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Abstract 
 

The aim of this thesis is to find out how ordinary teachers work with students 

with ADHD / DAMP. The questions I’ve asked are, what tools are there at 

school to guide children with ADHD / DAMP in addition to diagnosis and the 

problems that teachers usually encounter when dealing with children that are 

thought to have ADHD / DAMP? The empirical answers indicate, that the 

contact with parents is of great importance, and that the teacher comes to have a 

clear framework and structure in the classroom. These findings tie in to the 

neuropsychological approach, which is based on the neuropsychological 

research. The ecological perspective that looks at the overall picture of the 

interaction between the student and the environment and the psycho-pedagogical 

strategy in which, among other uses behavioral modification as a tool, for 

instance by highlighting the positive behaviors and documents. "ADHD in the 

class" is a common problem and says that between one in four to one in eight 

persons over twenty years of age sought psychiatric help. The method to find this 

out, has been through semi-structured interviews, which means that I am using 

the same template, but after every interview I have made the assessment in order 

to move on to the interviewee's line and ask supplementary questions to make it 

as natural as possible and to minimize the risk to stop in the middle of the 

argument. 
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Inledning 
 

I media och olika samhällsdebatter om människor med ADHD/DAMP har man i 

nuläget uppmärksammat barn med ADHD och andra funktionshinder. Bland 

annat har Sveriges television producerat en dokumentär som heter ”Mitt huvud är 

en torktumlare”. I dokumentären intervjuas vuxna med diagnosen ADHD och de 

berättar om hur de under sin skolgång inte fått tillräcklig hjälp och de verktygen 

de hade behövt för att kunna bli inkluderade i samhället. Snarare blev de 

stigmatiserade, marginaliserade och misstrodda av sina lärare som dessutom 

beskrevs använda dessa människor som syndabockar. Härifrån har jag fått viss 

inspiration till den här uppsatsen, att vanliga lärare bär ett tungt ansvar i att 

kunna bistå med undervisning för elever som har ADHD/DAMP. Hur man 

handskas med dessa elever är den eviga frågan. Hur gör man? Vilka verktyg 

finns det? Diagnostisering träder här in i bilden som ett viktigt verktyg. Det finns 

mycket forskning kring ADHD/DAMP som redogör för svårigheterna och även 

kritik och det är en svårsållad värld om man vill ta reda på om diagnosen är det 

optimala verktyget. Tar det lång tid för en elev att bli utredd ställer jag mig 

frågan vad som händer med elevers situation i väntan på sin diagnos? Och hur 

kan en diagnos hjälpa eleven och dess omgivning såsom föräldrar, lärare och 

klasskamrater? I Lpo94 står det att ”undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling.” Det som står i läroplanen är väldigt viktigt 

men hur fungerar det i praktiken och vilka problem kan man som lärare stöta på? 

Vad kan man som lärare göra för dessa barn som har ADHD?  Det finns en 

uppsjö av olika orsaker till att elever kan vara svåra att hantera i klassrummet 

men jag har valt att fokusera på problematiken kring just ADHD/DAMP. Det är 

en problematik som man både från media och forskare hör växer fram allt mer i 

våra skolor. Man räknar med att vart fjärde till vart sjätte barn som börjar skolan 

har någon form av avvikelse som påkallad av en åtgärd. Vad gäller DAMP 



  5 

räknar man med cirka en i varje klass och ADHD utgör mellan fyra till åtta 

procent av alla skolbarn (Gillberg, 2005:28-30) 

 

 

Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att försöka reda ut hur man som vanlig lärare 

kan jobba socialt med elever mellan åk 1-3 som har ADHD och DAMP. 

 

Hypotes  

Min hypotes är att det är en förutsättning för alla barn och i synnerhet de som har 

ADHD/DAMP, att man har en social trygghet om man ska kunna ta in 

information och lära sig nya saker.  

 

Bakgrund 

I ett nummer av PM, lärarförbundets tidskrift Pedagogiska Magasinet skriver 

Joanna Giota i sin artikel att specialpedagogiska insatser inte alls är någon 

garanti för att elever ska utvecklas och göra framsteg. Hon säger att ”man kan till 

och med se ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och 

måluppfyllelse” och ställer frågan ”Ger skolan rätt stöd eller är förväntningarna 

för höga?” (Giota, Joanna, Pedagogiska Magasinet nr 2, maj 2008, s.56). Utifrån 

denna slutsats och typ av frågeställning drar jag min slutsats att om inte ens 

specialpedagoger som först jobbat i många år som lärare och sedan utbildat sig 

till specialpedagoger inte klarar av att uppfylla målen, torde det vara ännu mer 

komplicerat för en vanlig lärare som inte har någon specialpedagogisk 

utbildning. Det här är ett stort område med många infallsvinklar och perspektiv 

från olika håll. Inom medicin är det psykologer, neuropsykologer, läkare och 

inom skolan lärare, kuratorer, skolsköterskor, fritidsledare för att nämna några. 

Det är därför lägligt att reda ut detta i två olika grenar: den neuropsykologiska 

forskningen å ena sidan och de pedagogiska strategierna den andra. Det är viktigt 

att förstå att lärare aldrig kan agera psykolog eller kurator, deras uppgift är främst 

att undervisa och trots att de har ett omsorgsansvar till stor del så måste gränsen 

dras någonstans. (Ogden, 1993:66). Det är emellanåt en förvirrande diskussion 

om ADHD/DAMP eftersom det finns många olika åsikter och tyckanden. Här 

skiljer sig synen på vad som får barn med ADHD/DAMP på ”rätt spår”. Gillberg 
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förespråkar exempelvis centralstimulerande mediciner med amfetaminliknande 

effekt (Gillberg, 2005:150). Det är kanske här det främst går isär om man ska 

ändra på barn på ett medicinskt sätt, eller om man ska lära barnen själva att 

hantera sina handikapp. ADHD/DAMP ses numera som ett handikapp eftersom 

det ofta hindrar dem från att förverkliga sina intentioner. Så, vad är då ADHD 

och DAMP? ADHD eller AD/HD som vissa andra forskare, till exempel Tomas 

Ljungberg, väljer att skriva det, står för Attention Deficit Hyperactive Disorder 

vilket innebär att det råder avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet 

och impulsivitet (Gillberg, 2005:17). De vanligaste orden i beskrivningen av 

uppmärksamhetsstörning är koncentrationssvårigheter, låg uthållighet, hög eller 

låg avledbarhet, svårt att reglera aktiviteten, oförmåga att sitta still, vakenheten 

och automatiseringsproblem (Gillberg, 2005:35). Inom den neuropsykologiska 

forskningen har man kommit fram till att uppmärksamheten (bokstaven A i 

ADHD) styrs av nervsystemets mottagarfunktioner, det sker medvetet eller 

omedvetet att man uppmärksammar saker och fenomen som sker i ens 

omgivning. De stora svårigheterna för barn med uppmärksamhetsstörningar är åt 

vilket håll man ska rikta sin uppmärksamhet. Det är svårt att veta vad som är 

relevant (Gillberg, 2005:37) vilket försvårar arbetet i skolan för många av de 

barn som har diagnosen ADHD vid till exempel självständigt arbete, när man gör 

tester av olika slag, skapar egna noteringar och prioriterar olika saker, det vill 

säga att ta till sig det som man själv tycker är roligt och/eller intressant (DePaul 

och Stoner, 2004:184). Hos hyperaktiva barn är det vanligt förekommande med 

bland annat att det är svårt att sitta still, springer gärna runt, pratar högt och 

okontrollerat och uppvisar en tillsynes stor oro. Ungefär hälften av alla barn med 

ADHD/DAMP har svårigheter med impulskontroll. Ett exempel på detta kan 

vara att man talar rätt ut i luften utan koppling till ett direkt sammanhang. När det 

gäller DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception) uppfylls 

kriterierna i ungefär hälften av fallen med ADHD medan den andra hälften av 

ADHD-diagnoser inte uppfyller kraven på antalet symptom på 

motorisk/perceptuell problematik för att fastställa en DAMP- diagnos. 

DCD (Development Coordination Disorder) innefattar problem med motoriska 

samordningssvårigheter och/eller varseblivnings problem. Det är den 

amerikanska motsvarigheten till nordiska MPD (Motor Perception Dysfunktion) 

men utan fokus på just den perceptuella problematiken, dock kan man anta att 
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den har betydelse för majoriteten av fallen med DCD (Gillberg, 2005). DCD står 

alltså i huvudsak för motoriska problem och utgör en stor kvot både inom 

ADHD- och DAMP- diagnoserna. I USA använder sig den amerikanska 

psykiaterföreningen sig av en diagnostisk manual som har en detaljerad 

symptomförteckning, DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorders. Fourth Edition). Symptomförteckningen är indelad i tre delar. 

Ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Under dessa rubriker finns ett 

antal punkter som beskriver olika symptom och utifrån kombinationen av vilka 

kriterier som uppfylls kan man se om det handlar om ADHD, DAMP eller DCD. 

I Sverige används detta i huvudsak som diagnostiskt material och för att kunna 

ställa en säker diagnos menar man att det krävs att svåra symptom som ger en 

funktionsnedsättning, uppvisas före sju års ålder (SUB, 2005:65). Det synliggörs 

inte i manualen vilket IQ barnet har eftersom det inte är det primära utan man 

tittar i huvudsak efter vad det är som hindrar barnen från att uttrycka sig och 

vilka störningar som påverkar förmågan att inhämta kunskap samt förmedla den 

kunskap man har lärt sig (Gillberg. 2005:17). Man har delat in ADHD i tre olika 

kategorier: 

1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist 

2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 

3. ADHD, kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och 

överaktivitet 

 

Det är dock inte ett material som vem som helst kan använda sig av för att ställa 

diagnos utan det måste göras av sakkunniga som läkare, psykologer och 

neuropsykologer. Detta är i huvudsak ett hjälpmedel för dem (Gillberg, 

2005:114).  

 

Förekomst  

Hur vanligt förekommande är ADHD och DAMP? Ungefär vart åttonde barn 

som börjar svenska skolan har idag ADHD eller DCD, varav cirka hälften av 

dem har DAMP som alltså enkelt förklarat är en kombination av ADHD och 

DCD. En fjärdedel av dem som har DAMP har svår DAMP. Det är tre gånger 

vanligare förekomst bland pojkar än bland flickor och man menar 
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sammanfattningsvis att ADHD/DAMP är ett av vår tids stora folkhälsoproblem 

(Gillberg, 2005:28). 

 

 

ADHD och DAMP eller ADHD/DAMP  

Gillberg skriver att ”alla individer med DAMP har svårigheter med 

aktivitetskontroll och uppmärksamhet (=ADHD) och motorikkontroll/perception 

motsvarande DCD. Med andra ord: DAMP utgör en stor undergrupp av alla som 

uppfyller kriterier för ADHD” (Gillberg, 2005:21). DAMP är ett nordiskt 

begrepp och den internationella motsvarigheten är ADHD med DCD (SBU, 

2005:65) . Därför är det en fördel, när man talar om barn med dessa 

funktionshinder i generell mening, att sammanföra beteckningarna 

ADHD/DAMP för att få en större bild av vilka problem som omtalas, dvs att 

man behandlar både gruppen barn med uppmärksamhetsstörning och 

aktivitetskontroll samt motoriska och perceptuella problem. De är inte 

synonyma, ”DAMP betonar den samtidiga förekomsten av 

uppmärksamhetsstörningar och motoriska/perceptuella problem, medan ADHD 

endast sätter uppmärksamhetsstörningar och hyperaktiviteten i fokus” (Gillberg, 

2005:27).  

 

 

Tre teoretiska perspektiv på ADHD 
Beroende på hur man tolkar barns problem finns det olika teoretiska synsätt och 

perspektiv som man kan beskriva som strategier. Med hjälp av dessa strategier 

kan man förklara olika beteendeproblem utifrån de kunskaper som finns inom 

teorin (Ogden, 1993:60). Här är tre strategier som representerar olika metoder för 

arbetet med beteendestörningar i skolan. 

 

Ekologiskt perspektiv  

Precis som det ekologiska systemet i naturen kan man tala om ett ekologiskt 

samspel i klassrummet. Detta perspektiv beskriver problem som bristande 

anpassning mellan individ och miljö. Orsakerna anses ligga hos individen, miljön 

och det sociala samspelet och man intresserar sig för beteendeproblemen som en 



  9 

socialt och kulturellt betingad avvikelse. Därav ser man det lika mycket som ett 

systemproblem som ett individproblem. Man måste även se eleven och dess 

miljö ur ett helhetsperspektiv för att ha breda och pragmatiska utgångspunkter 

för åtgärder och insatser. Det kan dels handla om att vägleda eleven så att han 

eller hon anpassar sig eller att förändra den miljö eleven vistas i, som betraktar 

eleven som problematisk eller annorlunda och skapa större acceptans. Man tittar 

även på vilka möjligheter som finns och vilka åtgärder som är möjliga att utföra i 

skolan samt i det övriga sociala nätverket (Ogden, 1993:63). Detta görs genom 

att man informerar, undervisar och för dialoger som påverkar attityder och 

beteende hos den eller de som orsakar problem. Man kan också förändra den 

fysiska miljön genom att möblera om i klassrummet efter de behov som finns 

eller om så krävs, byta lärare eller flytta på eleven. Det handlar också om att 

införa åtgärder som syftar till att ändra på samspelsmönster mellan eleven och 

andra personer i elevens ekosystem exempelvis genom miljöterapi, familjeterapi, 

integrering och klassmöten.  

 

Psykopedagogisk strategi  

Psykopedagogisk strategi lägger fokus på det konkreta samspelet mellan eleven 

och dess omgivning. Eleven stöter på problem på grund av negativa och av 

omgivningen olämpliga eller för höga förväntningar eller för att han eller hon 

inte kan hantera och vara konstruktiv i de konflikter som uppstår i mötet med 

andra. I vidtagandet av åtgärder lägger man tyngdpunkten på krisinterventioner 

och krissamtal med krislärare (idag kanske man skulle säga kuratorer) och 

situationssamtal. ”I övrigt karaktäriseras insatserna av beteendemodifikation och 

beteende kontroll efter miljöterapeutiska principer” (Ogden, 1993:61). Ett 

beteende är format av den omgivande miljön och problem med samspel ses här 

som bristfällig inlärning av sociala färdigheter. För att se vad som är problemet 

analyseras och undersöks vilka faktorer som är utlösande och vad som förstärker 

beteendet. Det handlar i stort om att man förstärker de alternativa och önskade 

beteendena genom belöning. Det innebär att man som lärare måste vara 

observant och registrera beteendet och kartlägga de utlösande faktorerna, visa sin 

uppmärksamhet systematiskt vid positiva beteenden och ignorera de negativa 

problembeteendena. Sen måste man se till att eleven ser sitt eget beteende, 

förstärka och synliggöra dem för eleven. Kognitiv beteendemodifikation som 
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innebär att man kommer överens om förändringar med avtal och 

inlärningskontrakt för att försäkra sig om elevens samarbete är också nödvändigt, 

samt att man måste inarbeta regler och införa regler som styr beteendet (Ogden, 

1993:62) 

 

Neuropsykologisk strategi  

Utgångspunkten för den neuropsykologiska strategin ligger i forskningen kring 

hjärnskador. På senare år har den utvecklats och vidgats mer i förhållande till 

bredden av olika symptom, med forskare som till exempel Gillberg som skriver 

att för barn med diagnosen ADHD/DAMP är det till fördel i och med de då får 

möjligheten placeras i en liten grupp om sex till tolv barn och att majoriteten av 

dessa barn har svårigheter att tillägna sig normal undervisning. Eller om barnet 

ingår i en större grupp medför den diagnostiska kunskapen att läraren kan 

förbättra situationen genom att eleven exempelvis placeras nära tavlan vilket ger 

läraren större uppsikt över barnet och kan lättare identifiera 

koncentrationssvackor, missförstånd och att eleven inte lika lätt distraheras av 

andra elever (Gillberg, 2005:145-146). De pedagogiska metoderna består i att ha 

en mer strukturerad undervisning, fasta klassrumsrutiner och att man dämpar de 

störande momenten som kan förekomma. lyfter fram det mest relevanta stoff och 

tydliggör så mycket som möjligt för att eleven skall förstå uppgiften (Ogden, 

1993:60).  

 

 

Tidigare forskning 
För att kunna resonera på ett praktiskt sätt kring arbetet med elever som har 

ADHD bör man utgå från den diskurs som äger rum inom skolan eftersom det är 

där det faktiskt händer. Den innefattar till viss del psykologiska aspekter men 

framförallt skolorganisationen och vilka åtgärder som står skolan till förfogande 

samt barnets föräldrar, deras roll är viktig eftersom det är upp till dem vilka 

beslut som skall tas. Hemmet är också en viktig utgångspunkt i utredningen om 

barnets svårigheter.  
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Samarbetet - hem och skola 

Britta Liljegren lyfter i sin bok, om familj och skola i samspel, fram hur viktigt 

det är att som lärare bygga på relationen med elevernas föräldrar. Ser man utifrån 

ett helhetsperspektiv på barns uppväxtsituation så blir skapandet av positiva 

relationer mellan hem och skola ett viktigt krav för skolan att uppfylla (Liljegren, 

2000:162). Men det måste finnas en förutsättning för att kunna skapa det, vilket 

kanske inte är så självklart för en nybliven lärare att kunna hantera alla föräldrar 

och se till att skapa goda relationer, därför förespråkar Liljegren att lärare får 

tillgång till kvalificerad handledning och hjälp i god tid. Som ny lärare kan det 

vara särskilt svårt att komma in och klara av att skapa god föräldrakontakt med 

en gång och därför är det viktigt att få det rätta stödet ifrån ledning och kollegor 

(Liljegren, 2000:162-163). Liljegren har utifrån en amerikansk familjeterapeutisk 

modell hämtat inspiration till en skolmodell för hur lärare kan arbeta med 

problemlösningar som mynnar ut i konsultation med föräldrar. I ett exempel med 

en lärare som har problem med en stökig elev är första steget att man som lärare 

funderar över elevens situation. Vilka är de positiva sidorna, vilka är de negativa  

och vilka förändringar vill man ha? Vilka ska målen vara? Först därefter kommer 

steget att involvera kollegor och skolledning och då har man redan nedtecknat 

problemen och kan inleda en diskussion. Därefter blir nästa steg att ta kontakt 

med föräldrarna. I kontakten med föräldrarna är det viktigt att man har en tydlig 

informering om elevens skolsituation. Kommunikationen bör vara rak och tydlig 

från lärarens sida utan att nedvärderas eller attackeras av skolpersonal. Man 

måste sätta stopp för dessa attack- och försvarssituationer för att kunna skapa en 

konstruktiv kommunikation som leder till förbättringar för eleven och skapar de 

förutsättningar han eller hon behöver för att utvecklas som person (Liljegren, 

2000:165-179).  

 

Elevhälsoteam  

I skolan finns det ett område som har en viktig arbetsuppgift, elevhälsoteamet. 

Roger Säljö och Eva Hjörne har gjort en studie på fem olika skolor hur olika 

elevhälsoteam gör och hur de kommunicerar inom sig och med övriga på skolan 

och vad det har för inverkan på slutresultatet, vilka åtgärder som utförs för att 

säkra elevers trygghet i skolan. Elevhälsoteamet beskrivs här som en enhet vars 
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uppgift är att analysera, bereda och fatta beslut i elevhälsofrågor. Teamet kan 

bestå av:  

‐ Fritidspedagog 

‐ Förskolelärare 

‐ Lärare 

‐ Rektor och/eller biträdande rektor 

‐ Skolkurator 

‐ Skolpsykolog 

‐ Skolsköterska socialsekreterare 

‐ Speciallärare/specialpedagog 

‐ Syokonsulent 

‐ Talpedagog  

 

Normalt sett medverkar inte alla dessa samtidigt utan är snarare en representation 

av de tillgångar som kan tillämpas vid en situation kring en elev. Tanken är att 

det ska finnas en så bred profession som möjligt för att tillgodose alla tänkbara 

perspektiv som kan behövas för att lösa elevens situation. Syftet med teamet är 

att det ska representera elevens rätt och arbeta förebyggande med elevens hälsa 

(Hjörne & Säljö, 2008:57-58). Processen som elevvårdsteamet genomgår kan 

enkelt beskrivas på följande sätt: 

‐ Att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd 

‐ Att utreda 

‐ Att dokumentera 

‐ Att åtgärda 

‐ Att följa upp och utvärdera 

 

Det är av stor vikt att identifiera de som är i behov av särskilt stöd men 

expertisen i teamet föreslår att inte gå in närmare på definitioner men att 

fortfarande är vissa grupper mer utsatta än andra, exempelvis elever med 

inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar, de från socialt utsatta miljöer, de 

som är utåtagerande och aggressiva, neuropsykiatriska tillstånd och de elever 

som har svårigheter att anpassa sig till formerna av undervisning (SOU, 2002 i 

Hjörne & Säljö, 2008:58). Däremot ingår det i deras uppgift att anhålla om en 
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eventuell utredning behövs utifrån det bedömningsmaterial som finns, vilka 

Hjörne och Säljö väljer att kalla narrativer och berättelser men som i själva 

verket är rapporteringar från lärare och skolledningen. Anledningen till att man 

väljer kalla det narrativer och berättelser är att informationen som färdas mellan 

lärare och ledningen får en personlig prägel och information kan påbyggas eller 

reduceras likt berättelser i allmänhet, fram till dess att den hamnar på bordet på 

elevteamets möte (Hjörne & Säljö, 2008:63-64). Vid en fallstudie som 

presenteras av författarna tror man på skolan att en pojke i 5 års ålder kan ha 

ADHD och uppmanar föräldrarna att fundera på att göra en utredning. För det 

framgår av annat material i studien att det inte brukar vara något problem för 

föräldrarna att ta ett beslut som leder till utredning, dock är det så i det här fallet. 

Mamman i det här fallet är mycket tveksam och menar på att det inte är några 

stora svårigheter i hemmet men det är det å andra sidan i skolan menar 

fritidspedagogen och rektor i teamet. De argumenterar för att få med sig 

mamman att överväga en diagnos på sin son (Hjörne & Säljö, 2008:123-128). 

Det är alltså upp till föräldrarna om det i slutändan blir utredning för eleven. I 

vissa fall kan det finnas svårigheter men vad som uppenbaras av denna studie är 

hur man presenterar detta för föräldrarna. 

 

Åtgärdsprogram  

Syftet med åtgärdsprogram är att ”skolan ska ge det särskilda stöd en elev 

behöver. Ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs behov av 

särskilt stöd tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete 

med särskilt stöd genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering 

och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven.” 

(Skolverket, 2008:6) så skriver skolverket i sitt dokument allmänna råd om 

arbetet med åtgärdsprogram. I praktiken innebär det att man i en 

problemsituation letar, sorterar och bearbetar information som förhoppningsvis 

ska lösa problemet. Hur man går tillväga kan avgöras av olika modeller som 

finns att tillgå i litteratur och skolverkets dokument. 

 

Fördelarna med en diagnos 

Screening är en form av diagnos som inte är slutgiltig och används i framförallt 

lågstadiet när barnen går i årskurs ett eller två. En diagnos är noggrannare 



  14 

genomförd och görs senare när barnet har utvecklats mer, som under 

mellanstadiet (Gillberg, 2005:115). I skolsammanhang används screening som en 

metod att fånga upp elever med eventuella svårigheter. I USA använder man sig 

av screening i två steg. Det första steget innebär att man observerar barnens 

beteende och gör en översiktlig bedömning i klassummet, detta görs innan lärare 

och förälder gjort bedömningen att gå ett steg längre. Det andra steget är att göra 

en individuell undersökning där man genomgår olika tester och görs först efter 

att lärare kommit överens om att det är nödvändigt (DePaul, 2003:113-114). Det 

bör som sagt göras så tidigt som möjligt och om det görs före skolstart bör man 

göra en efter skolstart också för att minska risken för att vissheten om barnets 

svårigheter ska passera lärare och skola (Gillberg, 2005:116). Det är emellertid 

en uppfattning att barn som genomgår en screening lätt pekas ut för att vetskapen 

om att de är annorlunda kommer ut. Faktum är som Gillberg skriver att ”…barn 

med ADHD/DAMP är redan utpekade: som dumma, lata, elaka och hopplösa. 

Inte minst har många med ADHD/DAMP identifierat sig själva på det sättet.” 

Han menar att en korrekt diagnos skapar förhoppningar om förståelse, acceptans 

och att pedagogiken kring barnet anpassas och han menar vidare att en diagnos 

därmed aldrig kan vara en försämring. Det är bättre att ha en diagnos snarare än 

att svamla i mörkret som Gillberg uttrycker det (Gillberg, 2005:116). 

 

Särskola och specialklass 

Det finns en stark opinion mot diagnostisering och att barn med avvikande 

beteende och med symptom som pekar mot områdena ADHD och DAMP, blir 

diagnostiserade. Det är förståeligt med tanke på att det finns ett utvecklat 

särskolesystem där barn hamnar, som på grund av sina svårigheter inte anses 

kunna klara av den vanliga skolan (Hjörne & Säljö, 2008:52). Hjörne och Säljö 

menar att det sedan lång tid tillbaka i skolans historia har förekommit 

segregering mellan normalbegåvade barn och barn med avvikande beteende, eller 

ett beteende som inte passar in i skolans ramar. Det var utmärkande för perioden 

mellan 1800- och 1900- talet att de som ansågs ha lägre IQ-nivå skiljdes från 

resten när man fick tillgång till ett avgörande redskap inom skolan, nämligen 

intelligenstestet. Det spreds över världen och man började standardisera testet 

och kvotera in barn i olika kategorier (Hjörne & Säljö, 2008:48). Ur vetenskapen 

växte neuropsykologin fram och man framförde ett nytt begrepp, MBD (Minimal 
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Brain Damage) som kom på 1960-talet, det omformulerades senare under 70- 

talet till Minimal Brain Dysfunktion. Det är detta som ligger till grund för den 

senare utvecklingen av ADHD och det nordiska DAMP (Hjörne & Säljö, 

2008:53).  

 

Segregering och andra konsekvenser med neuropsykiatrisk forskning 

Det börjar synas allt mer i samhället, neuropsykologiska funktionshinder 

uppmärksammas förutom i skolan, utan det syns även i medierna, inom vården 

och andra sammanhang. Detta innebär att neurovetenskapen växer i och med att 

den blir allt mer synlig. Man skriver att ”Syftet med delar av den 

neuropsykiatriska forskningen som bedrivs är att söka de biologiska 

dysfunktioner eller korrelat som förklarar olika, icke önskvärda, sociala 

beteenden och reaktioner” (Hjörne & Säljö, 2008:51). Med det menas att den 

neuropsykiatriska forskningen har fått ta stor plats och man har åtagit sig rätten 

att kalla vissa fenomen för exempelvis dyslexi som tidigare kategoriserats som 

medfödd ordblindhet, föregångaren till ADHD som är MBD (Minimal Brain 

Damage) och nu ADHD, DAMP med flera (Hjörne & Säljö, 2008:51). Dessa 

diagnoser har alltid varit ifrågasatta av kritiker som samtidigt som de drivit 

vetenskapen framåt, anser att den bidrar till en breddning av handikappbegreppet 

genom att klassa dessa som exempelvis ADHD-barn och föra in denna kategori 

människor under handikappbegreppet, vilka av samhället ses som oönskvärda. 

Det är en negativ utveckling att man utgår ifrån diagnostiska resultat när man 

tolkar barnens svårigheter och hur man ska fördela resurser, till exempel att 

placera in i specialklasser och specialskolor istället för att rikta fokus på och 

arbeta mot en skola för alla (Hjörne & Säljö, 2008). Det är upp till den lokala 

skolan att skapa sig de strategier och rutiner som krävs för att kunna hantera 

dessa svårigheter. Här menar oppositionen att det uppstår segregering mellan 

”normala” och ”störda” eleverna eftersom lösningen på problemet ofta är att 

placera in dem i särklasser eller specialskolor. Diagnoser som ADHD, DAMP, 

Tourettes syndrom, Aspergers, dyslexi med flera, används frekvent inom skolan, 

trotts de motsättningar som finns. Jämfört med förr då man talade om 

ointelligents och bråkstakar så menar man att man idag legitimerar denna klyfta 

mellan normalbegåvade och avvikelser genom den medicinska och 

neuropsykiatriska diskuren och forskningens frammars. Och de institutionella 
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strategierna övergår allt mer i att särskilja dessa grupper (Hjörne & Säljö, 

2008:50). Det finns andra risker med diagnostiseringen av ADHD/DAMP 

Gillberg säger att det är en överrepresentation av pojkar som är tre gånger större 

än representationen av flickor som har diagnosen ADHD/DAMP (Gillberg, 

2005:31). Detta har lett till att de diagnostiska metoderna (DSM-IV) inte är 

anpassade efter flickors symptom utan i huvudsak efter pojkars symptom.  

 

Avgränsning  

Det finns även viss behandling av personer med ADHD/DAMP baserad på olika 

typer av medicinering men eftersom det handlar om skolsituationen och lärares 

undervisning av barn med ADHD/DAMP och inte medicinsk behandling inom 

neuropsykologin, har jag valt att inte fokusera på det mer än att nämna att det 

alternativet existerar. Det ingår i en helt annan diskurs. En annan diskurs som jag 

berört men inte mer, är den dikotomi mellan pojkar och flickor som finns inom 

den neuropsykiatriska forskningen. Även om det inte tillhör ämnet är det viktigt 

att nämna, för att det är allvarligt att grundmaterialet (DSM-IV) för 

diagnostisering inte är anpassat för flickors symptom men det är inte där fokus 

ligger för denna uppsats.  

 

Frågeställningar  

‐ Vilka verktyg finns det i skolan för att vägleda barn med ADHD/DAMP 

utöver diagnoser? 

 

‐ Vilka problem brukar lärare stöta på i arbetet med barn som man tror 

har ADHD/DAMP? 

 

 

Metod  
 

Urval  

Som metod har jag valt att genomföra två intervjuer. Jag valde då ut 

intervjupersonerna genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Det innebär att det är 

personer som finns lättillgängliga för forskaren (Bryman, 2007:114). I valet av 
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intervjupersoner behövde jag lärare med lång och mångsidig erfarenhet, någon 

som arbetat utifrån en metod som gett resultat och kunnat påvisa dessa resultat 

med konkreta och i tiden närliggande exempel.  

 

Etik 

Som intervjuare är det viktigt att man informerar den man ska intervjua om det 

allmänna syftet med undersökningen. Det är också viktigt att man har ett 

informerat samtycke vilket innebär att intervjupersonen deltar frivilligt i 

undersökningen och kan dra sig ur när som helst. Konfidentialiteten är en etisk 

regel som handlat om vem som får tillgång till informationen och att forskaren 

har rätt att publicera hela eller delar av intervjun (Kvale & Brinkman, 2009:87). 

Inför mina intervjuer tog jag kontakt per telefon, presenterade mig och mina 

intentioner och frågade om de var villiga att ställa upp på intervju. Efter att de 

svarat ja frågade jag om det var okej att jag spelade in samtalet med diktafon 

samt att jag klargjorde att det bara var jag som skulle ha tillgång till materialet 

och att inga autentiska namn kommer förekomma i studien utan de är figurerade 

som Mia och Klara.  

 

Intervjupersoner  

Klara är i 60-års ålder och har jobbat i snart 40 år som pedagog. Hon har jobbat 

med 5-6 åringar i drygt trettio år och de senaste tio åren med åk 1-3. För femton 

år sedan jobbade hon med och följde ett barn med ADHD under två år parallellt 

med studier om begreppet ADHD. Mia är i 40- års ålder och har jobbat som 

lärare i snart tjugo år varav de första sex åren i förskolan. Hon har stött på och 

arbetat med elever som haft ADHD under hela sin karriär som lärare men främst 

under sin tid på förskolan. 

 

Intervjun  

Jag har intervjuat två lärare på två olika skolor. Intervjuerna är semistrukturerade 

med vilket menas att jag använt mig av samma intervjumall men vart eftersom 

personen berättar har jag gjort bedömningen i stunden att gå vidare på 

intervjupersonens linje och ställa följdfrågor för att det ska bli så naturligt som 

möjligt och för att minimera risken att avbryta mitt i resonemanget. Därför att det 

handlar om just deras erfarenheter och deras synsätt och då såg jag det som 



  18 

lämpligt att följa den intervjuade. Det handlar i min mening inte om att frångå 

ämnet utan att ställa följdfrågor för att gå på djupet i vad just den personen har att 

säga. I fallet med Klara så var hon väldigt ivrig att berätta och det är inte alltid 

hon svarade på just det frågan handlade om men hon tog ändå upp så pass 

intressanta resonemang och exempel att jag inte ville avbryta med nya frågor 

eller tillrättavisa. Samma sak med Mia då hon kom in på områden och exempel 

som bara fanns i hennes klassrum. Jag valde att bara intervjua två personer för att 

jag ansåg efteråt att materialet vad så pass fylligt och innehållsrikt att jag inte såg 

anledning att göra fler.  

 

Material 

Dokumentation av intervjuer har skett med hjälp av en diktafon. Därefter har jag 

transkriberat ljudupptagningarna och analyserat materialet. Problemet med detta 

är att det varit svårt att separera den relevanta informationen i och med att det 

blir mycket text att analysera i efterhand. Jag gjorde inga anteckningar under 

intervjun för att kunna fokusera mig på svaren.  

 

 

Analys och resultatredovisning 
I analysen av resultaten har jag valt att plocka ut tre olika teman som var mest 

framträdande. Det talas en hel del om föräldrakontakten och att den är avgörande 

på flera punkter, den positiva förstärkningen som ett viktigt redskap för de två 

lärarna i sitt arbete med vad de kallar ”ADHD- barn” och sist hur de ser på 

diagnoser, vilka fördelar och problem det kan medföra. 

 

Syn på föräldrar 

Som ett första led i vilka strategier de här två lärarna har kommer jag beskriva 

Klaras och Mias syn på arbetet med föräldrar. Det kan vara det kanske mest 

fundamentala att bygga sitt arbete på när det kommer till elever med svårigheter. 

Man kan säga att det är ett beroendeförhållande mellan barn och alla vuxna. 

Detta förhållande har i sig en utveckling och anpassas till elevens olika 

utvecklingsstadier, såsom låg- mellan- och högstadiet (Liljegren, 2000:66). När 

jag ställer frågan om det är farligt att omgivningen har för höga förväntningar på 
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barn med ADHD, inleder Klara med att berätta om en elev i sin klass som hon 

ser har vissa svårigheter och att förskoleklassen inte klarade av att hantera honom 

eftersom de, ur hennes perspektiv, hade för höga förväntningar på eleven.   

 

Han hade det jättejobbigt i förskoleklassen förra året. Innslöt sig själv, hade 

mycket rädslor…”han har rädslor och han håller för öronen när det blir 

jobbigt och han har taggarna utåt, vad är det här för någonting? Jag vill inte 

gå i skolan eller jaja, jag sitter väl här men jag tänker inte göra något och 

gör man något så river man gärna sönder sakerna därför att man är 

självdestruktiv helt enkelt. 

 

Här framhäver Klara att elevens negativa beteende är att han har taggarna utåt, 

kommer inte till skolan och river sönder saker och är självdestruktiv. Hon har 

kartlagt problemet och kommit fram till att det är rädslan som styr. För att senare 

veta hur hon ska gå tillväga är det viktig information.  

 

Hon fortsätter med en berättelse om denne elev som var rädd för höjder och inte 

vågade gå uppför trappan till idrotten, vilket medförde att han inte kunnat vara 

med alls på idrottslektionerna. Klara berättar vidare att hon har prövat på olika 

metoder och försökt med flera alternativa vägar till salen men utan resultat. 

 

… men så pratade jag lite med mamman en dag och sa: vad ska vi göra? 

vad tycker du vi ska göra? Och då sa hon att jag följer med på idrotten 

varje gång i fyra veckor framåt. Ja, och då löste vi det. 

 

Strategin hon använder sig av som verkar lösa detta problem är att ta med 

mamman in i bilden. Klara ser till att mamman blir en del av elevens miljö 

genom att bjuda in henne till diskussion om hur de ska lösa problemet samt 

accepterar hennes förslag. Att mamman kommer till skolan och hjälper sin son 

gör att hon blir en del av elevens ekosystem på skolan. Hon berättar sedan att de 

skulle gå på teater idag. Pojken som är höjdrädd bävade för den bro de var 

tvungna att passera. Klara som nu visste om pojkens höjdskräck hade kontaktat 

mamman innan. 
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Idag var vi på teater och ja sa till mamman imorse, vi ska ju gå över den 

där bron i centrum, vad tror du? Ja om det inte går så ring mig på en gång 

så kommer jag som ett skott. 

 

När de kom till trapporna fick han hålla sin bästa kompis i handen och Klara höll 

i andra. De gick över bron och pojken som var lite rädd fick hjälp och stöttning 

av Klara och kompisen. Även hemresan gick bra och pojken ville då åka hiss, 

men Klara medgav sin rädsla för att åka hiss och de kom överens om att gå ned 

för trappan. De kommer tillbaka skolan och hon ringer då upp mamman.  

 

Ja ringde mamma och sa till henne… hon säger: gick det inge bra? Jorå, sa 

jag. Ja ringde bara för att säga hur bra de gick, sa jag till henne.  För jag 

förstod att du satt hemma och var orolig. Åh, vad bra sa mamman. Åh, vad 

bra och vad lycklig ja e. I och med att mamman blir lycklig… mamman ser 

att skolan klarar det här, så vågar kanske hon också konfrontera honom på 

ett annat sätt. 

 

Det är tydligt att den tid hon lägger ner på att hålla kontakt är viktig för Klara. 

Hon har en tydlig och regelbunden kommunikation med mamman i det här fallet, 

och bjuder in henne till arbetet med eleven. Hon diskuterar och bollar idéer med 

mamman, lyssnar på det hon säger och tar henne på allvar och rapporterar det 

positiva arbetet till mamman som då blir jätteglad. Det hon beskriver är ett 

gediget arbete med de föräldrar som har barn med svårigheter som kräver mycket 

extrajobb. Men det betalar sig i slutändan menar Klara 

 

Hans mamma är så glad nu för tiden, hon kommer och pratar. I början, 

första månaden vågade hon inte konfrontera mig, hon bara sprang bara. 

För hon trodde att nu kommer hon överösa mig med allt detta jobbiga som 

pojken gör och säger hela dagarna. Jag har inte gjort det, inte en enda gång 

har jag berättat… jag har bara berättat allt positivt och det sprider ringar på 

vattnet. 

 

Mias syn på föräldrar är en annan. Hon inleder intervjun med att ta fram de 

handlingsplaner och åtgärdsprogram hon uppmanas att använda i sitt arbete med 

barnen. 



  21 

 

Ja, först så skriver jag så.. vi kan ju skriva på nätet, då skriver vi ut och så 

får föräldrarna hem den och så kan de  lägga till om de tycker det ser 

konstigt ut, då måste vi revidera den. Sen ska vi skriva under den. 

 

Det är i första hand dessa rutiner som tas upp i intervjun och en del av arbetet 

har föräldrarna möjlighet att göra ifrån hemmet. Det här möjliggör för föräldrar 

att kunna sitta hemma i lugn och ro och se över vad de tycker är rimligt. 

Problemet kan ju dock vara att kunskapen inte finns tillgänglig som vid ett möte 

på skolan då föräldrarna kan ställa frågor om det är något de inte förstår. 

Förvisso kan man tänka sig att de kan ringa och fråga vid eventuella frågetecken 

men vad har då tjänsten för funktion. Vad gäller just föräldrarna till barn med 

ADHD beskriver hon att det är svårt att få med sig dem på till exempel en 

diskussion om diagnos. På frågan vad hon ser som de största svårigheterna med 

dessa barn svarar hon: 

 

Svårigheterna, när man inte ser att det fungerar på lektionerna, det är att få 

föräldrarna med sig, för det finns andra skolformer för de här eleverna om 

man ser att de inte klarar av.. i en liten grupp och så där. Svårigheterna är 

att få föräldrarna med sig för de ser inte problemen upp till trean. 

 

Det som Mia talar om är att det är svårt att övertyga föräldrarna om att deras 

barn skulle få en bättre skolgång i liten klass eller annan skolform men varför är 

föräldrarna så viktiga? 

 

Det är just när det gäller att skriva åtgärdsprogram, möte med 

skolledningen att de tar till sig det man säger som pedagog, den delen. Jag 

får ju aldrig, jag ser ju vilka barn som har ADHD, men jag får ju aldrig gå 

ut och säga det till föräldrarna, jag får aldrig ställa en diagnos. 

 

När man skriver åtgärdsprogram är alltså föräldrarnas deltagande avgörande. 

Eftersom hon menar att de ska ta till sig det som sägs av pedagoger och att 

pedagogen aldrig själv får diagnostisera en elev, kan man tyda ur denna 

kommentar att information ges till föräldrarna vid möten som sen ligger till 

grund för deras beslut om diagnos. Det verkar vara ovanligt att barn får diagnos 
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innan tredje klass, därför ställer jag henne frågan hur det kommer sig att det är 

så. 

 

Det beror ju på hur föräldrarna ställer sig. Är det föräldrar som verkligen 

känner att de vill, då kommer det fortare, då kan det komma både i tvåan 

och i trean. Men det är ytterst sällsynt, föräldrarna är inte mogna där. 

 

Kan man då inte begära en utredning innan årskurs tre?  

 

De känner på sig att det är något fel på deras barn men de vill inte att det 

ska vara något samtidigt, de vill att det (barnet) ska få den hjälpen det 

behöver men de vill inte se att det är någon diagnos… de vill inte se 

diagnoser hos sina barn för då tror de att de aldrig får någon hjälp, då 

kommer de hamna utanför samhället helt och hållet. Det är den 

inställningen föräldrarna har… …”Jag brukar säga till föräldrarna att det 

öppnas många fler dörrar. Så att de får större hjälp om man får en diagnos. 

Då kan det gå ganska så fort också beroende på hur kraftig diagnosen är så 

att säga. Ja, då får de hjälp.  

 

Mia menar att det inte är upp till henne att själv ta något beslut i frågan utan att 

det enda hon kan göra är att informera och råda föräldrarna om vad som händer 

på skolan under möten med skolledningen. Men föräldrarnas skepsis kan 

försvåra hennes arbete med att hitta lämpliga åtgärder. De vill inte att deras barn 

ska bli utstötta eller stämplade. Det verkar vara ett problem för Mia, att hitta sätt 

som gör att hon kan skapa en relation med föräldrarna och därmed skapa 

förtroende. Den kontakt Klara har med föräldrar verkar bygga mycket på just att 

skapa en relation vilket gör att hon inte stöter sig med föräldrar på samma sätt 

som Mia verkar göra.  

 

Positiv feedback 

På frågan vad som är viktigt för barn med ADHD/DAMP och vilken strategi som 

är mest givande för att kunna hjälpa och stötta elever med ADHD/DAMP svarar 

Klara: 
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Det som e väldigt viktigt att komma ihåg är att de här barnen behöver 

väldigt mycket struktur runt sig och de e rätt att arbeta med strukturer, 

dagordning, beta av saker och ting, var sak på sin plats, följa mönster hela 

tiden in i sitt arbete med barn… Det är bra för alla barn. Så att de här 

barnen har en väldig vinst i att ha en strukturerad lärare. Sen måste man 

också komma ihåg att de här barnen behöver special, extra. Har inte samma 

uthållighet, behöver mycket feedback, positiv feedback. 

 

Hon inleder med att fastställa vikten av struktur för dessa elever i synnerhet. 

Sedan resonerar Klara på samma sätt som inom den psykopedagogiska strategin 

där man talar om beteendemodifikation är Klaras uttryck ”positiv feedback” ett 

verktyg som hjälper henne att åstadkomma förändringar i elevens negativa 

beteende när hon ger eleven uppmärksamhet för de positiva handlingarna. Därav 

lär sig eleven att om man fortsätter att göra saker som är positiva genererar det i 

sig positivitet. Mia är inne på samma spår som Klara.  

 

De e de här fyrkantiga, jag e inte sådan egentligen men alltså de måste ha 

fasta ramar och då får alla i klassen fasta ramar …”samtidigt bygga på det 

som de tycker är roligt, man måste bygga på deras starka sidor också. Så 

fort de gör en bra sak så är det, yes, alltså verkligen överösa dem med 

beröm för de är inte vana att få beröm heller.  

 

I det här fallet kommer också strukturen in som en ledande strategi och Mia har 

också hon klart för sig att positiv feedback är ett väldigt bra och effektivt 

redskap även om hon väljer att kalla det beröm istället för positiv feedback.  Den 

”fyrkantiga” strategin är tydligt inhämtad ur kunskapen från neuropsykologin. 

Tittar man på de symptom Gillberg beskriver som kännetecknar ADHD/DAMP 

hänger det tydligt ihop med de störningar som barn med ADHD uppvisar: de har 

koncentrationssvårigheter, svårt att rikta sin uppmärksamhet på det väsentliga 

låg uthållighet (Gillberg, 2005:36-37). Kunskapen om olika symptom ser här ut 

att kunna delge lärare rätt redskap i undervisningen och genom att förstå de 

sociala mönstren kunna tillämpa dessa redskap. Positiv feedback som nämns 

påminner starkt om den beteendemodifikation som man talar om i den 

psykopedagogiska strategin. Mia och Klara berättar att de höjer eleverna när de 
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gör något som är positivt, lyfter fram det i klassen framför alla andra elever och 

därmed skapar acceptans. 

 

Mia och Klara presenterar även andra strategier som bygger på det ekologiska 

perspektivet. Att skapa en miljö i klassrummet och speciella, unika lösningar 

som möjliggör att elever med ADHD/DAMP får utrymme i klassrummet. Klara 

berättar… 

 

… att se i god tid att nu orkar han eller hon inte längre, nu måste jag fixa 

till en speciell situation. Nu måste jag ha hjälp lite med att vässa pennor, 

skulle du vilja vara snäll att hjälpa mig med det här. Jag ser att du är lite 

trött nu, skulle du vilja göra något annat en stund? ... 

 

Det som Klara tar upp här är ett mycket bra exempel på detta. Hon ser att eleven 

börjar få svårt att koncentrera sig och ber eleven om hjälp med att vässa pennor. 

Hon skapar en situation för denne elev som passar in i den miljö eleven befinner 

sig i, tillsammans med den övriga klassen.   

 

Man måste komma fram till ett arbetssätt som gagnar många utav de här 

barnen i klassen och då måste man utgå lite grann utifrån de här barnen 

som har det lite besvärligt. Så är det alltid, det har alla barn glädje av. Det 

är livsfarligt att se gruppen som en hel grupp och alla ska göra lika och alla 

ska fylla i allting på samma sätt. Det är livsfarligt. 

 

Genom att utgå från de som har svårigheter skapar hon en miljö inom vilken de 

flesta ryms och trivs i. Klara är trygg i den uppfattningen, att det gagnar alla barn 

att göra saker grundligt vilket man måste göra när man har barn med 

ADHD/DAMP i klassen.   

 

 

Mia har en elev i klassen som hon misstänker har en ADHD- liknande symptom, 

och hon beskriver delvis sin strategi så här 

 

…men det är en sån här som jag måste skicka ut först ut på rast, antingen gå 

in sist eller gå ut lite före, han får låna plingan så han får plinga och så får 
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han gå in sist så att han ser till att alla kommer in. Så att man får hitta på 

många såna här små saker som man vet fungerar för den specifika eleven. 

För de måste man ta reda på, elevens starka sidor också. Vad kan jag göra 

med den här eleven för att… för mig fungerar det jättebra att ha en 

plingklocka. Så får han gå runt och plinga och plinga och se till att alla 

kommer in. Det är inte alltid att det fungerar heller men den här gången 

fungerar det. 

 

I båda de här situationerna som beskrivs tar man tillvara på de möjligheter som 

finns tillgängliga, vässa pennor, ringa med ringklockan osv. Det de i själva 

verket gör här är att de anpassa miljön efter elevens behov och de vet också 

genom iakttagelser vad som rimligtvis skulle kunna passa eleven i just denna 

situation och skapar de förutsättningarna. Genom det ekologiska perspektivet 

förstår man också att elever som lär sig och trivs i klassen visar på att det finns 

en dynamisk balans mellan lärare och elev. När lärare och elev förstår varandra, 

när de bekräftar varandra på ett positivt sätt och spelet emellan är ömsesidigt blir 

samspelet funktionellt (Ogden, 1993:64). Det är också en form av belöning att: få 

vässa pennor, ringa med ringklockan. Ett slags privilegium som uppmuntrar till 

att utföra en handling på ett positivt sätt utan att skapa konflikter.  

 

Mia fortsätter att förklara vikten av att bygga på elevernas starka sidor, hur man 

jobbar utöver de fyrkantiga ramarna för att bygga vidare på elevernas styrkor. 

 

Ja, vi jobbar mycket med livskunskap och en del funkar det bra på och en 

del inte. Där jobbar vi mycket med att blir man arg, lära sig att gå och 

lugna ner sig, alltså gå och stäng in dig på toaletten, det gör ingenting om 

du slår i väggarna, hellre det… ”så man måste hitta små verktyg till varje 

specifik elev. Man måste verkligen ta reda på, vad behöver den här eleven? 

Man kan inte ta alla över en kam så att säga, utan varje barn med ADHD 

har olika styrkor och det är viktigt att bygga på dem och ge dem verktygen 

utifrån det… ”man måste hitta olika delar på olika elever så det finns inte 

direkt någon universalregel, det vore ganska bra i och för sig… nämen 

bygga på deras starka sidor, för de har starka sidor som man även kan lyfta 

dem i klassen med: ja det var bra… så att de även är bra inför andra och så 

att andra kan lära sig av dem. 
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Vi har alltså strukturen kring eleverna, social träning, kreativitet och positiv 

feedback eller beteendemodifikation, som de huvudsakliga verktygen som dessa 

lärares erfarenhet säger är till störst hjälp när man har ett barn med 

ADHD/DAMP i klassrummet.  

 

Hur ser man på diagnoser?  

Diagnoser är som tidigare nämnt, väl omdiskuterat. Många ser risker med att 

sammanställa diagnoser som ADHD/DAMP och uppmärksammar de 

konsekvenser som finns i omlopp inom diskursen. Det menar Hjörne och Säljö i 

sin forskning. Men vad säger de två lärarna om saken? Vad har man för 

användning av en diagnos som lärare i praktiken? Innan vi kommer dit ska vi ta 

reda på hur processen innan ser ut. Det är en lång process för att få igång en 

utredning som leder till en diagnos och Mia förklarar hur hon går tillväga för att 

synliggöra eventuella störningar hos eleverna.  

 

Dels gäller det för mig att titta på klassrumssituationer, hur det fungerar, 

vad jag kan göra för åtgärder i klassen, så att jag kan skriva ner det jag ser 

och sen ska det skickas hem till föräldrarna och också lägga till vad de ser, 

vad de tycker jag behöver lägga till. Så jag behöver göra intervjuer med 

eleven. Så det kommer både pedagog- förälder- och elevkartläggning. Så 

att det är en kartläggning av barnets skolsituation. 

 

Det Mia i själva verket talar om här är screening, likt den de gör i USA, att man 

först tittar på klassrumssituationer och sedan går närmare genom att intervjua. En 

annan sak hon tar upp som är en viktig del i processen är ett ITPA- test.  

 

Det innebär koncentration, tolka bilder, kunna tolka ord, uttrycka sig i ord, 

arbetsminnet framför allt. Hur länge man kan ha arbetsminnet, jag vet inte 

exakt vad de gör men man får reda på mycket om koncentrationen, hur 

lång tid en elev klarar av att koncentrera sig och i vilka situationer om det 

är när de ska läsa eller när de ska prata eller när de ska se på bilder…” Så 

det är en viktig del i utredningen och det brukar föräldrarna aldrig säga nej 

till, det där ITPA-testet. 
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Klara gör också en form av screening som hon inte verkar vara medveten om att 

hon faktiskt gör. Hon har av erfarenhet lätt att se om det är en elev som sticker ut 

och därmed scannar hon klassen av ren rutin.  

 

Jag har jobbat många år med barn tar det inte så lång stund för mig att se 

att det här barnet är i behov av någon form av utredning… 

 

Sedan förklarar Klara att hon gör egna anteckningar över eleven och 

sammanställer de själv. Därefter tar hon kontakt med föräldrarna och det är 

viktigt att det inte går för fort fram för att få med sig dem.  

 

Det berättar jag också för föräldrarna, då har jag tagit in föräldrarna och 

pratat och så, förberett lite grann på att jag gör lite anteckningar för att vi 

ska veta lite längre fram. Så tar vi ett nytt möte och pratar lite. Det sker 

stegvis för att man ska få med sig föräldrarna på ett bra sätt. 

 

När Klara talat med föräldrarna ”alarmerar” hon för sina kollegor under ett 

arbetslagsmöte. De diskuterar eleven under elevvårdssamtal och Klara lägger 

fram det åtgärdsprogram hon själv skrivit och visat för föräldrarna, så 

sammanställer de ett slutgiltigt åtgärdsprogram tillsammans som de sedan lämnar 

till högre instans.  

 

Då har det kommit så långt och då har vi föräldrarna med på tåget givetvis, 

sen så brukar det ta några månader, det finns en garanti där på 3 månader. 

Det är lite olika hur lång tid det kan ta men sen brukar man ju anordna 

möte med föräldrar tillsammans med psykolog eller vem det nu är som ska 

vara med och göra den här utredningen. Det kan ta ett antal månader det 

här. Tyvärr så har det ju en tendens att gå lite för långt tid. 

 

Det är alltså en lång process och det finns ingen direkt garanti för hur lång tid det 

kan ta. Det ligger mycket arbete bakom att för att skapa de förutsättningar som 

behövs för att alla parter ska känna sig trygga och förstå vad det är som händer 

och därmed få till en utredning.  
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Mias erfarenhet är också att det tar lång tid att få igenom en utredning. 

 

…det kan ta upp emot ett år. Oftast hinner de aldrig få det innan de gått ut 

åk 3, det brukar komma i fyran och femman. Vi har processen innan så jag 

brukar nästan aldrig se resultatet… 

 

Hon menar att det är mycket sällsynt att det görs en diagnosutredning som man 

ser resultatet av redan i de första skolåren. Hon har även beskrivit tidigare om 

hur det kan uppstå svårigheter i att nå fram till vissa föräldrar som är nyckeln till 

att det kan genomföras vilket också bidrar till en tidsförlängning.  

 

Om det nu tar flera månader eller kanske till och med år, vad är det viktigaste att 

tänka på under tiden? Klara säger att: 

 

Det är jätteviktigt och det viktigaste av allt under tiden som det görs en 

utredning, är att man inte flyttar på ett sådant här barn. Barnet måste vara 

kvar i den trygga miljö han är van att vara i och jobba på sin nivå. Det 

kanske inte alls stämmer överens med det som sker i klassrummet just nu 

för de övriga. Men han måste ändå vara där och jag måste se till att hela 

tiden vara steget före hela tiden, se till att den pojken eller flickan har en 

bra och dräglig tillvaro och känner en stor trygghet och ser att jag bemöter 

och jag ser vad som händer.  

 

 

När de väl har fått ett professionellt utlåtande, en diagnos säger Klara så här: 

 

Sen kan man få en diagnos och ofta så är det väldigt skönt att få diagnosen, 

både för föräldrar, för barnet och för mig. Därför att acceptansen blir större 

för de här barnen. Acceptansen, blir större hos mig även om jag har känt på 

mig och vet i stort sett att här är det någonting så blir den ändå större även 

för mig när jag får en diagnos. Och föräldrarna, även om det är ett 

sorgearbete många gånger så känns ju det väldigt skönt…”Då har vi fått 

lite redskap, då kan man få lite handledning utav speciallärare. Man träffas 
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lite då och då och föräldrarna får också lite handledning. När man har 

kommit så långt är det många saker som löser sig.  

 

Det är alltså acceptansen och förståelsen som ligger i centrum för varför man vill 

ha en diagnos menar Klara. Det skapar en trygghet för eleven, föräldrarna och för 

henne själv i och med själva vetskapen. Visst tillkommer viss övrig kunskap av 

vilken metod man ska använda i och med diagnosen men det är inte resultatet i 

sig som för med sig de pedagogiska kunskaperna, det är erfarenheten och att vara 

införstådd i ämnet genom kurser och litteratur.  

Mia har även hon erfarenheter av att acceptansen ökar för elever med en diagnos, 

speciellt när det gäller andra elevers föräldrar. 

 

Ja, för det är så lätt att skylla. Om det är ett barn som mår dåligt men som 

inte har de här problemen är det så lätt att skylla, att lägga skulden på det 

barnet med ADHD. För det är så synligt, föräldrarna vet vad det är för 

barn. Det är lättare om man har en utredning och man har föräldrarnas 

tillstånd och förklarar på ett föräldramöte. Då kan föräldrarna förklara att 

de här problemen har mitt barn och det här och det här kan hända. Då blir 

föräldrarna mer tillmötesgående. Så länge det inte finns någon utredning är 

det lätt att föräldrarna ser de här eleverna som syndabockar, fastän de inte 

vet hur vi löser problemen här på dagarna.  

 

Mia säger också att förutsättningarna för dessa elever förbättras avsevärt med en 

diagnos. Diagnosen i sig medför enligt lärarna mer en bekräftelse och acceptans 

och en motivering för att kunna söka extra hjälp. För utan en diagnos har man 

inte samma möjligheter menar Mia.  

 

Du, dels så kan du söka små grupper som har specifik undervisning 

beroende på vilken diagnos du har. Vi har här en liten grupp med ADHD-

elever, du kan få elevassistenter vilket du inte får om du inte har en 

utredning... ”ja, då får de hjälp.  

 

Med en diagnos ökar alltså chansen till att få en mer anpassad undervisning om 

det så skulle önskas av föräldrarna, extrahjälp i klassrummet i form av assistenter 
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som kan vara ett bra stöd och som hela tiden finns till hands och kan hjälpa 

läraren att fokusera på övriga elever i klassen.  

 

Hur har Klara och Mia fått sina kunskaper? Är det saker de lärt sig under sina 

utbildningar eller av erfarenhet? Klara menar att det är erfarenheten. 

 

Jag kan säga att de största kunskaperna har jag har skaffat är rent praktiskt. 

Det är oerhört svårt att läsa sig till det, jag har läst väldigt mycket böcker, 

jag har gått mycket kurser, inga akademiska utbildningar. Jag har haft 

mycket handledning utav speciallärare från de här skolorna som arbetar 

med ADHD. Där har jag mycket tips.  

 

Mia har här samman syn på det och utvecklar resonemanget med sitt missnöje 

över högskoleutbildningen.  

 

Nej, det är nog mer av erfarenhet, lång erfarenhet av barn med ADHD och 

barn med andra typer av specialundervisning, det finns ju barn som är 

svaga i andra saker. Så det är mer arbetserfarenhet som gett mig det, sen 

har man ju gått på kurser om specifika… för att bygga på själv men inte 

från lärarhögskolan. Det är en brist som jag tycker… det är synd att det inte 

finns med för det tycker de att alla ska kunna likadant.  

 

 

Sammanfattning  
Den teoretiska tyngdpunkten ligger i det ekologiska perspektivet, 

psykopedagogisk strategi och neuropsykologisk strategi. Dessa teorier 

representerar områden inom vilka barn generellt sett har svårigheter, samt hur 

man som lärare kan arbeta. De likheter och skillnader som visar sig  efter att ha 

analyserat resultaten av hur Klara och Mia jobbar är till att börja med inom det 

ekologiska perspektivet. Det handlar om individen och miljön som orsak och att 

det ses ur ett helhetsperspektiv, man vill förändra samspelsmönster mellan elev 

och det ekosystem eleven befinner sig i. Klaras arbete med föräldrar, kan 

beskrivas som ett sätt att förändra miljön kring barnet. I det fallet skapar hon en 

kontakt med mamman och genom den lär hon mamman att hantera sitt barn 
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vilket medför en bättre miljö för barnet. Hon bjuder också in mamman att delta i 

verksamheten, som att vara med och hjälpa sitt barn till idrotten vilket även det 

bidrar till en positiv förändring i elevens ekosystem. I andra sammanhang som i 

klassrummet ser hon till att alla barnen accepterar varandra och hon skapar också 

unika situationer för eleven som ibland tenderar att tappa koncentrationen.  

 

Mia involverar inte föräldrarna på samma sätt men hon ser till att det fungerar i 

skolan genom att engagera eleven i att ta ansvar och låta honom eller henne ha 

hand om ringklockan, vilket är ett verkligt auktoritärt medel, och alla de andra 

eleverna lyssnar på detta. Denna liknelse synliggör samarbetet mellan eleven och 

läraren. Eleven blir delaktig i klassen. Detta måste följaktligen bidra till att 

elevens trygghetskänsla ökar, och i ett större perspektiv skapar tryggheten bättre 

förutsättningar för elevens inlärning. Andra åtgärder som ingår i det ekologiska 

perspektivet är bland annat att byta lärare eller flytta på eleven. Att byta lärare är 

inget som tas upp utav varken Klara eller Mia, däremot påpekar Klara att det 

skulle vara närmast en katastrof att flytta på en elev som har ADHD/DAMP-

liknande problem till en annan klass.  

 

Den psykopedagogiska strategin handlar mer om den konkreta interaktionen 

mellan individen och omgivningen där eleven inte anses vara konstruktiv i sina 

handlingar och även här spelar omgivningen förväntningar stor roll. Man lägger 

här tyngd på krissamtal och situationssamtal vilket inte framgår av intervjuerna. 

Däremot en annan del av strategin som handlar om beteendemodifikation. Det 

jobbar både Mia och Klara aktivt med, de kartlägger först elevens brister och 

sedan ger de positiv uppmärksamhet eller som Klara säger, feedback. Man 

uppmuntrar de positiva mönstren och handlingarna vilket leder till att eleven 

utvecklas. Deras arbete med barn med ADHD/DAMP har tydliga kopplingar till 

den neuropsykiatriska strategin. Denna strategi belyser elever med 

koncentrationssvårigheter. Man jobbar strukturerat och med tydliga regler 

eftersom det ofta är problem med uppmärksamheten och koncentrationen hos 

dessa elever. Det är då dessa rutiner som krävs enligt forskarna. Det har både 

Mia och Klara förstått och lärt sig i sitt arbete och det är en mall som de tillsynes 

har stor tillit till och vet av erfarenhet att det fungerar. Det är, kan man säga, det 
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mest generellt användbara verktyget, det sägs så inom forskningen och det erfars 

av båda lärarna.  

 

Slutsatser 

I skolan är arbetet med barn som har ADHD/DAMP omfattande. Det krävs ett 

stort engagemang från lärare, de behöver ha mycket kunskap och samtidigt vara 

flexibla och kunna reflektera över vad som händer i klassrummet, kunna 

kartlägga problem samt se vilka åtgärder som behöver göras. Det är 

huvudsakligen lärarens ansvar att se till att den kontakten med föräldrar skapas 

och att man för en konstruktiv och kontinuerlig dialog och bjuder in till 

delaktighet i verksamheten. Föräldrarnas roll är en viktig del av. I kontakten med 

föräldrarna verkar det vara en nackdel att vara formell i sitt anförande och bygga 

sin kontakt med föräldrar, vars barn har svårigheter, genom möten om 

åtgärdsprogram och skolledningen. Det kan vara svårt att nå fram till föräldrarna 

med information om man börjar relationen med att ta upp problem och skriva 

åtgärdsprogram. Det finns rädsla hos föräldrar och svårigheter i att acceptera att 

deras barn på något sätt skulle vara annorlunda. En annan infallsvinkel är att 

etablera en relation med föräldrarna i fråga innan man över huvudtaget tar upp 

vilka problem eleven har. Den upplevs som mer framgångsrik eftersom man då 

lär känna föräldrarna genom positiva möten som inte är präglade av negativitet 

och en elev som inte klarar av skolan. Då har man chansen att bygga upp ett 

förtroende med vilket man sakta kan börja diskutera eleven, vad som är bra och 

vad som är svårt, om det är sökigt på rasten eller vad det nu kan vara. Då väger 

ens ord också tyngre om man skulle vilja föra ett resonemang kring en eventuell 

utredning.  

 

En elev som har svårt att ta till sig saker på lektioner, uppmärksamhets-

svårigheter och/eller är utåtagerande, måste man försöka kartlägga och ta reda på 

vad det beror på för att därefter se till vilka åtgärder man som lärare bör vidta. 

Här bör man jobba intensivt med att ha väl strukturerade ramar, ”fyrkantigt”, 

såväl som att stötta eleven med positiv feedback, lyfta eleven inför de andra 

eleverna och ge eleven utrymme genom att anpassa skolmiljön efter behov samt 

att vara flexibel och uppfinningsrik i unika situationer. Diagnosernas funktion i 

sammanhanget hjälper till att skapa trygghet genom vetskapen om vad det är som 
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orsakar svårigheterna. De hjälper till att skapa en tolerans och acceptans för 

omgivningen eftersom man med diagnosen kan förklara för de som inte förstår 

varför denne elev hela tiden skapar problem. Utöver föräldrar och andra elever 

finner även läraren trygghet i vetskapen om att eleven har en diagnos.  

 

Diskussion  

I en jämförelse med den tidigare forskningen är det kanske främst samarbetet 

mellan hem och skola som visas i resultatet av analysen. Liljegren poängterar att 

arbetet med föräldrarna är viktig och att man noga ska se över elevens situation 

innan man tar kontakt med föräldrarna, som ena läraren i undersökningen gör, 

hon för anteckningar över sin elev för att ha något konkret att komma med i 

mötet med föräldrarna. Kontakten med föräldrar och informationen om elevens 

situation i skolan måste vara rak och tydlig menar Liljegren. Man ska akta sig för 

att gå till attack och försätta föräldrar i försvarsposition eftersom det endast leder 

till en negativ utveckling av relationen. I empirin framgår det att om man är 

konstruktiv och inleder ett samarbete tillsammans där föräldrarna, tillåter dem att 

känna delaktighet och delger till en början positiva egenskaper hos barnen, så får 

man en bra inledning till samarbete och goda förutsättningar för en relation som 

bygger på tillit. Detta kan emellertid vara svårt när man kommer in som ny lärare 

och aldrig har haft denna typ av kontakt med föräldrar förut. Resultatet av 

intervjuerna visar att mycket erfarenhet fordras innan man har denna färdighet att 

knyta dessa kontakter. Inte ens det behöver betyda att det blir lättare, men det är 

trots allt en förutsättning för att klara av den krävande uppgiften. Det kan absolut 

vara på sin plats att ha en kollega som figurerar som handledare/mentor under en 

period i början av en lärares karriär. En som kan guida och vägleda och som man 

kan fråga och reflektera ihop med för att utveckla denna egenskap, att kunna 

skapa kontakt med föräldrar.  

 

Elevvårdsteam är inget som någon av lärarna nämner. Den ena läraren kan ju ha 

menat det när hon tar upp att man går till ”skolledningen” när man tillsammans 

med föräldrar ska skriva ett åtgärdsprogram för att veta vilka åtgärder man ska 

tillskriva en elev med svårigheter.  

 



  34 

 

 

När man talar om inkludering, särskola och specialklass så säger empirin att 

delvis är det att föredra att ha eleven i samma klass och inte flytta på honom eller 

henne i första hand. Små grupper och särskola är något som man menar är bra att 

det finns, mest för de extrema fallen med barn som man verkligen inte klarar av 

och som orsakar att de andra i klassen blir lidande. Man förklarar också att det är 

många föräldrar som blivit nöjda och glada över att deras barn fått extrahjälp. 

Hjörne och Säljö säger i sin forskning att särskolan bidrar till att skapa klyftor 

och segregering mellan normalbegåvade barn och barn med svårigheter. 

Dessutom ser de diagnoser som ADHD/DAMP som en breddning av begreppet 

”handikapp”. Vilket skulle bidra till fler fördomar och förutfattade meningar. 

Vad som däremot framgår av resultatet är att de anhöriga, läraren och inte minst 

eleven själv, känner en lättnad över att få veta, att få ett svar på något man själv 

inte kan förklara som förälder. Som lärare så kan man ha en stark känsla av, eller 

nästan veta vad som är orsaken men det är inte förrän man får en fast diagnos 

man kan känna sig lugn. Visst finns det alltid en risk med diagnoser, det är ingen 

exakt vetenskap eftersom det är så stora variationer på symptomen och uttryck.  

 

Inom forskningen har den neuropsykiatriska diskursen tydliga resultat som visar 

på vilka olika symptom som finns och man har benämnt dessa med olika 

bokstavskombinationer för att kunna kartlägga symptom och avvikande 

beteende. Sedan är den som all annan forskning vetenskaplig och fokuserar på att 

det ska kunna bevisas, vilket är väldigt tydligt när man läser Gillbergs forskning. 

Även om den nu i det här fallet anses ha en viktig funktion är kritiken mot den 

minst lika viktig. Det finns inget som säger att någonting är absolut, även om det 

är mest troligt.  

 

Den neuropsykiatriska forskningens roll är i det här fallet att söka svar på vad 

som orsakar barns svårigheter, vad som kännetecknar dessa och vad de olika 

symptomen ställer för krav på omgivningen. För pedagogiken har det till synes 

varit en viktig pekpinne även om det sannolikt finns de som har alltför stora 

förhoppningar att resultaten skall generera en slutgiltigt och universell lösning. 
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Det är av resultatet i analysen att döma inte realistiskt. Där framställs strategierna 

som något man testat sig fram till genom år av erfarenheter, och man har lärt sig 

att överväga olika strategier, metoder och infallsvinklar utifrån varje elevs 

beteende och behov. Vetenskapen har historiskt sett, dömt och fördömt barn som 

varit annorlunda och avvikande och det händer även idag med fördomar och 

dragna slutsatser från exempelvis föräldrar, men samtidigt så har vetenskapen 

drivit och driver frågorna framåt hela tiden, parallellt med den rådande kritiken. 

Uttrycket ”en skola för alla” ifrågasätter särskolan där diagnostiserade barn 

placeras, är en del av denna kritik mot diagnoser som måste finnas eftersom man 

aldrig kan ta för givet att det är den bästa lösningen. Man kan fråga sig om det i 

slutändan inte handlar om att upptäcka och hjälpa de elever som inte kan 

kollaborera med det omgivande samhället, vilket enligt läroplanen är skolans 

främsta mål, att se till och förbereda eleverna på livet.  
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