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Förord 
Vårt intresse för barn med behov av särskilt stöd är stort och därför har vi valt att göra en 

djupdykning i problematiken kring de barn som har de ”osynliga” handikappen ADHD och 

DAMP. Vi har valt denna inriktning för att få en större insikt i varför dessa barn blir fler och 

fler. Åsikterna kring om och varför man ska sätta en diagnos är väldigt spridda och vi hoppas 

på att genom denna studie skaffa oss en egen uppfattning om var vi själv står i denna fråga.  

 

Ett stort tack vill vi ge de speciallärare och specialpedagoger som så glatt har ställt upp med 

sin tid och sin kunskap. Utan er hjälp hade inte denna studie kunnat genomförts.  

 

Vi vill även säga tack till vår handledare Björn Sandahl för stort engagemang och goda råd. 
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Sammanfattning 
 
Syfte & Frågeställningar 
Syftet med vår studie har varit att studera hur speciallärare/specialpedagoger i Stockholmsskolor ser på 

fenomenet ADHD/DAMP. Vi har jämfört deras syn på diagnostisering med de forskarläger som finns 

i Sverige idag. Nedan följer de frågeställningar vi har valt att inrikta oss mot. 

 

• Hur arbetar speciallärare/specialpedagoger med elever som fått diagnosen ADHD/DAMP? 

• Finns det någon optimal inlärningssituation för barn med diagnosen ADHD/DAMP? 

• Finns det något som kännetecknar barn med diagnosen ADHD/DAMP?  

• Vad är positivt respektive negativt med att barn får diagnosen ADHD/DAMP? 

• Finns det yttre faktorer som kan påverka att det i dagens samhälle är så många barn som får 

diagnosen ADHD/DAMP? 

• Hur ser speciallärare/specialpedagoger på amfetaminbehandling?  

 
Metod 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med speciallärare/specialpedagoger i Storstockholmsområdet. 

Intervjuerna har bearbetats var och en för sig och därefter jämförts i syfte att urskilja sam- och/eller 

särsyn på fenomenet ADHD/DAMP. 

 

Resultat 
Alla de intervjuade speciallärarna/specialpedagogerna nämnde att när man undervisar barn med 

ADHD/DAMP så är en strukturerad tillvaro grunden för att barnen ska kunna tillgodose sig kunskap. 

Viktigt är även ett variationsrikt arbetssätt för att barnen ska kunna koncentrera sig och behålla 

intresset. Om det finns någon generell optimal inlärningssituation för barn med ADHD/DAMP är svårt 

att säga eftersom de svar vi fått skiljer sig markant åt. Samma tvetydighet var det kring frågan om 

kännetecknande egenskaper hos dessa barn. De flesta speciallärare/specialpedagoger ansåg ändå att en 

igenkännande faktor var att de hade ”myror i rumpan”. Samtliga speciallärare/specialpedagoger var 

ointresserade av själva diagnosen. De menade att alla barn med behov av stöd i någon form ska få 

hjälp. Överlag nämndes inte några positiva sidor med att ha eller att ställa en diagnos ur barnets 

synvinkel, men ur skolans perspektiv kan en diagnos leda till att större resurser tilldelas. Många menar 

att den stress som finns i samhället idag påverkar antalet diagnostiserade barn. 

Speciallärarna/specialpedagogerna var överens om att amfetaminbehandling till barn med svåra 

koncentrationssvårigheter är positiv om den kombineras med andra metoder.  

 

Slutsats 
De olikartade svaren som vi fått i vår studie visar att det inte finns någon gemensam riktning bland de 

intervjuade speciallärarna/specialpedagogerna gällande bemötandet av barn med ADHD/DAMP.
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Abstract 
Aim & Questions at issue 
The aim of our study is to study how special teachers/special educationalists in schools of Stockholm 

look at the phenomenon ADHD/DAMP. We have looked into their view on the diagnose, compared to 

the two different kinds of research visions about the diagnosis who are known in Sweden today. How 

do the special teacher/special educationalist work with the diagnosed children?  

 

This is our questions at issue: 

• Is there any optimal learning situation for children with ADHD/DAMP? 

• Is there something that distinguish all children with ADHD/DAMP? 

• What is positive and negative about giving the diagnose ADHD/DAMP to children? 

• Is there any external factors that influence that there is so many more children today who has 

been given a diagnose? 

• How does special teachers/special educationalists look on amfetamin-treatment? 

Method 
We have done qualitative interviews with special teachers/special educationalists in the city area of 

Stockholm. These have been worked up one by one and then been compared and evaluated together.  

Result 
All special teachers/special educationalists mentioned that when you educate children with 

ADHD/DAMP, a structured life underlies the possibility for the children to provide knowledge. It’s 

also of importance to vary the way of working to make the children concentrate and keep their interest. 

If there is any general optimal learning solution for children with ADHD/DAMP is hard to say at the 

time when the answer we have been given are prominent distinguish. The same ambiguity was the 

question of characteristic among these children but most of the special teachers/special educationalists 

considered “ants in their pants” as a common factor. All special teachers/special educationalists were 

uninterested of the diagnoses it self. They considered all children with special needs should be given 

some kind of help. Most of them didn’t mention any positive things about a diagnose from the 

children’s point of view but from the schools perspective a diagnose can lead to bigger resources 

compared to a children without a diagnose. The stress in society affects the number of diagnosed 

children. The special teachers/special educationalists had a positive thought about treatment with 

amphetamine if it is combined with other methods. 

Conclusion 
The different kinds of answers we have got in our study shows that there is no common direction 

between the special teacher/special educationalist pertain the subject ADHD/DAMP. 
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1. Inledning 
 

I en kurs i specialpedagogik på Idrottshögskolan vt-04, läste vi om och träffade barn med 

diagnosen DAMP och ADHD. Vi kände båda att vi ville förkovra oss mer i ämnet och beslöt 

oss därför att skriva en C-uppsats tillsammans om fenomenet ADHD/DAMP. En artikel i DN 

väckte intresse för en inriktning då den handlar om den konflikt som pågår kring diagnosens 

vara eller inte vara: 

 
Konflikten har två huvudpersoner. Eva Kärfve är en av dem. Den andra heter Christopher 

Gillberg och är barnpsykiatriker i Göteborg. De två har aldrig träffats. De bekämpar 

varandra på debattsidor och i domstolar, ända upp i Regeringsrätten. I stridens hetta målar 

parterna och deras anhängare nidbilder av varandra. Eva Kärfve har blivit flumforskaren 

som ger föräldrarna hela skulden om deras barn får psykiatriska problem. Christopher 

Gillberg har fått rollen som en kallhamrad biolog som ger knark till barn. Ingen annan 

forskarfejd i mannaminne har rivit upp lika starka känslor.  

 

Men det är inte bara en personstrid. Två vetenskapliga kulturer har kolliderat. Sociologer 

kämpar mot naturvetare om rätten att beskriva verkligheten. Frågan gäller var man ska leta 

efter skälen till att människor får svårigheter i livet. Finns problemen i samhället eller i den 

enskilda individens hjärna eller arvsmassa? Här flyter vetenskapen samman med politiken. 

Sociala reformer ställs mot piller. Men när det gäller adhd är alla seriösa forskare överens 

om att både miljön och individens specifika förutsättningar spelar in. Striden gäller snarare 

var gränsen går mellan det normala och det avvikande, alltså hur många barn som borde ha 

en diagnos. 1  

  

 

Barn i gränslandet mellan grundskola och särskola har ökat drastiskt och fler och fler får 

diagnosen ADHD/DAMP2, detta trots att de etablerade forskarna inom området är oense om 

vad som orsakar de symtom som man utgår ifrån när man diagnostiserar barn. Vi vill veta hur 

speciallärare/specialpedagoger i Stockholm ställer sig till fenomenet ADHD/DAMP och den 

osäkerhet som verkar existera kring diagnostisering och behandling av dessa tillstånd.  

                                                 
1 Per Snaprud, ”Hjärnkampen”, Dagens Nyheter, 03-06-07 
<www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=148880&previousRenderType=2>, (05-03-07) 
2 Skolverket, ”Hur särskild får man vara”, Dnr 2000:2037, < http://www.skolverket.se/publikationer?id=762  >  
(05-03-10) s. 8  
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1.1 Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att studera hur speciallärare/specialpedagoger i Stockholmskolor 

ser på fenomenet ADHD/DAMP. Vi har jämfört deras syn på diagnostisering med de 

forskarläger som finns i Sverige idag. 

 

1.2 Frågeställningar: 

• Hur arbetar speciallärare/specialpedagoger med elever som fått diagnosen  

ADHD/DAMP? 

• Finns det någon optimal inlärningssituation för barn med diagnosen ADHD/DAMP? 

• Finns det något som kännetecknar barn med diagnosen ADHD/DAMP?  

• Vad är positivt respektive negativt med att barn får diagnosen ADHD/DAMP? 

• Finns det yttre faktorer som kan påverka att det i dagens samhälle är så många barn 

som får diagnosen ADHD/DAMP? 

• Hur ser speciallärare/specialpedagoger på amfetaminbehandling? 

 

2. Definitioner 
 
För att förstå innebörden i de avsnitt vi kommer behandla krävs en beskrivning av vissa 

centrala begrepp.  

 

2.1 ADHD 

ADHD (Attetion-Deficit/Hyperactivity Disorder) innebär att det finns ett avvikande beteende 

inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet på ett sätt som passar in i 

kriterierna i den så kallade DSM-IV, den amerikanska psykiaterföreningens diagnosiska 

symtomförteckning.  

 

Det finns tre olika typer av ADHD: 

1) ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist. 

2) ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 

3) ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och impulsstyrning3 

 

                                                 
3 Christopher Gillberg, Ett barn i varje klass Om DAMP MBD ADHD. (Stockholm: Cura, 1996), s.22-23. 
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2.2 DAMP  

DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) står för en dysfunktion ifråga om 

aktivitetskontroll och uppmärksamhet, motorikkontroll och perception.4

Alla som får diagnosen DAMP har problem med aktivitetskontroll och uppmärksamhet (AD) 

men inom det motoriska/perceptuella området kan svårigheterna vara antingen motoriska eller 

perceptuella.  

2.3 Diagnoskriterier  

Nedan följer de diagnoskriterier som gäller för ADHD respektive DAMP. Det är dessa som 

utredningsteamen utgår från när de gör en bedömning av ett barn som befaras ha en 

koncentrationsstörning av något slag.  

 

2.3.1 Diagnoskriterier för ADHD enligt DSM-IV 

A. Antingen 1) eller 2) 

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

till en grad som är missanpassad och oförenlig med den utvecklingsnivå som förväntas 

vid den givna åldern på barnet: 

Ouppmärksamhet 

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

yrkeslivet eller andra aktiviteter 

b) Barnet har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar  

c) Barnet verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) Barnet följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas ofta med att 

genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller 

att personen inte förstår instruktionerna) 

e) Barnet har ofta svårt att organisera sin uppgifter och aktiviteter 

f) Barnet undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor) 

g) Barnet tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter  

(t.ex. leksaker, läxmaterial, penna, böcker eller verktyg ) 

h) Barnet är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
                                                 
4 Gillberg, s.18. 
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i) Barnet är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

2) Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet för förelegat i minst sex 

månader till en grad som är missanpassad och oförenlig med den utvecklingsnivå som 

förväntas vid den givna åldern på barnet: 

Hyperaktivitet 

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

stilla 

b) Barnet lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där det 

förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 

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

lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till 

en subjektiv känsla av rastlöshet) 

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

e) Barnet verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på hörvarv” 

f) Barnet pratar ofta överdrivet mycket 

      Impulsivitet 

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

h) Barnet har ofta svårt att vänta på sin tur 

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

eller lekar) 

 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

förelåg före sju års ålder. 

 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symptomen föreligger inom minst två 

områden (t.ex. i skolan/på arbetet eller i hemmet). 

 

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

arbetet/studier. 

 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med 

 8



någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt 

syndrom eller personlighetsstörning)5

 

En brist med ADHD-beteckningen är att hyperaktivitet blir en karakteristisk del av diagnosen. 

Det finns personer med ADHD som inte är överaktiva och även de som är underaktiva. 

Insikten om detta har lett till att man här tagit in ett snedstreck mellan AD och HD. Detta 

markerar att man kan ha uppmärksamhetsstörning och/eller hyperaktivitetsstörning.6

 

2.3.2 Diagnoskriterier för DAMP

Diagnoskriterier enligt Christopher Gillberg och medarbetare 1982, uppdaterade av Magnus 

Landgren och medarbetare 1996: 

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

A. Begåvningsnivå 

Ingen mera påtaglig psykisk utvecklingsstörning, men vissa personer fungerar på 

”särskolenivå” (d.v.s. lägre IQ än vad som förväntas). Begåvningsnivån ofta mycket 

ojämn. 

B. Aktivitetskontroll  

Med aktivitetskontrollproblem menas att barnet har svårt med att reglera aktivitetsnivån så 

att den passar in i det aktuella sammanhanget.7

      Svåra problem i flera olika undersökningssituationer ( t.ex. i hemmet och skolan) med:  

1) Aktivitetskontroll (över-underaktivitet eller båda)  

2) Koncentrationsförmåga (förmåga att rikta in och kvarhålla uppmärksamheten)8 

3) Uppmärksamhet (”…innebär att nervsystemets mottagarfunktioner – helt eller 

delvis medvetet – riktas mot specifika fenomen inom eller utanför den egna 

organismen”)9 

4) Förmåga att sitta still 

Alternativt måttligt svåra problem (i flera olika undersökningssituationer) inom minst två   

av 1), 2), 3) och 4).  

 

 

                                                 
5 Gillberg, s. 24-25. 
6 Ibid,. s.23. 
7 Ibid,. s. 39. 
8 Ibid,. s.42. 
9 Ibid,. s. 37. 
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C. Motorik-kontroll 

Påtagliga svårigheter med grov-eller finmotorik. Barnet har svårt att samordna kroppens 

rörelser på ett smidigt sätt.10

 

D. Perception 

Påtagliga svårigheter med perception. Med perceptionssvårighet menas att barnet t.ex. har 

svårt att identifiera och lokalisera ljudkällor. Svårt att med synen uppfatta former och 

avstånd. Svårt att med fingrarna avgöra form och karaktär hos olika föremål. Svårt att 

bedöma hur nära föremål och andra människor befinner sig.11

 

Man kan dela in DAMP i två grupper: Svår DAMP och Lätt till måttligt svår DAMP. 

För att få diagnosen Svår DAMP skall det finns problem inom samtliga av följande fem 

områden: 

 

1) Aktivitet och uppmärksamhet 

2) Grovmotorik 

3) Finmotorik 

4) Perception 

5) Språk och tal 

 

För att få diagnosen Lätt till måttligt svår DAMP skall det finnas problem inom område 1) 

i kombination med problem inom ett, två eller tre av områdena 2), 3), 4) och 5).12

 

2.4 Definition av speciallärare respektive specialpedagog  

Då vi i vår studie möter både speciallärare och specialpedagoger följer här en beskrivning av 

vad som skiljer dem åt: 

 

Specialpedagog: pedagog som arbetar övergripande och förebyggande mot att undervisningen 

i den mån det går ska ske i klassrummet. De arbetar nära skolans ledning och bedriver 

                                                 
10 Gillberg, s. 48-51. 
11 Ibid,. s.52-54. 
12 Ibid,. s.22. 
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utvecklingsarbete, uppföljning, utvärderingar, arbete med åtgärdsprogram med mera.13 Som 

specialpedagog arbetar du huvudsakligen med klasslärare och arbetslag. 

 

Speciallärare: lärare som ansvarar för specialundervisning, handledning, utvecklingsarbete 

och andra specialpedagogiska arbetsuppgifter inom skolan.14 Som speciallärare arbetar du 

direkt med barnet, exempelvis i smågrupper. 

 

3. Bakgrund  
 

3.1 ADHD/DAMP, hur kom dessa begrepp till? 

Det märktes i början av 1900-talet att barn drabbades av koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och inlärningssvårigheter till följd av epidemisk hjärninflammation. Man utgick 

från att dessa barn hade drabbats av en minimal hjärnskada eftersom de ansågs vara 

normalbegåvade. I och med det föddes begreppet MBD, dvs. minimal brain damage. Efter 

detta ställdes diagnosen MBD på barn som inte passade in av olika anledningar, men där 

överaktivitet var huvudanledningen. Man utgick inte från några särskilda grunder eller 

kriterier när man satte diagnosen. Detta system användes under flera årtionden.15

 

Inom amerikansk barnpsykiatri och barnneurologi användes MBD-begreppet flitigt under 50-

talet. Men under 1960-talet började framförallt engelsmännen känna ett visst tvivel mot 

begreppet och dess betydelse. Det ledde till ett forskarmöte med viljan att ta bort MBD helt, 

men meningsskiljaktigheter uppstod och resultatet blev att bokstaven D (som stod för 

damage) fick betydelsen dysfunction istället. Denna betydelse fanns kvar i minst tjugo år 

till.16  

 

Den engelska barnpsykiatern Michael Rutter kritiserade på flera punkter MBD- begreppets 

trovärdighet och det ledde till att begreppet kom att läggas i skymundan på forskningsnivå. 

Begreppet används fortfarande men i väldigt liten utsträckning. Nu för tiden utgår man från de 

symtom som barnen visar, härav kommer benämningar DAMP och ADHD, men 

                                                 
13Helene Lumholdt ”Specialpedagog – Vad är det?”, 04-09-03 
<http://www.forskolan.net/main.asp?ArticleID=38168&CategoryID=3756&ArticleOutputTemplateID=87&Arti
cleStateID=2> (05-04-01)
14 Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=312499&i_word=speciall%e4rare> 
(05-04-01) 
15 Gillberg, s. 13. 
16 Ibid,. s. 13-14. 

 11

http://www.forskolan.net/main.asp?ArticleID=38168&CategoryID=3756&ArticleOutputTemplateID=87&ArticleStateID=2
http://www.forskolan.net/main.asp?ArticleID=38168&CategoryID=3756&ArticleOutputTemplateID=87&ArticleStateID=2
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=312499&i_word=speciall%e4rare


internationellt sett har man olika åsikter om vilka symtom som är gällande för vilken diagnos 

man ska få.17

 

I USA använder man termen ADHD och i England är ”hyperactivity” den som dominerar, 

båda dessa sätter hyperaktivitet som huvudsakligt symtom. Sverige däremot använder sig 

främst av benämningen DAMP som inkluderar aktivitetskontroll/uppmärksamhetsbrist, 

motoriska samordningsproblem och varseblivnings/inlärningssvårigheter. Detta begrepp har 

inte fått genomslag utanför Norden.18

 

3.2 Utvecklingen av skolans syn på barn med behov av särskilt stöd 

Under senare delen av 1800-talet startade man med utbildning för personer med 

utvecklingsstörning. År 1866 öppnades ett hem för sinnesslöa i Göteborg. Hemmet startades 

av Emanuella Carlbeck och baserades i hög grad på religiöst färgade ideal. Det fanns under 

denna tid i Sverige en vilja att även barn med handikapp skulle få chans att utvecklas och 

förbättras och därmed bidra till sin egen försörjning. Det blev fler och fler sinnesslöanstalter i 

Sverige och i början av 1900-talet startades även hjälpklasser för de barn som var psykiskt 

efterblivna. Så småningom infördes även svagklasser som senare kom att kallas B-klasser. 

Dessa klasser var till för barn som inte passade in i vanliga klasser men inte heller hörde 

hemma i hjälpklasserna.  

 

År 1944 kom en lag om att alla som bedömdes vara ”bildbara” fick rätt till skolgång. 1967 

kom en ny lag om att alla barn med psykisk-utvecklingsstörning oavsett grad fick lagstadgad 

rätt till undervisning. Man tog bort begreppet obildbar ur författningstexterna. De barn och 

ungdomar som tidigare inte haft rätt till undervisning hamnade i träningsskolan. Från och med  

1988 har det skett en successiv kommunalisering, där ansvaret för särskolan har gått från 

landsting till kommunerna.19

 

3.3 Orsakerna till ökningen av elever med behov av särskilt stöd  

Antalet elever i den obligatoriska särskolan har ökat från 8200 läsåret 1992/93 till ca 12500 

1999/00, vilket är en ökning med drygt 50 procent. Man bör nämna att även grundskolans 

                                                 
17 Gillberg, s.14-15. 
18 Ibid,. s. 15. 
19 Skolverket, s. 6-7. 
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elevantal ökade under samma period med ca 18 procent. Både ökningen och andelen elever i 

särskolan skiljer sig mycket mellan kommunerna, även rutiner kring utredningsförfarande, 

mottagningar och behandling ter sig väldigt olika runt om i landet.20

 

Skolverket fick i uppdrag år 2000 av regeringen att undersöka skälen till varför andelen elever 

i särskolan fortsätter att öka. Detta har de sammanställt i rapporten Hur särskild får man 

vara?. Man har byggt rapporten på Skolverkets jämförelsetal, enkäter till landets samtliga 

kommuner samt fallstudier i fyra kommuner och relaterat till två studier, en av Eva Blom och 

en av Magnus Tideman. 

 

De yrkesgrupper som leder utredningarna skiljer sig enormt, men över lag kan man säga att 

pedagoger och psykologer nästan alltid deltar. Man kan se att i de kommunerna som använt 

sig av läkare i utredningen har en lägre ökning av elever i särskolan än de kommuner som inte 

kräver läkarmedverkan.21

 

Särskolans elevgrupp har förändrats säger många av kommunerna. De elever som har ökat är 

barn med autism eller autismliknande tillstånd liksom barn med ADHD/DAMP och andra 

koncentrationssvårigheter. Det har också blivit en överrepresentation av elever med 

invandrarbakgrund.22

 

Ökningen ansågs bero på en kombination av flera faktorer där kommunaliseringen av 

särskolan är en.23 Man motiverade denna övergång med att det skulle leda till ett mindre 

vårdtänkande av särskoleeleverna samt att grundskola och särskola skulle närma sig varandra 

och utvecklingen mot ”en skola för alla” skulle underlättas. Detta bidrog även till att 

rektorerna fick lov att skaffa sig mer kunskap om särskolan och särskolan blev också mer 

accepterad som skolform.24 En annan viktig milstolpe i utformningen av särskolan är en 

försöksverksamhet som startade 1996 där barn inte längre får tas emot i särskolan utan 

vårdnadshavarens medgivande. Accepterar inte föräldrarna får barnet fortsätta sin skolgång i 

grundskolan. Denna försöksverksamhet pågår till juni 2005.25

 

                                                 
20 Skolverket, s.4.  
21 Ibid,. s.19. 
22 Ibid,. s.4. 
23 Ibid,. s.5 
24 Ibid,. s.25. 
25 Ibid,. s.7. 
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Barn som inte uppnår grundskolans mål för att de är utvecklingsstörda eller har en betydande 

och bestående hjärnskada samt barn med autism eller autismliknande tillstånd ska enligt 

skollagen 1 kap.,5§;1kap 16§ tas emot i särskolan. Det finns inga bestämmelser för hur 

besluten ska tas för vilka som skall gå i särskolan men det är vanligast att det grundar sig på 

en pedagogisk, en psykologisk och i vissa fall en medicinsk utredning som bygger på      

DSM-IV. Oftast finns det ingen tvekan om att eleven inte klarar den vanliga skolgången och 

bör istället tillhöra särskolan men det finns många elever som befinner sig mittemellan 

(grundskolan och grundsärskolan) och det är just denna grupp som ökar mest.26

 

En annan faktor som kan ha bidragit till den ökande andelen elever i särskolan kan vara de 

tydliggjorda målen i grundskolans läroplan från 1994. Förr hade läroplanen tydligare ramar 

för hur man skulle uppnå målen vilket kan ha bidragit till att fler elever uppnådde dem. 

Vissa barn har även svårt för det friare, mer självständiga arbetssätt som präglar dagens skola. 

Eleverna har mer ansvar och måste ta fler initiativ. Om detta skriver Anna Blom i rapporten: 

Särskilda elever. Om barn i särskola bedömningsgrunder, ställningstagande och 

erfanenheter,1999.27

 

En annan som har forskat inom kommunalisering av särskolan är Magnus Tideman. I hans 

studie: Normalisering och kategorisering. Om Handikappideologi och välfärdspolitik i teori 

och praktik för personer med utvecklingsstörning, 2000 nämner han förutom ovan nämnda 

tänkbara faktorer till ökningen av särskoleelever att decentraliseringen har gjort särskolan mer 

tillgänglig. Han menar också på att kommunaliseringen har bidragit till att det är fler och 

andra tjänstemän än tidigare som fått ansvar för bedömningen av vem som hör hemma i 

särskolan. Visserligen bidrar också befolkningsökningen med automatik i statistiken. 

Kunskapen kring de ”dolda” handikappen har ökat enormt de senaste åren och det gör att man 

ser fler barn idag än för tio år sedan. Slutsatsen blir enligt Tideman att ökningen av antalet 

barn i särskolan beror främst av ett resultat av nedskärningarna i grundskolan.28

 

Sammanfattningsvis pekar både Skolverkets utvärderingar samt Tidemans studie av 

kommunaliseringen av särskolan på samma utlösande faktorer för ökad andel elever i 

särskolan. (se ovan).29 Blom vill även få med att hennes studie visar på att andra barn än 

tidigare skrivs in i särskolans verksamhet och att intresset för att diagnostisera har ökat och att 
                                                 
26 Skolverket, s.8.  
27 Ibid,. s.9-10. 
28 Ibid,. s.10-11. 
29 Skolverket, s.36. 
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även detta bidrar till denna ökning. De allt större undervisningsgrupperna och en ökad iver att 

skapa homogena grupper och ett lugnare arbetsklimat trots ändrat arbetssätt sätter sina spår 

menar både Blom och Tideman.30

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Christopher Gillberg 

Christoffer Gillberg är professor i barn och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och 

överläkare vid Barnneuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. 

Han har stor erfarenhet genom forskning med barn och ungdomar med olika sorters problem, 

särskilt sådana som kan sammanfattas med begreppet DAMP.  

 

Gillbergs mest kända avhandling är den som är gjord på barn i Göteborg med start 1977. 

Detta är en långtidsstudie där samtliga barn födda 1971 undersöktes av sina förskolelärare vid 

sex års ålder med hjälp av ett frågeformulär (en pilotstudie gjordes 2 år tidigare på barn födda 

1969). Detta formulär identifierade vilka barn som troligen hade problem och vilka som inte 

hade det. Vid sju års ålder undersöktes dessa barn igen av bland annat barnpsykiater, 

barnneurolog, psykolog och sjukgymnast. Man undersökte barnen både i sitt hem och på en 

öppenmottagning för att få sig en uppfattning om problemen yttrar sig olika mellan olika 

miljöer. Denna grupp av experter som genomförde undersökningen hade ingen kännedom om 

vad förskolelärarna hade svarat på formuläret ett år tidigare. Det ställdes efter denna 

undersökning ett flertal diagnoser såsom DAMP, ADHD och MPD (motorisk-perceptuell 

dysfunktion). Det skedde sedan uppföljning av de barn som var födda 1971, både med och 

utan diagnos, av nya expertgrupper som inte kände till tidigare bedömningar vid 10, 13, 16-17 

och 22 års ålder.31

 

Resultatet visade att frekvensen av DAMP var 7,1 % bland de undersökta sex- till 

sjuåringarna men en viss tveksamhet fanns och man angav ett intervall på fyra till sju procent 

för att bättre kunna vara säker på DAMP -förekomsten i Sverige. Detta resultat intygar att det 

finns minst ett barn i varje svensk skolklass som har DAMP. Svår grad av DAMP existerade 

hos ca 1,5 procent medan lätt DAMP var ca tre gånger vanligare. Man såg också att pojkar 

drabbas tre gånger så ofta som flickor.32

                                                 
30 Skolverket, s.33. 
31 Gillberg, s.16. 
32 Ibid,. s.31.  
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Om Göteborgsstudien och hur DAMP och ADHD yttrar sig och diagnostiseras skriver 

Gillberg i sin bok Ett barn i varje klass. Gillberg skriver bland annat i denna bok att genom 

upptäckt av de primära problemen, riktig diagnostik och information så kan graden av 

handikapp reduceras avsevärt. Man kan leva med funktionsstörningen DAMP, men 

förutsättningen är en uppfattning av mekanismerna bakom symtomen och denna uppfattning 

måste komma under de tidiga skolåren om inte tidigare.33 Gillberg beskriver också hur svårt 

det är med aktivitetskontroll för barn med DAMP. Gillberg menar att kapaciteten att kunna 

anpassa sig till den rådande situationen och vara lagom motoriskt aktiv är avgörande för om vi 

kan uppfattas som normal-aktiva eller inte, och det är denna aktivitetskontroll som så ofta 

fattas hos människor med DAMP.34

 

Gillberg poängterar att symtomen som barnen med DAMP visar varierar väldigt mycket från 

ett barn till ett annat så symtombilden är heterogen. DAMP överlappar också flera andra 

diagnoser och ibland kan det vara svårt att fastställa om det är DAMP som överlappar ett 

annat tillstånd som exempelvis dyslexi eller om det är dyslexi som är den huvudsakliga 

diagnosen och DAMP -problemen är minimala.35 Just dyslexi förekommer också hos minst 

hälften av alla barn med diagnosen DAMP och dessa svårigheter upptäcks ofta redan före 

skolstart genom att man kan se att barnet inte har något intresse för ord och bokstäver och 

även en nedsatt förmåga att lära sig bokstäver och ord när man försöker lära dem. Vanligt är 

också svårigheter att med hand och penna kunna bilda bokstäver.36

 

Andra diagnoser som man kan blanda ihop DAMP med och som även kan uppträda parallellt 

med DAMP är depression, Aspergers syndrom (psykiatriskt handikapptillstånd som yttrar sig 

som svårigheter med den sociala förmågan samt ofta med monomana intressen37), tics, 

Tourettes syndrom (tillstånd som karaktäriseras av varierande tics i kombination med läten 

såsom grymtningar eller skällande ljud38), begåvningshandikapp och svårare motoriska 

rörelsehinder.39

                                                 
33 Gillberg, s.72. 
34 Ibid,. s.37. 
35 Ibid,. s.105. 
36 Ibid,. s.78-79. 
37 Nationalencyklopedin 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=119374&i_word=Aspergers%20syndrom> (05-04-18) 
38 Nationalencyklopedin 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330133&i_word=tourettes%20syndrom> (05-04-18)  
39 Gillberg, s.121. 
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4.2 Eva Kärfve 

Eva Kärfve är legitimerad sjuksköterska och docent i sociologi vid Lunds universitet.  

Hon har gått i strid mot den medicinska fokuseringen som vuxit sig så stark vid 

diagnostiseringen av ADHD/DAMP. Hon undrar hur det är möjligt att man helt har bortsett 

från de försämringar som skett i skolvärlden, såsom längre skoldagar, större barngrupper 

mm.40

 

Hennes bok Hjärnspöken kom till för att hon häpnades av det stora antalet barn som 

bedömdes ha DAMP eller ADHD i Gillbergs studie. I boken diskuteras gränsen mellan 

normal och onormal och vem som har rätten att bestämma detta. Enligt skollagen har ett barn 

rätt att få den hjälp och det stöd det behöver. Det ska inte behövas någon diagnos för att få 

denna hjälp. Stöd och hjälp av olika slag har alltid funnits i skolan såsom läsklasser eller extra 

stöd i matte. Har man idag t.ex. en försenad läsinlärning kan det ses som ett tecken på en 

underfunktion i hjärnan och en skolpsykolog kontaktas. Tidigare gav man istället andra 

förklaringar till att ett barn exempelvis inte lärde sig läsa i samma takt som genomsnittet, 

förklaringar som lättja eller ointresse.41

 

Hon har i sin bok granskat den forskning som gjorts i Sverige, och här framförallt Christopher 

Gillberg och Magnus Landgrens studier. Kärfve har även tagit del av den internationella 

forskning som rör detta område. Under granskningen av Gillbergs Göteborgsstudie säger hon 

sig ha funnit brister på fler områden, bl.a. att de mätmetoder som användes inte hade prövats 

på ett större urval barn, diagnoskriterierna som användes föreföll sig ha otydliga 

avgränsningar, det stora bortfallet och faktumet att de djupare undersökningarna bara gjordes 

på en liten grupp och man tog inte heller i beaktning att andra faktorer såsom 

uppväxtförhållanden och skolmiljö kan ha inverkan på uppträdandet hos barnen.42 I 

Landgrens Mariestadsstudie (och även Gillbergs Göteborgsstudie) ser man att de flesta barn 

med diagnos kommer från socialgrupp tre. Varken Landgren eller Gillberg ger någon närmare 

förklaring till detta förutom ”en tänkbar bidragande orsak är icke-optimal ärftlighet”. Kärfve 

tycker att detta är en uråldrig tankegång liksom att de fattiga orsakar deras egen fattigdom.43

 

                                                 
40Eva Kärfve ”DAMP – En fantasiprodukt”, 00-04-04 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0035062B> (05-02-18) 
41 Eva Kärfve, Hjärnspöken DAMP och hotet mot folkhälsan. (Stockholm:Symposion, 2000), s.106-107. 
42 Ibid,. s.70-71. 
43 Kärfve, s.140-141. 
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Kärfve menar att, om barnen med diagnosen DAMP har en medfödd defekt i hjärnan (såsom 

neuropsykiatrikernas tes säger) borde en påvisbar funktionsförändring också vara bevisad, 

vilket inte är fallet. MBD/DAMP -konstruktionen bygger på tre störningar, i uppmärksamhet, 

motorik och perception. Dessa tre komponenter hittar man sällan hos samma barn. Detta 

påstående bygger hon på internationell forskning som hon har tagit del av.44

 

 Hon tycker att om det inte är möjligt att se att det finns någon form av hjärnskada så borde 

det inte heller kunna ställas någon diagnos. En diagnos kan bli till en stämpel för livet, och det 

känns inte rättvist att barn som inte passar in i samhällets syn på hur ett barn ska vara, får en 

sådan stämpel. Att sätta en diagnos på ett barn utan grunder är ett sätt för vuxenvärlden att 

placera de ”onormala” i ett fack, och därmed kan samhället frånsäga sig ansvaret.45

 

Kärfve menar att miljöfaktorer som exempelvis hårda uppväxtförhållanden borde vara den 

huvudsakliga orsaken till att barn får symtomen som går under benämningen DAMP. Hon ser 

DAMP-begreppet som ”ett närmast amöbamässigt tillstånd som kan anta vilken form som 

helst och fås att inbegripa vadhelst man önskar”.46 Hon ser diagnostiseringen som att man 

stämplar personen för att vara dum i huvudet när personen antas ha en störning i hjärnan 

vilket leder till en social död.47  

 

4.3 Den heta debatten om DAMP 

I Sverige har det under några år pågått en väldig tvist om DAMP- diagnosens ”vara eller inte 

vara”. För att lättare kunna förstå och analysera vad de speciallärare/specialpedagoger vi 

intervjuat har för tankar och åsikter om barn med diagnosen ADHD/DAMP, har vi tagit del av 

den debatt som nu pågår.  

 

Gillberg och Kärfve utgör förgrundsgestalterna för de olika riktningarna i denna debatt. 

Gillberg står som förespråkare för diagnostiseringen. Kärfve, kritiserar starkt Gillbergs 

forskning på området och betonar att det inte finns några vetenskapliga bevis för att barn med 

DAMP har någon hjärndysfunktion, vilket Gillberg påstår.  

 

                                                 
44 Kärfve, s.41-42. 
45 Eva Kärfve ”DAMP – En fantasiprodukt”, 00-04-04 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0035062B> (05-02-18) 
46 Kärfve, s.16. 
47 Ibid,. s.93. 
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År 2001 fick Eva Kärfve tillsammans med Thomas Brante vid Lunds universitet ett 

forskningsanslag från vetenskapsrådet för att bl.a. granska Gillbergs Göteborgsstudier.  

22 januari 2003 inleddes debatten mellan de två parterna på DN´s debattsida efter att Kärfve 

hade anmält Gillbergs neuropsykriatiska forskargrupp för misstänkt vetenskaplig orenlighet 

till forskningsetikkommitén i Göteborg och begärde även att få ta del av Göteborgsgruppens 

forskningsmaterial.48

4.3.1 Eva Kärfve med anhängare

Eva Kärfve skriver i artikeln ”DAMP –En fantasiprodukt” att: 

 
Sett ur strikt vetenskaplig synpunkt är begreppet DAMP en fantasiprodukt.  Som sådan har 

den inte fått någon spridning utanför Norden. Trots sina generella anspråk (genetiska 

defekter som ju inte bara kan förekomma i Sverige) svarar DAMP inte mot 

verklighetsbilden i andra västländer. Men hos oss kommer effekterna av DAMP - 

mytologins framgångar att mörkas inte bara hos de enskilda barnen. Samhället som helhet 

kommer att ta skada av att en samhällssyn får fäste som skyller sociala missförhållanden på 

enskilda individer. Det finns all anledning att se upp med en medicinsk praxis, som precis 

som under 30-talet egentligen har som enda syfte att skilja agnarna från vetet. En fortsatt, 

okritisk tolkning av samhällets onda i medicinska termer kommer snarast att underlätta den 

utslagning som hotar en stor del av framtidens befolkning.49  

 

Elisabeth Weissenrieder har arbetat som speciallärare i 25 år och skriver en artikel på 

lärarförbundets hemsida angående debatten. Hon menar på att skolan speglar det samhälle vi 

lever i, där skillnaden mellan fattig och rik och mellan människor med och utan möjligheter 

blir större, man ser upp till folk med stor initiativförmåga och flexibilitet och placerar de som 

inte klarar av det i specialgrupper.50

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Åke Thörn Markus Heilg, ”Forskarsamhället måste värna om förtroendet för vetenskapens auktoritet”, 
Läkartidningen, 100 (2003:11), s.964.
49 Eva Kärfve ”DAMP – En fantasiprodukt”, 00-04-04 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0035062B> (05-02-18) 
50 Elisabeth Weissenrieder ”Vi handikappar en hel generation”, 00-11-15 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0040647B> (05-03-13) 
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Hon refererar även Eva Kärfve med ett citat:  

 
I skolan samsas barn, lärare och övrig personal i en atmosfär som blir alltmer osäker och 

labil. Medan lärare tillåts bli utbrända och gå in i väggen utan att misstänkas ha någon 

genetisk defekt riskerar barn med likartade stressreaktioner att utsättas för en diagnos utan 

täckning. Att starta en klappjakt på de avvikande i tron att de utgör roten till det onda, är 

inte bara felaktigt i största allmänhet. Det är oetiskt.51

 

Håkan Eriksson, neuropsykolog, recenserar Eva Kärfves bok, Hjärnspöken. Han håller med 

Kärfve i hennes grundläggande kritik av diagnostiseringen, han menar att det finns brister i 

neuropsykiatrin och anser ”att de neuropsykiatriska diagnoserna i allmänhet är godtyckliga 

etiketter med dagsländekaraktär”. Han menar dock att för att hon ska nå fram bättre med sin 

kritik så borde hon inte attackera sina ”motståndare” på ett så oprofessionellt och hårt sett.52

4.3.2 Christopher Gillberg med anhängare 

I boken Ett barn i varje klass beskriver Gillberg: ”DAMP orsakas av ärftliga faktorer eller 

skador i hjärnan uppkomna tidigt i utvecklingen”.53

 

En förälder till ett barn med DAMP, vid namn Karin Mossler kritiserar Kärfves åsikt om att –

om DAMP vore en hjärnskada skulle begreppet finnas i flera länder. Karin Mossler menar att 

det finns barn som har både ADHD och motoriska problem både i Sverige och i andra länder. 

Det som skiljer är benämningarna. I Sverige får de den sammanfattande diagnosen DAMP. I 

andra länder får de enligt DSM-IV två diagnoser, ADHD och DCD (Developmental 

coordination disorder). Det är mycket vanligt att perceptionssvårigheter och DCD överlappar 

varandra. ADHD och dokumenterade perceptionssvårigheter kan också utgöra DAMP. I båda 

fallen kombineras barnens bristande impulskontroll med diagnoser som rör 

motorik/perceptionssvårigheter.54  

 

Peder Rasmussen, docent och överläkare vid Barnneuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska 

universitetssjukhuset i Göteborg, är kollega till Christopher Gillberg men ger i artikeln Striden 

                                                 
51 Elisabeth Weissenrieder ”Vi handikappar en hel generation”, 00-11-15 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0040647B> (05-03-13) 
52 Håkan Eriksson ”Kamp om DAMP”, 00-10-05  <http://www.halcon.se/debatt_psyk_karfve.html> (05-03-28) 
53 Gillberg, s.155. 
54 Karin Mossler ”Kärfves Hjärnspöken – 2000-talets häxprocess mot barn, föräldrar och neuropsykriatriker”,  
00-11-23 <http://www.barnneuropsykiatri.org.gu.se/mossler.html> (05-03-20) 
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om bokstavsbarnen på Lärarförbundets hemsida en bild av att det även finns yttre faktorer 

som spelar in i den ökande diagnostiseringen som sker idag. Han säger i artikeln: 

 
Under senare år har kraven i skolan ökat, till exempel när det gäller att eleverna ska ta 

ansvar för sitt lärande. Och det gör ju att ADHD/DAMP är ett större handikapp idag än vad 

det var för bara tjugo-tjugofem år sedan. Det är ett mycket viktigt perspektiv. Jag kan till 

och med tänka mig att gå med på att en del av de barn idag faktiskt behöver en diagnos 

kanske inte behövde den tidigare.  

Jag menar alltså att vi måste akta oss väldigt noga för att det blir så att man inte får någon 

hjälp i skolan om man inte får någon diagnos. Samtidigt betyder en diagnos väldigt mycket 

för att man skall få rätt sorts hjälp, inte bara för barnet utan för hela familjen55

 

Åke Thörn, medicinsk doktor, överläkare och forskningsledare, Norrbottens läns landsting 

håller delvis med Gillberg och hans forskarteam i deras resonemang men anser att de borde, 

istället för att utmåla Eva Kärfve som en ”inkompetent och destruktiv rättshaverist” noga ta 

del av hennes argument, undersöka och bemöta dem med sakskäl baserade i empiriska data. 

Det sätt de har bemött hennes kritik på försvagar tilliten till vetenskapens auktoritet.56  

 

4.3.3 Neutral granskare av debatten  

I artikeln Striden om bokstavsbarnen uttalar sig även Tomas Ljungberg, barnpsykiater och 

forskare inom ämnet etiologi. Han har på uppdrag av Socialstyrelsen gått igenom all litteratur 

som skrivits på området ADHD/DAMP och debatten kring detta fenomen. Meningen med att 

Socialstyrelsen gav honom uppdraget var att de ville ha en utomståendes åsikt om 

problematiken kring ADHD/DAMP. Han har i motsats till expertgruppen med Christopher 

Gillberg i spetsen, kommit fram till att huvudorsaken till ADHD/DAMP inte är en biologisk 

störning utan en samverkan mellan psykosocial stress och biologisk orsakad sårbarhet.57 

Behandlingen bör därför i första hand vara av psykosocial art och neuropsykiatri och 

medicinering bör endast kopplas in när andra behandlingsformer har prövats utan verkan.58

Trots att Ljungberg gick in med en neutral inställning tycks han luta åt Kärfves håll. 

 

                                                 
55 Amelie Tham ”Striden om bokstavsbarnen”, 01-11-02 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0052F4A2> (05-03-10)
56 Läkartidningen, s.965.
57 Amelie Tham ”Striden om bokstavsbarnen”, 01-11-02 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0052F4A2> (05-03-10)
58 Amelie Tham ”Striden om bokstavsbarnen”, 01-11-02 
<http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0052F4A2> (05-03-10) 
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4.3.4 Vilken användning har vi av turerna i debatten? 

De stora skiftningarna i denna debatt visar att det inte finns några entydiga svar på frågorna 

kring ADHD/DAMP. Med denna kännedom kan vi vid intervjutillfällena och vid 

sammanställningen av resultaten dra paralleller mellan respondenternas svar och 

Gillberg/Kärfves åsikter, för att se vilket av dessa perspektiv som speciallärare och 

specialpedagoger har. 

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med åtta speciallärare/specialpedagoger i 

Storstockholmsområdet. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få en djupare inblick i 

hur dessa lärare/pedagoger arbetar med barn med diagnoserna ADHD/DAMP. Med 

kvalitativa undersökningar får man en djupare kunskap än den mer splittrade kunskap man 

kan få när man använder sig av kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden möjliggör ökad 

förståelse för nya fenomen på ett differentierat sätt.59

 

Våra intervjufrågor (se bilaga 1) har en strukturerad form, men under intervjuerna hade vi 

även avsatt tid och utrymme för respondenternas tankar och utlägg. För att underlätta för oss 

själva och även respondenten hade vi delat in frågorna i olika block, vilka var: Läraren, 

Skolans mål, Arbetet med elever med diagnosen ADHD/DAMP, Orsakerna till 

ADHD/DAMP, Barnet och Behandlingsformer. Vi valde en riktad öppen intervju där 

frågeområdenas följd kunde ändras under intervjuns gång, detta för att om respondenten 

spontant började tala om något vi tänkt fråga om senare, brister inte hela intervjuformen.60 Vi 

har valt att inte redogöra för alla svar i intervjuerna utan tagit med de som vi anser viktiga och 

som speglar våra frågeställningar. 

5.2 Litteratursökning 

För att få kunskap om ADHD/DAMP samt den debatt som förs kring diagnostiseringens ”vara 

eller inte vara” har vi läst ett flertal böcker och tidningsartiklar. Dessa har vi funnit genom 

sökning i nätbiblioteket Libris och även sökning i bibliotekskataloger med sökord som 

DAMP, ADHD, Gillberg, Kärfve, barnneurologi, koncentrationssvårigheter. (Bilaga 2) 

                                                 
59 Annika Lantz, Intervjumetodik. (Lund: Studentlitteratur, 1993), s.31. 
60 Lantz, s.65.  
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5.3 Hjälpmedel 

Under intervjuerna hade vi en diktafon till hjälp för att vi båda skulle kunna koncentrera sig 

på respondenten och även vara aktiva lyssnare. En annan fördel med att spela in intervjuerna 

är att man kan gå tillbaka och lyssna på vad som sagts för att inte missa väsentliga delar. En 

nackdel med bandinspelning kan vara att respondenten känner sig obekväm i situationen och 

därför inte svarar lika öppet på frågorna. Detta tror vi dock inte var något problem då vi 

bemöttes av en positiv anda där diktafonen inte verkade vara något hinder för dem. 

5.4 Urval 

Av praktiska skäl, såsom den begränsade tid vi har haft att tillgå, valde vi att söka efter skolor 

på nätet med hjälp av sökorden: grundskola, Stockholm, speciallärare/specialpedagog. 

Därefter kontaktade vi dessa skolor per telefon. De åtta första skolor som tackade ja till 

intervjun besökte vi. Alla utom en av de vi intervjuade var utbildade speciallärare eller 

specialpedagoger. Hur länge de hade arbetat med barn med särskilda behov varierade från två 

till tjugo år. Samtliga av de intervjuade arbetade i grundskolan med barn som går i låg- och 

mellanstadiet och inte är inskrivna i särskolan. 

5.5 Validitet och Reliabilitet 
 
Då studien bygger på endast åtta intervjuer av kvalitativ form, bör man diskutera resultatets 

validitet och reliabilitet. Frågan är om resultatet hade sett annorlunda ut om studien 

genomförts inom ett annat geografiskt område och med fler intervjuer. Vi tror att studien hade 

fått ett annat utslag om den hade utförts på annan plats och med andra respondenter och vi kan 

därmed inte generalisera detta resultat. Vi anser att vår validitet är hög då de i våra intervjuer 

använda begrepp och samband är teoretiskt förankrade.61 Vi har försökt att till varje ny 

intervju gå in med en objektiv ställning och har tagit del av respondentens perspektiv inom 

ämnet. Detta stärker reliabiliteten.62 Eftersom alla respondenter har varit verksamma i 

skolvärlden i många år, både som vanliga lärare och i arbetet med barn med behov av särskilt 

stöd, anser vi att även detta stärker reliabiliteten.   

 

                                                 
61 Lantz, s.73-74. 
62 Ibid,. s.74. 
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6. Resultat av intervjustudie 

6.1 Arbetet med barn som har diagnosen ADHD/DAMP 

Skolornas tillvägagångssätt vid misstänkt diagnos: Speciallärare och specialpedagoger verkar 

hantera frågan på olika sätt. 

 

Specialpedagog: Klassläraren tar upp problematiken under arbetslagsträffar och 

specialpedagogen försöker med sin kunskap komma med idéer om hur man kan underlätta för 

eleven i dess arbetsmiljö och undervisningsstrategi. Här kontaktas även föräldrar som får var 

med att bestämma om vilka hjälpredskap som skall provas, och man gör ett åtgärdsprogram 

för eleven tillsammans. Blir det inte bättre så kontaktas skolhälsovården, där föräldrar, barn 

och skolpsykolog träffas för att diskutera om vidare utredning skall göras. Vill föräldrarna gå 

vidare med utredningen ser skolhälsovård till att remiss skickas till närmsta utredningsteam. 

Innan det har gått så långt att man utför en utredning har man självklart testat och utvärderat 

olika metoder för att underlätta för eleven. 

 

Speciallärare: Klassläraren kontaktar specialläraren och pratar kring barnets problem. Ett par 

gör här en observation i klassrummet för att bättre veta hur stor problematiken är och vad det 

här barnet behöver hjälp med. Oavsett om man har gjort en observation eller ej, så diskuterar 

man om barnet behöver komma ifrån den stora gruppen någon timme i veckan. Vissa har 

redan här kontaktat föräldrar medan andra inte har gjort det.  Ser man ingen förbättring efter 

några veckor sätts ett åtgärdsprogram in i samverkan med föräldrarna. Har man efter ca en 

termin inte sett några framsteg så rekommenderar ofta specialläraren att föräldrarna kontaktar 

skolhälsovården för vidare diskussion om en eventuell remiss till närmsta utredningsteam. 

 

Vissa föräldrar vill inte alls veta av någon vidare utredning (och som vi nämnt tidigare är det 

föräldrarnas val om en utredning ska ske), vilket vissa specialpedagoger/speciallärare tror har 

att göra med att de känner igen sig i barnets beteende och inte tycker att det behövs någon 

vidare utredning då de har klarat sig bra utan. Medan många andra föräldrar anser att en 

eventuell diagnos skulle underlätta både för dem, barnet och skolan. 

 

Mål: Eftersom de barnen vi talade om inte är inskrivna i särskolan så strävar de mot samma 

mål som alla grundskolans elever. De når dock inte alltid ända fram och kan få en mer 

strukturerad och anpassad målsättning, detta gäller främst de barn som går i smågrupper. En 
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speciallärare nämnde att de nationella prov som genomförs av alla grundskoleelever i årskurs 

5 genomfördes istället i årskurs 6. 

 

Åtgärdsprogram: Alla speciallärare/specialpedagoger utom en använde sig av åtgärdsprogram 

till samtliga av sina elever med diagnosen ADHD/DAMP. Denna 

speciallärare/specialpedagog menade att alla elever i behov av särskilt stöd skall ha ett 

åtgärdsprogram men att det slarvades lite med detta på denna skola. 

En speciallärare nämnde att alla som låg efter i något ämne, även om man t.ex. hade varit 

bortrest eller sjuk en längre tid, fick ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är en plan för hur 

undervisningen för det enskilda barnet skall läggas upp samt vilka mål som skall nås de 

närmsta veckorna.  

 

Pedagogik: Samtliga skolor har integrerad undervisning där barnet deltar i den vanliga 

undervisningen med sin klass, men vid behov finns tillgång till specialundervisning i liten 

grupp med speciallärare vissa timmar. På tre av skolorna finns det även smågrupper att tillgå 

om inte den integrerade verksamheten fungerar, dessa barn kan även vara integrerade i några 

ämnen.  

 

Hur mycket specialundervisning som förekommer varierar kraftigt. Vissa 

speciallärare/specialpedagoger tycker att barnen mår bäst av att vistas så mycket som möjligt i 

sin vanliga klass, där fungerar speciallärare/specialpedagoger mer som en handledare för de 

lärare som barnet möter. Medan andra tycker att barnen mår bättre av att arbeta några timmar 

i en lugnare miljö med få elever. 

 

En viktig grund i undervisningen av barn med diagnosen ADHD/DAMP är en strukturerad 

tillvaro där barnen hela tiden är på det klara med vad nästa steg är  ”…struktur, man vet hur 

skoldagen ser ut…”. Ett varierat arbetssätt för barnen där de kan få rör lite på sig mellan 

uppgifterna gör att de orkar hålla fokus. ”Struktur, lugn, är viktigt för dem…, datorer är också  

jättebra medel …eh… jag brukar göra så att de får gå upp och röra sig om de blir rastlös 

alltså om de kanske  börjar med  svenska i ett hörn av rummet sen går de till ett annat…”  

 

Samtliga speciallärare/specialpedagoger tycker att om barnen har något särskilt intresse måste 

man se det som en tillgång som man kan använda för att ”lura” in och dra paralleller till andra 
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ämnen de tycker är mindre roliga. Däremot betonar alla att man bör fokusera på kärnämnena 

engelska, matematik och svenska.  

 

Alla nämner datorn som ett utmärkt hjälpmedel för barnen, de tycker att det är roligt och 

därmed lättare att fokusera. Några har även nämnt hörselkåpor som medel för att skärma av 

och underlätta koncentrationen. Placeringen i klassrummet kan också underlätta för eleven 

berättade några av speciallärarna/specialpedagogerna, sitta långt fram innebär färre intryck 

från klasskamraterna. 

 

6.2 Optimal inlärningssituation för barn med diagnosen 

ADHD/DAMP 

På denna fråga skiljde sig svaren väldigt mycket åt vilket vi försöker åskådliggöra i citaten 

nedan. Någon tyckte att det bästa vore om man satt en lärare med en elev, en annan tyckte 

man skulle variera smågrupper med storklasser. En tredje tyckte inte att det fanns någon 

optimal inlärningssituation då det skiljer sig så från individ till individ. Medan en fjärde talade 

om: 

 
… men jag tänker mig sådär att man först får hjälp av sjukgymnast, det finns jättefina stolar 

man kan ha, olika hjälpmedel, kuddar man kan sitta på. Det finns ju pennor och datorer som 

är liksom anpassade så man försöker ta bort allt som är jobbigt och sen kan man kanske inte 

ha så jättestor klass. Och man har bra lärare som är utbildad och tycker det är kul med de 

här barnen, som tycker om att jobba med dem. Man kan få bra handledning, och …ah… 

men det tror jag. Sen tror jag inte att de ska gå i jättestora skolor. Jag tror att de mår bättre 

av inte sådana här jätteskolor. 

 

En annan nämnde:  

 
… om de börjar med frukost när de kommer till skolan och får snacka av sig lite och får 

rumla av sig energin de har genererat när de gick hemifrån och 2 till 2.5 elev per vuxen är 

nog idealet och det är ju ungefär vad vi har, vi har väldigt lite konflikter också. Flexibel 

klassrumssituation, så om man tröttnat på matten efter 10 minuter så ska det finnas en lärare 

där som fångar upp den och då kan den få andra arbetsuppgifter av läraren.  

 

En speciallärare uttryckte sin tanke såhär: 
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Jag tror ju ändå på att barn mår bra i grupp, för då får de ju förebilder liksom, och se andra, 

men samtidigt kan det ju vara svårt om man är en så stor grupp liksom och sortera de här 

förebilderna för det finns ju också de dåliga förebilderna. Jag vet inte riktigt vad som är 

optimalt inlärningsmässigt. Jag tror ändå på gruppen, det är vikigt. Vid 

specialundervisningar då är det ofta så att de får en till en att man sitter en och en och nöter 

men så har de ju gruppen också va. 

 

Svaren på frågan om det finns någon optimal inlärningssituation skiljer sig väldigt mycket åt 

och man kan inte se någon röd tråd mellan dem och detta symboliseras av de ovan nämnda 

citaten. Svaren tyder på att det finns lika många undervisningsstilar som barn med diagnos.  

 

6.3 Särskilda kännetecken för barn med ADHD/DAMP 

På denna fråga var svaren väldigt spridda. Alla speciallärare/specialpedagoger sa att nästan 

alla med diagnosen ADHD/DAMP är killar men att alla skiljer sig väldigt mycket åt. Några 

nämnde naturligtvis att barnen har svårt att sitta stilla och fokusera en längre tid åt en uppgift. 

En specialpedagog sa:  

 
Jag vet inte, desto mer man lär sig desto mindre vet jag ju, hade du frågat mig för tio år 

sedan hade jag sagt att dessa barn inte kan sitta på stolen. Det är så olika från barn till barn. 

Jag kan bli så irriterad när nån lärare säger att jag har fått en sån elev… Jaha, hur är en sån 

undrar jag då? 

 

En annan specialpedagog ansåg att nästan alla barn med ADHD/DAMP även hade problem 

med läs- och skrivsvårigheter. Det nämndes även av någon att de har svårt att leka och vänta 

på sin tur samt att det kan märkas i barnets rörelsemönster.  

 
… nej, där har jag inte märkt det, det är ju så att jag tycker att jag ser på barnen, på deras 

rörelsemönster många gånger särskilt på DAMP, det tycker jag man ser på barnen särskilt 

på skolgården hur de springer och rör sig det är något som inte stämmer i grovmotoriken.  

[---] …många som har DAMP har svårt med den här fredade zonen, de liksom klättrar upp 

de står inte en bit ifrån utan de går intill i ansiktet såhär… 

 

Svaren visar alltså inte på några generella kännetecken för barn med ADHD eller DAMP utan 

åsikterna varierar kraftigt både när det gäller om det finns några kännetecken och i sådana fall 

vilka.   
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6.4 Positiva respektive negativa aspekter med diagnosen 

ADHD/DAMP? 

Den generella bild som speciallärarna/specialpedagogerna gav var att de själva inte alls var 

intresserade av någon diagnos, de tyckte att alla bör få hjälp med sina eventuella svårigheter 

med eller utan diagnos. ”Jag själv är inte intresserad av nån diagnos, jag ser det som att en 

elev har svårigheter och jag behöver då inte ha nån etikett på dessa svårigheter”. 

 

En specialpedagog sa att ”…i och med en diagnos måste skolan dock skärpa sig och sätta in 

resurser”. Vissa menade att det kan vara bra med en diagnos om man vill få lite extra resurser 

och det krävs nästan för att få komma till en liten grupp. Andra tyckte att det hjälpte dem 

själva om man fick en diagnos på barnet för då vet man mer om hur man kan hjälpa 

honom/henne. En specialpedagog nämnde att många föräldrar kanske vill ha en diagnos för 

att försäkra sig om att deras barn blir sett och att han/hon får den hjälp de har rätt till och 

behöver. Flera av speciallärarna/specialpedagogerna tog upp att viljan att få en diagnos på 

problemen ofta kommer från föräldrarna då de vill ha ett svar på att det inte är deras 

uppfostran som gjort barnet ”stökigt”. Någon nämnde att även föräldrar kan få hjälp i och 

med en diagnostisering, så att de vet hur de kan underlätta för dem hemma. En negativ aspekt 

av att ett barn får en diagnos kan enligt några vara att barnen lär sig utnyttja diagnosen genom 

att skylla på den när de hamnar i olika bekymmer. ”Jag kan ju inte rå för det här för jag har 

ju DAMP…”  

 

6.5 Samhällsfaktorers påverkan 

Klasstorlek: Majoriteten ansåg att om klasserna skulle vara mindre skulle färre barn uppvisa 

tecken på ADHD/DAMP. Men någon hade en annan åsikt: 

 
Nej, tyvärr, det har vi sett här. Vi gick ner från trettioklasser till nästa tjugotvå-

tjugotreklasser och det finns ingenting som visar det, det är nästan tvärtom. Så det det var 

som om kraven, kraven kanske höjs då, jag vet inte, man märker kanske inget speciellt, de 

blir lika tydliga ändå, nästan tydligare. 

 

En annan specialpedagog hade en teori om varför inte den mindre klassen fungerade:  

 
Jag vet inte kanske, det är ju klart att det skulle vara bättre, du är ute efter mindre klasser 

förstår jag, det är klart att det skulle vara bättre men …eh… jag har pratat med nån om det 
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här och han hade kollat nån forskning i Västerås men problemet är att lärarna är vana att 

undervisa såhär 25 styck så man gör likadant ändå, det blir ingen skillnad men däremot om 

man la utbildning samtidigt om hur man möter tio till femton personer, hur man har dialog 

kring det, så skulle det vara en oerhörd skillnad. 

 

Uppväxtförhållande/miljö: Alla utom en ansåg att uppväxtförhållanden har betydelse för hur 

barnen uppträder i skolan. Denna speciallärare var övertygad om att: ”…nej det har det inte, 

jag kan inte se nåt samband…”  De andra tyckte att om man inte får någon uppmärksamhet i 

hemmet är det inte konstigt att man försöker få uppmärksamhet i skolan. En sade: 

 
Det är jag helt övertygad om, det tror jag absolut, det är en del föräldrar vi har haft som 

man tänker, vilken tur de här barnen har som just har de här föräldrarna. Man är olika som 

förälder men som själv har struktur som är jättestrukturerade och förstår att barnen mår bra 

av det. Så finns det de barnen som jag känner att de har det jättejobbigt för det är så kaotiskt 

hemma, det kanske är en jättejobbig skilsmässa och föräldrarna inte kan prata med 

varandra. 

 

Svaren på frågan om uppväxtförhållandets betydelse sammanfattas väl av ovanstående citat 

eftersom de flesta speciallärarna/specialpedagogerna hade en liknande åsikt i frågan. 

 

Skolans struktur: Flera sa att den målstyrda undervisningsstil som man använder sig av idag, 

där man arbetar i projekt, forskar mycket och saknar struktur för hur man når målen bara man 

gör det, leder till att fler barn försvinner. Förr var skolan mer inrutad och faktabaserad, man 

satt i egna bänkar och arbetade under tystnad. Genom detta strukturerade arbetssätt klarade 

sig barn med koncentrationssvårigheter bättre.   

 

Samhället: Majoriteten svarade att skolan är en spegelbild av samhället. Det blir för många 

intryck att ta in för barnen idag, man hamnar lätt i oförberedda situationer och klarar man inte 

av att hantera detta så märks man mycket mer. En lärare uttryckte detta såhär:  

 
Jag tror att den splittrade värld vi lever som samhället ser ut liksom, stora grupper, inte bara 

i klassen, även på fritids, som samhället ser ut får de som har det tufft ännu värre, vi vuxna 

lämnar dem, samhället speglar sig mycket på detta. 

 

 

En annan speciallärare sade: 
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Jag är nästan benägen att tro att det inte bara beror på skolan utan det beror på 

samhällsutvecklingen överhuvudtaget, det blir för mycket stimuli, intrycken är många, det 

blir för mycket vuxenstöd i den vardagliga situationen sen har man varit ute och idrottat 

och kanske själv får käka middag och slänga in nåt i micron, kommer hem vid halv åtta, får 

en snabb reaktion, hur har skolan varit idag då från mamma eller pappa… så jag är inte 

säker på att det bara har med skolan att göra… 

 

Flera pekade på de vuxnas roll i den utveckling som sker, man flyttar idag över ansvaret från 

samhället till barnen, man borde istället se till att vuxna får större kompetens gällande barn i 

behov av särskilt stöd. En specialpedagog förklarade att ”…om de vuxna inte kan se till 

barnens behov så kanske man ska undersöka de vuxna istället!”  

 

6.6 Amfetaminbehandling av barn med ADHD/DAMP 

Samtliga av respondenterna var positiva till amfetaminbehandling när det gällde barn som 

hade så utagerande problem att de annars skadar sig själva eller andra. Alla var restriktiva till 

medicinering men kunde se positiva effekter hos barnen i och med att de blev lugnare och 

därmed kunde bryta negativa mönster. Men alla nämnde att det var otäckt att inte veta de 

långsiktiga biverkningarna av amfetaminbehandlingen, exempelvis vad som händer när 

drogen går ur kroppen och om man blir beroende.  

 

En åsikt om detta var: 

 
Jag förstår debatten, samtidigt så ser jag att det har hjälpt de här så otroligt mycket. De har 

fått bort det här hindret så att säga, de orkar sätta sig ner och följa med. Så att sen samtidigt 

tror jag till skillnad mot USA så är man väldigt restriktiv, man kollar upp det hela tiden. 

Det är inte så att man får pillret så får man leva med det resten av livet utan man försöker 

verkligen, men det är ju som allting annat, det är inte bara det liksom, utan man måste 

hjälpa dem även att klara sig själv utan…  

 

Några nämnde vissa biverkningar de sett, vilka var viktnedgång, hjärtklappningar, trötthet och 

apatiskt beteende. ”Jag ser egentligen inte mer än att de blir lugnare, jag har sett några 

elever som har blivit mycket lugnare att hantera, man kan bryta mönster, sen har jag sett nån 

som har blivit väldigt apatiskt och ser ledsen ut så man tänker sluta med det där så du ser 

glad ut igen.”   
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7. Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur speciallärare/specialpedagoger ser på fenomenet 

ADHD/DAMP. Våra ståndpunkter har varit att undersöka hur speciallärare/specialpedagoger 

arbetar med barn med diagnosen ADHD/DAMP och vilka faktorer de tror spelar in i den 

ökade diagnostiseringen. Vi har tittat på om deras åsikter stämmer överens med de olika 

lägren i debatten kring ämnet.  

 

7.1 Skolsituationen: arbetssätt och inlärning 

Alla speciallärare/specialpedagoger vi intervjuade tog upp att deras elever med 

ADHD/DAMP följde samma mål som de andra eleverna. De flesta hade i minst ett ämne 

målen uppdelade i delmål, för att få en bättre överblick och mer struktur. Detta är något som 

Agneta Hellström stödjer när hon pratar om hur man kan underlätta för barnet genom att lära 

det organisera information och bryta ner det i mindre delar. Hon säger att barn med 

ADHD/DAMP mår bäst om dagen är förutsägbar och välstrukturerad.63 Vi tycker också att 

man ska göra upp rimliga mål för att barnen ska känna att de klarar av uppgifterna, men vad 

händer sedan? Om man redan har börjat rubba på målen i de lägre klasserna hur går det då när 

man kommer upp i högstadiet? Vi tycker att det är lite konstigt att det inte sker någon 

uppföljning av hur det går för eleven när de lämnat mellanstadiet. Hade vi varit 

speciallärare/specialpedagoger så hade vi varit intresserade av att få reda på om vår pedagogik 

fungerat. 

 

Alla barn var integrerade i vanliga klasser i den mån det var möjligt för dem, och vissa hade 

specialundervisning i de ämnen de ansågs inte klara av att ha i helklass. Hur mycket 

specialundervisning barnen hade skiljde sig väldigt mycket åt mellan skolorna. Detta kan dels 

bero på att det är en heterogen symtombild, alltså barnens behov kan skilja så oerhört mycket 

från person till person. Det kan även bero på speciallärarens/specialpedagogens syn på barnets 

behov av liten respektive stor grupp. Vi tolkar det som att de speciallärare/specialpedagoger 

som utbildade sig innan ADHD/DAMP var så utbrett som idag har en smalare syn på 

tillståndet och fokuserar mer på den lilla gruppen än de som har blivit utbildade de senaste tio 

åren som anser att fokus borde ligga på den stora gruppen. Skolsituationen för det enskilda 

barnet skulle kunna vara helt annorlunda om det skulle gå i en annan skola med en annan 

filosofi kring ”barnets bästa”.  

                                                 
63 Vanna Beckman, ADHD/DAMP-En uppdatering. (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 107. 
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Vi tror att det finns mycket att göra i den stora gruppen för att underlätta klassrumssituationen 

för dessa barn, såsom placering i klassrummet, hörlurar för att skärma av osv. Detta eftersom 

barnen så småningom kommer hamna i denna typ av konstellation, om inte i skolvärlden så 

när de lämnat den, vare sig de vill eller inte. Dagens samhälle kräver att man kan fungera i 

stor grupp. Idag behövs större social kompetens än tidigare då man på många arbetsplatser 

arbetar i arbetslag/team. Det är på tapeten att man ska vara flexibel och kunna arbeta med 

många typer av människor. Det är även i den stora gruppen som barnen kan se förebilder i 

andra barn. En specialpedagog nämnde att om man sätter flera barn med ADHD/DAMP i 

samma lilla grupp så kan det ju inte bli annat än kaos, de har då inga ”lugna” förebilder att ta 

efter. Däremot kan det vara betydelsefullt för vissa barn att få lugn och ro att någon eller 

några timmar i veckan vistas i en liten undervisningsgrupp. Målet borde dock alltid vara den 

stora gruppen tycker vi. Barnen kan ofta bara jobba korta stunder med samma uppgift och 

därför är det bra att skapa ”små rum” i klassrummet så barnet lätt kan variera både uppgift och 

plats för hålla koncentrationen vid liv, som t.ex. datahörnan, läsplatsen och den egna platsen. 

Med denna metod kommer barnet också få möjlighet att göra av med lite överskottsenergi 

mellan arbetspassen. Detta skriver Lisbeth Iglum om i boken Om de bara kunde skärpa sig. 

En intressant tanke hon har är att barnet kan få vara klassens vaktmästare för att gå lite 

ärenden eller kanske hjälpa skolans vaktmästare ibland.64

 

Det verkar som om man är ganska överens om att barn med diagnosen ADHD/DAMP är en 

heterogen grupp, det är därför märkligt att så många uttalar sig om att det finns en generell 

optimal undervisningssituation. Om alla är olika så borde det finnas lika många optimala 

undervisningsstilar som barn. Även Christopher Gillberg nämner i sin bok Ett barn i varje 

klass att DAMP har en heterogen symtombild och att symtomen därmed kan variera mycket 

från ett barn till ett annat65 och även att det inte finns något generellt bästa optimala 

pedagogiska rum för barn med DAMP utan det är väldigt individuellt.66 Om nu symtombilden 

och behoven ser så olika ut från barn till barn tycker vi att det är underligt att de får samma 

diagnos överhuvudtaget.   

 

                                                 
64 Lisbeth Iglum, Om de bara kunde skärpa sig!. (Lund: Studentlitteratur, 1999), s.175. 
65 Gillberg, s.74. 
66 Ibid,. s.166. 
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7.2 Kännetecken 

Svaren vi fått fram av resultatet varierar väldigt mycket. De flesta svarade dock att de flesta 

med diagnosen ADHD/DAMP är pojkar som ”inte kan sitta stilla” vilket även Gillberg har 

skrivit om, ”Barn med DAMP har ofta en pirrighet i hela kroppen, som de omöjligt kan 

behärska…67.  Alla speciallärare/specialpedagoger nämnde även att symtombilden skiljde sig 

mycket åt från barn till barn. Vi förvånas inte över att svaren skiljde sig åt så pass mycket som 

de gjorde då man ser till diagnoskriteriernas utformning. De symtom som barnet skall uppvisa 

enligt kriterierna känns ”flummiga” och det finns nog många barn utan behov av särskilt stöd 

som kan passa in i denna symtombild. En speciallärare menade att många barn med 

ADHD/DAMP även hade läs- och skrivsvårigheter vilket speglar Gillbergs syn på Läs-och 

skrivsvårighet i kombination med DAMP. ”Många barn med DAMP har läs- och 

skrivsvårigheter. Majoriteten av dessa har dyslexi. Det betyder att dyslexi förekommer tio 

gånger så ofta vid DAMP (hos hälften av alla) som hos befolkningen i stort.”67 Han skriver 

vidare att ”…sammanlagt har åtta av tio barn med DAMP något slags problem med läsning 

och/eller skrivning.”68 Vi tycker att det är underligt att inte fler än en av de åtta 

speciallärarna/specialpedagogerna vi har träffat har nämnt detta samband om det nu stämmer 

att det är så vanligt förekommande. Vi känner att det inte är överaskande att detta samband 

finns. Vi tycker att förklaringen borde kunna vara så enkel som att om man inte kan 

koncentrera sig så är det inte heller lätt att lära sig läsa. Det samma gäller om man inte kan 

läsa för då är det säkert inte lätt att sitta stilla under en lästimme för ett barn. Om detta skriver 

även Lisbeth Iglum ”Den kanske helt naturliga rastlöshet och irritation, som kan vara en 

följd av att timme efter timme vara tvingad att sitta och lyssna till en undervisning som man 

inte begriper, kan ibland felaktigt tolkas som hyperaktivitet.”69

 

7.3 Positiva/negativa sidor av diagnossättningen 

Speciallärarna/specialpedagogerna vi talade med var inte intresserade av några diagnoser utan 

tyckte att barnen skulle få hjälp ändå, vilket vi tycker är bra. Det känns som att man då lättare 

kan utgå från de svårigheter barnet verkligen har och inte från de svårigheter som följer med 

en diagnos. Det enda skälet till att man ibland ville ha en diagnos var för att få lite extra 

resurser till skolan och att specialläraren/specialpedagogen kunde få på ”papper” vilka behov 

                                                 
67 Gillberg, s.76. 
68 Ibid,. s.78-79. 
69 Iglum, s.55. 
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barnet har. Om detta är fallet utgår man inte från barnets bästa utan ifrån omgivningens bästa 

och att samhället då skjuter ifrån sig ansvaret.  

 
När vi förberedde intervjufrågorna så hade vi en föreställning om att fler skulle nämna 

diagnostisering som ett medel för att få mer ekonomiska resurser. Här blev vi positivt 

överraskade av att inte speciallärarna/specialpedagogerna var de som tryckte på att få en 

utredning. Det var snarare föräldrarna många gånger som denna önskan kom ifrån. Att 

föräldrar gärna vill ha en diagnos kan bero på att de vill få större insikt i barnets problematik. 

Det handlade ofta om att föräldrarna känner igen sig i barnens beteende eller att de ville ha 

bekräftat att det inte är deras uppfostran som är kärnan till problemen. Vi kan förstå att 

föräldrar till barn med grava koncentrationssvårigheter vill få svar på varför de inte kan leva 

ett ”normalt” familjeliv. Däremot hoppas vi att föräldrarna ser på utredning och 

diagnostisering utifrån barnets bästa först och främst, och inte deras eller omgivningens. Detta 

eftersom det varken är de själva eller omgivningen som kommer att ha en ”livslång stämpel”. 

 

7.4 Utlösande faktorer 

När vi frågade speciallärarna vilka faktorer de trodde orsakade att fler barn idag får diagnos, 

så svarade majoriteten av dem att de trodde att uppväxtförhållanden har betydelse, vilket 

också är Eva Kärfves starkaste argument mot diagnostiseringen. Om barnen inte har fått 

någon uppmärksamhet i hemmet så är det inte konstigt att de har behov att synas hela tiden i 

klassrummet. Detta kan tyckas vara lite märkligt om man lyssnar till Björn Kadesjös kapitel i 

boken ADHD/DAMP - En uppdatering. Här nämner han att anledningen till att barn med 

ADHD kommer från familjer med problem är att barnets besvärliga beteende skapar en 

negativ stämning i familjen. Han ser det som att ADHD är roten till problemen och inte 

miljön som barnet växer upp i.70 Han tycker alltså tvärt om mot vad de 

speciallärare/specialpedagoger vi har talat med vilka har kontinuerlig kontakt med barnet och 

dess förälder. Att framstående forskare och doktorer inte tar hänsyn till hur samhället och 

skolan har förändrats under den senaste tiden tycker vi är konstigt.  

 

Många speciallärare/specialpedagoger nämnde även ovanstående förändring och tog upp att 

skolan är en spegelbild av samhället och att ansvaret har flyttats över från samhället till 

barnen vilket är fel. I dagens informationssamhälle blir det så många intryck för barn att vissa 

inte klarar av att sålla bland all information vilket kan leda till att de blir överstimulerade. Förr 
                                                 
70 Beckman, s.96. 
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såg livssituationen annorlunda ut. Man kunde inte som nu ständigt bli nådd och man möttes 

inte ständigt av medias påtryckningar. Per Anders Rydelius, professor i barn- och 

ungdomspsykiatri skriver om detta i en artikel om den stress och det kaos barn utsätts för 

dagligen i dagens samhälle.71

 

På tal om skolans förändring så nämnde många av speciallärarna/specialpedagogerna att den 

målstyrda kursplan vi utgår ifrån idag gör att dessa barn syns mer än förut. Detta låter ju 

konstigt i och med att ADHD/DAMP bygger på en tanke om att det finns en dysfunktion i 

hjärnan, men om den hjärnskadan kan botas genom att ändra undervisningssituationen så 

känner vi att diagnosen sätts lite för lättvindigt. Däremot så tror vi att det finns barn där 

besvären inte kan förbättras genom att ändra undervisningssituationen men att de är en 

mycket mindre grupp än den som finns idag. Vi vill att barnen ska få den hjälp de behöver 

utan en diagnos när det inte finns någon säker grund till den, utan bara kriterier som skulle 

kunna passa in på många barn som har en ”dålig dag”.  

 

7.3 Synen på amfetaminbehandling 

När det gäller frågan om amfetaminbehandling så blev vi överraskade av att samtliga 

speciallärare/specialpedagoger var positiva till detta. De erkände visserligen att de inte hade 

så mycket kunskap om hur behandlingen påverkar kroppen. Det de kunde se var att barnen 

klarade av sin skolsituation bättre än utan behandlingen. Gillberg uttrycker sig om detta i 

boken Ett barn i varje klass: ”Det är ställt utom tvivel att vissa mediciner - framför allt 

sådana med centralstimulerande effekt - har utomordentligt positiva effekter vid DAMP, 

åtminstone om man anlägger ett korttidsperspektiv.”72

 

Såhär i efterhand kan vi känna att vi skulle ha frågat om hur de hade ställt sig till 

amfetaminbehandling om det varit deras eget barn det hade gällt. Vi hade förmodligen fått 

mer tvekande och inte lika självklara positiva svar. Vi ville med denna fråga få fram deras 

personliga åsikt om behandlingsformen men svaren vi har fick hade fokus på samhälle/skola 

vilket inte var vår avsikt. 

 

                                                 
71 ”ADHD, Damp och Ritalin”, 01-10-16 
<www.analyskritik.press.se/rattochsamhalle/adhd%20damp%20ritalin.htm#Damp%20och%20ritalin>  
(05-04-01) 
72 Gillberg, s.170. 
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Många av speciallärarna/specialpedagogerna hade sett vissa biverkningar t.ex. minskad aptit 

och sömnlöshet. Christopher Gillberg påstår att de negativa effekterna är få men att just 

viktminskning och minskat sömnbehov är mycket vanligt förekommande men han menar 

också att dessa problem går att hantera genom korrigering av dosen medicin och även 

doseringstillfällen.73 När vi inte vet så mycket om amfetaminbehandlings egentliga påverkan 

på människokroppen så är det svårt att göra ett ställningstagande till dess ”vara eller icke 

vara”.  

 

Vi får känslan av att svenska läkare idag är förhållandevis restriktiva i utgivandet av 

amfetamin till barn då både speciallärarna/specialpedagogerna menade detta samt att Gillberg 

poängterar det i boken Ett barn i varje klass.74 Däremot skriver läkaren Leif Elinder i Eva 

Kärfves bok Hjärnspöken att gränsen för en låg och säker dosering av amfetamin för barn är 

okänd. Dosen som föreskrivs idag är ingen låg dos då man vet att en vuxen person kan bli 

påverkad av samma mängd.75 Vi tycker att som sista utväg är det ett bra alternativ för barnet, 

om det är så att barnet i annat fall skadar sig själv eller andra. Viktigt är att man hela tiden 

utvärderar och testar att minska dosen och att man provar andra behandlingsmetoder för 

barnet så att man inte bara är nöjd med att problemet är löst för stunden genom denna 

behandlingsmetod. 

 

Det som oroar med amfetaminbehandling till barn, är att man ska släppa på tyglarna mer och 

mer så utvecklingen följer den som sker i exempelvis USA där förskrivningen av amfetamin 

har ökat minst tiofaldigt de senaste tjugo åren.76 Så länge man inte vet hur de långsiktiga 

biverkningarna ser ut så hoppas vi på att man behåller den restriktiva syn som finns idag i 

Sverige. För att överhuvudtaget få skriva ut medicin krävs någon form av diagnos och om det 

är så att diagnoserna DAMP och ADHD existerar mycket p.g.a. man ska få möjlighet att 

skriva ut medicin, så blir man rädd…  

 

7.4 Slutsats 

Synen som speciallärare och specialpedagoger har på ADHD/DAMP är väldigt differentierad. 

Generellt sett kan man se att många av de svar vi har fått har varit relativt svävande, med 

många svar som gått i stilen ”å ena sidan… men å andra sidan…” Detta tolkar vi som att 
                                                 
73 Gillberg, s.171 
74 Ibid,. s.174. 
75 Kärfve, s.227. 
76 Kärfve, s.228. 
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ingen riktigt ”vet” och det speglar även den debatt som pågår idag. De tvetydiga svaren kan vi 

se som ett problem för skolvärlden då man som barn kan få olika behandlingar och 

förutsättningar beroende på vilken skola man går på och vilken lärare man har. I vissa lägen 

ställer sig speciallärarna/specialpedagogerna på Kärfves sida, framförallt i frågan om yttre 

faktorers påverkan på diagnossättningen. När det gäller frågan om amfetaminbehandling av 

barn så lutar de mer åt Gillbergs håll. Generellt kan vi inte se någon gemensam riktning på 

hur speciallärare/specialpedagoger möter barn med ADHD/DAMP utan det varierar kraftigt. 
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7.5 Fortsatt forskning 

Om man skulle vilja utveckla denna studie skulle det vara intressant att få kontakt med Eva 

Kärfve respektive Christopher Gillberg för intervju. Då skulle man både kunna få en djupare 

och mer rättvis bild av deras ståndpunkter än vad vi fått genom mycket ”andrahandsläsning”. 

Intressant vore också att få ta del i en utredning som observatör och inte minst få en chans till 

att intervjua barnen för att få inblick i deras livssituation.  
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Bilagor: 

1. Intervjufrågor 
 
1. Läraren 
 
A.   Kan du berätta lite om dig själv och dina erfarenheter av barn med DAMP alt. AD/HD? 
  
B.   Hur har du fått din kunskap om DAMP och AD/HD? 
  
C.   Har du någon formell utbildning i frågan? 
  
D.   Har du fått någon fortbildning eller dylik av skolan inom område? 
 
 
2. Skolans mål 
  
A.   Kan du berätta lite om särskolans verksamhet, dess arbete kring DAMP alt. AD/HD? 
  
B.   1)Hur ser skolans mål ut för elever med diagnosen DAMP alt. ADHD? 

2)Hur skiljer sig dessa från de generella mål som finns för skolans verksamhet/generella                           
elevmål? 

  
C.   Vilka resurser finns på denna skola? (Hur fördelas de?) 
 
 
3. Arbetet med elever med diagnosen DAMP alt. AD/HD 
  
A.   Kan ni berätta lite om hur ni arbetar med elever som förmodas ha DAMP alt AD/HD? 
  
B.   Hur agerar skolan när en lärare anmäler ett förmodat barn med DAMP alt. AD/HD? 
 
C.   Hur ställs diagnosen för barn som förmodas ha DAMP alt. AD/HD? 
   
D.   Hur bedrivs undervisningen för elever med DAMP alt. AD/HD? 
       
E.   Är eleverna integrerade i grundskoleklasser eller i särskilda klasser?  

(Om särskilda: Finns det något mål att integrera eleverna?, om integrerade: Är eleverna 
integrerade i alla ämnen eller i vissa? Vilka?) 

  
F.   Tycker du att det är bra att det ställs en diagnos på barn med koncentrationssvårigheter?  
(Varför? Finns det nackdelar?) 
  
G.   Finns det möjlighet till extra resurser för barn som avviker i sitt beteende men inte har 
någon diagnos? 
  
H.   Tror du att lärare kan känna att de vill få en diagnos ställd för att de lättare ska få hjälp 
med elever som har koncentrationssvårigheter i klassrummet? 
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I.   Tror du att om elevantalet i de ”vanliga” klasserna skulle vara färre att fler barn med 
DAMP AD/HD skulle kunna integreras? 
  
  
 J.   Hur fungerar kontakten med barnens föräldrar? Hur ofta för ni samtal över barnets 
utveckling? 
  
K.   Utgår ni från något åtgärdsprogram eller dylikt? Hur ser det i sådana fall ut? 
  
L.   Anser du att det finns någon optimal inlärningssituation för barn med DAMP AD/HD? 
(Antal elever, klassrumsmiljö med mera) 
  
  
4. Orsakerna till DAMP alt. AD/HD? 
  
A.   Kan du berätta lite om vad som kännetecknar de barn som får diagnosen DAMP alt. 
AD/HD? 
  
B.   Vilken betydelse tror du olika uppväxtförhållanden har? 
  
C.   Vilken betydelse har skolmiljön? 
  
   
 5. Barnet 
  
A.   Kan du berätta lite om hur barn med DAMP alt. AD/HD beter sig i olika miljöer? 
  
B.   Hur ser du på barnets sociala förmåga (finns det skillnader jämfört med ”vanliga” barn)? 
  
C.   Hur fungerar barnen motoriskt? (Fin och grovmotorik) 
  
D.   Om barnet är duktigt och mer intresserad av ett särskilt ämne får han/hon arbete mer med 
det eller tycker ni att det är viktigare att de får en bred grundkunskap? 
  
  
6. Behandlingsformer 
  
A.   Kan du berätta lite om vilka behandlingsformer som finns för barn med DAMP alt. 
AD/HD? 
  
B   Finns det barn på din skola som behandlas med amfetaminpreparat?  

(Om ja: fungerar det bra? Finns det nackdelar med det?, om nej: Tycker du att sådan 
behandling kan vara nödvändig i vissa fall?) 

  
C.   Finns det ett system för hur du hanterar situationer när barnen tappar kontrollen? Hur 
undviks detta? 
  
D.   Finns det något i behandlingen som du skulle vilja förbättra? 
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2. Käll- och litteratursökning 
 
Vad? 
Dessa ämnesord har vi sökt på: 
 
ADHD, DAMP, diagnos, koncentrationssvårighet/er, barn, neurologi, neuropsykiatri, 
barnpsykiatri, Christopher Gillberg, Eva Kärfve, debatt, Stockholm, grundskola, speciallärare, 
specialpedagog 
 
 
 
Varför? 
Därför har vi valt just dessa ämnesord: 
 
Dessa ämnesord är centrala begrepp i vår studie. När vi sökte information kring exempelvis 
diagnoskriterier använde vi sökorden; ADHD, DAMP, diagnos m.fl. För att få kunskap kring 
debatten använde vi sökord som Gillberg, Kärfve, debatt. För att hitta våra respondenter 
användes sökorden; Stockholm, grundskola, speciallärare, specialpedagog.  
 
 
 
 
Hur? 
Såhär har vi sökt i de olika databaserna: 
 
På Idrottshögskolans bibliotekssait har vi sökt under bibliotekskatalogen samt 
tidsskriftssamlingen. Vi har även sökt i andra bibliotekskataloger såsom Lärarhögskolans och 
Stadsbibliotekets kataloger. Den databas vi har använt oss av är libris.  
Exempel på söksträngar i olika kataloger är: 
Barn DAMP gav 127 träffar 
DAMP Christopher Gillberg gav 8 träffar 
Diagnos ADHD gav 13 träffar 
Stockholm grundskola speciallärare gav 344 träffar 
 
 
 
Kommentarer:  
 
Vi har inte haft några problem med att hitta material till vår studie, vi har mestadels använt 
oss av bibliotekskataloger och sökmotorer på nätet. 
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