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Abstract 
Ellinor Mauritzsson 
 
Minst en i varje klass. En studie om hur man hjälper elever med ADHD/DAMP att 
lyckas i skolan 

 

 
At least one in every class. A study on how to help pupils with DAMP/ADHD to 
school success ? 
                                                                                            Antal sidor:27 

 
Jag har studerat hur man hjälper de elever som har DAMP/ADHD till en bättre chans att 
lyckas med skolan. Jag har både undersökt vad som står om detta i litteraturen och så har 
jag varit ute på två skolor och intervjuat två specialpedagoger och en lärare om hur de 
arbetar med dessa barn. Resultatet blev väldigt olika på de två skolorna. På den ena 
skolan gjorde specialpedagogerna allt för att eleverna skulle klara sig så bra som möjligt, 
medan de elever som hade svårigheter och gick på den andra skolan knappt fick någon 
hjälp alls och fick vara i helklass hela dagarna. Jag har också studerat diagnosernas roll, 
om de är avgörande för om eleverna ska få hjälp eller inte. På skolan där 
specialpedagogerna gjorde allt för att eleverna skulle lyckas så behövdes ingen diagnos, 
på den andra skolan så verkade det inte som om eleverna fick mycket hjälp oavsett om de 
hade diagnos eller inte. Att det var så olika resultat på de olika skolorna kan bero på att 
specialpedagogen där eleverna inte fick så mycket extra hjälp var klassföreståndare för en 
klass, medan specialpedagogen på den andra skolan kunde ägna all sin energi åt de elever 
som hade svårigheter. 
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Bakgrund 

Jag har valt att studera hur man hjälper barn och ungdomar som har DAMP/ADHD för 

att de ska klara skolarbetet så bra som möjligt. Jag har jämfört vad som står i teorin om 

detta ämne och hur det går till ute i verksamheten. Jag har också undersökt 

diagnostiseringens roll, på hur viktigt det är att eleverna har en diagnos för att de ska få 

den hjälp de behöver.  

Christoffer Gillberg (1995 , s. 8) skriver: 

 Vilka följderna blir av att leva med DAMP beror på uppväxtmiljön i 

hemmet, förskolan och skolan. Stress överkrav och otydliga gränser kan 

förvärra symptomen, medan förståelse, uppmuntran och tydlig/konsekvent 

struktur i vardagsmiljön dämpar dem 

 

Jag har tittat på hur man arbetar efter detta ute i skolorna där stressen på eleverna ofta är 

stor med tanke på att alla elever måste uppnå godkänt betyg i grundämnena matte, 

svenska och engelska för att få gå även de praktiska programmen på gymnasiet. 

  

Jag har valt att studera detta ämne för att jag stött på så många som har diagnosen 

DAMP/ADHD både barn och ungdommar och jag har alltid funderat över  hur man bäst 

hjälper dessa elever för att skolan och allt som hör till den ska fungera bättre. 

 

Syfte/problemformuleringar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och belysa hur man som pedagog i  

F-9 skola kan hjälpa elever med DAMP / ADHD där mina problemformuleringar är: 

 * Vad står i adekvat litteratur? 

* Hur ser det ut i praktiken ? 

* Har diagnosen DAMP /ADHD någon betydelse om eleven ska få den hjälp och det stöd 

vederbörande är berättigade till? 

* Hur väl arbetar man ute i de undersökta skolorna gällande Gillbergs (1995) tankar 

angående förståelse, uppmuntran och en tydlig struktur av elevens skoldag? 
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Metod 

Jag har studerat litteratur i det aktuella ämnet och sedan har jag studerat hur det ser ut ute 

i verksamheten och jämfört vad som står i litteraturen med vad som sker ute i praktiken. 

För att få en tydligare bild av hur verksamheten ser ut ute i skolorna när det gäller arbetet 

med elever som lider av DAMP/ADHD intervjuade jag personer med specialkompetens 

inom ämnet, två specialpedagoger och en lärare. Jag har läst all litteratur jag kommit över 

som rör ämnet för att få en så bred bild som möjligt av hur man hjälper eleverna som har 

DAMP/ADHD till att lyckas bättre i skolan. En del av litteraturen gav inte så mycket så 

den valde jag att inte använda mig av i denna undersökning. Den litteratur jag haft störst 

användning av är Susanne Freltoftes bok Att stödja barn med DAMP (1989) och 

Christoffer Gillbergs bok Ett barn i varje klass om DAMP, MBD, ADHD (1997). De 

böckerna stod det en hel del om pedagogiska insatser när det gäller arbetet med barn som 

har DAMP/ADHD. Jag hittade tyvärr inte så mycket material om just de pedagogiska 

insatserna man kan använda sig av när det gäller elever med ADHD/DAMP, vilket var 

synd. Därför blev tyvärr avsnittet om själva funktionshindret större än avsnittet om de 

pedagogiska insatserna. 

 

Det finns två olika metoder att använda sig av när man ska göra en sådan här 

undersökning, en kvantitativ och en kvalitativ. Med den kvantitativa metoden söker man 

den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Den innebär att man försöker mäta, 

verifiera och göra statistiska bearbetningar och där handlar det ofta om att få 

generaliserbara resultat. Med den kvalitativa undersökningen så är man inte ute efter att 

besvara frågorna "hur mycket", "hur många". Det handlar inte om att få generaliserbara 

resultat utan handlar oftast om mänskligt beteende, hur människor agerar i vissa 

situationer (Hartman 2004). För min undersökning är den kvalitativa metoden mest 

lämpad eftersom jag inte vill få fram hur många elever som lider av DAMP/ADHD på de 

olika skolorna utan vill ha reda på hur man hjälper dessa elever ute i skolorna. 

 

Jag har valt att använda mig av intervjufrågor istället för enkäter. Det gjorde jag för att 

det blir mer personligt med en intervju och för att intervjupersonerna har chans att svara 

mer med sina egna ord i en intervju än i en enkät med frågor där man ska kryssa i sitt 
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svar. Före jag gjorde mina intervjuer läste jag om intervju som teknik för att samla 

information ( Patel och Davidson 1991) och fick där lite tips om hur man kunde 

formulera frågorna och annat som var bra att veta. Jag valde att ha öppna frågor där de 

intervjuade personerna fick chans till att svara med sina egna ord och inte så många 

frågor där svaret kunde bli ja eller nej. De frågor som man kunde svara ja eller nej på 

följdes alltid av en följdfråga där den intervjuade fick precisera varför hon tyckte eller 

gjorde som hon gjorde. (För intervjufrågorna se bilaga 3)  

 

Jag valde att använda mig av en bandspelare när jag gjorde mina intervjuer för att kunna 

registrera intervjupersonernas svar så exakt som möjligt. Jag frågade de jag skulle 

intervjua  om det gick bra att jag spelade in intervjun för att få deras tillstånd, annars hade 

jag fått föra anteckningar istället.När jag analysede materialet från intervjuerna gick jag 

först igenom intervju för interju och skrev ner vad jag fått fram och sedan undersökte jag 

likheter och skillnader mellan svaren från de olika intervjuerna. Eftersom jag bara gjorde 

3 intervjuer så vet jag inte om jag fick fram den verkliga bilden av vilken hjälp elever 

med DAMP/ADHD får ute i skolorna. Om jag hade gjort fler intervjuer på fler skolor så 

hade kanske bilden sett annorlunda ut. Jag begränsade mig till att undersöka två skolor på 

grund av tidsbrist 5 veckor är ju inte så lång tid, när man ska göra en sådan här 

undersökning.  

 

Jag valde att intervjua en lärare och två specialpedagog. Eftersom specialpedagogen på 

skola A var klassföreståndare för en klass samtidigt som hon var specialpedagog så valde 

jag att inte intervjua en lärare på den skolan. 

 

Resultatet blev så olika på de skolor jag undersökte och därför har jag valt att kalla 

skolorna skola A och skola B och jag har kallat de specialpedagoger jag intervjuat för 

specialpedagog 1 och 2 och läraren jag intervjuade kallade jag bara läraren. Jag valde att 

inte skriva ut namnet på skolorna och de jag intervjuat, eftersom mitt syfte med denna 

undersökning inte är att hänga ut någon viss skola eller ge någon av de jag intervjuat 

obehag på något sätt.  
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Litteraturgenomgång 

 

Definitioner 

DAMP står för Deficits in Attention, Motorcontol and Perception, den svenska 

översättningen är Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, 

Motorikkontroll och Perception. Sauli Suominen socionom och forskare vid Helsingfors 

Universitet beskriver i sin bok DAMP som en:  

Neurologisk avvikelse som gör så att barnet har svårt att hålla 

koncentrationen och utestänga ovidkommande ljud, är över- eller 

underaktivt, ofta har en klumpig grov- eller finmotorik eller har en 

perceptionstörning  

                                                                                 ( Gravander och Suominen, I998, s. 9). 
 

Christopher Gillberg är professor i barn och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet 

och överläkare vid barneuropsykiatriska kliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 

och han har forskat mycket kring ämnet DAMP. Han skriver att de som har DAMP har 

alla svårt med aktivitetskontrollen och uppmärksamheten sedan har de även svårigheter 

när det gäller det motoriska och det perceptuella (1996). Han skriver vidare att det inte är 

alla som har problem med både motorik och perception, men så många som två av tre har 

svårigheter både med motoriken och perceptionen. De som inte har svårigheter med båda 

delar har oftast bara svårigheter med motoriken. Det är mycket sällsynt att personer med 

DAMP bara har problem med aktivitetskontrollen och perceptionen utan att ha några som 

helst svårigheter med motoriken.  

 

Gillberg delar i sin bok in DAMP diagnoserna i två grupper: Svår DAMP och lätt till 

måttligt svår DAMP. De som har svår DAMP har svårigheter inom alla de 5 områdena 

nedan. De som har lätt till måttligt svår DAMP har svårigheter med område nr.1 och i ett, 

två eller tre av de andra områdena.  

1. Aktivitet och uppmärksamhet 
2. Grovmotorik 
3. Finmotorik 
4. Perception 
5. Språk och tal.      (Gillberg 1996, s. 22). 

Enligt Gillberg (1996) så pekar undersökningar på att minst ett av tjugo barn som börjar 
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skolan har DAMP och att det finns minst en elev i varje skolklass som har DAMP. Enligt 

undersökningarna som Gillberg tittat på så förekom svår DAMP hos ca1,5 procent medan 

lätt DAMP var ca tre gånger så vanligt. Gillberg skriver vidare att tre av fyra elever som 

har DAMP har stora svårigheter med läsning och skrivning och flera av dessa har dyslexi. 

Studierna visar att det är ca tre gånger så många flickor som pojkar som lider av DAMP 

(1996).  

                          

Gillberg skriver att ungefär hälften av alla de  barn som har DAMP  också uppfyller 

fullständiga kriterier för ADHD. Alla barn med DAMP uppfyller minst fyra av de sex 

ADHD symtom som krävs för att få diagnosen ADHD. Däremot har ca hälften av alla de 

som fått diagnosen ADHD för få symtom när det gäller det motoriska och perceptionella 

för att en DAMP diagnos ska kunna ställas (1996). 

 

ADHD står för Attention Deficit /Hyperactivity Disorder och det betyder på svenska 

ungfär uppmärksamhetsbrist med överaktivitet. Gillberg talar om tre olika typer av 

ADHD: 

1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist. 

2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 

3. ADHD med både uppmärksamhetsbrist, överaktivitet och impulsstyrning  

(Gillberg, 1996, s. 23). 

 

ADHD förefaller enligt Gillberg(1996) vara lika vanligt som DAMP, möjligen något 

vanligare. Även ADHD diagnosen är tre till fyra gånger så vanlig hos pojkar som hos 

flickor. 

 

Diagnoser 

Christoffer Gillberg skriver att DAMP och ADHD är medicinska diagnoser som inte kan 

ställas utan medverkan av läkare (1996). Han skriver att det krävs undersökning av både 

läkare och psykolog med stor kännedom om barns och ungdomars normala utveckling för 

att kunna ställa diagnos. Om diagnosen ska ställas under barn- och ungdomsåren omfattar 

undersökningen också samtal med en närstående vårdnadshavare (oftast mamman) som 
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känner till barnets utveckling och beteende. I detta samtal gås även släkthistorien igenom 

för att man lättare ska hitta orsaken till att barnet har DAMP. Detta görs enligt Gillberg 

för att DAMP kan vara ärftligt. Vid detta samtal diskuterar man även hur det var under 

graviditeten och förlossningen  allt för att hitta en orsak till problematiken. 

Läkarundersökningen omfattar sedvanlig kroppsundersökning och en 

motorisk/neurologisk bedömning i vilken det tex ingår att hoppa på ett ben, klippa ut en 

cirkel ur ett papper mm. För de flesta med DAMP/ADHD så är dessa 

undersökningsmoment tillräckligt underlag för att fastställa diagnos, men för andra 

behövs en undersökning med EEG. 

(Diagnoskriterier för DAMP/ADHD se billaga 1 och 2) 

 

När ska man ställa diagnosen ? 

En tredjedel till hälften av alla barn som har DAMP upptäcks enligt Gillberg före 

skolstarten. Orsaken till detta är att familjen sökt hjälp på grund av avvikande beteende 

eller en sen språkutveckling. Oftast ställer man ingen diagnos innan barnet börjar skolan  

(1996). Sauli Suominen skriver att "det viktigaste med en diagnos är att den leder till rätt 

vård och behandling för barnet". (Gravander och Souminen,1998, s.17) 

 

Vad händer efter att barnet fått sin diagnos ? 

Birgitta Andersson beskriver ( 2001) hur olika barn kan reagera på sin diagnos. Hon 

skriver att diagnosen är till stor hjälp för en del barn, där diagnosen leder till kunskap och 

förståelse. Andersson skriver vidare att hon anser att det är viktigt att förståelsen omfattar 

en insikt om att diagnosen är ett namn på barnets svårigheter och problem och inte ett 

namn på barnet. Enligt henne bemöts många personer som har ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder utifrån sin diagnos och hon anser att det kan leda till feltolkningar. 

 

Andersson skriver att en diagnos kan ses som en förklaring på barnets svårigheter och att 

de ofta känns som en befrielse för barnet och dess familj. Hon skriver  också att barnet 

genom sin diagnos kan lära sig mer om sina svårigheter och hur han/hon ska hantera dem. 

Andersson beskriver diagnosen som en: 
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[...] Inträdesbiljett till ett liv med möjligheter att växa och ge personen en 

chans att göra nya vägval i livet (Andersson, 2001, s. 28). 

 

Det finns de som tar diagnosen som en start för att söka hjälp och stöd. Men det är inte 

alla barn som ser diagnosen som någonting positivt. En del elever får det enligt 

Andersson jobbigt i samband med diagnosen, då måste man hjälpa dem att arbeta sig 

igenom det jobbiga och bygga upp en ny identitet utifrån sina starka och svaga sidor. Hon 

tar också upp att en del barn använder sin diagnos som ett "alibi", någonting att skylla på 

och gömma sig bakom.   

 

Birgitta Andersson skriver att det inte medföljer någon bruksanvisning med diagnosen. 

Två  elever som båda har diagnosticerad DAMP har sällan exakt samma svårigheter. 

Andersson skriver att det bakom varje diagnos döljer sig en unik individ och därför måste 

vi alltid utgå från den enskilda eleven. 

 

Missbruk av diagnoserna 

Vanna Beckman skriver om hur diagnoserna kan missbrukas(2001) Hon skriver att 

diagnoserna ibland kan missbrukas på så sätt att läkare ibland känner sig tvungna till att 

ställa diagnos för att ge barnet tillgång till extra stöd och hjälp i skolan. Beckman anser 

att detta missbruk orsakas av att det många gånger krävs en diagnos för att barnen ska få 

extra stöd och hjälp i skolan. En annan form av missbruk av diagnoser som hon tar upp är 

det som  Andersson (2001) också tog upp om att en del barn och även föräldrar gömmer 

sig bakom diagnosen och skyller allt på den så de slipper anstränga sig och ta eget ansvar. 

 

Blir barnet stämplat av en diagnos ? 

Monica Eriksson skriver (2003) att hon ibland stöter på föräldrar som ser det som en risk 

att deras barn ska "stämplas" om de får en diagnos och hellre förnekar problemen. Detta 

kan enligt Eriksson leda till att barnet är mycket förvirrat och inte förstår varför det 

utvecklas problem runt honom/henne. Han eller hon får inte heller samma chans att 

utveckla sitt beteende i en mer normal riktning enligt henne. 
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Pedagogiska insatser i teorin 

Susanne Freltofte  som är dansk psykolog och specialist i barneuropsykologi ger några 

bra  tips om hur man kan arbeta med de elever som har DAMP/ADHD.  Freltofte skriver 

att många barn som har DAMP har lättare för att lära sig om inlärningen kopplas samman 

med konkret, motoriskt arbete, hon anser därför att "Verkstadspräglad" och 

upplevelseorienterad undervisning är bättre än traditionell " papper och penna " 

undervisning. (Freltofte, 1998, s. 63)  Ett annat av hennes tips är att hålla kvar elevernas 

koncentration vid arbetet med stavning genom att väva in orden i en spännande saga. 

Eleverna skyndar sig då enligt Freltofte ofta med att skriva ner ordet för att få höra 

fortsättningen på sagan. Psykolog Freltofte  tycker att man ska lägga in motoriska 

aktiviteter mellan de mer stillasittande aktiviteterna för att öka elevernas koncentration 

och uppmärksamhet. Hon anser att det kan vara bra att ge de elever som behöver en egen 

arbetsplats ett avskiljt hörn där de inte utsätts för så mycket intryck. Eleven ska vid denna 

avskiljda arbetsplats sitta vänd mot väggen med ryggen mot de andra eleverna, detta kan 

enligt Freltofte ge lugn och ro till vissa elever. Barn med DAMP reagerar ofta starkt på 

ljud från omgivningen. Det råd som  Freltofte ger för att avhjälpa detta är att låta eleverna 

lyssna på ljud från freestyle, ljuden bildar en sorts brandvägg som utestänger alla 

omgivningens ljud. Hon skriver att man både kan använda sig av elevernas egna 

favoritmusik eller lugnande ljud som vågskalp, eller fågelkvitter.  

 

Någonting annat man kan tänka på när det gäller undervisningen för dessa elever är enligt 

barneuropsykologispecialisten Freltofte lokalens utsmyckning, som bör vara sparsam. 

Man bör också dra för gardinerna för fönsterna när eleverna ska koncentrera sig så att 

inte saker som sker utanför fönstret fångar elevernas intresse istället för uppgiften de 

håller på med.  Freltofte skriver i sin bok att man kan hjälpa eleverna se skillnad på sina 

böcker genom att klä böckerna i olika färger som tex alla matteböcker i gult, 

svenskböckerna i grönt osv. Enligt Freltofte lär sig elever som lider av DAMP/ADHD  

bättre om de får gå ut och uppleva saker praktiskt, se en film om ämnet, eller höra 

uppläsning från en rikt illustrerad bok där det diskuteras kring alla illustrationer.   

  

Även Gillberg (1996)har skrivit ner råd om hur man ska arbeta för att hjälpa dessa elever.  
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Han skriver att individuell undervisning oftast har stora förutsättningar att ge även de 

elever som lider av de svåraste formerna av DAMP goda kunskaper. Gillberg anser 

vidare att eleverna skulle vinna mycket på om skolan kan erbjuda placering i en liten 

grupp på ca 6-12 elever för de elever som har DAMP. Ett annat råd Gillberg ger är att 

placera elever som lider av DAMP nära läraren i klassrummet om eleven ska undervisas i 

en stor grupp. Placering långt fram, helst längst fram gör enligt Gillberg så att eleven inte 

distraheras av vad andra elever gör. Läraren har också lättare för att uppmärksamma 

koncentrationssvackor, missförstånd och andra svårigheter när eleven sitter nära läraren. 

 

Lisbeth Iglum norsk specialpedagog skriver även hon i sin bok Om de bara kunde skärpa 

sig om hur man kan hjälpa de barn som har DAMP/ADHD i skolan (Iglum, 1999). 

Lisbeth Iglum anser att det är viktigt att motivera eleverna och hon har många tips på hur 

man motiverar eleverna. Ett av hennes tips är att ta reda på vad eleverna är intresserade 

av och ta vara på detta i undervisningen. Ett annat tips hon ger är att presentera nytt stoff 

i små mängder så att man ger eleverna större förutsättning för att lyckas. Iglum anser 

också att allt nytt stoff ska presenteras på tu man hand för den enskilde eleven så att 

eleven känner igen sig när läraren berättar om det nya för gruppen. 

 

Empiriska resultat 

 

Intervju på skola A med speciallärare 1 

Skola A är en stor f-9 skola och där är alla är klassföreståndare för klasser även 

specialpedagogerna har sina egna klasser. Specialpedagog 1 bedömer att är de ca 1-2 

elever i varje klass har DAMP/ADHD. På skola A har de ingen enskild undervisning för 

de elever som har DAMP/ADHD utan alla går i helklass i de flesta ämnen. I matte delar 

de dock upp dem så de svagare kan få extra hjälp och så de kan få arbeta utifrån sin egen 

nivå. Specialpedagog 1 säger att de ibland delar in dem i grupper och då brukar de 

försöka sätta svaga elever tillsammans och sedan hjälper de den gruppen lite mer. Hon 

anser att alla elever behöver lugn och ro i skolan, inte för mycket  stress och överkrav 

alltså. Specialpedagog 1 säger att hon tidigare gjort en avskiljd arbetsplats åt en elev som 

hon hade, men i den klass hon har nu anser hon inte att någon elev behöver en avskiljd 
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arbetsplats. Eleverna får själva välja var de vill sitta i klassrummet. Klassrummet ser ut 

som de flesta klassrum brukar göra med bänkar i rader om två eller tre och väggarna är 

fyllda av färgglada teckningar och affischer. 

 

På skolan A använder de sig inte av några pedagogiska hjälpmedel. De elever som har det 

extra svårt kan dock få lite lättare läromedel. Specialpedagog 1 anser att diagnoser är 

viktiga för familjen och för läraren för att de ökar förståelsen. Hon tycker att diagnosen är 

viktig även för eleven om den leder till att man kan hjälpa eleven på ett bättre sätt, så att 

diagnosen inte bara blir en "stämpel" som sen inte leder någon vart.  

 

Elever har tidigare fått ha extra slöjd och hemkunskap för att få arbeta mer praktiskt men 

får de inte längre pågrund av besparingar. Specialpedagogen har dock ofta motoriska 

aktiviteter som tex: rim och ramsor och sånger med rörelser mellan de stillasittande 

aktiviteterna för det tycker hon alla elever behöver, inte bara de som har DAMP/ADHD. 

Hon tycker inte att skolan klarar att ge elever allt de behöver på grund av alla de 

neddragningar som görs inom skolan.  Hon tycker att det hade varit bra om hon kunnat 

dela upp eleverna i små grupper lite oftare vilket hon känner att hon inte kan göra nu på 

grund av för få resurser. 

(Intervjufrågor se bilaga 3) 

 

Intervju på skola B med speciallärare 2 

Skola B är en lite mindre f-6 skola, där specialpedagogerna inte är klassföreståndare för 

en egen klass utan bara arbetar med de elever som behöver extra mycket hjälp. 

Specialpedagog 2 säger att de inte har så många elever som fått diagnosen 

DAMP/ADHD, men de har flera elever som inte är utredda där de kan se tecken på att de 

har DAMP/ADHD. Lokalen där de arbetar är liten men mysig. I mitten av rummet står ett 

runt bord där hon kan sitta med några elever om de ska göra någonting gemensamt. Det 

är två datorer i rummet som de har pedagogiska inlärningsprogram på som eleverna kan 

använda sig av. I ett hörn av rummet har de avskärmat en arbetsplats där brukar en av 

eleverna sitta och arbeta, han kan enligt specialläraren koncentrera sig bättre om han får 

sitta lite för sig själv. Väggarna är tomma, de har valt att inte hänga upp tavlor och annat 
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som kan störa barnens koncentration. Specialpedagog 2  berättar att de utformade lokalen 

som den ser ut för att den ska vara så bra som möjligt för eleverna.  När de arbetar så har 

de en liten grupp med elever med blandade svårigheter. Om eleverna är oroliga och har 

svårt att koncentrera sig får de gå iväg och hoppa på en studsmatta eller hoppa hopprep 

ett tag. De elever som har extra svårt att sitta still, får sitta på en sorts kudde med små 

kulor i, de har också lutande plan på skrivborden, allt för att göra det enklare för eleverna 

att koncentrera sig. 

 

Specialpedagogen tycker att det är mycket stress i dagens skolor och hon säger att de 

försöker att inte stressa dessa barn. Stressar man dessa barn så faller allt, då kan dessa 

barn inte koncentrera sig överhuvudtaget. För att barnen inte ska bli stressade så 

förbereder de barnen på vad som ska hända i förväg, de ställer lägre krav från början och 

ökar på kraven efter hand. Har man lägre krav så har eleverna enligt specialläraren större 

chans att lyckas och dessa elever behöver verkligen få känna att de lyckas med någonting 

för de har ofta många misslyckanden bakom sig.  

 

De använder sig av en hel del pedagogiska hjälpmedel på skola B. En del av de 

pedagogiska hjälpmedlen de använder sig av har jag redan tagit upp som t.ex: 

pedagogiska  inlärningsprogram på datorerna, kuddar på sitsarna för de elever som har 

"myror i rumpan", lutande plan på skrivbordet, sedan använder de sig även av  special 

pennor som det är lite mer tyngd i än i vanligare pennor, bok + band där eleverna kan 

lyssna på en bok och samtidigt följa med i boken, freestyle där eleverna får lyssna på sin 

egen musik så att de stänger ute alla omgivningens ljud.   

 

Specialpedagog 2 anser att utredningar är viktiga för eleverna och inte minst för 

familjerna. Hon anser också att det är viktigt att man upprättar åtgärdsprogram 

tillsammans med föräldrar och barn. Första utvärderingen av åtgärdsprogrammet bör ske 

redan efter några veckor, så man så fort som möjligt kan ändra på det som inte fungerar 

tillfredsställande. Hon anser också att det är viktigt att man bestämmer tillsammans med 

föräldrarna vilken information som ska gå ut till personalen. Enligt henne så behöver inte 

barnen ha en diagnos för att få hjälp på skola B, de hjälper de elever som behöver hjälp 
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oavsett om de har diagnos eller inte. Hon tror att det är svårare att få hjälp när man 

kommer upp på högstadiet om man inte har en diagnos.  

 

Specialpedagogen berättar att det handlar mycket om att se alla elever, dessa elever har 

ett extra stort behov av att bli sedda och få beröm när de lyckas. Hon anser också att det 

är viktigt att man har få men mycket tydliga regler för dessa barn och att man håller på 

dessa regler och inte viker en tum. Någonting annat som enligt henne är otroligt viktigt är 

att man stannar upp och reflekterar, frågar eleverna hur det gick för dem att lösa 

uppgiften och hur de skulle kunnat göra istället. Hon tycker också det är viktigt att 

utvärdera tillsammans med eleverna varje vecka, hur de tycker att veckan varit, vad de 

gjort och om de lärt sig någonting nytt. Eleverna är i den mindre gruppen mest när de 

arbetar med svenska och matte. Läromedlet är mycket förenklat och förstorat så att 

eleverna har lätt för att läsa och förstå.  

 

Specialpedagog 2 anser att de skulle kunna ge dessa barn ännu mer om inte 

neddragningarna inom skolan var så stora. Hon hade velat ha fler pedagogiska 

hjälpmedel och även en till specialpedagoger, de är för tillfället två specialpedagoger på 

skolan och en till skulle kunna göra så att de skull kunna ge dessa elever ännu mer. 

(Intervjufrågor se bilaga 3) 

 

Intervju på skola B med en lärare 

Läraren berättar att hon haft flera elever genom åren som både varit diagnostiserade och 

odiagnostiserade. Hon låter de elever som har DAMP/ADHD välja lite själv var de ska 

sitta i klassrummet och med vem de ska sitta, men hon försöker styra lite så att eleven 

sitter så långt fram som möjligt i klassrummet. Detta underlättar enligt henne både för 

eleven och för henne som lärare. Hon säger att eleverna blir lugnare och tryggare när de 

får sitta med den de vill och där de vill, det blir mindre spring i klassrummet då och för 

henne som lärare är det enklare på det sättet att se när eleven inte hänger med eller om 

koncentrationen håller på att tryta så att hon snabbt kan fånga upp eleven innan det är 

försent. Läraren säger att hon inte kräver lika mycket från dessa elever som hon gör av 

andra elever.  
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Läraren tycker att det är viktigt att man uppmärksammar dessa elever både när de lyckats 

bra med någonting och när de lyckats mindre bra. Om någonting gick mindre bra är det 

bra att fånga upp eleven och diskutera med honom eller henne om vad han/hon kan göra 

för att kanske lyckas bättre nästa gång.  

 

Läraren berättar att de elever som har DAMP/ADHD ibland får gå iväg och ha extra slöjd 

för att få arbeta mer praktiskt, hon har även motoriska aktiviteter ibland mellan de mer 

stillasittande aktiviteterna när hon ser att eleverna börjar bli trötta och förlora 

koncentrationen. Varje dag innan lunch går hon på en promenad med hela klassen för att 

de ska röra lite på sig och för att de ska få frisk luft så de får nya krafter till lektionerna 

efter lunch.  Hon tycker att det är bra att eleverna får extra hjälp av specialpedagogerna, 

för dessa elever behöver sitta i en mindre grupp ibland där de kan få arbeta ännu mer 

individuellt och där de kan få ännu mer hjälp och stöd än det hon kan ge. Läraren  tycker 

att diagnoser är viktiga så länge de leder till någonting positivt för eleven och dess familj. 

(Intervjufrågor se bilaga 3) 

 

Diskussion 

Christopher Gillberg (1996) menar  att individuell undervisning oftast har stora 

förutsättningar att ge även de elever som lider av de svåraste formerna av DAMP goda 

kunskaper och han ansåg att eleverna skulle vinna mycket på om skolan kunnat erbjuda 

placering i en liten grupp på ca 6-12 elever för de elever som har DAMP. På skola B så är 

de elever som har DAMP/ADHD i en liten grupp där de får mer individuell undervisning 

några lektioner/dag. På skolan A däremot så är dessa elever i helklass hela dagarna, de får 

bara arbeta i en mindre grupp någon enstaka gång 

 

Ett annat råd Gillberg (1996) ger är att placera elever som lider av DAMP/ADHD nära 

läraren i klassrummet om eleven ska undervisas i en stor grupp. Placering långt fram, 

helst längst fram gör enligt Gillberg så att eleven inte distraheras av vad andra elever gör. 

Läraren har också lättare för att uppmärksamma koncentrationssvackor, missförstånd och 

andra svårigheter när eleven sitter nära läraren. 
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Detta var något som läraren som jag intervjuade hade tagit fasta på. Hon låter de elever 

som lider av DAMP/ADHD välja själv var de ska sitta i klassrummet och med vem, men 

hon försöker ändå styra lite så att eleven sitter så långt fram som möjligt i klassrummet. 

Hon tycker att eleverna blir lugnare och tryggare när de får sitta med vem de vill och var 

de vill och hon tycker också att det blir enklare att se när eleven inte hänger med eller om 

koncentrationen håller på att tryta när eleven sitter långt fram. Även på skola A så får 

eleverna välja själva var de vill sitta, men där vet jag tyvärr inte om läraren går in och 

styr någonting och försöker få de elever som har svårigheter långt fram eller inte. 

 

Freltofte (1998) menar att många barn som har DAMP har lättare för att lära sig om 

inlärningen kopplas samman med konkret, motoriskt arbete. Hon anser att 

"verkstadspräglad" och upplevelseorienterad undervisning är bättre än traditionell " 

papper och penna " undervisning (Freltofte, 1998, s. 63)  . Detta arbetar de inte så mycket 

med varken på skola A eller B , undantaget var att eleverna på skola B får ha extra slöjd  

något som de också haft innan på skolan A men det får de inte längre pågrund av 

besparingar. 

 

Ett annat tips som Freltofte gav (1998) var att man skulle lägga in motoriska aktiviteter 

mellan de mer stillasittande aktiviteterna för att öka elevernas koncentration och 

uppmärksamhet. Detta är någonting som görs på båda skolorna. På skola B görs det både 

i den lilla gruppen och i helkass. Freltofte anser också i sin bok  att det kan vara bra att ge 

de elever som behöver en egen arbetsplats ett avskiljt hörn där de inte utsätts för så 

mycket intryck. Detta är också någonting man använder sig av vid behov på båda 

skolorna. Freltofte tyckte man skulle låta eleverna lyssna på freestyle när de arbetar, för 

att stänga ute omgivningens alla ljud som kan störa elevernas koncentration. På skola B 

låter man eleverna göra detta, men inte på skola A.  

 

Freltofte skriver (1998) att lokalens utsmyckning bör vara sparsam och att man bör dra 

för gardinerna för fönsterna när eleverna ska koncentrera sig så att inte saker som sker 

utanför fönstret fångar elevernas intresse istället för uppgiften de håller på med. På skola 

B var rummet  där eleverna sitter i när de är i den lilla gruppen sparsamt utsmyckat, 



 18 

väggarna var tomma och de hade valt att ha det så just för att eleverna skulle kunna 

koncentrera sig bättre. Den lokalen har bara ett litet fönster men de hade inte dragit för 

gardinerna för fönstret för att bibehålla elevernas koncentration, men däremot satt ingen 

av eleverna vänd direkt mot fönstret. I klassrummen både på skola A och B var väggarna 

fulla av färglada teckningar och affischer och fönstrena var många och inte fördragna. I 

klassrummen finns mycket mer saker som stör koncentration därför borde eleverna få 

vara största delen av dagen i en mindre grupp, men lektioner i helklass är också viktiga 

för gemenskapen med kamraterna i klassen.  

 

Specialpedagog 2 tyckte att det är mycket stress i dagens skolor och hon sa att om man 

stressar dessa barn så faller allt, då kan dessa barn inte koncentrera sig överhuvudtaget. 

För att barnen inte ska bli stressade så förbereder de på skola B barnen på vad som ska 

hända i förväg. På skola B ställer de lägre krav från början och ökar på kraven efter hand 

för att ge eleverna en större chans att lyckas. Även specialpedagog 1 som arbetar på skola 

A anser att eleverna behöver lugn och ro i skolan, inte för mycket  stress och överkrav. 

Jag tycker att det är bra att specialpedagogerna på skola B förbereder eleverna på vad 

som ska hända i förväg och att de har lägre krav från början som de sedan ökar på 

efterhand eleven utvecklas. Det enda man får tänka på när man ställer lägre krav från 

början är att man inte får lägga kraven alltför lågt från början för om det är för lätt så de 

inte får någon utmaning alls så är risken stor att eleverna blir uttråkade och omotiverade 

till att fortsätta jobba. Det bästa är att lägga kraven på en lagom låg nivå, det svåra är att 

hitta den där lagom låga nivån. Ett sätt man kan kolla upp om man har satt lagom låga 

krav för att ge eleverna större chans att lyckas är att göra som de gör på skola B och 

stanna upp och reflektera, frågar eleverna hur de tycker att det känns  att jobba som de 

gör. Att utvärdera veckan som de också gör på skola B är också någonting som man kan 

göra för att få reda på vad eleverna tycker om undervisningen och då får man veta vad 

man kan förändra för att undervisningen ska bli ännu bättre. 

 

På skola B använder de sig av en hel del pedagogiska hjälpmedel tex:  pedagogiska  

inlärningsprogram på datorerna, kuddar på sitsarna för de elever som har "myror i 

rumpan", lutande plan på skrivbordet och  special pennor som det är lite mer tyngd i.  
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Bok + band är någonting annat de använder sig av så att eleverna kan lyssna på en bok 

och samtidigt följa med i boken.Eleverna får också lyssna på sin egen musik i  freestyle 

för att stänga ute alla omgivningens ljud, så att de lättare kan koncentrera sig på det de 

ska göra. Inlärningsprogrammen på datorn anser jag är väldigt användbara om de 

används på rätt sätt så eleven verkligen lär sig någonting av dem och de måsste såklart 

också vara på rätt nivå, varken för lätt eller för svårt. Bok + band är någonting jag också 

tycker är ett bra hjälpmedel så länge det används på rätt sätt så eleven verkligen följer 

med texten i boken och inte bara lyssnar på uppläsningen för då går ju hela vitsen med 

bok + band om intet. Freestyle kan nog vara bra för vissa elever, men andra kan nog få 

ännu svårare att koncentrera sig om de får lyssna på musik. Det är viktigt att man ser till 

varje enskild elevs behov när det gäller de pedagogiskahjälpmedlen. Det som fungerar 

jättebra för en elev kanske inte fungerar alls för en annan. På skola A använder de sig inte 

av några pedagogiska hjälpmedel de elever som har det extra svårt kan dock få lite lättare 

läromedel.  

 

De jag intervjuat är alla överens om att diagnoser är viktiga så länge de leder till 

någonting positivt för eleven, så att den inte bara blir till en "stämpel" som inte leder 

någon vart. Specialläraren på skola B ansåg att utredningar är viktiga för eleverna och 

inte minst för familjerna och att det är att det är viktigt att man upprättar åtgärdsprogram 

tillsammans med föräldrar och barn. Enligt henne så behöver inte barnen ha en diagnos 

för att få hjälp på skola B, de hjälper de elever som behöver hjälp oavsett om de har 

diagnos eller inte. Med tanke på vad Vanna Beckman (2001) skriver om att diagnoserna 

ibland kan missbrukas på så sätt att läkare ibland känner sig tvungna att ställa diagnos för 

att ge barnet tillgång till extra stöd och hjälp i skolan. Många gånger krävs det en diagnos 

för att barnen ska få extra stöd och hjälp i skolan så är det bra att vissa skolor hjälper 

elever även om de inte har fått någon diagnos. 

 

Det är viktigt att motivera eleverna. Enligt speciallärare 2  handlar det om att se alla 

elever och ge dem beröm när de lyckas. Någonting annat som enligt henne är otroligt 

viktigt är att man stannar upp och reflekterar, frågar eleverna hur det gick för dem att lösa 

uppgiften och hur de skulle kunnat göra istället för att resultatet skulle bli om möjligt 
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ännu bättre. Läraren  påtalade vikten av att man uppmärksammar dessa elever både när 

de gjort lyckats bra med någonting och när de lyckats mindre bra. Om någonting gick 

mindre bra är det viktigt att fånga upp eleven och diskutera med honom eller henne om 

vad han/hon kan göra för att kanske lyckas bättre nästa gång enligt henne.  

 

Båda speciallärarna ansåg att de kunnat göra mer för dessa barn om inte neddragningarna 

inom skolan var så stora. På skola B hade man velat ha fler pedagogiska hjälpmedel och 

även en till speciallärare för att kunna ge dessa elever ännu mer. På skolan A ville man 

kunna dela upp i mindre grupper oftare vilket specialläraren kände att hon inte kan göra 

nu på grund av för få resurser. 

 

Avslutande reflektioner 

Det jag har undersökt i detta arbete är hur man bäst hjälper elever med DAMP/ADHD. 

Vad som står i litteraturen och hur det ser ut i verkligheten ute i skolorna när det gäller 

detta. Jag har också tittat på det här med diagnostiseringen hur viktig den är enligt teorin 

och enligt de pedagoger jag intervjuat ute på fältet. Jag intervjuade en speciallärare på en 

f-9skola, en speciallärare på en f-6skola och en lärare som arbetar på 

f-6skolan. Resultatet av intervjuerna blev överraskande nog väldigt olika. Jag hade tänkt 

mig att de arbetade på ungefär samma sätt på de olika skolorna när det gäller elever som 

har DAMP/ADHD men skillnaderna var otroligt stora.  

 

Personalen på den mindre skolan sade sig göra allt de kunde för att hjälpa dessa barn för 

att de skulle lyckas så bra som möjligt, medan den större skolan knappt hjälpte dessa 

elever alls förutom lite lättare läromedel och en mattegrupp där de fick arbeta mer 

individuellt i sin egen takt. På den mindre skolan var eleverna som har DAMP/ADHD 

antingern de var diagnostiserade eller inte i en mindre grupp några lektioner varje dag, på 

den stora skolan satt de i klassrummet med 20-25 klasskompisar hela dagarna. Eftersom 

dessa elever har svårt för att koncentrera så anser jag att det är hemskt att de ska behöva 

sitta i en sådan stor grupp hela dagarna. Frågan är hur mycket dessa elever egentligen lär 

sig när de får sitta i den stora gruppen med en massa störmoment omkring sig. 
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Jag anser att barn som har dessa svårigheter har stora möjlighet att klara sig bra om de 

går på en skola som arbetar som skola B( den mindre skolan) gör, men går de dessvärre 

på en skola som arbetar som skola A är risken stor att skoltiden blir ännu ett 

misslyckande  för dem. 

Jag tycker att det är självklart att låta dessa elever få individuell undervisning så att de får 

en större chans att lyckas och så att risken att misslyckas minskar. Jag har funderat på 

varför det  på skolan A är så att eleverna som har svårigheter inte får den individuella 

undervisning de så väl behöver. En av orsakerna kan vara att även speciallärarna är 

klassföreståndare för en klass där, så att de inte hinner  arbeta lika mycket med de elever 

som har speciella behov. Är detta ännu ett spår efter indragningarna i skolan, eller är det 

bara så att ledningen på skolan har bestämt att de ska arbeta så ?  Jag hoppas att det inte 

är neddragningarna inom skolan som har gjort så att eleverna med dessa svårigheter 

måste gå i helklass hela dagarna. Om det nu är neddragningarna, är då specialläraryrket 

ett utdött yrke om några år? Specialpedagogerna behövs ute i skolorna. De elever som har 

DAMP/ADHD eller andra svårigheter behöver dem och även vi lärare behöver dem, för 

vi kan inte ge dessa elever allt de behöver utan deras hjälp. 

 

 Jag anser att man inte kan lägga hela ansvaret på hur eleven lyckas i skolan på skolan 

och de resurser och hjälpmedel som skolan har. Det största ansvaret ska  enligt mig ligga 

hos eleven själv och dess föräldrar. För att dessa elever ska lyckas behöver föräldrarna 

och eleverna lägga ner mycket tid och energi på skolarbetet på fritiden, med stöd från 

skolan. När det gäller diagnostiseringar som jag också har tittat på i denna undersökning 

så hade alla pedagoger jag pratade med samma syn som jag, att diagnoserna är viktiga så 

länge de leder någon vart och inte blir till en "stämpel" för barnet, samma sak stod också i 

den litteraturen jag läste.  

 

När man tittar på resultatet på min undersökning kan man se  att hur mycket hjälp man 

får och vilka möjligheter man har för att lyckas med skolan beror på vilken skola man går 

på. Är verkligheten så eller blev resultatet missvisande på grund av att jag bara  

undersökte två skolor ? Jag tycker att det är en självklarhet att barnen ska få all den hjälp 

de behöver för att lyckas med skolan, men enligt resultatet av min undersökning så är det 
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inte så självklart att de får det och det är en skrämmande syn.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Diagnoskriterier DAMP 

Dessa diagnoskriterier är hämtade ur Christoffer Gillbergs bok Ett barn  i varje klass om 

DAMP, MBD, DAMP 1997  

 

Diagnosen kräver att A och B och antingen C eller D är uppfyllda 

 

A. Begåvningsnivå: Ingen mer påtaglig psykisk utvecklingsstörning, men vissa personer 

fungerar på "särskolenivå". Begåvningen är oftast mycket ojämn. 

 

B. Aktivitetskontroll (avledbarhet; attention) : Svåra problem (i flera olika 

undersökningssituationer) med: 

1. Aktivitetskontroll (över- , underaktivitet eller båda) 

2. Koncentrationsförmåga 

3. Uppmärksamhet 

4. Förmåga att sitta still 

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

av ovanstående. 

 

C. Motorik-kontroll: Påtagliga svårigheter med grov- eller finmotorik 

 

D. Perception: Påtagliga svårigheter med perception enligt vedertagna tester  
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Bilaga 2 

 

Diagnoskriterier ADHD 

Dessa diagnoskriterier är hämtade ur Christoffer Gillbergs bok Ett barn  i varje klass om 

DAMP, MBD, DAMP 1997  

A antingen 1 eller 2 

 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förlegat i minst sex månader 

till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter. 

b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 

c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 

d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor, eller arbetsuppgifter. 

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

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

uthållighet såsom tex: skolarbete eller läxor. 

g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter som tex pennor, böcker 

och verktyg. 

h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 

i) Är ofta glömsk i det dagliga livet. 

 

2. Minst 6 av följande symptom på hyperaktivitet-impulsivitet har förlegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 

a) Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter eller kan inte sitta still. 

b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas sitta 

kvar på sin plats en längre stund. 

c) Springer ofta omkring och klättrar och klänger mer än vad som anses lämpligt för 
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situationen. 

d) Har ofta svårt för att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 

e) Verkar ofta "vara på språng" eller "gå på högvarv. 

f) Pratar ofta överdrivet mycket 

 

Impulsivitet 

g) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

h) Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

i) Avbryter eller inkräktar ofta på andra. 

 

B. Vissa funktionshindrande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 

ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. 

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

två områden (tex i skolan/ på arbetet och i hemmet) 

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

eller i arbete/studier. 

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

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte 

bättre med någon annan psykisk störning( som tex: ångestsyndrom eller 

personlighetsstörning. 



 27 

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 * Hur många elever har ni med DAMP / ADHD ? 

* Hur arbetar ni med dessa elever ? 

* Hur många elever undervisar ni åt gången i lokalen ? 

* Hur ser lokalen ut? Varför utformade ni lokalen så här ? 

* Det finns så många olika sorters DAMP. Vissa elever är överaktiva medan andra är 

stillsamma, arbetar ni med dessa barn samtidigt här inne ? 

* Arbetar ni olika med de överaktiva eleverna och de stillsammare ? 

* Christoffer Gillberg skriver i sin bok Ett barn i varje klass om DAMP, MBD, ADHD att 

vilka följderna av att leva med DAMP blir beror mycket på uppväxtmiljön i hemmet, 

förskolan och skolan. Stress överkrav och otydliga gränser kan förvärra symptomen 

medan förståelse, uppmuntran och tydlig/konsekvent struktur i vardagsmiljön dämpar 

dem. Hur arbetar ni när det gäller detta ? 

* Vad använder ni er av för ped hjälpmedel ? 

* Hur viktiga är diagnoser anser ni ? För er som ped, för eleverna, för familjerna ? 

* Behövs en diagnos för att ni ska kunna ge barnen den hjälp de behöver ? 

* Hur gör ni för att motivera eleverna ? 

* Hur ser erat läromaterial ut ? 

* Vid vilka ämnen får DAMP eleverna vara i den mindre gruppen ? 

* Elever med DAMP lär sig lättare genom att få uppleva saker praktiskt, hur mycket 

arbetar ni praktiskt med dessa elever ? 

* Det sägs att det är bra att lägga in motoriska aktiviteter mellan de stilla sittande, gör ni 

detta i er undervisning ? 

* Tycker ni skolan klarar av att ge dessa elever allt de behöver med tanke på alla 

neddragningar som görs ? 

* Vad skulle kunna göras bättre ? 
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