln, små berömmande ord eller en stjärna i
matteboken.189 Vuxna i barnets omgivning kan också använda sig av konkreta
belöningar i form av poängsystem där barnet efterhand når målet i form av till
exempel en stund vid datorn eller någon annan rolig uppgift som barnet tycker
om. Barn med DAMP är beroende av att tydligt se sina framsteg och därför bör
poängsystemet konkretiseras på något sätt så att barnet kan följa varje steg som
leder närmare till målet. Konkretiseringen kan exempelvis ske genom en ritad
lång orm där kryss markerar barnets ”väg” mot ormens slut. När ormen är
fullmarkerad med kryss är det så dags för belöningen. Konkretisering kan också
ske genom att den vuxne fyller en glasburk med ärtor. Ärtorna fylls på då barnet
har gjort något bra och mängden kan varieras efter belöningens storlek, det vill
säga har barnet gjort något riktigt bra fyller läraren på många ärtor i burken. För
små barn kan de vuxna använda sig av ”glada gubbar” på väggen där munnen på
gubben blir glad eller ledsen beroende på barnets beteende. Varje dag i veckan
har sin egen gubbe och många glada gubbar ger den belöning som utfästs.

Barn med DAMP-tillstånd behöver mycket hjälp med att få kännedom om
vad de är duktiga på.190 Ett sätt att få barnen att fokusera på sina starka sidor kan
vara att läraren ger dem uppgiften att skriva ner allt det som de är bra på, det de
har svårt för och det de behöver hjälp med. Ett annat sätt att få barnen att bli
medvetna om sina positiva sidor är att arbeta med en så kallad ”Positiv dagbok”
där barnen får skriva ner det som har fungerat bra under den gångna skolveckan.
Genom att arbeta på det här sättet kan föräldrar och lärare lyfta fram barnens
goda sidor och på så sätt stärka deras självkänsla.

Raster
För ett DAMP-barn utgör raster ostrukturerade och svåröverblickade
situationer.191 Dessa måste därför alltid struktureras och övervakas av en vuxen.
Rasterna är utan en vuxens medverkan för DAMP-barnet fyllda av krav och
outtalade regler. När de vuxna inte finns i närheten får barnet svårt att sortera
alla intryck och strukturera situationen.192 Det blir därför lätt oroligt och
desorienterat. Barnet blir också ofta ensamt eller hamnar i konflikt med andra
barn och därför måste en vuxen alltid finnas till hands för att ingripa och reda ut
olika situationer. Rasterna kan vid noggrann planering medvetet användas för att
träna barnet i samspel och lek med andra barn.

En stor, öppen skolgård gör att rasten inbjuder till springa-jaga-lekar där många
barn kan vara med men ingen fördjupning i samspelet äger rum vilket kan
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medföra problem för både utagerande och ängsliga barn.193 Det ängsliga barnet
söker skydd hos fröken och vill inte vara med i leken medan det utagerande
barnet kan fara omkring utan några som helst spärrar. Det är vanligtvis det
utagerande barnet som får skulden då någon incident inträffar under rastens
lekar. En skolgård med avgränsade lekytor gör däremot att lek i liten grupp blir
möjlig utan inblandning av barn som bara tillfälligt deltar i gruppen. Det
ängsliga barnet ges här möjlighet till stillsam lek och det utagerande barnet får
ingen chans att leva ut sina negativa sidor utan begränsas på ett naturligt sätt.

Konflikter
Det gäller att försöka undvika onödiga konflikter eftersom det impulsiva barnet
sällan är mottagligt för argument.194 Då DAMP-barnet till exempel tjatar om
något som han/hon vill ha eller göra bör den vuxne tala om för barnet vad som
gäller och istället för att argumentera ignorera barnet om det fortsätter att tjata

Då barnen vägrar att lyda trots att de vet vad som förväntas av dem ska den
vuxne inte säga till mer än två gånger.195 Efter två tillsägelser bör barnen få en
”time out” då de ska få chansen att själva fundera över situationen.

Då ett DAMP-barn får häftiga vredesutbrott kan den vuxne hålla barnet i
ett fast grepp i famnen.196 De äldre barnen som inte går att hålla fast i famnen
kan den vuxne låta ta en ”time out” då barnet får gå ifrån eller avreagera sig
genom att exempelvis slå på en kudde. Barnet kan också få chansen att ge utlopp
för sina aggressioner genom att springa av sig ilskan. Vuxna i barnets
omgivning bör gömma saxar, knivar och liknande eftersom barnet i sitt
vredesmod kan använda dessa saker som tillhyggen.

Läxor
Det barnet inte hinner med i skolan bör heller inte ges som hemuppgift.197

Läxläsningen är redan utan denna extra uppgift påfrestande både för barnet och
föräldrarna.

Läraren bör skriva en minneslista åt barnet där barnet kan pricka av vad som ska
tas med hem efter skoldagens slut.198

För ett DAMP-barn kan fasta rutiner också underlätta läxläsningen.199 Läraren
kan hjälpa föräldrarna genom att i en kontaktbok skriva vad barnet kommer att
ha i läxa en vecka framåt. I hemmet ska det finnas en särskild läxläsningsplats
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där barnet inte distraheras av något. Läxläsningen bör också alltid ske vid
samma tid varje dag och föräldrar och barn kan komma överens om hur länge
läxläsningen ska pågå.

DAMP-barnen bör få dubbel uppsättning av böcker eftersom de ofta glömmer
dem i skolan.200 För att hjälpa barnet med koncentrationen kan föräldrarna låta
barnet ha öronproppar eller låta barnet lyssna på musik i freestyle. Barnet bör i
läxläsningen ges möjlighet till avbrott för ett mellanmål eller kanske en
rörelseövning. Läxan bör delas upp i delmål eftersom barnet lätt ger upp om det
ser hela läxan på en gång. Riktigt långa läxor bör på så sätt delas upp över flera
dagar. För att undvika att barnet ska tappa motivationen kan föräldern också
dölja ena sidan i läxboken med ett papper. Läraren kan också efter
överenskommelse ge DAMP-barnet mindre i läxa än kamraterna i klassen. Inför
ett prov behöver barnet förberedas väl eftersom det behöver repetera och
överinlära. DAMP-barn har bra och dåliga dagar vilket gör att det de kunde
dagen innan kan vara borta dagen därpå. Läxläsningen bör inte vara så länge att
DAMP-barnet inte får tid till kamrater eller fritidsaktiviteter.

Förändringar
Då barnet står inför en förändring av något slag är det viktigt att både lärare och
föräldrar förbereder barnet noga inför detta.201 De vuxna kan tillsammans med
barnet för att underlätta i förändringen skriva ner händelseförloppet och
förtydliga det hela genom att rita bilder till. Exempel på frågor som barnet och
den vuxne kan utgå från är:

v Var skall jag vara?
v Vad skall jag göra?
v När skall jag göra det?
v Hur skall jag göra det?
v Hur länge skall jag hålla på?
v Vad skall jag göra sedan?

Marte Meo – ett sätt att tydliggöra problemen
Ett sätt att få arbetet med DAMP-barn att fungera är att använda sig av den så
kallade Marte Meo metoden.202 Marte Meo är latin och betyder ungefär ”av egen
kraft”. Metoden innebär att olika situationer i skolan videofilmas för att göra
problemen tydligare. Varje inspelning är som längst 10 minuter. En lite sekvens
av det inspelade materialet används som utgångspunkt för samtal. Det gäller att i
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samspel mellan barn och vuxna lyfta fram situationer som är positiva. För att
filmningen inte ska användas oseriöst är det nödvändigt att den som använder
den här metoden har grundliga kunskaper om DAMP.

Kortfattade tips i arbetet med DAMP-barn203

För att underlätta för DAMP-barnet i skolan och hjälpa det till en bättre
inlärningssituation bör läraren ta fasta på dessa saker:

v Korta arbetspass (gärna med inslag av en rörelsepaus).

v Minskade störningsmoment såsom sänkt ljudnivå och färre synintryck.

v Möjlighet till avskärmad arbetsplats.

v Tydligt avgränsade arbetsuppgifter.

v Uppgifter som bygger på nyfikenhet, omväxling och ger snabba resultat.

v Tydliga och avgränsade instruktioner (gärna konkreta med både bild och
text).

v Använd färgkodade böcker och häften som hjälper barnen att hitta (Till
exempel alla matematikböcker i en viss färg).

v Gör tillsammans med barnen upp en plan där arbetet kan organiseras och det
väsentliga plockas fram.

v Hjälp barnen att genomföra sina uppgifter och ge dem erfarenheten att alltid
göra färdigt.

v Förstärk, beröm och belöna barnen i deras arbete.

 Föräldrasamarbete

Att vara förälder till ett DAMP-barn innebär att ha en vardag som inte
fungerar.204 Det innebär också att mötas av baranavårdscentraler, skola och
andra myndigheter som inte förstår. Än så länge verkar det inte finnas några
rutiner för att fånga upp de barn som har DAMP och därför måste föräldrar ofta
                                               
203 http://user.tninet.se/~aub436m/ADHD.htm (2001-08-09).
204 Boëthius & Rydlund (1998), s 11.
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slåss för att få hjälp. På grund av detta finns det föräldrar som ger upp i kampen
för sitt barn och fortsätter att leva i stor oro och ensamhet.

De oförstående människor som föräldrar till DAMP-barn ofta möter ger
föräldrarna skulden för barnens problem.205 De menar att barnens svårigheter har
sin orsak i relationsproblem eller dålig gränssättning. Att som lärare ha denna
inställning är en dålig grund för ett gott samarbete med föräldrarna.

Läraren måste inse vad det innebär att vara förälder till ett barn med
koncentrationssvårigheter.206 Det är då lättare för läraren att förstå konflikterna
med barnet och förväntningarna på föräldrarnas inverkan blir på så sätt heller
inte för höga. Föräldrar till ett DAMP-barn får utstå många påfrestningar, större
än de flesta föräldrar får utstå. Ofta känner de dåligt samvete och otillräcklighet i
sin föräldraroll.

Läraren kan vara en person som kan ge föräldrarna råd för att underlätta
vardagen och för att hantera de konflikter som kan uppstå. Föräldrarna måste
också få känna sig delaktiga i sitt barns skolgång genom en ständig dialog med
skolan. Alla föräldrar måste få höra att just deras barn är omtyckt och värdesatt i
barngruppen istället för att få höra att barnet inte passar in i verksamheten.
Läraren kan inte vänta sig förstående föräldrar när han/hon endast tar upp
barnets problem i skolan. Föräldrarna tar sina barn i försvar och tar kritiken som
någonting personligt.

Kontakten mellan föräldrar, barn och lärare måste alltid ske under positiva
former.207 Gemensamma regler och täta informationsbyten mellan hemmet och
skolan kan göra att barnets problem blir mindre.

Lärare, elev och föräldrar bör tillsammans sätta upp mål som är rimliga för
eleven. 208 Det är viktigt att med jämna mellanrum följa upp dessa mål och
komma fram till hur utvecklingen ska gå vidare. För att inga missförstånd ska
uppstå efter möten med barnens föräldrar kan det vara bra att föra protokoll över
vad som sagts och bestämts.209

För att DAMP-barnet ska komma till sin rätt i skolan måste föräldrar och lärare
tillsammans diskutera barnets starka sidor och det åtgärdsprogram som upprättas
ska regelbundet utvärderas och justeras.210

Kontakten mellan hem och skola kan exempelvis ske genom kontaktbok,
telefonsamtal, personliga besök i skolan eller email.211

                                               
205 Iglum (1999), s 8.
206 Kadesjö (1992), s 169.
207 Gravander & Suominen (1998), s 31.
208 Beckman (1997), s 125.
209 Beckman (1997), s 113.
210 Bengtner & Iwarson (2000), s 61.
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Det är skolans ansvar att konkret utforma den individuella undervisningsplanen
för DAMP-barnet, men föräldrarna har rätt att få se denna och komma med
invändningar innan den används i arbetet med barnet.212 Om föräldrarna
skriftligen godkänner planen ger detta stöd och trygghet för läraren i arbetet.

Både lärare och föräldrar kan känna skuld och misslyckande i arbetet med
DAMP-barnet och det är då lätt att båda parter börjar att skylla på varandra.213

Skolan anser att barnen har dåliga föräldrar och föräldrarna tycker att skolan inte
klarar sin uppgift.

Läraren bör klargöra sin bild av barnet för föräldrarna, men måste samtidigt
vara lyhörd för föräldrarnas uppfattning om sitt eget barn.214 Att samtala med
föräldrarna om deras barn på ett bra sätt kräver att läraren har kunskap och är
trygg i sin yrkesroll.

Det är viktigt att komma ihåg att föräldrar har olika kraft och tid att engagera sig
i sitt barns skolsituation.215 För en del föräldrar kan hemsituationen vara av ett
sådant slag att de istället bör avlastas i förvissning om att skolan kan ta hand om
deras barn. Det måste också finnas förståelse för de föräldrar som inte har kraft
att delta aktivt i barnets skolsituation. Det gäller att ta tillvara på föräldrarnas
kunskap om barnet men ändå inte lägga ansvaret för barnets skolsituation på
föräldrarna.

Svårigheter uppstår lätt då det finns föräldrar som inte vill se eller erkänna
barnets problem. Skolan bör i dessa fall sakligt informera föräldrarna om hur
barnets problem upplevs och sedan låta föräldrarna ta ansvar för hur
informationen ska hanteras. Föräldrarna får inte forceras i den process det
innebär att inse att deras barn har problem.

Råd inför föräldrasamtal 216

v Samtalet måste bygga på ömsesidigt förtroende och kontakten måste därför
ske regelbundet, det vill säga inte enbart då problem uppstått.

v Föräldrarna måste uppmuntras att berätta om sitt barn eftersom det är de som
bär på den största kunskapen om det enskilda barnet. De måste mötas av
personer som är kompetenta för sin uppgift och som kan lyssna på dem på en
jämställd nivå.

                                                                                                                                                  
211 Bengtner & Iwarson (2000), s 62.
212 Iglum (1999), s 34.
213 Kadesjö (1992), s 132.
214 Kadesjö (1992), s 172.
215 Hellström (1995), s 134 f.
216 Kadesjö (1992), s 172.
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v Allmänna och värderande uttryck såsom ”han stör”, ”han är bråkig” bör
undvikas och istället ge plats för konkreta beskrivningar av vad barnet
verkligen gör och vad följden av handlandet blir.

v Det är viktigt att fokusera på barnets starka sidor för att hitta vägar förbi
svårigheterna.

v Läraren bör inte använda sig av anklagande och skuldbeläggande frågor till
föräldrarna utan ska istället försöka komma fram till vad barnet kan ha svårt
med i sin vardag. Då föräldrarna möts av intresse och inlevelse i sin situation
berättar de vanligtvis självmant om barnets situation.

v Det är viktigt att tänka på att föräldern alltid känner sig i underläge och ser
läraren som en ”barnexpert”. Läraren bör därför uppmuntra föräldern att även
vara kritisk mot den verksamhet som läraren representerar.

v Det är föräldern och inte läraren som ska vara mest känslomässigt engagerad
i barnet. Det får emellertid inte bli en maktkamp mellan förälder och lärare
om vilken bild av barnet som är den rätta. Bådas bild kan vara riktig eftersom
parterna ser barnet i olika situationer.

v Samtalet med föräldrarna ska vara en dialog och inte ett samtal där läraren
talar om för eller talar till rätta. Samtalet bör istället leda fram till hur
parterna gemensamt upplevt barnets svårigheter och vilka mål som kan vara
realistiska.

 Att genomföra ett föräldrasamtal 217

v Tänk på de yttre förhållanden runt samtalet såsom var samtalet ska äga rum,
vilka som ska vara närvarande och hur parterna ska meddelas.

v Undvik att placera föräldern i elevens bänk medan du själv sitter i katedern
under samtalets gång. Sitt hellre tillsammans runt ett bord i ett ”neutralt”
rum.

v Sträva efter att båda föräldrarna ska vara med under samtalet.

v All berörd personal behöver inte delta i samtalet. Det är bättre att bara den
mest lämpade personen är närvarande.

                                               
217 Kadesjö (1992), s 174 f.
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v Planera noga vad som ska tas upp i samtalet och diskutera detta med övriga
kollegor som är berörda.

v Överdriv inte barnets svårigheter då detta kan skapa en bild av barnet som
känns främmande hos föräldrarna och gör att de inte kan ta till sig av det som
sägs.

v Släta inte över problemen i rädsla för att föräldern ska reagera negativt.
Risken finns att föräldern då får uppfattningen att det mesta fungerar bra
vilket inte är fallet.

v Tänk igenom vad avsikten är med samtalet och vad ska tas upp innan
samtalet äger rum.

v Då flera personer ska delta i samtalet är det viktigt att dessa är överens om
syftet med samtalet. Samtalet är inte ämnat för att motsättningar mellan
personal ska lösas!

v När samtalet har ägt rum är det viktigt att utvärdera det som sagts.
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Metod

Genom vår empiriska studie ville vi få ta del av den erfarenhetsbaserade
kunskap som verksamma lärare besitter efter möten med och studier av DAMP
som problemområde. För oss som blivande lärare är just mötet mellan praktik
och teori viktigt och ett led i att utveckla egen beredskap inför mötet med elever
i framtiden.

I vår empiriska undersökning har vi valt att intervjua tre olika lärare med
skiftande utbildning och olika erfarenheter. Varje lärare presenteras mera
utförligt vid beskrivningen av varje intervju. Vi föredrog intervju eftersom vi
anser att detta ger en djupare kunskap än vad en enkät gör. I en enkät skulle vi
gå miste om den ytterligare information som kan komma fram genom samtal
eller icke verbal kommunikation.218 Denna ytterligare viktiga information kan
vara av stor betydelse för arbetets slutsatser.

Enkätens svar måste tas för vad de är medan en intervju öppnar vägar för
följdfrågor och fördjupning av de svar som ges.219 Vi har därför även valt att
använda oss av en halvstrukturerad intervjuform där de redan formulerade
intervjufrågorna ger ett stöd i intervjun samtidigt som samtalet ger möjlighet till
att utveckla följdfrågor. Nackdelen med intervju är att det material som kommer
fram tar lång tid att sammanställa samt att intervjutillfällena i sig dessutom tar
relativt mycket tid i anspråk.220

Vi valde att banda intervjuerna eftersom detta gör att ingen information går till
spillo. Likaså blir betoningar och känslor mera framträdande än om
intervjusvaren endast antecknas. Nackdelen med bandning av intervjun är att
respondenten kan känna sig besvärad av bandspelaren och att det naturliga
samtalet kan hämmas på grund av detta.

Vårt urval av respondenter har skett genom vår tidigare kännedom om dessa
lärare och deras arbetsuppgifter. En av lärarna har vi besökt i samband med ett
lärarkunskapsseminarie som handlade om DAMP, en annan har en av författarna
till detta arbete haft som praktikhandledare och en tredje har vi lärt känna som
kurskamrat i vår utbildning. Vi har tagit kontakt med var och en av dessa lärare
genom telefonsamtal. Under telefonsamtalen har vi presenterat syftet med vårt
arbete och uttryckt önskemål om intervju. Lärarna har utan vår påverkan själva
fått bestämma tid och plats för intervju vilket är ett bemötande som framhålls i
boken Introduktion till forskningsmetodik.221 Efter samtalet skickade vi per post

                                               
218 Lantz (1993), s 12.
219 Bell (1993), s 89.
220 Bell (1993), s 89.
221 Bell (1993), s 96.
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ut våra intervjufrågor till lärarna för att de i god tid skulle kunna förbereda sig.
Frågorna var lärarna tillhanda en till två veckor före intervjun. Risken med att
erhålla intervjufrågorna i förväg är att lärarna ibland inte ger svar utifrån sina
egna erfarenheter utan söker svaren på annat håll.

I följande del av vårt metodavsnitt redogör vi för intervjusituationen som den
undervisningskontext respondenterna arbetar i.

Intervju 1
Vid vårt första intervjutillfälle träffade vi den lärare som vi besökt i samband
med ett lärarkunskapsseminarie. Denna lärare är en kvinna som börjat sin
yrkeskarriär med att arbeta som lågstadielärare och klasslärare i tio år. Efter
denna period utbildade hon sig till speciallärare och arbetade en termin inom
kommunen för att sedan övergå till en anställning inom särskolan i landstingets
regi. Under åren 1985-1986 utbildade hon sig i specialpedagogik för
utvecklingsstörda och anställdes för att ta hand om vuxna utvecklingsstörda
samt en individintegrerad utvecklingsstörd flicka. 1989 anställdes hon åter av
kommunen för att arbeta med två elever med DAMP. Hon fortsatte till en början
med att arbeta med den individintegrerade utvecklingsstörda flickan men
övergick så småningom till att helt ägna sig åt särskild undervisningsgrupp.

Denna särskilda undervisningsgrupp består bland annat av barn med DAMP-
problematik. Undervisningsgruppen är belägen på en F-6 skola med 65 elever i
ett litet samhälle utanför en mindre kommun i södra Sverige.
Undervisningsformen har här existerat sedan tolv år tillbaka och är en slags
”mellanform” där eleverna tillbringar tid både i den särskilda
undervisningsgruppen och i en vanlig klass. Hur mycket eleverna är i den
vanliga klassen varierar från barn till barn. Idag är det fem elever som ingår i
den särskilda undervisningsgruppen och med dessa arbetar en lärare samt tre
assistenter. Eleverna kommer från olika skolor inom kommunen och förflyttas
till undervisningsgruppen mer eller mindre akut efter att ha misslyckats i en
vanlig klass.

Idag är ålderspridningen i gruppen från år 2 till år 7. De barn som placeras i
gruppen kommer vanligtvis inte tillbaka till sin ursprungliga klass då detta
förmodligen skulle innebära en katastrof för dem. Skolan samarbetar emellertid
med en 6-9 skola dit barnen så småningom flyttas eftersom uppföljningen där
sker på ett bra sätt. Övergången till högstadiet förbereds mycket noggrant och
målet är att eleverna innan de flyttas till högstadiet ska få utrett om de har någon
form av utvecklingsstörning, och då ska arbeta efter grundsärskolans mål.
Många av eleverna har någon form av störning som gör att de aldrig kommer
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ikapp sin åldersgrupp. Då är det lättare om lärarna på högstadiet vet att det är
grundsärskolans mål som eleven ska arbeta efter.

Undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen äger rum i tre hopbyggda
baracker som är belägna på skolgården. Inne i byggnaden finns toalett, ett litet
kök, ett ”mysrum” samt ett klassrum. Köket används också som ”time-out rum”
dit eleverna går då de behöver en stund för sig själva. ”Mysrummet” innehåller
soffa och bord. Klassrummet består av två delar där den ena delen inrymmer
fem ”gammaldags”, låga skolbänkar samt elevernas arbetslådor. Den andra
delen av klassrummet består av ett runt bord, två platser med datorer, två skåp
och en bokhylla samt en traditionell svart tavla. Vid det runda bordet ägnas tid
för genomgångar eller samtal.

Intervjun med läraren ägde rum vid det runda bordet i klassrummet efter
skoldagens slut och båda författarna till detta arbete var närvarande. Några av
eleverna var kvar på skolan och ett par av dessa tittade in under den tid som
intervjun pågick. Vid ett tillfälle fick intervjun avbrytas för ett viktigt samtal
mellan lärare och elev på grund av en incident som inträffat på skolgården.
Intervjun pågick aktivt i cirka en och en halv timma vilket är något längre än
den tid som rekommenderas.222

Intervju 2
Den andra intervjun gjordes med den lärare som en av författarna till detta
arbete har haft som praktikhandledare. Denna lärare är en kvinna som är
utbildad lågstadielärare sedan 1974. Hon har under sin yrkesverksamma karriär
gjort avbrott för att vara hemma med egna barn i sammanlagt åtta år. Under
dessa år arbetade hon med musik och böcker samt höll i sagostunder. Efter sin
barnledighet började hon med att arbeta som vikarie på ett flertal olika skolor för
att sedan arbeta som resurs och klasslärare på en skola. Idag är hon klasslärare i
en tvåa med 24 barn varav två har ett beteende som kan vara DAMP-
problematik och ett barn har ett beteende som kan vara ADHD-problematik. I
klassen finns ingen elev som har fått sina svårigheter diagnostiserade.

Skolan som läraren arbetar på är en F-5 skola med 380 elever. Skolan är belägen
i en mindre kommun i södra Sverige och intervjun med läraren ägde rum på
skolan efter skoldagens slut. Intervjun genomfördes i samlingsutrymmet i
lärarens klassrum. Klassrummet är relativt litet och upplevs som lite trångt. Där
finns två dörrar, varav en leder ut till kapprummet och en till den mittkorridor
som sträcker sig genom skolan. Klassrummets fönster vetter ut mot skolgården.
Bänkarna i klassrummet är höga bord som är placerade i fyra grupper. Vid en

                                               
222 Bell (1993), s 97.
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vägg finns hurtsar där eleverna förvarar sina böcker och vid ena dörren står
klassrummets enda dator. På väggarna runt om i klassrummet finns elevernas
egna alster uppsatta.

Vid intervjun var båda författarna till arbetet närvarande och samtalet med
respondenten varade i cirka en timma. Under denna tid avbröts intervjun inte vid
något tillfälle och någon ytterligare person var inte närvarande i klassrummet.

Intervju 3
Den tredje intervjun gjordes med den nyutexaminerade lärare som vi haft som
kurskamrat i vår utbildning. Denna lärare är också en kvinna. Hon är utbildad
grundskollärare med inriktning mot år 1-7 och fördjupning i svenska och
samhällsorienterande ämnen, men har inte några erfarenheter av arbete med barn
eller arbete inom skola sedan tidigare. Sedan examen i december 2000 har hon
arbetat som resurslärare på en F-5 skola med 380 elever. Skolan är belägen i en
mindre kommun i södra Sverige.

Intervjun genomfördes på skolan efter skoldagens slut i ett litet
undervisningsrum anpassat för elever med särskilda behov. I rummet fanns tre
höga, gammaldags bänkar, ett mindre bord avsett för läraren samt en whiteboard
tavla. Rummets enda fönster vette ut mot skolgården. Vid intervjun var båda
författarna närvarande och intervjun pågick i 45 minuter.

Intervjufrågorna presenteras i direkt anslutning till svaren i resultatdelen samt i
bilaga.
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Resultat

I vår resultatdel har vi valt att presentera svaren från våra respondenter i direkt
anslutning till intervjufrågorna. Detta för att göra likheter och skillnader i svaren
så uppenbara som möjligt för läsaren. Vi har också skrivit frågorna i fet stil för
att ge extra tydlighet i läsningen. För att behålla respondenternas anonymitet
kallar vi den lärare som arbetar med en särskild undervisningsgrupp för Lärare
1, den lärare som arbetar som vanlig klasslärare kallar vi Lärare 2 och den
nyutexaminerade läraren kallar vi för Lärare 3. Svaren på frågorna har vi skrivit
i löpande text men de är inte ordagrannt återgivna eftersom det då skulle skapa
problem i läsningen. Vår strävan har emellertid varit att så korrekt som möjligt
återge respondenternas svar. För att tydliggöra olika ämnesområden har vi valt
att gruppera svaren på frågorna och sätta rubrik.

Kunskapsinhämtande

1. Hur har du inhämtat kunskap om DAMP?

Lärare 1:
Mitt intresse för utagerande barn väcktes då jag arbetade som klasslärare och
fick en sådan elev i klassen. Jag har sedan läst litteratur och följt forskning inom
ämnet så mycket jag har kunnat. Dessutom har jag haft möjlighet att gå
fortbildning som är särskilt riktad mot dessa svårigheter. Den kommun jag
arbetar i har varit positiv till den fortbildning som jag har haft intresse av. När
man är intresserad av ett speciellt ämne uppmärksammar man det dessutom i TV
och i ny litteratur som kommer. Det är också vanligt att tidningar för
specialpedagogik tar upp den här problematiken.

Lärare 2:
Det jag kan om DAMP har jag fått läsa mig till i olika litteratur. Jag har
exempelvis använt mig av en bok av Christoffer Gillberg som heter Ett barn i
varje klass. Denna bok använder jag som en handbok och jag har läst den fem
gånger och strukit under och vikt hörn för det som är bra att veta. Det räcker inte
att läsa den här boken en gång eftersom man har erfarenhet som man måste ta
med sig ”in i” den. På så vis upplever jag att boken öppnar sig mer och mer för
varje gång jag läser den.

Lärare 3:
Jag har inhämtat kunskap om DAMP på två sätt. Dels genom det examensarbete
som jag har gjort vilket handlade om barn med koncentrationssvårigheter och
dels genom en tillvalskurs med namnet ”Barn med sociala- och emotionella
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svårigheter” som fanns att välja i min lärarutbildning. Jag har också inhämtat
kunskap genom de elever jag mött under den korta tid jag har arbetat. De här
barnen finns ju i klasserna.

2. Hur gör du för att bygga på den kunskap du har om DAMP?

Lärare 1:
Det gäller att hela tiden hålla sig ajour inom området och idag är detta inte svårt
eftersom man överöses av kurser av olika slag. Tyvärr finns det bland de som
erbjuder dessa, många konsultföretag som vill tjäna pengar på det, vilket är helt
absurt. Idag börjar det också att bildas nätverk som gör att kontakter knyts med
olika håll. På detta sätt kan människor dela med sig av sina erfarenheter då det
till exempel gäller verksamheter som den här.

Lärare 2:
Jag har försökt att kontakta personer som jag vet har mycket kunskap om detta.
En lärare som är specialiserad inom området har hjälpt mig mycket och kommer
att göra det även i fortsättningen. Det är viktigt att man också kontaktar
psykolog eftersom denne ser problemen på ett annat sätt. En psykolog ser inte de
praktiska problem som vi pedagoger gör, utan uppmärksammar svårigheterna
från den psykologiska sidan. Jag tycker att det är viktigt att man
uppmärksammar problemen både från en praktisk och en psykologisk sida då
det gäller de här barnen.

Lärare 3:
Det finns ganska många kurser om detta som erbjuds lärare. Det kan till exempel
vara halvdagskurser i form av föreläsningar. Jag har varit på en sådan. Dessutom
bygger man på sin kunskap genom att prata mycket med de andra lärarna här.
Det är ju många som sitter inne med mycket kunskap.

Läraren i skolan

3. Vad gör du för att förbereda dig när du vet att du ska få ett nytt DAMP-
barn till din klass?

Lärare 1:
Det är lite olika eftersom förflyttningar hit ibland kan ske väldigt fort. Det är
ofta då barnet går i år två eller år tre som problemen blir för stora i den vanliga
klassen. Läget blir mycket kaotiskt och förändringar måste ske mycket snabbt.
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Det kan i princip vara så att man på en vecka kan placera ett barn här om jag
känner att det kan fungera.

Innan barnet börjar här brukar jag alltid försöka att hälsa på barnet i den
miljö det är och träffa personal och föräldrar. Det senaste barnet jag fick hit kom
i januari, fjorton dagar efter jullovet. Det var en liten kille som skulle börja i
tvåan och som i princip inte hade varit inne i klassen sedan sin första skoltermin.
Under denna termin hade han bara rusat runt och de enda ställen han fungerat
någorlunda på var i träslöjden och hos mattanten i bespisningen. Den vanliga
skolsituationen fungerade däremot inte alls och därför var det i det läget väldigt,
väldigt akut. Vår områdeschef tillät mig begära de resurser jag ville, bara jag
kunde ta emot eleven omgående. Elevens assistent fick vara med här i två
veckor innan eleven kom, för att på så sätt kunna sätta sig in i det sätt vi jobbar
på.

Förflyttningen av eleven kom trots detta inte så plötsligt eftersom det tidigt
kommit signaler från BUP (Barn och Ungdoms Psykiatriska avdelningen) där
både barnläkare och barnpsykolog hade ringt och bett mig att barnet skulle få
börja här. Jag träffade sedan föräldrarna två gånger innan jag beslutade att
eleven skulle få börja här.

Det är ju ändå goda prognoser när de kommer hit så tidigt, men man skulle
önska att de fick komma redan som sexåringar. De sexåringar som börjat här har
jag inte behövt engagera mig så mycket i under det första året då det är mycket
lek i små grupper med fem, sex elever vilket har fungerat väldigt bra. När
barnen kommer som sexåringar kan man bädda för dem på ett helt annat sätt, än
då de har ett misslyckande från en annan skolgång bakom sig.

De som kommer från andra skolor har även med sig erfarenheter av mycket
sargade kompisrelationer. De har svårt att lita på vuxna och har för det mesta
taggarna utåt. Det tar då lite tid att ”slipa av dem” innan man kan bygga upp ett
förtroende och detta måste få ta tid. Även de andra barnen här tycker att det är
tufft de första veckorna då det kommer en ny elev, eftersom gruppen är ganska
väl sammansvetsad.

Lärare 2:
Först och främst måste man ta reda på bakgrunden. Det är till exempel bra att
veta om eleven har misslyckats i någon annan klass. Det är också viktigt att
träffa föräldrarna och diskutera hur barnet fungerar hemma. Är föräldrarna
medvetna om att barnet har DAMP-problematik har man kommit långt. Men
ibland kan man träffa föräldrar som anser att det inte är något fel på deras barn.
Då tar det lång tid innan man kommer fram till vad barnen har för problem
hemma, och hur jag som lärare ska göra i skolan. I det här läget kan man behöva
hjälp och stöd från andra till exempel från lärare som är specialiserade inom
området, eller psykolog och specialpedagog. Vid mötet med föräldrarna är det
viktigt att tänka på att det inte får vara med för många från skolans värld. Efter
detta träffar man barnet och föräldrarna tillsammans och eventuellt behöver man
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även träffa barnet ensamt för att det själv ska få uttrycka vad han eller hon har
svårt med. Detta beroende på ålder och erfarenhet hos barnet.

Det gäller också att förbereda klassen om man får en ny elev i en redan
etablerad grupp. Jag kör med öppna kort i mina klasser och berättar om
problemen och hur vi tillsammans kan hjälpa eleven till en positiv inskolning i
klassen. Då eleven är utagerande kan det bli jobbigt för kompisarna i klassen.
Det är svårt att veta hur ett utagerande barn reagerar i olika situationer och
därför får man lösa detta när man har mött barnet. Innan man tar emot ett sådant
här barn i klassen måste man också informera specialpedagog och
elevvårdsteam.

Lärare 3:
Jag har inte haft någon egen klass än så detta har inte kommit på min lott ännu.
Jag tror dock att man måste vänta tills barnet har kommit till klassen så att man
ser vad det är för problem som det rör sig om. Först då kan man nog börja att
ändra om och se vilka resurser som behövs. Det märks då till exempel hur
mycket specialläraren behöver rycka in och hur man bör sitta i klassrummet för
att det ska fungera för barnet som har DAMP.

4. Berätta hur du får information om barnet och vad brukar en sådan
information ta upp?

Lärare 1:
Ofta kommer den första informationen från klasslärare och i nästa steg är det
föräldrarna som informerar. Ofta är föräldrarna väldigt uppgivna då det gått så
långt att deras barn inte fungerar i en vanlig klass. Men när de märker att det
börjar fungera här så blir de väldigt, väldigt öppna och det brukar komma fram
mycket som är värt att veta. Det visar sig då också att många av dessa föräldrar
själva har en jobbig skolgång bakom sig. De känner igen mycket, men har
förskjutit problemen. Kommer detta fram kan det vara lättare för oss som jobbar
här att förstå barnets beteende.

Då habiliteringspersonal från BUP eller personer från socialen är
inkopplade har vi mycket kontakt med dessa. Eftersom vi har den juridiska
tystnadsplikten kan vi arbeta med mycket öppna kort och jag har aldrig varit
med om att någon förälder nekat mig information från BUP, barnpsykläkare
eller socialen.

Lärare 2:
Då jag tog emot de här barnen från förskoleklass till den här klassen förekom
väldigt lite information om just den här problematiken. Det är ju så att den här
problematiken blir tydligare ju äldre barnen blir och den blommar vanligtvis ut
vid åtta och nio års ålder. En del förskolor kan överhuvudtaget inte lämna ut
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någon information på grund av den sekretess som råder. Vi har dock börjat
diskutera att vi lärare borde få veta sådant som kan ha inverkan på barnets
skolgång. Men det är inte så enkelt eftersom förskolorna endast får informera
oss om de har föräldrarnas tillåtelse. Detta beror på att vi har olika
sekretessnivåer inom förskola och skola.

Det kan också vara så att man får en elev från en annan skola. Förr i tiden
informerade inte den skola som eleven kom ifrån om problematik av rädsla för
att den nya skolan inte skulle ta emot barnet. Idag är det emellertid en annan syn
på detta och vi brukar få möjlighet att förbereda oss tack vare den information vi
får. Det kan ju vara väldigt upprivande för ett barn med svårigheter att flytta, om
det har fungerat bra på den gamla skolan. Då bör man ta mycket kunskap
därifrån och ta reda på exakt hur de har jobbat. Har det inte fungerat på den
gamla skolan måste man börja från början igen.

Lärare 3:
Jag kan tänka mig att man tar kontakt med den skola som eleven gått på sedan
tidigare. Det gäller att prata med den tidigare klassläraren och elevens föräldrar.
Det är härifrån man kan få den information man behöver. Det beror även på om
eleven har haft kontakt med barnhabiliteringen då information därifrån kan
behövas.

5. Har ni någon särskild handlingsplan på skolan som berör dessa barn?

Lärare 1:
Kommunen eller rektorsområde har en plan som visar hur man ska bemöta dessa
barn. Det finns många olika svårigheter och man kan därför inte göra en särskild
plan för DAMP och en särskild plan för Asperger eller Downs syndrom. Det
finns dock en plan som visar hur man ska jobba med barn som har särskilda
behov eller behov av särskilt stöd. För varje barn görs sedan en enskild
handlingsplan eller ett åtgärdsprogram.

Lärare 2:
Speciallärargruppen har arbetat fram en handlingsplan för barn med särskilda
behov. (Se bilaga 2)

Lärare 3:
Det är speciallärarna som har dessa handlingsplaner på skolan och det är också
de som sitter inne med kunskaper om barn med särskilda behov. Det är
vanligtvis till speciallärarna man vänder sig när det är problem.
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6. På vilket sätt får du som lärare stöd i arbetet med DAMP-barn?

Lärare 1:
Jag har hela tiden känt ett hundraprocentigt stöd från skolledningen när det till
exempel gäller extra resurser eller särskild inredning och datorer. Den viktigaste
tillgången är mina assistenter som är ett enormt stöd och som ibland får fungera
som en slags ”slasktratt”.

Hela arbetslaget måste ha förståelse för det här arbetet. De som börjar här
som klasslärare är därför införstådda med detta sätt att arbeta. Känner man som
lärare att man inte har en elevsyn som stämmer överens med detta arbetssätt är
det omöjligt att arbeta på den här skolan. Jag har inte stött på detta problem än
utan istället är både personal och övriga barn här enormt toleranta mot de här
barnen. Klasslärarna anpassar sig mycket för att allting ska fungera. Det
viktigaste när barnen är i klassen är att de ska få träna sig socialt. Det barnen
inhämtar kunskapsmässigt är egentligen en liten bisak eftersom det är värt så
enormt mycket att få dem att fungera socialt en liten stund.

Lärare 2:
Det är ju du själv som lärare som måste upptäcka problemet för att sedan larma.
Har man tur får man då rätt hjälp, men har man inte det blir allting lätt ett
inferno. På vår skola har vi inte haft så många barn med DAMP-problematik och
därför har vi ingen erfarenhet av hur vi ska jobba med sådana barn. Nu är det
dags att få det!

Jag tycker att jag har fått hjälp specialpedagog och vi har även fått en
assistent i klassen. Om man vill ha en assistent måste man låta psykologen göra
en utredning på barnet. Det är jag som lärare som kallar till EVK
(elevvårdskonferens) och det är även jag som tar kontakt med rektor. Det är hela
tiden läraren det hänger på och så ska det egentligen inte vara.

Jag har stöd från mitt arbetslag men tyvärr är det vissa kollegor som aldrig
har sett eller velat se de här problemen och de tror att man inte är sträng nog.
Det kan vara väldigt psykiskt påfrestande att bli sedd som ”hon som inte klarar
av det där”. Det handlar inte om att ”klara av” eftersom det inte hjälper om du så
vrider nacken av ett sådant barn.

Lärare 3:
Här får man mycket hjälp genom arbetslaget. Folk här är väldigt flexibla och
märker man att man som lärare behöver en extra person i klassen då något barn
mår dåligt går detta ofta att lösa. Man flyttar helt enkelt en resurs från en annan
klass under en period.

Man kan dessutom få handledning av speciallärarna och i vissa fall även
från barnhabiliteringen. Något sådant fall känner jag emellertid inte till att det
har varit på den här skolan. Däremot är speciallärarna en stor tillgång här och
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vid problem är det bara att vända sig till dem. Det har jag gjort och det har
fungerat bra.

Praktiska åtgärder

7. Vad tycker du är viktigast att tänka på i arbetet med DAMP-barn? Vad
bör läraren tänka på?

Lärare 1:
Det viktigaste är att möta de här barnen med respekt och visa dem enormt
mycket kärlek. Dessutom måste man som lärare ha ett mycket stort tålamod. Det
gäller att se bakom barnen och deras sätt att bete sig. Man måste försöka läsa av
barnet och ta reda på vad det negativa beteendet kan bero på. Barnen är fyllda av
någonting som måste tömmas ur dem innan de överhuvudtaget kan vara i en
skolsituation.

I den här lilla gruppen har alla barnen mer eller mindre de här problemen
och behoven och det är därför inga hämningar åt något håll. Det är vanligtvis
ingen elev som inte vågar berätta om sina problem, men alla har möjligheten att
markera om de vill prata enskilt med mig. När eleverna berättar om saker som är
jobbiga får de ofta bekräftat att kamraterna har upplevt samma sak. Det som
kommer upp är sådant som inte kommer fram i en vanlig skolsituation. Det är
viktigt att barnen fångas upp och blir bekräftade och att det finns vuxna som
lyssnar på dem.

Lärare 2:
Som lärare ska man tänka på att inte tjata och att ställa lagom stora krav.
Gymnastiken kan vara en stötesten för DAMP-barn och det barn som jag har i
klassen nu fungerar inte alls på dessa lektioner. Man kan diskutera om eleven
överhuvudtaget ska vara med på gymnastiken eftersom det finns barn som är
befriade från den. DAMP-barnen är rädda för att misslyckas på grund av sin
osäkerhet. Gymnastik innebär bland annat en obekant miljö och allt vad det för
med sig.

Slöjd är också ett ämne som DAMP-barnen kan ha svårt för. Största
problemet är textilslöjd för pojkar med DAMP, varför man ibland helt enkelt
bara drar ett streck över dessa lektioner. Men här på skolan har vi möjlighet till
extraslöjd för de här barnen så att de som behöver får gå på extra textilslöjd eller
extra träslöjd. Vi har även extra motorik för de här barnen.

Det är också viktigt med struktur och att skoldagen ser ungefär likadan ut
varje dag. Elever med DAMP måste dessutom få sitta på en bra plats i
klassrummet. De bör inte sitta mitt i klassrummet utan där de har utrymme runt
omkring sig, till exempel längst bak i ena hörnet av klassrummet där de har nära
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till dörren. DAMP-barn kan inte ha barn bakom sig som ser vad de gör och man
måste därför tänka på att de inte har för många kamrater bakom sig. Detta gör
det även möjligt för eleven att obemärkt smita ut från klassrummet tillsammans
med sin assistent.

Det är en stor fördel om man har en liten undervisningsgrupp för de här
barnen. Denna undervisningsgrupp bör se likadan ut varje dag. Man kanske
börjar skoldagen med en liten samling i den lilla gruppen där det är cirka fem,
sex barn. De här barnen vill prata mycket och har lite svårt att vänta på sin tur i
en tjugofyragrupp, men de kan däremot klara det bra i den lilla gruppen. I den
lilla gruppen kan man sjunga samma sång upp till femton gånger eftersom dessa
barn älskar upprepningar. Ett normalt barn tröttnar efter att ha sjungit samma
sång kanske fem gånger.

Lärare 3:
Det är viktigt att vara tydlig och att ha struktur i arbetet så att eleverna vet vad
som kommer att hända. Vi hade en kille med diagnosen DAMP här förra
terminen och honom skrev vi personliga scheman åt för att han skulle se hur
dagen skulle se ut. På så sätt behövde han inte vara orolig för vad som skulle
hända under dagen.

Det gäller också att vara lyhörd för vad de här barnen behöver samt att
tänka på placeringen i klassrummet. Det är även viktigt att klasskamrater är
insatta i att det här barnet har DAMP-problematik så att de har förståelse för
lärarnas sätt att agera mot det här barnet. Det är exempelvis svårt för barnen att
förstå att DAMP-barnet inte går under samma rättvisebegreppet. All information
till övriga elever måste dock ske efter DAMP-barnets föräldrars godkännanden.
Klasskamraterna är vanligtvis väldigt överseende med DAMP-barnets beteende
och det blir en naturlig del i vardagen att det händer lite saker då och då.

8. Hur bemöter du ett barn med DAMP?

Lärare 1:
Det gäller att hela tiden på något sätt bygga upp barnens självkänsla. Många av
de här barnen har varit så nertryckta att det enda beteende de har med sig när de
kommer hit är att slåss, svära, synas och höras för att få uppmärksamhet. Detta
är ett resultat av den negativa uppmärksamheten. Det gäller att prata med barnen
om orsaken till deras beteende, vilket inte är så enkelt alla gånger.

Lärare 2:
Som lärare måste man använda sig av enkla instruktioner. Det gäller också att se
barnen i ögonen och vara lugn eftersom det inte går att skrika åt sådana barn.
Istället måste man handfast visa vad man vill. Man bör heller inte ta i dem utan
hålla om dem och krama dem. Jag har varit med om hemska upplevelser där jag
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varit tvungen att häva barnens attacker genom att hålla fast dem. Många av
barnen skriker ”Aj!” fastän det inte gör ont, men man skall inte släppa dem
förrän man känner att de börjar slappna av. Detta är något som man som lärare
kan lära sig att känna av. När attacken är över börjar barnen ofta gråta och efter
det fungerar vanligtvis hela dagen bra. Tar man de här konflikterna några gånger
blir attackerna förhoppningsvis färre och färre.

Jag har arbetat på olika sätt med de här barnen. Vårt mål förra terminen var
att vi skulle undvika konflikter så mycket som möjligt, men resultatet blev då att
DAMP-barnet fick bestämma väldigt mycket. Detta var inte bra, men det var så
mycket konflikter att vi inte orkade med att ta dem. Nu har vi ett annat mål som
innebär att eleven ska vara med så mycket som möjligt i klassen och att vi ska ta
de konflikter som uppstår. Eleven vill vara med här inne och detta innebär att
han måste rätta sig efter de regler som gäller. Det är väldigt viktigt med mål runt
de här barnen så alla vet vart man är på väg.

Ytterligare en sak man bör tänka på är att undvika köer och samlingar av
barn för de här barnen. Därför får alltid DAMP-barnen gå före när vi går till
matsalen eftersom de mår mycket bättre av det. Samma sak gäller också när de
ska gå ut eller in från rast och det lätt blir kaos i hjärnan hos de här barnen av
allt skrik och alla rörelser de har omkring sig. DAMP-barnen ska då inte vara
med alla de andra barnen eftersom de behöver extra utrymme för att klara dessa
situationer.

Lärare 3:
Som lärare måste man vara lyhörd, tydlig, bestämd och ha struktur. Jag har för
mig att föräldrar till barn med DAMP inte orkar sätta gränser hemma. Det gäller
att som lärare till dessa barn stå för vad man har sagt och vågar ta de konflikter
som kan komma därtill.

9. Vilka hjälpmedel använder du dig av för att underlätta skolarbetet för
ett barn med DAMP?

Lärare 1:
Jag tycker att det är bättre att använda de ”gamla” skolbänkarna till de här
eleverna. De sitter heller inte i grupper utan varje barn har sin egen arbetsplats.
Vi kan ändra elevernas placeringar i klassrummet vid terminsskifte på grund av
barnens olika behov. Det kan exempelvis finnas barn som måste sitta vid ett
fönster för att få rätt ljus och det kan också finnas barn som behöver sitta nära
dörren för att fort komma till toaletten. Vi försöker att hålla placeringarna så
mycket som möjligt och inne i klasserna har barnen också sina egna bänkar, men
där sitter de i grupper eller två och två för att få denna sociala träning. När jag
ska gå igenom något sitter vi ofta vid det runda bordet.
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Ibland kan det köra ihop sig om någon av eleverna är på dåligt humör. Då
kan den elev som upplever detta som jobbigt gå iväg och sätta sig ensam i köket
en stund.

De här eleverna kan behöva särskilt anpassade läromedel. Jag har gjort en
del sådant material själv men har också haft förmånen att prova olika sådana
läromedel som utarbetats av SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i skolan).

Datorn är också ett bra hjälpmedel som vi använder mycket. Det är ett
hjälpmedel som är väldigt positivt, och eleverna kan sitta vid datorn och vara
koncentrerade mycket längre än över en bok. Vi använder oss även av spel och
pussel som tränar barnens perception, samt deras förmåga att vinna och förlora
och inte alltid behöva vara först. I spel kan man dessutom träna matematik.

Praktiska uppgifter som att till exempel baka eller att tillverka saker är
väldigt positivt eftersom de flesta av de här barnen aldrig gör något sådant
hemma tillsammans med sin mamma och pappa.

Lärare 2:
I höst har vi börjat arbeta med pictogram. Med hjälp av dessa bilder strukturerar
vi upp dagen åt eleverna vilket är ett väldigt stöd för dem. Så småningom kan
barnet själv sätta upp sina bilder. Vi har också arbetat med olika lådor där
eleverna får ta en låda med uppgifter i och när denna uppgift är klar får de sedan
välja en rolig övning i ”roliga boken”. Dessa övningar kan vara motorikövningar
eller annat sådant som man vet att barnen uppskattar.

Det är också väldigt viktigt att arbeta i korta pass med avbrott och motorik.
Jag är på en bra skola där vi har motorikträning för de här barnen varje dag och
tre dagar i veckan är dessutom hela klassen med.

Lärare 3:
Det beror på hur allvarlig DAMP barnet har samt vilka resurser som finns. Jag
tycker att det är bra om en elev med svår DAMP har en assistent eller att det
finns ett litet arbetsrum dit eleven kan gå till om det exempelvis skulle bli några
konflikter. Då jag som lärare känner oro i luften är det viktigt att jag tar ut barnet
ur klassrummet och reder ut problemet. Då kan det vara bra med att ha ett litet
rum där barnet kan sitta och lugna ner sig och eventuellt jobba vidare. DAMP-
barnet ska dock inte plockas bort ur klassen för alltid eftersom det då mister sin
klasstillhörighet.

Jag har sett anpassade läromedel på skolan men det är läromedel som har
tillverkats av elevens assistent. Några andra inköpta läromedel för DAMP-
barnen har jag inte sett på skolan vilket jag tror beror på att skolan inte har råd
med dem.
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10. Vad gör du för att underlätta inlärningen för ett barn med DAMP?

Lärare 1:
Jag strukturerar upp arbetet noga, vilket innebär att varje barn varje dag har sin
egen planering utifrån var de ligger kunskapsmässigt. Det gäller att hela tiden
individanpassa undervisningen. Det jag framförallt jobbar med här är barnens
sociala kompetens, men även ”vanliga” ämnen som svenska och matte. Nummer
ett är dock att de ska fungera socialt och att deras självkänsla ska byggas upp.
Utifrån detta arbetar vi sedan med svenska och matte beroende på var eleverna
står nivåmässigt.

När barnen är inne i klasserna är det assistenternas uppgift att anpassa
undervisningen. Eleverna kan till exempel behöva hjälp med att förenkla texter.
Det är också assistenternas uppgift att tillsammans med klassläraren avgöra hur
stor hemuppgift eleven ska få.

De här barnen måste få jobba i små steg med små krav som är möjliga att
uppfylla. För dessa barn är det fantastiskt att göra en bok färdig.

Lärare 2:
Jag bygger min undervisning på det som eleverna kan. Allt nytt får man ta så
försiktigt som möjligt för att eleverna inte ska bli osäkra och rädda för att
misslyckas. Som lärare måste man också ha mycket fantasi och göra arbetet
lustfyllt för barnen. De här barnen behöver också göra praktiska uppgifter mer
än vanliga barn kring, till exempel baka eller måla och illustrera.

Lärare 3:
I arbetet med DAMP-barn på skolan är det viktigt med lugn och ro kring barnet.
Jag har också märkt att det är barn med DAMP som ofta är de som kommer i
konflikter och då vanligtvis ute på raster. Det gäller att vara ute mycket på
rasterna för att förhindra att saker händer runt de här barnen. På så sätt slipper
mycket möda med att lösa konflikter när man sedan ska in och jobba.

11. Vad gör du då ett DAMP-barn börjar att bli uppvarvat och på väg att
”spåra ur”?

Lärare 1:
Man lär sig ganska snabbt att läsa av när barnen är på väg att spåra ur. Det är
ytterst sällan som detta händer inne i det här huset, utan vanligtvis sker det på
raster i samband med spel.

Eleverna här har lärt sig att känna på sig när något är på gång vilket innebär
att de själva kan gå in i ”time-out rummet” och sätta sig någon minut. Ibland kan
det vara så att det som var på gång har runnit av dem innan de hinner in här,
men om det är så att det spårar ur, vilket det kan göra ibland, så måste vi ta in
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barnet här. Är det då i ett sådant tillstånd att det skriker och spottar kan man inte
göra så mycket mer än att se till att det inte gör sig själv eller någon annan illa.
Ibland kan man hålla barnet och det kan må mycket bra av det men några av
eleverna kan uppleva det som otäckt när någon tar i dem. Dessa elever kan få en
dyna att vara på som blir deras frizon. När de är på dynan rör man dem inte, men
börjar de att sparka eller kasta saker så får någon vuxen ta dem tillbaka till
dynan.

Det är trots allt inte så vanligt att dessa barn tycker att det är obehagligt att
man tar i dem. De elever som upplever detta som obehagligt kommer dock
självmant då de vill ha närhet och det är inte alls ovanligt att de vill komma och
sitta i knä. De klarar däremot inte att man tar i dem då de är i ett upprört
tillstånd.

En elev föreslog att vi skulle skaffa en tunna som skulle stå här utanför.
Denna tunna skulle användas till att spy ut allt det hemska som eleverna har
inom sig i. Vi fick en blå tunna att ha här ute och den har vi haft att både skrika i
och sparka på. Eleven som kom med förslaget mådde bra efteråt eftersom han
behövde någonstans att spotta ut allt det som fanns inom honom.

Vi försöker att bryta beteendet, men ibland har det gått så långt att det
aggressiva måste ut. För att bryta beteendet kan det räcka med att exempelvis ge
eleven ett glas saft eller föreslå fem minuters motorik i motorikrummet. Även
om barnet har sin planering måste man vara flexibel och bryta denna.

När barnen kommer hit spelar de ofta ut hela registret, men då de inte får
någon respons på det försvinner beteendet. Eleverna har olika sätt att häva sina
attacker på. En av tjejerna här har lärt sig att skriva av sig då hon blir arg. Jag
har som komplement till detta en egen bok där jag skriver ner det jag har upplevt
och det flickan har berättat för mig. Denna bok skickas med hem till flickans
pappa eftersom pappan vill veta om något speciellt har inträffat. Vi skriver
också sociala berättelser med flickan, vilka tar upp hur man bör bete sig, varför
något hände och vad hon skulle ha gjort. Flickan är medveten om att hon gör
saker utan att tänka sig för. Hon tänker heller inte på vad som kan hända då hon
till exempel sparkar någon i magen eftersom hon inte har den förförståelsen och
därför inte inser att den hon sparkat kan bli både ledsen, arg och skadad.

Lärare 2:
Man kan ha en reträtt plats där barnet bara kan sitta och rita eller slå av sig. Ett
annat alternativ för utagerande barn som inte går att hålla är att ha en madrass
som barnet får vara på. När barnet är på madrassen får jag inte röra det men är
den inte där utan springer iväg så måste jag ingripa. När man märker att ett
DAMP-barn är på väg att spåra ur så ska det inte vara i den stora klassen.

Lärare 3:
Man bör försöka prata lite lugnande med barnet. Då det finns ett barn med
DAMP i klassrummet har läraren vanligtvis tillgång till resurslärare. En vuxen
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kan då ta ut barnet och sitta i ett annat rum eller gå ut utomhus tillsammans med
barnet en stund. Som det är nu på skolan så finns det relativt god tillgång till
resurslärare och tack vare detta finns det alltid någon som man kan tillkalla om
man skulle vara själv med klassen.

12. På vilket sätt tycker du att klassrummet bör anpassas till en elev med
DAMP?

Lärare 1:
Innan ett barn kommer hit diskuterar vi placeringen i klassrummet. Det är då
nästan givet att barnet får sitta längst ner, längst ut, närmast dörren. Dessa barn
har ett stort rörelsebehov och det ska inte behöva bli en stor affär av att de
behöver gå ut på toaletten eller bara gå ut och gå en vända. Ibland måste man
också ta hörsel- eller synsvårigheter i beaktande då det gäller barnets placering.

I hemklassrummet har eleverna höga bänkar och stolar med fotplatta på
vilket dessa elever kan ha svårt att klara. Vi byter då ut bänken mot ett helt
vanligt bord.

Lärare 2:
Det står säkert i alla böcker att det ska vara så lite som möjligt som kan
distrahera DAMP-barnen och detta kanske är viktigt att tänka på då eleverna ska
arbeta i den lilla gruppen. Livet är trots allt fullt med intryck och därför tror jag
inte att teckningar på väggarna stör så mycket. Man kanske däremot inte ska
sätta upp dem på så många olika ställen. Teckningspapper och tuschpennor
måste också alltid finns på samma plats.

Helst ska man inte ha två dörrar i ett klassrum. Barnen ska inte ha tillgång
till två reträtt vägar, utan bara ha en väg som de kan gå ut genom. Det är annars
lätt att man får ”rundgång”. Då spiralen börjar att gå uppåt sticker barnet åt ett
håll och springer runt och vill bli jagad.

Lärare 3:
Har man ett barn med DAMP i klassen så tycker jag att man ska ha företräde till
de stora klassrummen på skolan så att det finns utrymme att röra sig på. Barnen
ska exempelvis kunna gå och vässa pennan utan att trängas med de andra. Man
kan också tänka på hur man sitter att man möblerar på ett sådant sätt att man
gynnar DAMP-barnet. I en klass här på skolan har man satt bänkarna i en
hästskoform så att DAMP-barnet ser alla och har kontroll på det som händer. På
så sätt blir eleven lugnare.

Det är många som tvistar om huruvida klassrummet bör vara färgglatt eller
inte och om där ska finnas teckningar och sådant eller om det ska vara precis
kalt. Jag tycker att det för de andra barnens skull bör vara ett ”vanligt” klassrum
där man ska kunna sätta upp saker på väggarna. Man kan däremot placera
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DAMP-barnet så att det inte ser teckningar som sitter på väggen. Man kan också
sätta upp skärmväggar i klassrummet. Med hjälp av dessa bildas små rum i
rummet och när det blir för rörigt kan DAMP-barnet få sätta sig där.

13. Idag pratar lärare om att arbeta med ”öppna dörrar”, vad anser du om
det?

Lärare 1:
Öppna dörrar kan vara till fördel för de här barnen när de har kommit så långt att
de själva kan avgöra om de kan sitta kvar med de andra och jobba eller om de
vill ha mer lugn. Öppna dörrar ger dem en möjlighet att gå ifrån. Då de jobbar
med till exempel So och No händer det att de kommer ut och sätter sig här för
att de vill ha mera lugn.

Lärare 2:
Att arbeta med öppna dörrar innebär att ett DAMP-barn blir ännu mera oroligt.
Ett sådant barn blir mera störd ju fler vuxna och barn som rör sig runt omkring.
Jag har aldrig jobbat så med de här barnen, men jag kan tänka mig att det blir
rörigt för dem.

Lärare 3:
För DAMP-barnen är detta inte så bra eftersom det blir rörigare då man arbetar
på detta sätt. Jag tror ändå att det kan vara bra eftersom lärarna kan hjälpa
varandra på ett annat sätt. Fördelen med att ha öppna dörrar och jobba på ett
öppet sätt är att alla känner i stort sett alla barn och kan rycka in om det är något.
Att arbeta med öppna dörrar sätter dessutom lite mera press på läraren eftersom
man verkligen måste kunna stå för vad man gör.

14. Vad gör du för att få rasterna att fungera för ett barn med DAMP?

Lärare 1:
Ofta är det på rasterna konflikter uppstår och därför har vi alltid en lärare och en
assistent ute på rasterna. Assistenten har alltid ögonen på en viss elev om det är
oroligt i lägret eller om det är elever som man behöver ha extra koll på. Uppstår
problem med DAMP-barnen är det jag eller assistenten som tar tag i detta.
Rasterna fungerar faktiskt ganska bra och de här barnen är med och leker. Det är
inte mer konflikter med de här barnen inblandade än vad det är med andra barn.
Man lär sig också ganska snabbt när det är någon av de icke funktionshindrade
barnen som tycker det är roligt att ”skruva upp” ett av DAMP-barnen.

Då ett barn kommer hit är vi till en början med på rasterna hela tiden och vi
hjälper dem att hitta kamrater. Rasterna fungerar tack vare att man har ögonen
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på dem samtidigt som barnen vet om det. Det får inte vara ”förbjudande ögon”,
men det kan ju vara så att barnen till och med utsätter sig för fara eftersom de
inte har förmågan att förstå vad som kan hända. DAMP-barn har heller inte en
normal smärtgräns och känner därför inte smärta som ett barn utan
funktionshinder. Det är inte ofta som DAMP-barnen gråter för att det har gjort
ont. Istället kommer gråten i samband med ilska.

Lärare 2:
Det är viktigt att det alltid finns någon vuxen ute på rasterna eftersom man aldrig
ska lämna ett sådant barn ensamt ute. Därmed inte sagt att du behöver ”gå med
sele” men barnet ska veta att jag finns till hands. Det finns sådana barn som
kastar stenar och knuffas och då får man hitta alternativa lösningar på rasterna.
Vi har dock inte behövt göra det. Däremot får man förbjuda alla barn att kasta
saker, man får förbjuda alla barn från att fäktas med pinnar. Det räcker inte med
att bara förbjuda DAMP-barnet utan sådant måste man jobba med i hela klassen.

Lärare 3:
Det gäller att vara ute tillsammans med klassen så mycket som möjligt. Kan man
som lärare inte själv vara ute bör man säga till någon av de andra rastvakterna
att hålla ett extra öga på en viss elev. Då kan man undvika många konflikter som
ställer till problem efter rasten. Ibland kan det finnas organiserade aktiviteter ute
på rasten vilket gör att DAMP-barnet inte har någon möjlighet att springa
omkring och förstöra för de andra barnen.

15. Anpassas skolgården till elever med DAMP? I så fall, på vilket sätt?

Lärare 1:
En del av de här barnen är ganska rymningsbenägna vilket innebär att de flyr när
det blir för kaotiskt. Här ute på landet finns inte den möjligheten eftersom
barnen inte vågar eller vet vart de ska ta vägen. Vi har dessutom lärt dem att de
ska springa in i ”time-out rummet” och sätta sig då de inte mår bra. Detta har
fungerat bra eftersom de upplever den här miljön som tryggheten.

Lärare 2:
Min assistent och jag kom fram till att ytor är bra för DAMP-barnen eftersom
för mycket barn på ett ställe lätt resulterar i knuffanden och bråk. Barnen måste
också ha utrymme att röra sig. Det gäller också att man har regler på skolgården
precis som inne och att man följer upp och är med ute. Börjar DAMP-barnen att
angripa kompisar får man försöka hitta en ny lösning. Man måste hela tiden vara
observant och se till att assistent eller någon annan vuxen alltid är med ute. Som
ensam klasslärare kan man inte alltid vara med eleven ute för då jobbar man
ihjäl sig.
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Lärare 3:
Skolgården anpassas inte efter DAMP-barnen, men däremot tillkommer nya
lekredskap. Nu håller de exempelvis på och bygger en klättervägg på baksidan
av idrottshallen. I och med att det finns många aktiviteter att välja på gynnas de
här barnen. Skolan anordnar även bandy- och fotbollsturneringar under rasterna.
Det är bra om det finns mycket att göra eftersom det ofta är i de ögonblick då
det inte finns något att göra som konflikter uppstår.

Information

16. Vad gör du för att få DAMP-barnet att bli accepterat av sina
klasskamrater?

Lärare 1:
Alla barn som går i skolan här är redan från början vana vid att dessa barn finns
här. När vi har föräldramöte i klasserna talar vi om att vi har barn som behöver
mycket hjälp här och på så sätt är alla föräldrarna medvetna om det. Den
särskilda undervisningsgruppen är lite av skolans profilering och den har även
gjort att skolan överhuvudtaget finns kvar.

Lärare 2:
Det är något som gäller alla barn med särskilda behov. Dessa barn måste få
möjlighet att visa vad de är bra på. De måste uppmuntras så fort de gjort något
bra till exempel ritat en fin teckning, hittat en fin sak ute, gjort något bra mot en
kompis eller hjälpt städerskorna. Det är också viktigt att inte ta det negativa hos
barnet inför gruppen.

Lärare 3:
Om föräldrarna godkänner är det bra om man pratar om DAMP-barnets problem
i klassen. Det finns en bok som heter ”Varför vill ingen leka med Dennis?” som
vi har använt oss av här. Den först delen av boken är på barnnivå varför den kan
användas i klassen utan att läraren behöver peka ut någon. Det gäller att
överhuvudtaget prata mycket med de andra barnen om varför saker blir som de
blir ibland och att det här barnet inte rår för det.
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17. Har ni någon öppen dialog bland övriga elever i klassrummet om
DAMP-barnets svårigheter? Hur går detta till?

Lärare 1:
Det är viktigt att man arbetar med öppna kort och att man med föräldrarnas
tillstånd informerar de andra eleverna då det ska börja en ny elev i gruppen. Man
väljer själv hur man informerar de andra barnen men de måste vara förberedda
på vilka problem eleven kan ha. Får eleverna det här förtroendet får de en
väldigt stor toleranströskel då det gäller den nya eleven.

När det blir konflikter med de här barnen inblandade är det jag som tar
samtalen för att kunna tillrättalägga vissa saker. Ofta rör det sig om missförstånd
och för det mesta finns det förklaringar till varför något hänt. Det är dock inte
meningen att de här barnen ska få göra som de vill och de andra barnen ska inte
behöva vara rädda för de här barnen. Då jag får minsta signal att en elev är rädd
för ett av DAMP-barnen tar jag en stund med det här barnet och förklarar.
Ibland ringer jag också hem till föräldrarna och berättar vad som hänt.

Ibland då det uppstått konflikter har jag gått in i klassen för att förklara för
de icke funktionshindrade barnen och då är DAMP-barnet inte med. Det är
viktigt att klasskamraterna också får säga vad de tycker och tänker. Ibland känns
det som man är försvarsadvokaten för de här DAMP-barnen i alla lägen. Man får
också förklara för de barn som inte är funktionshindrade att allt i livet inte är
rättvist och att man måste få göra olika saker. Man kanske måste få göra andra
saker på grund av att man inte har det så lätt för sig.

Lärare 2:
Att ha en öppen dialog med barnen är något som måste få växa fram. Det gäller
att fånga de tillfällen då det passar att prata om problemen. Man kan också
utnyttja barnet i samlingar så att det får berätta vad det har svårt för och vad det
vill ha hjälp med. De andra barnen är för det mesta medvetna om att DAMP-
barnen behöver särskild uppmuntran därför att de har så svårt med vissa saker.

Lärare 3:
Om föräldrarna godkänner så tycker jag att det är bäst att man är öppen mot
klassen och gärna mot de andra barnens föräldrar också. Föräldrarna kan då få
förståelse om deras barn kommer hem och berättar att DAMP-barnet har gjort
något dumt. På så sätt undviks misstänksamhet hos de andra föräldrarna. I
klassen kan man arbeta utifrån boken om Dennis. Att sitta i helklass kanske inte
är så lyckat. Jag tycker inte att man ska peka ut barnet utan istället ta in
diskussionen naturligt. Här på skolan arbetar vi med samtalsgrupper då vi delar
upp oss klasslärare, resurslärare och speciallärare och går iväg med var sin
grupp av klassen. I grupperna arbetar vi sedan med övningar från boken
”Gruppen som grogrund?”. Däri finns många bra övningar för att få barn att
acceptera varandra och förstå varför vi är som vi är.
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18. Informeras övriga föräldrar i klassen om DAMP-barnets problem? På
vilket sätt sker denna information?

Lärare 1:
Tidigare informerade jag alltid på klassmöten, men numera kommer familjer
som hört informationen förut då de haft äldre barn här. Är det dock så att det är
någon förälder som har frågor, har jag alltid DAMP-barnens föräldrars tillåtelse
att informera. Det är däremot ovanligt att föräldrarna till DAMP-barn själva
informerar om sitt barn inför klassen. De här föräldrarna måste också få vara
föräldrar på samma villkor som föräldrar till barn som inte är funktionshindrade.
Det finns föräldrar här som tidigare inte vågat gå på föräldramöten då de bara
fått höra en massa negativt om sitt barn.

Lärare 2:
Jag har inte informerat övriga föräldrar, men jag skulle kunna tänka mig att
någon som är professionell inom det här området kommer på ett föräldramöte
och berättar för alla. Föräldrarna till de DAMP-barnen måste då ha gett sin
tillåtelse till detta.

Lärare 3:
Vill DAMP-barnets föräldrar att de övriga föräldrarna i klassen informeras om
barnets svårigheter så är det en fördel om man kan göra det. Det bästa är om
informationen sker på ett föräldramöte och att föräldrarna själva får berätta om
sitt barn så att inte läraren behöver vara mellanhand. Det är bättre att föräldrarna
själva ger den information som de tycker att de andra behöver ha.

Föräldrasamverkan

19. Hur fungerar kontakten med föräldrar till ett DAMP-barn?
Arbetar du på något särskilt sätt?

Lärare 1:
När vi har ett nytt barn här har vi i princip daglig kontakt med föräldrarna.
Sedan har jag kontakt med föräldrar en gång i veckan. Klasslärarna behöver inte
ha några föräldrakontakter när det gäller de här barnen utan det är jag som är
länken mellan de här barnens föräldrar och klassläraren. När det gäller
utvecklingssamtal frågar jag alltid föräldrarna om de önskar att klassläraren ska
vara med.
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Lärare 2:
Det är viktigt att ha täta kontakter med föräldrarna och prata om hur barnet
fungerar hemma, på fritiden, med kamrater och här i skolan. Det är bra att
använda sig av en kontaktbok där man kan skriva vad som har hänt under dagen.
Jag har kontaktböcker till alla barn med särskilda behov.

Lärare 3:
Jag sköter inte kontakten med föräldrarna eftersom jag är resurslärare. I vissa
fall här på skolan är det klassläraren som håller i föräldrakontakten medan det i
andra fall är specialläraren som sköter detta. Man kan använda sig av
loggböcker eller helt enkelt ringa och prata om hur det har varit. Jag tror att det
är viktigt med mycket föräldrakontakt så att föräldrarna vet vad som händer i
skolan och vi vet vad som händer hemma.

20. Hur ser du på att ge råd till föräldrar till barn med DAMP?

Lärare 1:
Föräldrarna är väldigt medvetna om barnets problem och har barnet fått
diagnosen DAMP har föräldrarna vanligtvis inhämtat information om
handikappet. Några lärare har bett mig ställa upp och träffa föräldrar där man
misstänker att barnet har DAMP. Detta för att föräldrarna ska ha någon att bolla
problemen med utan att behöva koppla in psykologer eller liknande i ett första
skede. I dessa sammanhang fungerar jag främst som medmänniska men också
som en person med kunskap och förmåga att ge olika råd till föräldrarna.
Samtalen ger föräldrarna en möjlighet att prata om problemen och samtidigt få
bekräftelse på att flera är i samma situation som dem.

Lärare 2:
Det här är en fråga om profession. Jag är pedagog och jag bör därför inte gå in
på familjeförhållandet. Jag får akta mig för att göra det eftersom det är så lätt att
man blir den ”duktiga damen” som vet allt. Man måste se till att de olika
professionerna, familjeterapeut, psykolog, får säga sitt. Det gäller att hålla sig
till sin profession.

Lärare 3:
Jag tror inte att man ska ge föräldrar råd. Istället bör man sitta ner och samtala
med föräldrarna eftersom de sitter inne med mycket kunskap om barnet. De har
känt barnet hela livet och vet vad som gäller och hur barnet fungerar. Det är
bättre att samtala och lösa problem istället för att bara ge råd.
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21. Berätta om hur ett utvecklingssamtal med föräldrar till barn med
DAMP går till?

Lärare 1:
Jag har ett regelrätt utvecklingssamtal en gång per termin och detta samtal varar
mellan en och en halv till två timmar. Det är föräldrarna själva som bestämmer
om barnet ska vara med eller inte. Ibland kan barnet vara med en stund i början.
Jag har alltid fika till föräldrarna och vet jag att barnen är med så får de baka
något till detta. Tack vare denna stund blir samtalet mera avspänt. Det händer
också att föräldrar till barnen kommer hit och hälsar på vilket är väldigt positivt.

Lärare 2:
Jag förbereder mig noga inför alla utvecklingssamtal. I samtalen försöker jag ta
fram det som barnet har lyckats med. Barnet självt kan också få vara med och
bestämma vad som ska tas upp i föräldrasamtalet. Här kan man även ta emot
information från assistenterna. Jag brukar inför samtalen dessutom använda mig
av enkäter, vilka även de här barnen kan delta i. Sociogram kan också vara en
bra utgångspunkt i utvecklingssamtal. Med hjälp av dessa kan man se om barnet
överhuvudtaget har någon att leka med och hur deras läge är i gruppen.

Lärare 3:
Jag har inte varit med på något utvecklingssamtal så det kan jag tyvärr inte svara
på.

Klasstillhörighet

22. Vilka fördelar/nackdelar ser du med att ha DAMP-barn i en vanlig
respektive särskild klass?

Lärare 1:
Dessa elever är mycket sårbara och lättledda och det behövs mycket stabilitet
innan de kan vara säkra i sin egen situation. Miljön här ute gör att det inte är
samma tempo som på en stor skola. Här finns inte möjligheter att ”flaxa runt”
och man har inte de kamrater som hakar på vilket är vanligt på en stor skola.

Den verksamhet som jag arbetar med är en slags ”mellanform”. Jag tycker
nämligen att det är viktigt att eleverna har en hemklass men att den lilla gruppen
erbjuder dem att få jobba i en lugn miljö. Det skulle inte vara bra att ha eleverna
i den lilla gruppen hela tiden och de skulle absolut inte fungera i en vanlig klass
hur mycket resurser man än satte in. Just den här kombinationen och
flexibiliteten där eleverna varvar sin tid mellan att vara i den lilla gruppen och i
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hemklassen är bra. Tryggheten för barnen finns i den lilla gruppen dit de kan gå
när som helst och där det alltid finns vuxna till hands.

Lärare 2:
De här barnen bör ha en klasstillhörighet och utifrån den tillhörigheten få jobba i
liten grupp. För att de överhuvudtaget ska orka måste de få möjlighet att arbeta
enskilt och i mindre grupp ibland.

Lärare 3:
Jag tycker att man ska ha DAMP-barn i en vanlig klass så lång det är möjligt.
Det är annars lätt att barnen blir utstötta och utpekade. Det bör dock finnas en
assistent eller en resurslärare som vid behov kan gå ut med barnet.
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Diskussion

I vår diskussion presenterar vi våra slutsatser och reflektioner över dessa utifrån
vår empiriska och vår teoretiska undersökning. För att underlätta för läsaren har
vi delat upp reflektionerna under olika rubriker.

Lärares kunskap

Våra respondenter har mycket kunskap om DAMP. Detta ger kanske inte en
rättvis bild av hur verkligheten egentligen ser ut eftersom vi valt respondenter
som har ett stort intresse för DAMP-problematik. Det här visar dock på att
kunskapen är tillgänglig för att inhämtas om intresse finns. Mycket av den
kunskap som lärare inhämtar finns i litteratur, men även hos andra kollegor. Det
verkar också finnas gott om kurser inom ämnet. Det är dock viktigt att lärare lär
sig att vara kritiska till dessa kurser för att kunna välja bort sådana som inte ser
till djupet i kunskapen. Lärare måste även lära sig att reflektera över sitt arbete
och inte bara ta till sig olika metodiska grepp. Varje individ måste på så sätt hitta
sitt eget sätt att arbeta. Det gäller exempelvis att ha förmågan att fundera över
vad som hände innan, under och efter konflikter som uppstått.

Våra respondenter känner alla ett starkt stöd i sitt arbetslag vilket är viktigt för
att arbetet med DAMP-barn ska fungera. Vår uppfattning är att stödet i
arbetslaget finns men att läraren ändå lätt blir sedd som en person som inte
klarar av att hålla ordning i sin klass. Vi tycker att all personal på skolorna borde
få mer kunskap och förståelse för DAMP och de svårigheter som följer
funktionshindret. Detta är inte viktigt enbart för att läraren ska få rätt stöd utan
också för att DAMP-barnet överallt i skolan ska få möta vuxna som förstår.

I vår empiri framgår också vikten av att läraren inte går över sina befogenheter
utan låter andra professionella yrken ta vid där särskilda behov finns. Som lärare
är det lätt att i all välmening ”ta på sig” för mycket och på grund av detta kanske
inte orka med arbetet i övrigt. Vi tror att det många gånger är svårt att låta någon
annan ta över problemhanteringen. Det kan vara svårt att erkänna att situationen
inte går att reda ut på egen hand. Tyvärr framkommer genom vår empiri att
lärare själva måste ta ansvar för att DAMP-barnen får de resurser som behövs.
Det kan vara mycket krävande och påfrestande att på egen hand kämpa för att
barnet får de rättigheter som det ska ha.

För en nyutbildad lärare kanske inte kunskapen från utbildningen är tillräcklig.
Det är inte många obligatoriska kurser som inriktar sig på detta ämne och
studenten måste därför själv ha ett intresse av att söka kunskap om DAMP. Den
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lärarstuderande kan välja denna inriktning i särskilda tillvalskurser men riskerar
då att gå miste om annan intressant kunskap. Lärarutbildningen kan inte ge all
den kunskap som är nödvändig, men borde ändå se till att studenterna får en god
grund att stå på. Den nyutexaminerade läraren får inte slå sig till ro med den
kunskap som erhållits genom utbildningen utan måste ständigt förnya och
fördjupa sin kunskap. Vår empiriska undersökning visade att det idag finns ett
stort utbud av kurser och fortbildning av olika slag då det gäller DAMP. Vi tror
dock att många lärare idag har en för tung arbetsbörda vilket kan vara en
anledning till att fortbildning av olika slag inte utnyttjas. Detta kan vara en orsak
till att lärare inte utvecklar sin kunskap.

Våra respondenter har mycket likartade svar då det gäller metoder för arbete
med DAMP-barn, men en av respondenterna har enbart sökt kunskap ur en
källa, nämligen Gillbergs bok Ett barn i varje klass. Vi tror att lärare måste vara
kritiska även till litteratur och därför se till att använda sig av olika källor. Det
som står i en bok är inte garanterat det rätta sättet att arbeta efter.

Det verkar som det största kunskapsinhämtandet bland lärare sker genom
litteratur, men även genom intresse av att följa den forskning som finns inom
ämnet. Detta kräver dock att läraren verkligen är intresserad av att utveckla sitt
eget kunnande. Kunskapen kan också fördjupas genom diskussioner och
erfarenhetsutbyte lärare emellan. Här är arbete i arbetslag av stor betydelse
eftersom detta öppnar möjligheter till naturliga samtal.

I litteraturen framgår att läraren måste få handledning för att klara av arbetet
med DAMP-barn. Vi tror att långt ifrån alla lärare får den handledning som de
behöver. På en av de skolor vi besökte i vår empiriska undersökning fungerade
dock samarbetet med speciallärarna på ett bra sätt och läraren hade därför god
hjälp av dessa. Vi anser att lärare ibland måste ha tillgång till handledning av
experter inom just området DAMP. Speciallärare har kanske inte den specifika
kunskap som behövs för att ge handledning då det gäller barn med svår DAMP.
Enligt vår teoridel har resursminskningen inom skolan dessutom lett till att
många speciallärare tagits bort.

En av våra respondenter uttryckte att den skola hon arbetar på inte har haft så
många barn med DAMP-problematik. Vi ställer oss frågande till detta eftersom
skolan trots allt har 380 elever. I vår teoridel framkommer att frekvensen av
DAMP är mellan fem och sju procent av alla barn som börjar skolan vilket
skulle innebära att mellan 19 och 27 elever på skolan har någon form av DAMP.
Uppfattningen om att DAMP inte förekommer på skolan kanske beror på
okunskap hos lärare. Lärarna ser möjligen eleverna som ”vanliga”, stökiga barn.
Anledningen kan också vara att skolan inte vill ge barnen en ”stämpel”



72

Föräldrasamverkan

I både teori och empiri framgår att samverkan med föräldrar är viktigt. Lärare
som arbetar med DAMP-barn bör använda sig av föräldrarnas erfarenheter och
kunskap om barnet. Det är föräldrarna som har den specifika kunskapen om det
enskilda barnet och kan ge information om hur barnet fungerar i olika
situationer. Alla barn fungerar olika och har olika slags svårigheter och behov.
Kontakten med föräldrarna är en viktig del i arbetet med DAMP-barn och det är
därför nödvändigt att läraren visar föräldrarna respekt och inte anklagar dem för
att ha dålig gränssättning, vilket en av våra respondenter sa. Lärare får inte utgå
från att föräldrarna är orsaken till barnets negativa beteende.

Respondenterna framhävde vikten av täta kontakter med föräldrar. Två av dessa
nämnde kontaktböcker och loggböcker som stöd i kommunikationen medan en
tredje framhävde den personliga kontakten. Vi tycker att användningen av
loggböcker och kontaktböcker är ett bra arbetssätt, men den personliga
kontakten får inte uteslutas. Läraren får heller inte se sig själv som den som vet
bäst utan måste vara öppen för den information som föräldrarna kan ge. En av
respondenterna har som regel att bjuda föräldrarna på kaffe för att skapa en
avspänd atmosfär under samtalet. Detta gällde främst utvecklingssamtal och kan
givetvis inte erbjudas under varje samtal med föräldrarna. Det viktigaste måste
ändå vara att kontakten sker under positiva former och att föräldrarna känner sig
trygga i situationen. Vi tror att fika kan vara ett bra sätt att få utvecklingssamtal i
allmänhet att fungera på ett bra sätt. Detta är givetvis inte tillräckligt utan får
bara ses som en grund i utvecklingssamtalet. Det är viktigt att läraren lyfter fram
saker som fungerat bra i skolan, men det är också nödvändigt att diskutera och
reflektera över de problem som finns och de svårigheter som måste övervinnas.

Det största problemen med föräldrasamverkan uppstår då föräldrar inte inser sitt
barns problematik. I teoridelen framgår att läraren endast kan framföra de
problem barnet har i skolan för att sedan avvakta föräldrarnas reaktion. Det är
inte lätt att ha ett fungerande samarbete med hemmet om föräldrarna inte
erkänner att barnet har svårigheter. Föräldrarna bör få möjlighet att prata om
barnets problem med någon utan att exempelvis psykolog kopplas in. En av våra
respondenter fungerade som en sådan samtalsperson. Vi tror att det kan kännas
skrämmande för många föräldrar att direkt behöva prata med en psykolog och
därför kan det vara bra att få tala med någon annan person innan.
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Självkänsla

Något som framkommer tydligt i vår teoridel är vikten av att stärka DAMP-
barnets självkänsla. Endast en av våra respondenter poängterar detta. Att de
övriga respondenterna inte nämnde barnens självkänsla kan dels bero på att vi
inte ställde någon direkt fråga som handlade om detta och dels på att de metoder
respondenterna beskriver indirekt handlar om att stärka barnets självkänsla.
Exempel på sådana svar kan vara att barnen får arbeta med sådant som de klarar
av och att inte ta konflikter inför övriga klassen. Kanske är stärkandet av
barnens självkänsla helt enkelt så självklart att respondenterna inte tog upp detta
specifikt under intervjun. Däremot poängterade flera av dem vikten av att få
DAMP-barnen att fungera socialt. Att bli accepterad av sin omgivning och att
fungera bland andra barn innebär också att självkänslan stärks. Det vore
olyckligt om lärare inte är medvetna om hur viktigt det är att stärka DAMP-
barnets självkänsla eftersom detta enligt vår teoridel är grunden för allt arbete
med dessa barn. Förhoppningsvis arbetar lärare alltid på ett sätt som stärker
självförtroendet hos alla barn.

Klasstillhörighet

Våra respondenter var ense om att DAMP-barn bör få ha en normal
klasstillhörighet och att barnen inte enbart hänvisas till särskilda
undervisningsgrupper. I vår teoridel framkommer dock att det finns föräldrar
som vill ha sitt barn i särskild undervisningsgrupp. Om föräldrarna har detta
önskemål ska de naturligtvis få det uppfyllt om möjlighet finns. I en särskild
undervisningsgrupp kan barnen få vara tillsammans med jämlika barn utan att
känna sig sämre än någon annan. I en vanlig klass blir barnet lätt ett ”jobbigt
orosmoment” och kan ha svårt att få kamrater. Även om våra respondenter
framhävt att andra barn är mycket toleranta och accepterande mot DAMP-barn
är vi lite tveksamma till om det fungerar så bra i praktiken. Detta är givetvis
beroende av hur grav DAMP barnet har. En klasstillhörighet ställer också stora
krav på lärare och assistent för att undervisningen ska fungera. För DAMP-barn
kan klasstillhörighet vara positivt då det gäller att utvecklas socialt oavsett hur
grav DAMP-problematik barnet har. Barnet lär sig att umgås med andra barn på
rätt sätt och samtidigt får de andra barnen i klassen lära sig att acceptera
människors olikheter. Detta kräver att läraren arbetar mycket med det sociala
samspelet i klassen vilket inte är till nackdel för någon elev.

En elev med lindrig DAMP-problematik bör utan tvekan ha en klasstillhörighet,
men det måste ändå finnas möjlighet för barnet att arbeta i lugn och ro. Kanske
räcker det med en avskärmad plats i klassrummet. Detta saknade vi dock i en av
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våra respondenters klassrum. Med ett DAMP-barn i klassen borde det vara
självklart att ordna en plats som är fri från distraktionsmoment. Läraren ska inte
räkna med att det finns grupprum eller liknande att tillgå på skolan. Två av
respondenterna beskrev att DAMP-barn har behov av reträttplats. Vi anser att
det är bra med reträttplats, men inser att det kan vara svårt att hitta ett utrymme
som passar till detta.

En av våra respondenter tyckte att lärare med DAMP-barn i klassen borde få
företräde till skolans största klassrum. Vi är tveksamma till om detta verkligen
skulle kunna fungera i praktiken. Det är inte säkert att läraren från början vet att
det finns ett DAMP-barn i klassen eftersom problemen kan visa sig efter hand.
Det kan också finnas flera lärare som har DAMP-barn i sin klass och då är det
svårt att avgöra vem som ska få företräde.

I teori och empiri framgår att DAMP-barn ibland blir befriade från vissa ämnen i
skolan eftersom lektionerna i ämnet inte fungerar med dessa barn. Detta är
särskilt vanligt då det gäller slöjd och idrott. Det borde istället vara möjligt att
erbjuda barnet undervisning på annat sätt i dessa ämnen eftersom det inte är bra
om barnen går miste om denna kunskap. Det framgår i teoridelen att DAMP-
barnen ofta är skapande talanger varför slöjd borde vara ett ämne som passar
dessa barn. För att slöjden ska fungera måste dock barnet ges möjlighet att
arbeta i lugn och ro och med moment som passar för barnet. Vår uppfattning är
också att en ”vanlig” idrottslektion för DAMP-barnet kan ersättas med övningar
i en mindre grupp eller tillsammans med elevassistenten. I teoridelen nämns
även att DAMP-barnet kan slippa duschning efter idrotten. För oss verkar detta
helt absurt eftersom barnet inte bör uppmuntras att strunta i sin hygien. Med
hjälp av assistenten och utan att behöva trängas med klasskamrater borde det
vara möjligt för DAMP-barnet att klara av duschningen.

Information

I teori och empiri framgår att det är viktigt att skolan får information innan
DAMP-barnet ska börja där. En av våra respondenter såg den sekretess som
finns som ett hinder för att information ska komma fram från förskola till skola.
Om föräldrarna ger sitt medgivande får informationen dock föras vidare mellan
dessa instanser. Detta är kanske det vanligaste förfarandet, men visst måste det
finnas föräldrar som inte tillåter detta. Skolan måste i dessa fall själv bilda sig en
egen uppfattning om barnet vilket kan vara både positivt och negativt. Negativt
sett innebär det att barnet kan få många misslyckanden bakom sig innan rätt
hjälp sätts in. Positivt sett kan skolan möta barnet utan förutfattade meningar.
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Våra respondenter anser att föräldrar till övriga barn i klassen ska informeras om
DAMP-barnets svårigheter. Detta måste givetvis ske med DAMP-barnets
föräldrars medgivande. En av respondenterna tyckte att DAMP-barnets föräldrar
själva ska informera övriga föräldrar i klassen. Detta anser vi vara svårt eftersom
många föräldrar i klassen kan känna sig irriterade på DAMP-barnet vilket gör att
DAMP-barnets föräldrar hamnar i en utsatt position. Det kan vara bättre om
någon helt utomstående ger informationen, men att föräldrarna ges möjlighet att
komplettera med sådant som är specifikt för deras barn. Information till övriga
föräldrar kan innebära att många missförstånd undviks och föräldrarna kan
samtala hemma med sina barn om det som händer i skolan. Negativt sett kan
informationen möjligen leda till att föräldrarna förbjuder sina barn att leka med
DAMP-barnet. Tyvärr är ju vårt samhälle fullt av fördomar.

Metoddiskussion

Vår empiriska undersökning ger möjligen inte en rättvis bild av hur lärare
arbetar med DAMP. Våra respondenter har alla ett stort intresse för DAMP-
problematik och strävar efter att arbeta på ett sätt som lämpar sig för barn med
DAMP. En bredare syn på hur lärare arbetar hade möjligen uppnåtts genom flera
intervjuer eller ett annat urval av respondenter. Det skulle ha varit intressant att
intervjua lärare med mindre kunskap om DAMP för att också få deras bild av en
sådan här problematik. En fördjupad kunskap hade också nåtts genom
observation hos de respondenter som vi besökte. Detta kan vara nya
angreppssätt för fortsatt forskning inom ämnet.

Han är en liten knopp på en vacker blomma, som jag måste vårda tills
den slår ut. Jag får ge den näring, ansa den och slösa oändligt mycket
kärlek för att den ska kunna stå i full blom. Utan det är den chanslös.
(Gravander, 1999, s 91.)
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Intervjufrågor

1) Hur har du skaffat dig kunskap om DAMP?

2) Hur gör du för att bygga på den kunskap du har om DAMP?

3) Vad gör du för att förbereda dig när du vet att du ska få ett nytt DAMP-barn
till din klass?

4) Berätta hur du får information om barnet och vad brukar en sådan
information ta upp?

5) Har ni någon handlingsplan på skolan? Berör den dessa barn?

6) På vilket sätt får du som lärare stöd i arbetet med DAMP-barn?

7) Vad tycker du är viktigast att tänka på i arbetet med DAMP-barn? Vad bör
läraren tänka på?

8) Hur bemöter du ett barn med DAMP?

9) Vilka hjälpmedel använder du dig av för att underlätta skolarbetet för ett barn
med DAMP?

10)  Vad gör du för att underlätta inlärningen för ett barn med DAMP?

11)  Vad gör du då ett DAMP barn börjar att bli uppvarvat och är på väg att
”spåra ur”?

12)  På vilket sätt tycker du att klassrummet bör anpassas till en elev med
DAMP?

13)  Idag pratar lärare mycket om att arbeta med ”öppna dörrar”, vad anser du
om det?

14)  Vad gör du för att få rasterna att fungera för ett barn med DAMP?

15)  Anpassas skolgården till elever med DAMP? I så fall, på vilket sätt?

16)  Vad gör du för att få DAMP-barnet att bli accepterat av sina klasskamrater?

17)  Har ni någon öppen dialog bland övriga elever i klassrummet om DAMP-
barnets svårigheter? Hur går detta till?
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18)  Informeras övriga föräldrar i klassen om DAMP-barnets problem? På vilket
sätt sker denna information?

19)  Hur fungerar kontakten med föräldrar till ett DAMP-barn? Arbetar du på
något särskilt sätt?

20)  Hur ser du på att ge råd till föräldrar till barn med DAMP?

21)  Berätta om hur ett utvecklingssamtal med föräldrar till barn med DAMP går
till?

22)  Vilka fördelar/nackdelar ser du med att ha DAMP-barn i en vanlig
respektive särskild klass?


