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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En korrekt DAMP-diagnos, med hopp om förståelse, attitydförändringar och bättre 

anpassning av pedagogiken, kan aldrig innebära någon försämring. (Gillberg
1
 

1996, s 132) 
 
Hur har de uppenbara försämringarna för alla skolbarn – längre skoldagar, sämre 
fritids, större barngrupper, tröttare och alltmer nerkörda lärare – kunnat trollas bort 
ur debatten till förmån för en medicinsk förklaring? (Kärfve 2000b, s 44) 

 

Skolan har under den senaste tiden genomgått stora förändringar, kommunaliseringen är ett 

tydligt exempel. Oenigheten angående resursfördelningen till skolan är en annan fråga som 

hänger ihop med kommunaliseringen. Begrepp som individualisering, integrering och 

normalisering har diskuterats flitigt; ska vi ha en skola för alla eller en skola för nästan alla? 

Formuleringen ”elever med behov av särskilt stöd” har ändrats till ”elever i behov av särskilt 

stöd”. Den tidigare formuleringen antyder att åtgärderna bör sättas in hos eleven, den senare 

öppnar för att det kan vara omgivningen som skall åtgärdas. Enligt vår mening är detta i sig 

positivt men ställer samtidigt högre krav på skolan och dess personal. Samtidigt menar till 

exempel Salamancadeklarationen (2001/1) att varje barn har unika egenskaper och att den 

breda mångfalden av dessa egenskaper måste tillvaratas. Den menar också att det är skolans 

ansvar att hitta en pedagogik som sätter barnet i centrum och att detta integrationsarbete är ett 

effektivt sätt att komma till rätta med diskriminerande attityder.    

 

Nära kopplat till detta är debatten om diagnostisering av skolbarn och kanske i synnerhet 

begreppet DAMP (Deficit in Attention, Motor Control and Perception). Denna undergrupp till 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har av flera forskare (Gillberg1996, 

Duvner 1997) beskrivits som ett stort folkhälsoproblem där så många som 5 % av vårt lands 

barn och ungdomar har symtom som kan leda till en diagnos. Detta innebär i så fall att det 

finns ungefär ett barn i varje klass som lider av detta, ett problem som i många fall dessutom 

fortsätter upp i vuxen ålder. Med en diagnos kan ett flertal av dessa barn gå en lite ljusare 

tillvaro till mötes (Gillberg 1996). Samtidigt finns det personer och grupperingar som kraftigt 

motsätter sig diagnoser och menar att framförallt DAMP är rena påhittet. De menar i princip 

                                                 
1 Christoffer Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, är något av en frontfigur inom dampforskningen. 
Vi vill bara påpeka att vi är medvetna om att Gillberg personligen har varit föremål för diskussion eftersom han 
vägrade lämna ut sitt forskningsmaterial för granskning och hellre förstörde det. Oavsett skäl för detta har det 
knappast varit till hans fördel, men vi har ändå valt att ha med hans forskning i vårat arbete.  
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att en diagnos på ett barn är detsamma som att stämpla denne för resten av livet (Kärfve 

2000b). 

 

Det råder alltså stora meningsskiljaktigheter i den här frågan. Huruvida det är rätt eller fel att 

sätta en diagnos på ett barn överlåter vi dock till andra att bedöma. Det intressanta för vår del, 

som blivande lärare, är vilka följder detta kan få för lärares uppdrag och arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

En stor del av den tidigare forskningen handlar om DAMP/ADHD utifrån olika aspekter. Till 

exempel återfinns den största delen av forskningen kring DAMP inom den medicinska sfären 

eftersom DAMP i grunden är en medicinsk diagnos. En annan relativt vanlig ingång i tidigare 

uppsatser har varit att fokusera på lärarens konkreta arbete med elever med DAMP. Det vi 

funnit intressant handlar mer om diagnostiseringen, dock inte så mycket om den är bra eller 

inte. Vi vill snarare se på hur förespråkarna för det medicinsk/biologiska- och det sociologiska 

perspektivet argumenterar för sina ståndpunkter. Genom att studera detta anser vi att debatten 

kring diagnosens vara eller icke vara fördjupas och förhoppningsvis vinklas från ett lite 

annorlunda håll. Utifrån detta vill vi också undersöka om, och i så fall hur, synen på lärande 

skiljer sig åt beroende på vilken perspektiv läraren har på DAMP och dess orsaker. Vi tar 

också upp hur arbetssättet eventuellt skiljs åt beroende på vilken syn på lärande läraren har.  

Som ett komplement till detta har vi också valt att se hur debatten speglas i media. 

Anledningen till att vi valt att framhäva medias vinkling är att vi tvivlar på att alla inom 

skolan, och även föräldrarna, har så stor kunskap om de båda sidornas åsikter. Tidningarnas 

debattsidor är en av de största opinionsbildarna idag och många uppfattningar och åsikter 

formas genom det som tas in genom media.  

 

Våra direkta frågeställningar är därför:  

• Hur ser förespråkarna för det medicinsk/biologiska- respektive det sociologiska 
perspektivets argumentation för den aktuella forskningen ut? Detta dels utifrån den 
rena orsaksförklaringen till DAMP och dels utifrån skäl för eller emot diagnostisering. 

 
• Hur skiljer sig synen på lärande åt beroende på vilket perspektiv på uppkomsten av 

DAMP man har och vilka konsekvenser får detta i undervisningen? 
 

• Hur förs dampdebatten i ett publikt forum? 
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1.3 Metod 

Med utgångspunkt från vår utbildning på lärarprogrammet kom vi i kontakt med special-

pedagogiska frågor om barn i behov av särskilt stöd. En del inom detta område är frågan om 

diagnoser, där DAMP är ett exempel. Vi intresserade oss för den debatt kring diagnosen 

DAMP där Christopher Gillberg och Eva Kärfve är de tongivande. Dessa två och deras egen 

litteratur är grunden för detta arbete. Gillbergs bok Ett barn i varje klass (1996) och Kärfves 

Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan (2000) har vi valt som en utgångspunkt. 

Utifrån dessa böcker har vi via böckernas referenslistor fördjupat vår kunskap om DAMP och 

problematiken där kring. Vi har också använt oss av sökmotorer vid Örebro 

Universitetsbibliotek och Örebro Stadsbibliotek. Med sökord som till exempel DAMP, 

ADHD, Gillberg och Kärfve, har vi sökt litteratur som rör ämnet vi valt att arbeta med. 

Utifrån denna litteratur har vi gjort vissa urval och fokuserat på de böcker som vidrör 

begreppet DAMP ur antingen det medicinskt/biologiska- eller det sociologiska/sociokulturella 

perspektivet. Vi har även valt litteratur som kritiserar och förespråkar dessa perspektiv. 

 

I vår analys av mediedebatten mellan Gillberg och Kärfve har vi studerat artiklar ur Dagens 

Nyheter. Anledningen till att vi valt denna tidning är att den har en stor läsarskara och att den 

har ett seriöst rykte och är en stor opinionsbildare. Alla artiklarna kommer från Dagens 

Nyheters nätupplaga (www.dn.se) där vi genom sökning med samma sökord som tidigare 

funnit dessa artiklar. Utifrån de artiklar som vi funnit på detta sätt har vi sedan ”klickat oss 

vidare” till de relaterade artiklar som finns listade vid varje artikel. 

 

Som en inledande del i medieanalysen har vi plockat ut de starkaste argumenten ur de två 

artiklar vi anser vara upprinnelsen till debatten. Vi har i vårat tillvägagångssätt använt oss av 

Arne Naess Pro et Contramodell (Bergström & Boréus 2000), men gjort vissa förenklingar. 

Modellen går i stora drag ut på att hitta en eller flera tes(er) i en text och sedan plocka fram de 

argument som förs för eller emot tesen. Slutligen ska argumenten relateras till varandra. Vi 

har till skillnad från originalmodellen valt att sätta upp contraargumenten i direkt anslutning 

till pro-argumenten för att vi bedömer att detta blir mer lättöverskådligt. 

 

Under uppsatsens gång har arbetet tagit några nya vändningar som vi på förhand inte planerat. 

Ett sådant exempel är vår andra frågeställning. Huvudtanken med denna var ursprungligen att 

se på hur det konkreta arbetet i skolan skiljer sig åt i relation till lärarens syn på uppkomsten 
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av DAMP. När vi läste in oss på detta område märkte vi snart att det inte fanns speciellt 

mycket skrivet om detta. Utgången blev att vi istället koncentrerade oss på att se hur synen på 

lärande skiljer sig åt beroende på vilken åsikt angående DAMP och dess uppkomst man anser 

vara den rätta. Vår tanke att se på det konkreta arbetet i skolan fick därför en mindre roll och 

inriktades istället på vilka konsekvenser de olika synsätten kan komma att få i skolan.  

 

1.4 Avgränsning 

Tanken med den här uppsatsen är att vi ska hålla oss kring DAMP. Problemet är att det i vissa 

fall är svårt att tydligt skilja mellan DAMP och den mer överordnande termen ADHD; och 

även övriga så kallade bokstavskombinationer för den delen. Om ett barn får diagnosen 

DAMP har den även symtom som gäller för ADHD. Av den anledningen har vi valt att på 

vissa ställen ta upp ADHD även om det är själva dampbegreppet som är det intressanta. Av 

samma anledning har vi använt oss av litteratur som inte handlar specifikt om DAMP utan 

mer om barn som är i behov av extra stöd i undervisningen, någonting som ofta är fallet när 

det gäller barn med DAMP. 

 

I fråga två har vi valt att se på lärande ur två perspektiv, det ena ur ett medicinskt/biologiskt 

perspektiv och det andra ur ett sociokulturellt perspektiv. I det medicinska perspektivet utgår 

vi specifikt från ADHD/DAMP, medan det sociokulturella perspektivet mer ser på arbetet 

utifrån barn i behov av särskilt stöd.  

 

Vi har också valt att avgränsa oss när det gäller den mer argumentativa delen av uppsatsen där 

vi har hämtat artiklar ur Dagens Nyheter, detta av två skäl. Dels beror det på att debatten i en 

dagstidning förhoppningsvis har en lite annorlunda ton jämfört med en mer vetenskaplig 

tidskrift som till exempel Pedagogiska magasinet. Det andra skälet är att vi anser att uppsatsen 

kan bli väldigt stor om vi tar in artiklar från flera tidningar, detta eftersom att debatten är 

väldigt omfattande. 

 

1.5 Disposition 

Vår C-uppsats kan sägas ha två parallellt löpande spår. Det ena spåret grundar sig på det 

medicinska/biologiska perspektivet, det andra spåret på det sociologiska perspektivet. Varje 

synsätt redogörs för separat för att sedan ställas mot varandra. Vi har också valt att dela in 

arbetet i tre olika delar som följs av var sin slutsats där vi ställer de båda sidornas argument 
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emot varandra. Tanken med att dela in arbetet i tre delar är följande. Den första delen (fråga 

ett), där vi ser på hur den neuropsykiatriska sidan och de som ifrågasätter dampbegreppet 

argumenterar för sin åsikt, ligger i stor del till grund för del nummer två. I del två frågar vi oss 

om lärarens arbete med DAMP blir annorlunda beroende av vilket syn på lärande hon eller 

han har. För att svara på denna fråga behövs en införståddhet av de båda synsätten, vilket ges i 

del ett. 

 

I del nummer två av vårat arbete ser vi som sagt på hur lärares arbete vad gäller DAMP 

eventuellt skiljer sig åt beroende på vilken syn på lärande denne har. Återigen gör vi detta 

genom två parallella spår där vi jämför den medicinsk/biologiska synen på lärande med det 

sociokulturella. Vi ser också på vilka konsekvenser de olika synsätten får på arbetet i skolan. 

Efter detta visar vi på lärarens uppdrag och arbete med barn i behöv av extra stöd ser ut enligt 

Salamancadeklarationen samt Lpo 94. Detta följs av en redovisning av de slutsatser vi dragit.  

 

Som ett komplement till detta följs arbetet av en analys (del tre) av hur dampdebatten förs 

offentligt, i vårat fall utifrån artiklar från Dagens Nyheter. Inledningsvis i denna medieanalys 

har vi, med utgångspunkt från två artiklar som vi anser vara grundläggande för den fortsatta 

debatten, sammanställt en argumentationsanalys. Detta enligt en modifierad Pro et Contra-

modell (som beskrivs under i 1.3) för att se hur argumenteringen ser ut. Efter detta har vi gjort 

en övergripande analys av de övriga artiklar inom ämnet. Också dessa är tagna från tidningen 

Dagens Nyheter. I slutsatsen kopplad till debattanalysen jämför vi också hur argumenteringen 

skiljer sig åt mellan den mer forskningsinriktade litteraturen och den mediedebatten. Slutligen 

diskuterar vi arbetet utifrån våra frågeställningar i en diskussionsdel. 

 

2. Textanalys 

Den här uppsatsen kommer att bygga på, eller åtminstone inspireras av, en textanalys. I 

arbetet med texter och analyser av texter förekommer en del begrepp som kan vara bra att 

känna till. Bergström & Boréus (2000) tar till exempel upp termerna text, diskurs och kontext 

och ger sin bild av vad som menas med dessa termer. Enligt dem är en text en skriftlig 

produkt som bör vara dels koherent och dels kommunikativ. Att texten är koherent innebär att 

det finns en röd tråd, det finns ett ämne som håller ihop texten. Den kommunikativa aspekten 

innebär att texten har ett budskap. Vidare har texten, eller språket, två huvudfunktioner. Den 

ena funktionen är att texten har en innebördsaspekt vilket innebär att texten uttrycker tankar 
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och idéer. Texten används för att reflektera, för att uttrycka en bild av den omgivande 

verkligheten eller de inre upplevelserna. Den andra aspekten kallar de för interpersonell 

aspekt. Detta innebär att vi använder språket i sociala relationer med andra människor när vi 

till exempel ställer en fråga eller uttrycker en åsikt. Språket (texten) får här en innebörd av 

handling. Enligt Hellspong och Ledin (1997) bör språket anpassas efter den målgrupp som 

texten vänder sig till. Kontexten avgör vilket slags språk som bör användas. Man bör alltså 

skilja på språket i en forskningsavhandling, där läsarna är införstådda i språket, och en 

debattartikel om samma ämne, där läsarna kanske inte har lika stor förförståelse. 

 

Med diskurs menas ”…en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt 

sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ och ’inte 

kan’ sägas eller skrivas i sammanhanget” (Bergström & Boréus 2000, s 17). Ett annat, och 

kanske mer bekant begrepp är genre som kan sägas vara en del av diskursen. En genre kan 

beskrivas som en viss textkategori för vilken det råder vissa skrivna eller oskrivna regler för 

form eller innehåll. Inom till exempel litteraturvetenskapen brukar man göra en grov 

genreindelning i epik, lyrik och dramatik. Andra exempel på genrer är nyhetsinslag, artiklar 

eller morgontidningar; diskurs är således textens språkliga sammanhang. Slutligen ingår 

diskursen i en större kontext. Denna innehåller utöver det rent språkliga även andra typer av 

situationsbundna handlingar, händelser och regler. Kontexten avser sålunda det större 

sammanhanget som texten befinner sig i (Bergström & Boréus 2000). I vårat arbete handlar 

det om den medicinska/biologiska- samt den sociologiska diskursen. Litteraturen vi använt 

oss av är hämtad ur två olika kontext. Dels deras egen litteratur och dels artiklar ur Dagens 

Nyheter. 

 

De olika begrepp som vi har tagit upp här förklaras lite olika beroende på vem som förklarar 

dem. För vår del kommer de här termerna att fungera lite som hållpunkter i det fortsatta 

skrivandet. Ett korrekt utförande av en medieanalys hör mer till media- och 

kommunikationsvetenskap. En textanalys i ordets rätta bemärkelse kan vi nog därför inte säga 

att vi utför, åtminstone inte i del ett och två. Däremot kan vi säga att vi har influerats av den 

textanalytiska modellen och dess begrepp. Det är trots allt vår roll som lärare utifrån 

dampproblematiken som den här uppsatsen handlar om. En ren text- eller medieanalys hade 

förmodligen fokuserat på andra saker. 
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3. Medicinskt/biologiskt perspektiv 

När det gäller att definiera ADHD/DAMP blir det lite problematiskt eftersom det kan ta sig 

väldigt olika uttrycksformer och ha olika svårighetsgrader. Ett barn med ADHD eller damp-

diagnos kan ha bra eller dåliga dagar beroende på vilka förutsättningar de har till att 

mobilisera kraft för skolarbetet. Det blir därför svårt att visa på specifika beteenden som är 

allmängiltiga eftersom symtomen kan skilja sig mycket från fall till fall (Hellström 2003). Vi 

kommer därför inledningsvis att ta upp situationer och problem som är vanliga och 

karakteristiska för ADHD respektive DAMP i stort. 

 

3.1 Symtomen vid ADHD 

Bokstavskombinationen ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. De 

grundläggande kännetecknen för ADHD är uppmärksamhetsbrister, överaktivitet samt 

problem med impulskontroll. Tore Duvner (1997) beskriver dessa barn på följande vis: 

 
I sin måttliga och charmiga variant liknar de Emil i Lönneberga. Andra utvecklas till 
skolans största busar, avstängda från undervisningen och påbörjar kanske en av-
vikarkarriär mot kriminalitet, missbruk och psykisk sjuklighet (Duvner 1997, s 9). 

 

3.1.1 Uppmärksamhetsproblem 

Det som brukar vara särskilt svårt för många med ADHD är att upprätthålla uppmärksamhet 

på uppgifter som de anser vara tråkiga eller för monotona. Om inte arbetet ses som intressant 

är det lätt att personen blir distraherad och mer intresserad av vad som pågår runt om kring. 

Detta gör att det blir svårt att slutföra en uppgift och att det arbete som blir gjort ofta blir 

slarvigt (Hellström 2003). 

 

Typiska situationer som kan ställa till med problem är när det ställs krav som är outtalade, när 

det förekommer otydliga mål och vid bristande styrning. Det är då vanligt att stress 

uppkommer och att individen blir uttröttad eller till och med handlingsförlamad. De får 

problem med att avgöra vart de skall rikta sin koncentration. Ett annat möjligt scenario är att 

problemet gör att man väljer att lägga kraften på ett visst moment och sedan går in i detta med 

all sin kraft. Detta kan leda till att individen blir helt uppslukad av aktiviteten och avskärmar 

sig från alla andra aktiviteter som förekommer runtom. Det blir då svårt att avbryta uppgiften 

man håller på med innan den är avslutad (Hellström 2003). 
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3.1.2 Aktivitetsnivå och impulsivitet 

Beteckningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder tyder på att hyperaktivitet är en 

självklar del i problematiken, så är dock inte fallet. Många personer med ADHD är väldigt 

överaktiva och impulsiva, men inte alla. Det finns även de barn med ADHD som till och med 

kan ses som underaktiva eller passiva. Detta har gjort att man infogat ett snedstreck i diagnos-

termen mellan AD (uppmärksamhetsstörning) och HD (överaktivitet), AD/HD. Detta för att 

påvisa att problematiken kan vara ”AD” eller ”HD” eller både och (Gillberg 1996). Vi väljer 

dock att i fortsättningen använda oss av termen ADHD eftersom det är det mest före-

kommande i litteraturen. 

 

Många av de egenskaper som är typiska för ett överaktivt barn är i sig väldigt positiva. De är 

ofta väldigt handlingsbenägna, spontana, livliga och kreativa. För ett barn med ADHD kan 

dessa i sig positiva egenskaper däremot få negativa konsekvenser (Hellström 2003). Speciellt 

i skolsituationer kan detta ställa till problem om dessa egenskaper inte kan hanteras. Barn med 

ADHD har ofta ”myror i byxorna” och har svårt att sitta still på sin plats. De vill gärna röra på 

sig och gå runt i klassrummet. Rastlösheten kan i många fall leda till att barnen sitter och 

”skruvar på sig” eller trummar med fingrarna mot bänken. Impulsiviteten och spontaniteten 

leder till att de svarar rakt ut utan att räcka upp handen samt att de ofta pratar överdrivet 

mycket, någonting som kan leda till irritation hos lärare och klasskamrater (Duvner 1997). 

 

Enligt Hellström (2003) kan de också ha svårt i samspelet med andra barn eftersom 

impulsiviteten gör att de har svårt att följa uppsatta regler. Detta kan innebära att de inte ”har 

tid” att invänta sin tur eller att lyssna till vad andra har att säga. För den som har ADHD är det 

svårt att styra sina impulser och se vilka konsekvenser ens handlande kan få. De lever i nuet 

och ser till vad som är bäst för dem kortsiktigt och det kan därför vara svårt att sätta upp 

långsiktiga mål.  

 

3.1.3 Underaktivitet 

Som tidigare nämnts har inte alla med ADHD problem med överaktivitet. Dessa barn kan ha 

en aktivitetsnivå som snarare är för låg och de kan uppfattas som dagdrömmare eller till och 

med lata. Deras uppmärksamhetsproblem är dock likartade med de överaktivas (Hellström 

2003). Duvner menar att detta kan vara en av anledningarna till att adhddiagnoser är mer 

vanliga hos pojkar än hos flickor. Han menar att pojkar är mer självhävdande och 

aggressivare än flickor generellt och att pojkar tillåts ta större plats. Flickor tillåts inte 



DAMP och synen på lärande 

 9 

utveckla dessa sidor på samma sätt och faller därför oftare in i kategorin underaktiva. Dessa 

barn märks inte på samma sätt i en klassrumsmiljö och därför tror Duvner att man i vissa fall 

förbiser dessa ”blyga” flickors problem. Mycket på grund av att deras beteende inte är ett lika 

stort problem för andra (Duvner 1997). 

 

3.2 Symtomen vid DAMP 

DAMP står för Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorik-

kontroll och Perception och är en undergruppering till ADHD (Duvner 1997). Som man kan 

utläsa av namnet har även dessa barn uppmärksamhetsproblem, liknande de som förekommer 

vid ADHD. Barn som ges diagnosen DAMP har utöver detta även svårigheter inom motorik-

kontroll och perception, det vill säga att tolka information från sinnena (Hellström 2003).  

 

Så gott som alla personer med diagnosen DAMP har problem med aktivitetskontroll och 

uppmärksamhet. Det är dock inte säkert att de utöver detta också har problem med både 

motorikkontroll och perception. Flertalet av de som har DAMP har dock nedsättningar inom 

båda områdena av olika svårighetsgrad (Gillberg 1996). En del barn som har DAMP har 

samma symtom som är typiskt för ADHD, det vill säga överaktivitet och 

uppmärksamhetsproblem. Andra kan tvärt om vara underaktiva, långsamma och verkar ha 

mycket lite mental energi (Duvner 1997). 

 

3.3 Hur ställs en diagnos? 

När det gäller diagnostisering av ADHD/DAMP menar Gillberg (1996) att de är, liksom andra 

liknande problem, medicinska och därför kan de inte ställas utan läkare. Själva läkar-

undersökningen utförs av läkare och psykolog och inkluderar en neuropsykiatrisk bedömning 

och en neuropsykologisk undersökning. Under barn- och ungdomsåren skall undersökningen 

även omfatta samtal med den vårdnadshavare som bäst känner barnets beteende och 

utveckling. Dessa samtal syftar framför allt till att få fram tre saker. 1) En beskrivning av 

barnets beteende. I denna beskrivning kan det också ingå frågor om barnets språkutveckling 

och grov- respektive finmotorik eller liknande. 2) Hur barnet har utvecklats fram till 

tidpunkten för undersökningen. 3) Uppgifter om sjukdomar och traumatiska upplevelser av 

olika slag. I samband med sjukdomsbilden (3) gås även släkthistorien igenom noggrant 

eftersom DAMP och ärftlighet har ett nära samband. En anamnes (förhistoria) är därför 

betydelsefull för att kunna dra rätt slutsatser kring problemet/problemen. Slutligen bör det 
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också föras en diskussion kring situationen under graviditeten och förlossningen eftersom 

eventuella skador under denna period kan vara en bidragande orsak till DAMP. 

 

Duvner (1997) påpekar också att ADHD är en symtomdiagnos där personens beteende enligt 

de så kallade DSM-IV2- kriterierna skall överensstämma på ett antal punkter. Som rubriker 

används ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet där minst sex av de nio 

delkriterierna inom de båda grupperna var för sig skall överensstämma. Några exempel på 

dessa kriterier är att ”eleven inte tycks lyssna på vad som sägs (…) har svårt att organisera sitt 

arbete (…) tappar ofta bort saker (…) blir lätt störd av vad som händer runtomkring  (…) har 

inte ro i  händer eller fötter (…) pratar ofta överdrivet mycket” (Duvner1997, s 19). 

 

Symtomen skall ha funnits under minst sex månader och föreligga i minst två olika miljöer 

som till exempel skola och hemmet. Symtomen skall heller inte kunna härledas till någon 

annan störning och barnets livsmiljö i stort tas också med i beräkningen. Utifrån denna 

visserligen korta beskrivning görs en bedömning om en diagnos bör övervägas eller inte, men 

i många fall krävs kompletterande undersökningar av olika slag (Duvner 1997).  

 

När det gäller diagnostisering av just DAMP kan det också nämnas att det, enligt Axengrip & 

Axengrip (2004), tycks ha funnits en bild av att det är lätt att få en sådan diagnos. De menar, 

vilket också det som har skrivits ovan tyder på, att detta är felaktigt. För att få en diagnos är 

det många bitar från flera olika håll som är avgörande; det är inte frågan om vem utan om 

vilka som ställer diagnosen. När en diagnos ställs är läkare, föräldrar och skolpersonal 

inblandade i arbetet och man får därför en samlad bild av problematiken.  

 

3.4 Forskarnas argumentering för ADHD/DAMP 

Det är även av intresse att se i den mer vetenskapliga litteraturen hur dessa förespråkare 

argumenterar utifrån sin egen forskning när det gäller DAMP. Det primära för det här 

avsnittet är alltså inte symtombeskrivningen i sig utan snarare att visa ett par av argumenten 

för en dampdiagnos.  

 

Till att börja med kan vi se hur skillnaden mellan ADHD och DAMP motiveras. En förklaring 

till detta är att risken för att centralstimulerande mediciner skrivs ut på felaktiga premisser 

                                                 
2 Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders, American Psychiatric Association 
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minskar. Ett syfte med adhddiagnoser från början var att få ett samlingsnamn på de olika 

besvär som skulle kunna lindras med hjälp av centralstimulerande medel. Om dessutom de 

perceptuella och motoriska problemen inkluderas i diagnosen, som de gör vid DAMP, 

minskar risken ytterligare att ADHD/DAMP förväxlas med allmän omognad. Detta i sin tur 

förhindrar då förhoppningsvis att mediciner skrivs ut i onödan och att pedagogiska åtgärder 

vidtas i större utsträckning. De pedagogiska åtgärderna som vidtas i framförallt skolan är av 

yttersta vikt eftersom de inlärningsproblem som är förknippade med DAMP inom till exempel 

skrivning, läsning, tal och motorik hör till konsekvenserna av den grundläggande 

funktionsstörningen. Risken är stor att elever med liknande problem upplever att denne ”inte 

klarar av” vissa ämnen, självförtroendet sjunker och eleven börjar uppvisa ett antisocialt 

beteende. Med en diagnos kan svårigheterna åtgärdas (Gillberg 1996). Det viktiga är också att 

diagnosen tjänar till att individen skall få rätt och tillräckligt stöd och inte att ”etikettera” 

någon som diagnosmotståndarna vill hävda (Axengrip 2004). 

 

Susanne Freltofte (1998) är dansk psykolog och specialist inom barnneuropsykologi. Hon 

menar att orsaken till DAMP är att barnet har en liten hjärnskada och hon beskriver hur 

barnens symtom kan variera beroende på var i hjärnan skadan sitter. Det är också en av de 

första sakerna som hon slår fast; nämligen att det finns en stor variation hos barn med DAMP. 

Hon beskriver sex olika typer av DAMP och menar att det förmodligen finns ännu fler typer 

och att dessa i sin tur kan delas in i olika undergrupper. Detta beror på att DAMP är en 

symtombeskrivning och inte, som den tidigare termen MBD3, en orsaksförklaring. Olika 

svårigheter som är hjärnbaserade ger följaktligen olika former av DAMP.  

 
Alla tycks vara överens om att det bakom de aktuella DAMP-symtomen hos barn med 
äkta DAMP finns någon form av hjärnbaserade svårigheter (Freltofte 1998, s 11).   

 

Förutom detta menar Freltofte (1998) att det kan finnas flera orsaker som gör att barn uppvisar 

dampliknande symtom. Exempel på detta är om barnet har växt upp under ogynnsamma 

förhållanden, en uppväxt utan gränser och regler eller om barnet har utsatts för bristande 

omsorg under sina första år.  

 

                                                 
3 MBD (Minimal Brain Dysfunction) är en beteckning för problem inom koncentration och aktivitetskontroll 
som orsakats av en liten hjärnskada, men termen anses idag förlegad. Mer ingående förklaring av begreppet finns 
under punkt 4.2. 
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En liknande förklaringsmodell har bland annat Tore Duvner (1997) som också han utgår från 

ett neuropsykologiskt perspektiv. Visserligen beskriver han mer renodlat ADHD men då 

DAMP ligger väldigt nära anser vi att det är av intresse att se även hans syn på saken. Han 

menar att det rör sig om bristande funktioner i hjärnans nervbanor när det gäller styrning och 

reglering av beteende och förmåga till koncentration. När det gäller svårigheter med 

koncentrationen är det dock ett svårdefinierat symtom eftersom det kan bero på många olika 

saker. Människans biologiska system är komplicerat och dessutom är människan en del i ett 

socialt system med andra människor. Ett visst beteendeproblem, menar Duvner, måste därför 

alltid tolkas utifrån barnet med dess förmågor i samspel med miljön.  

  

En fördel, och själva syftet, med diagnoser är att rätt åtgärder ska kunna sättas in i rätt tid. Om 

problemen inte upptäcks och en diagnos inte sätts innebär detta att symtomen följer med 

obehandlade upp i vuxen ålder. Phyllis Anne Teeter är professor i inlärningspsykologi och 

hänvisar till en amerikansk studie som menar att 71 % av barnen som har symtom inte växer 

ifrån dessa under sin tonårstid. Enligt en annan amerikansk undersökning som Teeter hänvisar 

till uppvisar 41 % av de vuxna som deltog i undersökningen, och där alla fick en diagnos som 

barn, tecken på till exempel antisocialt beteende, depression eller drogmissbruk. Samtidigt 

poängteras det att det inte med säkerhet kan klarläggas att alla problemen som uppkommer i 

vuxen ålder kan härledas till ADHD; siffrorna är dock höga (Teeter 2004, Beckman 1999). 

 

Det faktum att relativt många barn som har en diagnos har kvar symtomen i vuxen ålder gör 

att ärftlighet är en viktig faktor vid ADHD/DAMP. Undersökningar visar att omkring 30 % av 

föräldrar till barn med DAMP själva har symtom som är tillräckliga för att ges en diagnos. Ett 

annat exempel är enäggstvillingar där sannolikheten är så hög som 80 % att båda barnen 

kommer att uppvisa symtom som räcker för en diagnos. Det intressanta med detta är att de 

övriga 20 % tyder på att de yttre faktorerna har stor betydelse. (Beckman 1999).  
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4. Sociologiskt perspektiv 

Eva Kärfve är legitimerad sjuksköterska och docent i sociologi och kom i kontakt med 

psykiatrisk diagnostik genom att ha egna barn i skolan. Kärfve började läsa in sig på litteratur 

inom detta område och har idag blivit en förgrundsfigur för den kritik som riktats emot 

dampforskningen och då i huvudsak barnpsykiatrikern Christopher Gillberg och hans 

forskningsteam. Kärfve har kraftigt ifrågasatt de resultat som presenterats och ställer sig 

frågande till om DAMP över huvud taget existerar.  

 

4.1 Sociologi vs. naturvetenskap 

Kärfve är som sagt skolad inom sociologin och hela debatten har kommit att stå mellan två 

forskningstraditioner i form av den naturvetenskapliga och den sociologiska där Gillberg och 

Kärfve har blivit talesmän för var sin sida (Snaprud 2003-06-07). Kärfve saknar alltså 

erfarenhet inom forskningsområdet och har inte publicerat något eget material i frågan, 

någonting som hon blivit kraftigt kritiserad för av motståndarsidan (Gillberg 2003-02-04, 

Bejerot mfl 2003-01-20). Kärfves tillvägagångssätt är, istället för att komma med fakta som 

talar emot Gillberg och hans kollegor, att kritiskt granska och ifrågasätta både tillvägagångs-

sätten och resultaten som Gillberg lagt fram. 

 

Kärfve menar att DAMP är en fantasiprodukt som är framtagen för att visa på en anledning 

till att skolan ser ut som den gör idag och varför många barn inte klarar av skolans krav. Hur 

kan skolans försämring och dess påverkan på eleverna i form av längre dagar, större klasser 

och mer slutkörda lärare vägas upp med ett medicinskt begrepp, frågar hon sig (Kärfve 

2000b). 

 

4.2 DAMP – reinkarnation av MBD 

Kärfve riktar i sin bok Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan (2000a) stark kritik 

mot forskningen som sker kring DAMP. Den person som får ta emot mest kritik är, som sagt, 

Gillberg som kan sägas ha uppfunnit begreppet DAMP. Kärfve menar dock att DAMP är 

skapat ur begreppet MBD. Under 30 år var MBD en allmänt vedertagen beteckning på barn 

som hade speciella problem med bland annat koncentration och aktivitetskontroll och som 

alltså ansågs ha en liten hjärnskada som orsakade dessa beteenden (Kärfve 2000a). 
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Begreppet MBD (Minimal Brain Damage) föddes redan i början av 1900-talet efter att man 

påfunnit att barn kunde drabbas av koncentrationssvårigheter, överaktivitet och inlärnings-

problem ”i sviterna efter epidemisk hjärninflammation” (Gillberg 1996, s 13). Man utgick då 

från att de ådragit sig en liten hjärnskada under sjukdomstiden. MBD användes sedan under 

50 år sporadiskt på barn med tidigare nämnda symtom. På 1950-talet var begreppet väl rotat 

inom framförallt den amerikanska barnpsykiatrin och barnneurologin. Det fanns dock redan 

en stor tveksamhet inför begreppet, framförallt bland engelska forskare och under ett 

forskarmöte på 1960-talet ändrades d:et i MBD från Damage till Dysfunction. Detta gjordes 

för att komma undan den kritik som begreppet utsatts för med anledning av att den faktiska 

hjärnskadan inte kunde påvisas (Gillberg 1996).  

 

Kritiken tystnade dock inte i och med detta. I början av 1980-talet skrev den engelske 

barnpsykiatern Michael Rutter två uppmärksammade artiklar i ämnet där han kraftigt 

kritiserar MBD som en medicinsk term, bland annat på grund av att den förutsatta 

hjärnskadan inte gick att påvisa (Gillberg 1996). Rutter menade, enligt Kärfve, att MBD var 

ohållbart i ”klassifikatorisk mening” och att namnbytet bara vattnade ur begreppet ännu mer. 

Idag ses MBD som ett ålderdomligt och förlegat begrepp (Kärfve 2000a). 

 

Idag har MBD-beteckningen, som Kärfve uttrycker det, ”hamnat på den klassifikatoriska 

soptippen” eftersom någon hjärnskada aldrig gick att påvisa. Problemet är att detta inte skett i 

Sverige. Gillberg tog över där MBD gick i graven och skapade DAMP. Dampbegreppet är 

dock enligt Kärfve inget nytt påfund utan en exakt reinkarnation av det utdöda MBD-

begreppet. Hon menar att kritiken och den internationella forskningens förkastande av MBD 

inte har nått fram till Sverige. Detta har lett till att Gillberg har kunnat få genomslag för sina 

teorier och DAMP idag är accepterat som en allmänt vedertagen term som ofta används i 

bland annat skolans värld. Detta trots att forskning inom området exklusivt sker i Sverige och 

saknar internationell förankring. Resultaten har dessutom inte kunnat påvisa att det faktiskt 

handlar om en hjärnskada (Kärfve 2000a). Även Rutter är väldigt kritisk till dampforskningen 

och menar att DAMP är ett minst lika tvivelaktigt begrepp som MBD var (Rydelius 1999). 
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Även från de egna leden finns kritiker till Gillbergs ”nya” åkomma. Professor och överläkare 

Per-Anders Rydelius menar att DAMP tillsammans med ADHD, ADD4, MBD med flera är 

synonyma beteckningar på samma åkomma som grundar sig på vad han kallar ”det 

ursprungliga hjärnskadebegreppet” (Rydelius 1999, s 3332). Med hjärnskadebegreppet menar 

Rydelius den omfattande forskning som gjordes i Sverige och utlandet under 40, 50 och 60-

talet där man ansåg att hjärnskador kunde ligga till grund för barns beteenden (Rydelius 

1999).  

 

4.2.1 Neuropsykiatriskt fantasiliv 

Kärfve går till starkt angrepp mot hela den neuropsykiatriska forskningstraditionen. Hon 

menar att den propaganda som neuropsykologerna fört, och fått genomslag för, saknar 

motstycke i den medicinska historien (Kärfve 2000b). Mats Börjesson, som är fil. dr. i 

sociologi, är inne på samma linje när han menar att en stark reklamkampanj förekommit runt 

dampbegreppet i media. Han anser att det är en av anledningarna till att diagnossättandet ökar. 

Hans resonemang grundas i att den ”presumtive avvikaren” måste acceptera sin nya identitet, 

i det här fallet sin identitet med DAMP, och då vara övertygad om att diagnosen är verklig. 

Detta blir enligt Börjesson mycket lättare om kunskapen om avvikelsen är stor hos individen 

och samhället i stort (Börjesson 1999). Detta till trots anses den största orsaken till att antalet 

diagnostiserade barn ökar vara en skolpolitisk fråga, nämligen resurser. I och med att skol-

situationen ser ut som den gör, i form av stora klasser och lite personal, kan en diagnos vara 

enda sättet att få den extra hjälp som en del barn behöver. Ingen vill förmodligen att ens barn 

skall få en sådan diagnos, men i slutändan kan det bli det enda alternativet till att överhuvud 

taget klara skolan (Börjesson 1999/2, Kärfve 2000b, Zetterqvist-Nelsson 1999).  

 

Neuropsykiatrin är enligt Kärfve väldigt enkelspårig. Andra mer sociala orsaker till att damp-

symtomen uppkommer som problem i hemmet eller skolan ses i det närmaste som hädiska 

inom det neuropsykiatriska fantasilivet som hon kallar det (Kärfve 2000a). I artikeln DAMP – 

en fantasiprodukt (2000b) tar Kärfve kritiken mot neuropsykiatrin ytterligare ett steg och 

menar att dampdebatten är ett sätt för denna forskningsgrupp att få uppmärksamhet och 

bredda sin annars trånga nisch. Det här kan låta som en grov anklagelse men faktum är att det 

finns fler som har varit inne på ungefär samma linje. Haug (1998) talar visserligen om 

diagnoser i stort men han menar att en konsekvens av diagnostiseringar blir att det alltid letas 

                                                 
4 ADD (Attention Deficit Disorder) är en term för uppmärksamhetsproblem liknande ADHD men utan 
hyperaktivitet. 



DAMP och synen på lärande 

 16 

efter nya svårigheter som barn kan ha. Detta är helt enkelt ett sätt för dessa grupper av läkare 

att expandera. Genom att peka på att det finns ett större behov av deras tjänster än det faktiskt 

gör säkerställs, enligt Haug, deras egen profession.  

 

4.3 Kritik mot diagnostisering 

Neuropsykiatrins dom blir, enligt Kärfve, att en liten hjärnskada är hela anledningen till att 

5% av Sveriges barn mår dåligt, uppträder okontrollerat och har svårt i skolan (Kärfve 2000a). 

Gillberg och hans forskarteam menar på att en av de största fördelarna med att få en 

diagnostisering till DAMP är att barnet i fråga får ett kvitto på varför han/hon uppför sig som 

han/hon gör. Individen som får diagnosen får då ett ökat självförtroende när den får detta 

besked som visar att det är en skada och ingenting de själva kan råda över (Gillberg 1996). 

Kärfve menar tvärtom att en diagnostisering av ett barn, som hon menar sker på vaga grunder, 

är högst förödande för ett barn. Individen som får diagnosen får ”hjälp” genom att 

undervisningen anpassas till hans/hennes nivå, det vill säga en lägre nivå än sina 

klasskamrater, med anledningen: Du har ett litet fel i din hjärna… vilket knappast kan få ett 

barn till ökat självförtroende. Kärfve menar också att hjälp undantagslöst innebär segregation 

från klasskamraterna (Kärfve 2000a). 

 

Börjesson är en annan som också ställer sig kritisk till den ökande diagnostiseringen av 

DAMP. Börjesson forskar i ämnet om hur man har hanterat problematiska skolbarn från 

1930-talet fram tills idag och menar att försök som syftar till att ”skilja agnarna från vetet” 

alltid förekommit. Förr sattes problematiska barn i så kallade ”obs-klasser”, skolhem eller 

läskliniker5 medan det idag sätts medicinska epitet på barnen. Särskiljning har alltid av 

skolpersonal försökt påvisas som någonting positivt, en förmån, eftersom denna är utformad 

efter en liten grupps behov, någonting som varit svårt att övertyga föräldrar och barnen själva 

om. Det som skiljer dessa tidigare exempel på specialundervisning från en dampdiagnos är att 

en medicinsk diagnos inte har några möjligheter att välja hur problemet skall lösas. Diagnosen 

slår bara fast den riktiga, ofrånkomliga orsaken till problemet, menar Börjesson (1999/2).  

 

                                                 
5 Obs-klasser, skolhem och läskliniker är exempel på specialklasser som använts i skolan och där så kallade 
”problembarn” placerades. 
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4.4 Kärfve anmäler Gillberg för forskningsfusk 

Debatten mellan de två åskådningarna angående DAMP och dess uppkomst har varit väldigt 

omfattande, vilket den uppsjö av artiklar som publicerats i ämnet visar. Droppen som fick 

bägaren att rinna över var när Kärfve anmälde Gillberg och hans forskarteam för vetenskaplig 

oredlighet till Göteborgs universitets etiska nämnd. Forskningsresultatet som legat till grund 

för anmälan är Göteborgsstudien om DAMP/ADHD som genomfördes på 70-talet (Snaprud 

2003-06-07). 

 

Göteborgsstudien gick mycket kort ut på att ett hundratal barn undersöktes vid fem tillfällen, 

från sju års ålder upp till dess de fyllde 22 år. Barnen hade delats in i två grupper, en med barn 

med dampdiagnostisering och en grupp med barn som ansågs normala. Syftet med under-

sökningen var att se om de dampdiagnostiserade barnen hade sämre framtidsmöjligheter, 

”poor outcome”, än de barn som fanns i normalgruppen (Kärfve 2003-01-25, Gillberg 1996). 

 

Kärfve menar att Göteborgsstudien innehåller en mängd metodfel och att resultatet bör 

ifrågasättas, inte minst på grund av de konsekvenser detta resultat kan få för enskilda 

individer som blir ”stämplade” med diagnosen DAMP (Kärfve 2003-01-25). 

 

4.4.1 Kärfves kritik mot Göteborgsstudien 

Det som Kärfve specifikt reagerar på är bland annat (Kärfve 2003-01-25): 

� De två grupper av barn som undersöktes, vi kan kalla dem diagnosgruppen och 

normalgruppen, var olika sammansatta i avseende av kön och social bakgrund. I 

normalgruppen var mer än hälften flickor och merparten kom från ordnade och 

ekonomiskt stabila förhållanden. Diagnosgruppen däremot bestod till 75 % av pojkar 

från trasiga familjer från ”trista bostadsområden”. Diagnosgruppen var alltså en 

underprivilegierad grupp. 

� Kärfve misstänker också att grupperna ändrades under studiens gång. Detta grundar 

hon på att antalet individer som studeras i normalfallet minskar på grund av ovilja att 

medverka när de kommer upp i åldrarna, ett bortfall på mellan 30-70 % är att räkna 

med. I Göteborgsstudien var så inte fallet, istället ökade antalet individer efter andra 

uppföljningsstudien. 
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� Ett av kriterierna för vad forskargruppen satte upp för vad de menade med ”poor 

outcome” var att depression skulle finnas med. Kärfve menar att resultatet visar att 

depression förekommer lika frekvent i de båda grupperna och att detta resultat därför 

helt togs bort från det slutgiltiga resultatet. Istället hänvisar forskningsteamet till 

tidigare ”internationella adhd-fynd” för att påvisa sin tes att DAMP i större 

utsträckning leder till depression. 

 

5. Slutsats - del I 

Med utgångspunkt från den neuropsykiatriska forskningen och sociologernas invändningar 

mot denna kan man dra slutsatsen att båda sidorna är överens om att DAMP som symtom 

existerar; det är snarare orsaken till problemet som är omtvistad.  

 

Den medicinsk/biologiska förklaringen är att DAMP beror på en liten skada i hjärnan. Det 

sociologiska perspektivet ser symtomen snarare som resultat av flera faktorer, till exempel 

barnets bakgrund och skolans miljö. Gillberg menar att en dampdiagnos enbart har positiva 

effekter för ett barn med dessa problem. Detta beroende på att barnet då kan lyfta bort 

skuldkänslorna som finns på grund av att denne uppför sig ”dåligt”. Kärfve menar tvärtom att 

diagnosen stämplar barnet för all framtid när de får stämpeln hjärnskadad.  

 

Enligt den medicinsk/biologiska forskningen beror DAMP alltså på någon form av 

dysfunktion i hjärnan. En argumentering för diagnoser är utifrån detta, att det ska gå att 

urskilja DAMP från allmän omognad. På så vis gör man barnet en tjänst genom att 

diagnostisera denne. Barnet får ett svar på varför den inte klarar av vissa moment och slipper 

känna sig misslyckad. Det finns också öppningar för sociala faktorer även om dessa ses mer 

som en utlösande faktor än en orsakande dito. Ytterligare ett argument handlar om att DAMP 

i många fall följer med upp i vuxen ålder och kan orsaka större skador än vad en diagnos i 

barndomen skulle göra. Den sociologiska argumentationen bygger däremot mycket på att det 

är samhällets förändring som orsaker problemen. Dessa problem har i sin tur fått ett namn – i 

det här fallet DAMP – bara för att de drabbade skall få de resurser de behöver. DAMP är 

dessutom en ren fortsättning på det mycket tveksamma begreppet MBD. Vi har också sett att 

resurser och diagnoser hänger ihop. För att överhuvudtaget få den hjälp man behöver är en 

diagnos många gånger sista utvägen. Den allvarligaste anklagelsen som Kärfve och Haug 

riktar mot den neuropsykiatriska forskningen är att intresset för DAMP bygger på att de vill 
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trygga sin profession. Detta är väldigt starka anklagelser. Skulle detta stämma är det 

naturligtvis oerhört beklagligt då de enda som kan tänkas ”tjäna” på att dampdiagnosen 

existerar är läkarkåren själva. 

 

Vad beträffar de skilda åsikterna när det gäller uppkomsten av DAMP så är detta helt i linje 

med de olika diskurser Gillberg och Kärfve tillhör, det vill säga den medicinsk/biologiska och 

den sociologiska. De befinner sig i helt olika forskningstraditioner och detta framträder 

tydligt, dels i orsaksförklaringen och dels i sättet att argumentera för sin sak. I den medicinska 

litteraturen förekommer mycket sakliga argument och argument som bygger på trovärdighet. 

De medicinska termerna och förklaringsmodellerna inger stort förtroende när de hänvisar till 

avancerad hjärnforskning. Litteraturen som kritiserar det medicinska perspektivet bygger i 

stor utsträckning på att få läsaren att ifrågasätta om den medicinska förklaringen verkligen 

låter rimlig. I punkt 2 tog vi också upp att en text har två huvudfunktioner. I det här avsnittet 

har texten en innebördsaspekt. Texten syftar till att få ut en viss idé eller tanke om att något är 

på ett visst sätt. Texten vill ge en bild av verkligheten utifrån det perspektiv som respektive 

företrädare har.  

 

6. Synen på lärande 

Frågan är då vad de olika perspektiven innebär för oss lärare? I och med detta har vi också 

kommit över på den andra frågan i detta arbete: Hur skiljer sig synen på lärande åt beroende 

på vilket perspektiv på uppkomsten av DAMP man har och vilka konsekvenser får detta i 

undervisningen? Tanken är också att det vi har beskrivit ovan skall finnas i bakhuvudet även 

vid läsningen av det här avsnittet. Vi anser nämligen att en mer medicinsk förklaring indirekt 

även avslöjar synen på lärande. Genom att dessutom se på de råd och förslag som dessa 

företrädare för de olika perspektiven har, får vi en mer fördjupad bild av synen på lärande och 

dess konsekvenser. 

  

6.1 Medicinskt/biologiskt perspektiv 

Som vi har sett ovan utgår det här perspektivet från att dampproblematiken beror på någon 

form av dysfunktion i hjärnan. Vi har också sett att detta i sin tur kan ha många orsaker, vilket 

hänger ihop med att DAMP är en symtomförklaring och inte en orsaksförklaring. Duvner 

exemplifierar i några punkter vad barn med ADHD ofta har problem med och ger även några 

exempel på pedagogiska åtgärder (Duvner 1997, s 113f). 
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Ett barn med ADHD har oftast svårt att: 

• Organisera sitt arbete 
• Hålla motivationen uppe vid rutinartade arbetsuppgifter 
• Hålla kvar uppmärksamheten på det de gör.  

 

Lämpliga åtgärder för detta är till exempel: 

• Tydligt avgränsade arbetsuppgifter 
• Intresseväckande arbetsuppgifter som bygger på nyfikenhet och omväxling 
• Korta arbetspass, gärna med en lustfylld paus 
• Arbeta i liten grupp eller enskilt 

 

Dessa punkter, både svårigheterna men kanske framförallt åtgärderna, ger en ganska bra bild 

av vilken syn på lärande som finns om man utgår från att barnet har en diagnos. 

 

När det gäller DAMP menar Gillberg att det inte är bra att tala om behandling eftersom det 

lätt leder tanken till ett tillfrisknande. Barn med DAMP blir sällan botade i den bemärkelsen 

utan det är rimligare att tala om åtgärder eller habilitering. Ett viktigt, och i och för sig 

självklart, utgångsläge är att alla barn med DAMP är individer vilket innebär att alla åtgärder 

måste ta sin utgångspunkt i det enskilda fallet. Detta kan, och bör, kompletteras med till 

exempel familjesituationen och själva miljön i skolan. Det som kan sägas är att i princip alla 

barn med DAMP är i behov av pedagogiska insatser av olika slag. Dessa barn skulle också 

klara sin skolgång bättre om de kunde få åtminstone hälften av sin undervisning i liten grupp 

eller enskilt. Om det finns många barn med DAMP på samma skola kan dessa placeras i 

samma grupp. I den gruppen kan dessutom barn med olika funktionshinder som till exempel 

dyslexi och dyskalkyli placeras. Sammantaget innebär detta att det är svårt att ge ett generellt 

råd angående en optimal pedagogisk lösning vid DAMP eftersom åtgärderna i stor 

utsträckning måste individualiseras (Gillberg 1996). 

 

Axengrip & Axengrip (2004) ger uttryck för en syn på diagnoser som knyter an till citatet av 

Gillberg i inledningsstycket. De menar att det ofta krävs en diagnos för att förstå problemets 

art. Det är först när själva grundproblemet har identifierats som åtgärderna kan sättas in. 

Risken finns att personer med oupptäckt DAMP får ännu större problem som vuxna med till 

exempel depression eller utåtagerande beteende som följd. Sett ur den här synvinkeln blir 

diagnosen en samhällsekonomisk fråga. Ofta blir det dyrare att åtgärda den skada som en 

”icke-hjälp” har orsakat i form av kriminalitet och/eller missbruk än vad det kostar att ställa 
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en diagnos och anpassa miljön efter det. Att få en diagnos är, menar de, ”… i grunden positivt 

eftersom det ger en förklaring till varför olika svårigheter uppstår”. (Axengrip & Axengrip 

2004, s 24) 

 

Det centrala i damppedagogiken är att skapa en starkare struktur kring barnet än vad som är 

vanligt för ett ”normalt” fungerande barn i samma ålder. Denna struktur måste också ske på 

olika sätt beroende på vilken sorts DAMP barnet har. Som vi såg ovan menar Freltofte att det 

finns en rad olika varianter av DAMP beroende på var i hjärnan dysfunktionen sitter (stycke 

3.4). Ett exempel på detta är DAMP på grund av hypoarousal respektive hyperarousal. Det 

förstnämnda innebär att uppmärksamhetsnivån sjunker väldigt snabbt vilket i sin tur innebär 

att det hela tiden måste hända något nytt i barnets omgivning. I vissa fall räcker det med ett 

par minuters stillasittande arbete för att bryta ner uppmärksamheten. Repetitionsarbete 

fungerar av detta skäl inte alls eftersom barnet snabbt blir uttråkat. En ”verkstadspräglad” 

undervisning med en större motorisk aktivitet är i många fall bättre än en ”papper –och 

penna”- undervisning. Vid instruktioner och förklaringar av olika slag är det bra om barnet 

kan vara fysiskt aktiv, exempelvis under promenad eller lek, eftersom barnet då lättare kan ta 

till sig informationen (Freltofte 1998).  

 

För ett barn med hyperarousal råder det motsatta förhållandet. Det filter i hjärnans nervsystem 

som styr inre och yttre stimulering saknas vilket gör att barnet befinner sig i mer eller mindre 

stressartat tillstånd. För ett barn med den här typen av DAMP måste miljön vara så 

konsekvent och förutsägbar som möjligt. Samma metoder och rutiner måste användas varje 

gång en aktivitet utförs. En viss aktivitet bör också vara knuten till en viss lokal och till en i 

förväg bestämd plats i lokalen. I detta ligger en stor pedagogisk utmaning då det gäller att 

skilja mellan lärarens behov och barnets behov. Eftersom miljön måste vara så konsekvent 

som möjligt finns det en uppenbar risk att personalen vill göra förändringar som egentligen 

svarar mot deras egen tristess och inte mot barnets behov av kontinuitet. Den strukturerade 

miljön gäller även på rasterna. Barn med hyperarousal har oftast problem med att delta i 

aktiviteter där det finns för många människor. I den mån det går bör barnet leka på en 

avgränsad del av lekplatsen, där valmöjligheterna inte är så stora (Freltofte 1998).  
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De övriga formerna av DAMP som Freltofte (1998) beskriver kräver samma struktur med 

vissa mindre variationer beroende på vilken sorts DAMP barnet har. Vi finner det därför inte 

nödvändigt att gå igenom alla i detalj. Det står i alla fall klart att vilken form av DAMP som 

än föreligger ställs det stora krav på alla inblandade för att det överhuvudtaget skall fungera.  

 

Det handlar i mångt och mycket om att skapa struktur, att vara konkret, att skapa nyfikenhet 

och trygghet för barnet. Att utgå från vad barnet är bra på trycker Freltofte också hårt på.  

 
I det pedagogiska arbetet med DAMP-barn är det viktigt att barnet i första hand får 
det att känna att det klarar av de uppgifter man ger det, eftersom det är framgången 
och därmed den positiva motivationen som utgör grunden för barnets inlärning och 
utveckling. (Freltofte 1998, s 15).  

 

Just motivationen är viktig och grunden för all pedagogik konstaterar Freltofte (1999). Ett 

dilemma hon tar upp är nämligen att barn med dampsymtom ofta har svårt med tidsbegrepp 

som är kopplade till långsiktiga mål. Det blir helt enkelt roligare eller lättare för dessa barn 

om de ser ett snabbt resultat av det de gör. Utifrån detta blir det kanske mer befogat och 

förståeligt att en trygg och välstrukturerad miljö är extra betydelsefull för just dessa barn. I 

detta ligger också tanken att olika pedagogiska regler är ännu viktigare för barn med 

neuropsykologiska dysfunktioner. 

 

Freltoftes (1998 & 1999) förslag hur man gör för att underlätta för dessa barn kan i stort sägas 

vara att man ska göra precis som vanligt fast lite mer strukturerat, genomtänkt och utgå från 

det som fungerar bäst för det enskilda barnet. Eller som hon själv uttrycker det:  

 
Rent symboliskt kan man säga att neuropedagogiken inte försöker hänga upp jackan 
på en krok som inte existerar, i tron att kroken då ska växa ut. I stället letar man reda 
på en befintlig spik som man kan hänga jackan på (Freltofte 1999, s 36).  

 

Som avslutning på denna del sammanfattar vi detta perspektiv: 

• DAMP beror på någon form av dysfunktion i hjärnan. 
• DAMP går inte att bota i den bemärkelsen utan det är rimligare att tala om 

åtgärder och habilitering. 
• Eleven bör arbeta i liten grupp eller enskilt utanför det ordinarie klass-

rummet. 
• Diagnosen fyller en viktig funktion eftersom det är först efter denna är satt 

som rätt hjälp kan sättas in . 
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6.2 Sociokulturellt perspektiv 

Jean Piaget var en av de första forskarna som dels försökte beskriva människans kognitiva 

utveckling och dels försökte förklara den. Hans teorier har haft stor betydelse för vår 

förståelse om tänkandets utveckling men de har samtidigt kritiserats. En del av denna kritik 

riktar sig mot hans individcentrering och hans underskattning av sociala och kulturella 

faktorers betydelse för tänkandet. Lev Vygotskij var samtida med Piaget och representerar 

den sociokulturella betydelsen för hur barns tänkande utvecklas. Båda har en 

konstruktionistisk syn på inlärning och utveckling, vilket innebär att barnens kunskaps-

inhämtning är en aktiv process där barnen själva konstruerar sin kunskap. Vygotskij är också 

det namn som närmast förknippas med det sociokulturella perspektivets intåg i pedagogiken 

(Evenshaug & Hallen 2001). 

 

Vad innebär då ett sociokulturellt perspektiv på lärande? Som ordet sociokulturellt visar på 

handlar detta perspektiv om att det är sociala och kulturella faktorer som formar människan. 

Vi kommer i kontakt med omvärlden genom ett socialt samspel och i detta samspel lär vi oss 

också de sätt att tänka och handla som ingår i den kultur vi lever i. De kulturella spelreglerna 

tillsammans med samspelet med andra är således det som formar en individ. Kommunikation 

och interaktion är två nyckelbegrepp för att förstå lärande utifrån det här perspektivet, både på 

kollektiv och på individuell nivå. Grundtanken är att sociokulturella resurser skapas genom 

kommunikation och att dessa resurser också förs vidare genom kommunikation. Interaktionen 

med andra människor är i sin tur en förutsättning för en kommunikation (Säljö 2000). 

 

Vidare är det utmärkande för en sociokulturell tradition att människan ses som både en 

biologisk och en sociokulturell varelse. Biologisk i den meningen att människan har vissa 

fysiska, psykiska och kommunikativa förutsättningar. Sociokulturell i den meningen att 

människan har en unik förmåga att skapa olika redskap eller verktyg som kan hjälpa eller 

underlätta för henne att förstå sin omgivning. Det är också samspelet mellan dessa två som är 

grundbulten i den sociokulturella utvecklingen. Poängen med att se människan som en 

sociokulturell varelse kan förstås om vi ser på våra förfäder. Rent biologiskt har vi inte 

förändrats speciellt mycket om vi jämför oss med tidigare generationer. Vår hjärna ser 

ungefär likadan ut och vår fysiska förmåga har inte förändrats nämnvärt. Däremot lever vi i en 

helt annan värld än vad människor gjorde för bara hundra år sedan om man ser till de 

intellektuella och fysiska redskap vi har idag (Säljö 2000). Eller som han själv uttrycker det: 
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Som biologiska varelser har vi uppenbara begränsningar i våra förmågor, som 
sociokulturella varelser förefaller vi vara närmast oändligt läraktiga och bildbara 
(Säljö 2000, s 231). 

 

Ett problem utifrån det sociokulturella perspektivet är att det svenska skolväsendet, liksom det 

västerländska i stort, bygger på kunskaper och färdigheter som är nära kopplade till IQ-

begreppet. Inom skolans struktur finns ett rationalistiskt samhällsideal som inte tar någon 

större hänsyn till att alla individer är olika och har olika behov. Denna rationalistiska struktur 

har en förmåga att gynna kompetens som är just IQ-relaterad. Det paradoxala i situationen är 

att läroplanerna samtidigt ger uttryck för en mer individualiserad undervisning (Atterström & 

Persson 2000, Lpo94). En mycket intressant koppling till detta och samtidigt ett exempel på 

kulturella skillnader ger Säljö exempel på. Han hänvisar till en undersökning som visar hur 

undervisningen är organiserad i Japan respektive USA. Det intressanta är att de båda länderna 

har helt skilda uppfattningar när det gäller synen på lärande och att detta verkar ha en 

avgörande betydelse för elevernas studieframgång. I USA finns en uppfattning om att 

studieframgång är nära kopplad till givna begåvningsmässiga förutsättningar. Utgångspunkten 

är alltså att barn antas ha olika begåvningsnivåer och i och med detta olika möjligheter att ta 

till sig kunskaper. I Japan finns däremot utgångspunkten att alla kan lära. Det innebär att 

uppmärksamheten riktas på vad som kan göras för att en viss elev ska nå målet istället för att 

se det som bristande fallenhet om en elev inte når målet. I förlängningen har detta medfört att 

beteckningar som ADHD, DAMP och liknande inte alls har fått samma genomslag i Japan 

som i USA (Säljö 2000). 

 

6.3 Specialpedagogik i skolan  

Vi anser att det finns en ganska tydlig koppling mellan det sociokulturella perspektivet på 

lärande och vissa tankegångar inom det specialpedagogiska fältet. Något förenklat kan man 

säga att det sociokulturella perspektivet är den teoretiska delen av synen på lärande. Inom 

specialpedagogiken arbetar man med att hitta en modell för att realisera de sociokulturella 

idéerna. Av denna anledning vill vi också se närmare på hur man resonerar inom 

specialpedagogiken. 

 

En del av den kritik som riktas mot den medicinska förklaringsmodellen, och indirekt då talar 

för det sociokulturella perspektivet, menar Atterström & Persson (2000) ligger i att patienten 

blir ”reducerad” till en diagnos. Problemet med detta är att själva diagnosen tenderar att 

överskugga patienten som person och att det humanistiska perspektivet till viss del går 
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förlorat. Utifrån detta riskerar skolpersonal och föräldrar att fokusera för mycket på diagnosen 

och vad barnet inte kan göra, istället för att se vad barnet faktiskt kan göra. Trots detta är den 

kunskap som den medicinska forskningen bidrar med ovärderlig; frågan är bara hur vi ska 

förhålla oss till den.  

 

Inom specialpedagogiken finns det en del termer som speglar synen på lärande, bland annat 

talas det om bristmodellen kontra differentieringsmodellen. Den förstnämnda har som 

utgångspunkt att elever av olika anledningar saknar förmågan att nå en viss gräns som anses 

vara en ”normalprestation”. Perspektivet i den här modellen är också nära kopplat till den IQ-

relaterade kompetensen. Som motvikt till detta perspektiv finner vi då den andra modellen, 

differentieringsmodellen. Den här modellen är också den som ligger närmare det socio-

kulturella perspektivet och dess syn på lärande (Atterström & Persson 2000). Enligt Persson 

(2001) finns det dessutom två varianter av differentieringsmodellen, den organisatoriska 

differentieringen och den pedagogiska differentieringen. Den förstnämnda varianten innebär 

att man särskiljer barn som ligger på olika nivåer så att de får arbeta självständigt eller i 

mindre grupper. Inom den pedagogiska differentieringen strävar man istället efter att i så stor 

utsträckning som möjligt integrera eleverna i klassrummet och där erbjuda individuell hjälp 

utifrån deras förutsättningar. 

 

Ett annat sätt att beskriva pedagogisk differentiering är att säga att det står för mångfald 

istället för enfald. Det innebär också en ökad förståelse av mänsklig förmåga som mångsidig 

snarare än ensidig. Som vi nämnde ovan har den västerländska skolan dominerats av ett 

tänkesätt där den IQ-relaterade kompetensen, det vill säga läsning, skrivning och räkning, har 

värderats högt. När det gäller till exempel musikaliska eller konstnärliga kompetenser 

fungerar däremot IQ-måttet dåligt. Om utgångspunkten istället är differentiering är en viss typ 

av förmåga inte viktigare än någon annan utan alla typer av färdigheter värderas lika högt. 

Innebär detta att målen i styrdokumenten sätts ur spel? Nej, den pedagogiska utmaningen blir 

att hitta en förmåga eller det intresse som barnet har och utifrån detta jobba med de andra 

målen. Det handlar helt enkelt om en annorlunda kompetens än den som dagens skola till stor 

del efterfrågar. Ett exempel på alternativ teori är Howard Gardners teori om de multipla 

intelligenserna. Gardners teori är den som fått störst genomslagskraft även om den inte har 

varit oemotsagd. Teorin går kortfattat ut på att Gardner, förutom den typ av förmåga som IQ-

begreppet mäter, även har identifierat ett antal andra ”intelligenser”. Den lingvistiska och den 

logisk - matematiska intelligensen är de mer traditionella som mäter läsning, skrivning och 
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räkning. Förutom dessa två finns det enligt Gardner till exempel den musikaliska och den 

spatiala; den senare mäter den mer konstruerande och uppfinnande sidan hos en individ. En 

stor del av kritiken mot teorin ligger i huruvida de olika förmågorna skall ses som olika 

intelligenser. De bör hellre beskrivas som olika kognitiva kompetenser. En annan viktig 

aspekt som saknas i modellen är den praktiska förmågan (Atterström & Persson 2000).  

 

Ett annat begrepp som används inom specialpedagogiken är integrering. Enligt Haug (1998) 

har detta begrepp genomgått en värdeförskjutning i två olika riktningar. Det ena kallar Haug 

för segregerande och det andra, som också är det som är av intresse utifrån det sociokulturella 

perspektivet, kallar han för det inkluderande. En inkluderande integrering innebär att barnet 

får sin undervisning inom ramen för den klass som eleven är inskriven i. Detta oberoende av 

förutsättningar eller prestationsförmåga och argumenten för detta är rättvisa och rätt till 

deltagande utifrån demokratiska värden. Bedömningen är att det gynnar den enskilda eleven 

på sikt att få vara med trots de svårigheter som kan finnas. Skillnaderna ska kunna hanteras 

genom en individuellt tillrättalagd undervisning i samma klassrum som klasskamraterna. 

Detta i sin tur innebär att skillnaden mellan undervisning och specialundervisning i princip 

upphävs. Häri ligger också den verkliga utmaningen, dels för läraren att kunna hantera alla 

olikheter, och dels för de ansvariga att skapa en skola som faktiskt är för alla.   

 

Avslutningsvis kan det vara av intresse att se att även de som förespråkar en medicinsk 

förklaringsmodell är öppna för andra tolkningar som de menar kan bidra till problematiken. 

Gillberg (1996) pekar till exempel på att det finns ett klart samband mellan psykisk störning 

och det han kallar för familjedysfunktion. Det han syftar på är familjen och dess roll som har 

förändrats mycket under de senaste 50-60 åren. Skilsmässofrekvensen är betydligt högre idag 

än den var femtio år sedan. En följd av detta är att många barn lever med ett större antal 

vuxna som förväntas ta ansvar för deras fostran. Förr var det givet att denna fostran i första 

hand var föräldrarnas uppgift. Detta kan lätt leda till att barnen hamnar mitt emellan och att 

ingen tar på sig huvudansvaret för barnets utveckling och fostran. Ett negativt inflytande från 

olika sociala faktorer gynnar inget barn, men för barn som uppvisar dampsymtom blir det 

extra känsligt.     
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Eftersom punkterna 6.2 och 6.3 har ett nära samband kommer vi att slå ihop dessa och göra en 

liknande sammanfattning av dessa som den vi gjorde i 6.1: 

• Människan är inte bara biologisk utan också sociokulturell. Detta innebär att vi formas 
och utvecklas i vårt sociala samspel med vår omgivning. 

• Kommunikation och interaktion med andra människor är ett par av nyckelorden. Det 
är utifrån detta som vi inhämtar kunskap. 

• En risk med diagnoser är att det fokuseras på vad barnet inte kan göra istället för på 
vad denne faktiskt kan göra. 

• Integreringen av eleverna ska ske inom den ordinarie klassrumsmiljön. Eleven skall 
där kunna erbjudas den hjälp denne behöver. 

 

6.4 Läroplanen och Salamancadeklarationen  

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

finns i stort sett ingen information om hur en lärare skall arbeta med barn som är i behov av 

särskilt stöd. Endast vid två tillfällen finns texter som rör detta område.  

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, s 6). 

 

Detta är det enda stället där lärarens arbete inom området nämns, vidare nämns också att 

skolans rektor har ansvar för att ”undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att 

eleverna får det enskilda stöd och den hjälp de behöver” (Lpo 94, s 19). 

 

I den spanska staden Salamanca samlades drygt 300 representanter från 92 regeringar och 25 

intresseorganisationer 1994 för att diskutera hur man skapar ”skolor för alla”. Det vill säga en 

skola som kan ge alla elever det stöd de behöver för att klara skolans mål. Under konferensen 

antogs Salamancadeklarationen. En deklaration är ”ett uttryck för en åsikt eller en 

uppfattning i en särskild fråga av mötesdeltagarna oavsett vilken position de har i sitt 

hemland” (Salamancadeklarationen 2001/1, s 9). Ett sådant dokument är till för att föra fram 

viktiga frågor och är en politisk text, den har alltså ingen rättslig betydelse och kan därför inte 

tvinga en regering att följa den (Salamancadeklarationen 2001/1).  

 

Övergripande kan man säga att Salamancadeklarationen uppmanar till två saker. Den första är 

att barn i behov av särskilt stöd skall erbjudas den hjälp de är i behov av för att ha samma 

förutsättningar som övriga barn. Den andra är att dessa barn skall erbjudas detta stöd i 

ordinarie skolor och inte placeras i särskiljda klasser eller skolor. Deklarationen trycker också 

hårt på att varje barn är unikt och innehar unika egenskaper, intressen och har olika 
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förutsättningar inför skolarbetet. Konferensdeltagarna vid Salamancakonferensen menar att 

detta är någonting positivt och att denna mångfald skall tas tillvara på genom att erbjuda det 

stöd som varje elev behöver. Alla barn skall ges samma förutsättningar att nå en ”acceptabel 

utbildningsnivå” genom användning av en pedagogik som sätter barnet i centrum 

(Salamancadeklarationen 2001/1).  

 

Salamancadeklarationen talar mycket om att skapa ”skolor för alla” med utgångspunkt från 

barn i behov av särskilt stöd. Dessa barn måste ha tillgång till ordinarie skolor som kan 

tillgodose deras behov. Deklarationen uppmanar till lagstiftande om integrerad undervisning 

inom det ordinarie skolväsendet för alla barn om det inte finns ”tvingande” skäl till annat. 

Angående varför det bör vara på detta sätt nämns det att en integrerad skola är det bästa sättet 

att ”bekämpa diskriminerande attityder och skapa en välkomnande närmiljö” 

(Salamancadeklarationen 2001, s 16) och även att man på detta sätt bidrar till att skapa ett 

integrerat samhälle i stort. Skolan skall erkänna och uppfylla de behov av olika pedagogiska 

tillvägagångssätt och inlärningstempo som finns. Särskiljning kan ske i undantagsfall när det 

står helt klart att undervisning i en vanlig klass inte kan uppfylla den enskilde elevens 

utbildningsbehov (Salamancadeklarationen 2001/1). 

 

7. Slutsats - del II 

Den här uppsatsen har så här långt genomgående haft två olika spår, eller perspektiv. Det ena 

är det medicinskt/biologiska, som innefattar den neuropsykiatriska forskningen, och det andra 

är det sociologiska/sociokulturella. En första slutsats är att det finns en stor och väldigt viktig 

skillnad i synen på lärande utifrån de båda synsätten. Detta kan vi konstatera utifrån det vi 

kommit fram till i del ett och nu i del två. Det medicinska perspektivet utgår från att barnet 

har någon form av brist. Denna brist gör att barnet inte klarar att nå upp till den nivå som 

anses vara ”normalt” utifrån den IQ-relaterade synen på kunskap. Annorlunda uttryckt kan 

man säga att bristen gör att barnet inte når målen i läroplanen vad gäller läsning, skrivning 

och räkning. Det sociologiska/sociokulturella perspektivet utgår istället från att varje individ 

är unik och att alla kan lära. I klartext så innebär detta att skillnaden är att det 

medicinskt/biologiska perspektivet menar att situationen för ett barn med DAMP kan 

underlättas men den kan aldrig bli fri från sitt ”handikapp”. DAMP kan alltså inte behandlas 

eftersom den orsakande hjärnskadan alltid kommer att finnas kvar.  

 



DAMP och synen på lärande 

 29 

Det sociokulturella perspektivet menar att det är barnens sociala och kulturella omgivning 

som formar dem till vad de är. Utifrån detta drar vi slutsatsen att en förändring och förbättring 

av dessa faktorer kan leda till att barn med dampsymtom kan behandlas. Detta grundar vi i 

Kärfves, som vi anser inneha ett sociokulturellt perspektiv, resonemang som kommer fram i 

det inledande citatet av arbetet där hon menar att skolmiljön och barnens hemförhållanden 

orsakar dessa symtom. För att detta över huvud taget skall vara möjligt och ha någon effekt 

måste också det IQ-relaterade synsättet åtminstone omvärderas till förmån för det 

sociokulturella tänkandet. Detta synsätt innebär att man utgår från det eleven faktiskt kan och 

arbetar utifrån det. I specialpedagogiska termer innebär detta till exempel att differentiering 

och integrering blir att föredra istället för smågrupper och enskild undervisning utanför 

klassen. 

 

Om vi sedan gör kopplingen till vad som står skrivet i Lpo94 och Salamancadeklarationen är 

det inget där som utesluter det ena eller det andra perspektivet. De två grundteserna i dessa två 

dokument är att alla barn skall få den hjälp de behöver och att detta i största möjliga mån skall 

göras inom den ordinarie skolan. Hjälp till barn med DAMP erbjuds ur båda perspektiven 

även om hjälpens karaktär ser annorlunda ut. Inget av perspektiven strider heller mot tesen att 

barnen bör gå i ordinarie skolor. Det medicinska/biologiska perspektivet förespråkar dock 

enskild undervisning, men även denna sker huvudsakligen inom den ordinarie skolans väggar. 

 

Arbetssättet för oss som lärare i arbetet med barn med DAMP blir alltså väldigt annorlunda 

beroende på vilket synsätt som gäller. Utgår man från det medicinska/biologiska perspektivet 

innebär detta konkret att ansvaret för dessa barn till stor del skjuts över på specialpedagoger 

och stödpersonal. Eleverna särskiljs från gruppen och placeras i specialklasser och får 

individuell undervisning. Om det sociokulturella perspektivet anammas blir arbetssättet ett 

helt annat. Detta innebär då att alla elever skall få plats i samma klassrum och erbjudas 

undervisning utifrån sina förutsättningar. Den ordinarie läraren har allt ansvar och varje 

enskild lärare skall kunna hantera denna situation. Problemet med den här synen är att det blir 

väldigt svårt att leva upp till, i alla fall så länge skolan ser ut som den gör. Så länge som vi har 

en sådan kunskapssyn som finns idag och som syns i de så kallade uppnåendemålen och 

strävansmålen i Lpo94 är det en omöjlighet att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Alla barn har inte samma förutsättningar att kunna nå upp till dessa mål.  
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8. Medieanalys 

I detta avsnitt skall vi se på hur debatten mellan Gillberg och Kärfve och deras allierade har 

speglats i media och då specifikt i artiklar ur Dagens Nyheter. Tidningarnas debattsidor är en 

av de största opinionsbildarna idag och många uppfattningar och åsikter formas genom det 

som tas in genom media. Anledningen till att vi valt att framhäva medias vinkling av debatten 

är att vi tvivlar på att alla inom skolan och föräldrar har stor kunskap om de båda sidornas 

åsikter. Med tanke på det vi sett hittills, där vi har belyst hur synen på lärande och 

diagnostisering påverkar lärares arbete, anser vi att det är viktigt att syna en av källorna från 

vilken lärare grundar sitt ställningstagande i. 

 

8.1 Argumentationsanalys 

Som vi såg i punkt två finns det vissa begrepp som är bra att känna till när man analyserar 

texter. De begreppen gäller även här och det vi tar upp nu kan ses som en komplettering av 

punkt två.  När det gäller textanalyser finns det i huvudsak fem inriktningar: Innehållsanalys, 

argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, lingvistisk analys och diskursanalys. Den 

analysmodell som vi kommer att använda oss av ligger närmast det som Bergström & Boréus 

(2000) kallar för argumentationsanalys. Fokuseringen ligger där på argumentationens struktur. 

Det intressanta är dels vad aktören argumenterar för och dels vilka skäl som anges för 

argumentationen. Textens innebördsaspekt (se punkt 2) blir därför viktig i en argumentations-

analys. 

 

Ett, av flera tänkbara syften, med en argumentationsanalys är att försöka beskriva och värdera 

den argumentation som sker i till exempel, som i vårat fall, debattartiklar i dagstidningar. 

Analysen har då, med en mer precis term, ett deskriptivt syfte. Detta innebär att 

argumentationen rekonstrueras från det sammanhang där den förekommer. Själva 

argumentationen är bara är en del av texten och denna specifika del måste ”hittas” i texten 

som analyseras (Bergström & Boréus 2000). 

 

Ekström & Larsson (2000) pekar också på vikten av att argumenten har en giltighet (validitet) 

och en tillförlitlighet (reliabilitet). Argumenten underbygger slutsatserna och ett argument har 

giltighet om det har med saken att göra. Tillförlitligheten ligger i om uppgifterna som anges är 

riktiga. Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga för ett vetenskapligt arbetssätt.    
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8.2 Retorik 

En viktig detalj i den kommunikation som sker i samhället är att försöka övertyga människor 

om olika saker. Detta kan gälla vitt skilda delar såsom reklam, ekonomi eller politik. För att 

kunna övertyga människor gäller det, anser vi, dels att komma med rätt argument men också 

att ha slagkraftiga motargument. Ett ämne som ligger nära detta är retorik, läran om 

vältalighet, som utvecklades redan under antiken.  

 

I retoriken finns det, enligt bland andra Bergström & Boréus (2000), tre grundbegrepp: Logos, 

ethos och pathos. Logos vänder sig till intellektet och den rationella förmågan att dra 

slutsatser.  Argumenten är sakliga och ganska värdeneutrala. Ethos bygger på att talaren inger 

trovärdighet och har lättare att övertyga än en person som framstår som opålitlig. Pathos står 

för känslorna, passionerna och värdeord är vanligt förekommande. Karlberg & Mral (1998) 

menar att denna kategorisering av argumenten är betydelsefull eftersom läsaren då får en 

större förståelse av talarens avsikter med argumenteringen. Är det till exempel känslorna eller 

ett förnuftigt resonemang som talaren koncentrerar sig på? 

 

Enligt Karlberg & Mral (1998) är retoriken dessutom en del av vårt sätt att kommunicera, det 

är också en konst och för det tredje är det en vetenskap. Helhetsperspektivet är centralt i en 

retorikanalys vilket innebär att själva kontexten bör vara utgångspunkten i en analys; de 

retoriska yttringarna är alltid situationsbundna. I detta ligger också en skillnad från 

argumentationsanalysen där själva argumenten i sig är det viktiga som vi har sett ovan. 

Retorikanalysen är till sin natur kritisk och används för att kunna bedöma andras budskap.  

 

8.3 Debatten i Dagens Nyheter 

Av de artiklar ur Dagens Nyheter som vi funnit inom debatten är det två som kan ses som 

grundläggande för senare inlägg eftersom de övriga artiklar vi tittat på i stor utsträckning 

ägnar sig åt att kommentera just dessa två. Den första artikeln, Rättshaverist skadar 

dampforskningen (Bejerot mfl 2003-01-20), som dyker upp i ämnet är skriven av sex kollegor 

till Gillberg. I artikeln kritiserar de Kärfve för att bedriva en personförföljelse av Gillberg som 

skadar all neuropsykiatrisk forskning. Artikel nummer två, Ni försöker tysta ner 

forskningsfusk (Kärfve 2003-01-25), är en replik från Kärfve där hon går till motangrepp på 

de anklagelser som riktas mot henne. Inledningsvis har vi valt att beskriva grunden i den 
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offentliga debatten genom att ställa dessa två artiklar mot varandra med hjälp av en 

argumentationsanalys där vi har lyft ut de olika argumenten ur de båda artiklarna. 

 

Vi har alltså valt att lyfta fram argumenten enligt en Pro et Contra-modell. Med utgångspunkt 

från tesen finns ett antal ”pro-argument” (P), det vill säga argument för tesen, samt ”contra-

argument” (C), som argumenterar mot tesen.  

 

 

Tes: Kärfve bedriver personförföljelse mot Gillberg vilket skadar neuro-

psykiatrisk forskning. 

 
P1a: Angelägna forskningsrön blir alltid föremål för replikation6 vilket leder till att 

felaktiga resultat snabbt rensas ut. 
P1b: Gillberggruppens resultat har vunnit internationellt erkännande tack vare att de är 

mycket angelägna att kunna replikeras av andra. 
C1: Några replikationer på Gillbergs forskning har inte gjorts och är inte heller möjliga 

på grund av att det inte finns någon konkurrerande forskningsgrupp i världen som 
studerar fenomenet DAMP. 

 

P2: Gillbergs forskning tillför mycket till forskningen inom barns kognitiva 
funktionshinder och hans arbete bör inte hämmas av rättshaverister. 

C2: Med tanke på det allvarliga resultat som Göteborgsstudien visar och om man har 
kunskap om forskningsetik så måste man kunna ”lägga korten på bordet” och 
vara beredd på att resultatet granskas. 

 
P3a: Kärfve saknar trovärdighet eftersom hon saknar publicerad erfarenhet av 

barnpsykiatrisk forskning. 
P3b: Kärfve beviljades en ansökan hos Vetenskapsrådet7 för lönemedel under tre år 

trots att hennes ansökan saknade relevans, kvalitet och genomarbetning. 
P3c: Anslaget beviljades trots att Vetenskapsrådet hade önskat att den sökandes 

”tidigare forskning hade varit mer synliggjord i internationella publiceringar”. 
C3: Kärfves vetenskapliga kompetens kan inte ifrågasättas eftersom hennes ansökan 

om anslag för vidare forskning beviljades. 
 
P4: Ogrundad kritik kan skada både forskningen och patienters trovärdighet gentemot 

forskningen. 
C4: Det enda sätt på vilket forskning kan skadas är om forskningsresultaten visar sig 

vara felaktiga.  
C4: Patienterna tar ingen skada utom om felaktiga forskningsresultat leder till fel 

behandling. 
 

                                                 
6  En annan forskare skall med hjälp av samma material kunna komma fram till samma resultat. 
7 Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att fördela statligt stöd till forskning 
som ger utveckling och förnyelse till svensk forskning. 
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P5: En praxis bör tas fram som tillåter viss sekretess av uppgifter vid forskning för att 
slippa liknande processer. 

C5: Det är en självklarhet och en samhällelig rättighet att forskningsresultat skall 
kunna granskas. Speciellt som resultaten kan komma att vara avgörande för 
politiska beslut och som till och med kan leda till tvångsåtgärder mot enskilda 
individer. 

 
P6: Kärfves process mot Gillberg liknar ett ”gatlopp”. 
C6: Misstankarna gentemot Göteborgsstudien är befogade (se ovan) och bör redas ut. 
 
 

Dessa två artiklar kan som sagt ses som bas för den vidare argumenteringen som sker i de 

kommande artiklar som publicerats i Dagens Nyheter. Inläggen i debatten skrivs av i första 

hand anhängare av den ena eller den andra sidan där man kritiserar motståndarsidan och 

framhäver sina egna argument. Vi skall här ge en överblick av hur debatten sett ut. 

 

De sex psykiatriforskare som skrivit artikeln Rättshaverist skadar dampforskningen beskriver 

Kärfves angrepp på Gillbergs forskning som en tragisk process som ”tillåtits spåra ur bortom 

varje rimlig gräns (Bejerot mfl 2003-01-22)”. När Kärfve bemöter kritiken i denna artikel 

ifrågasätter hon denna formulering med den sarkastiska kommentaren ”…det är svårt att 

föreställa sig urspårningar inom rimliga gränser (Kärfve 2003-01-25)”. I artikeln 

Hjärnkampen (Snaprud 2003-06-07) menar författaren att detta speglar debatten i stort. Ingen 

detalj är för liten att gräla om och anmärka på. Ytterligare ett exempel på detta är när 

tilldelning av forskningsanslaget från Vetenskapsrådet till Kärfve ifrågasätts (Bejerot mfl 

2003-01-22). Kärfves kommentar till detta är då att detta visar på att Vetenskapsrådet sitter på 

en kompetens att avgöra denna sorts frågor och syftar på att detta är någonting som Bejerot 

och de andra sålunda inte har. 

 

De två antagonisterna målar upp nidbilder av varandra och försöker misskreditera varandras 

trovärdighet. Kärfve framställs av Gillbergsidan som ”en flumforskare som ger föräldrarna 

hela skulden om deras barn får psykiatriska problem” (Snaprud 2003-06-07) och Gillberg 

framställs av motståndarsidan som ”en kallblodig biolog som vill ge knark till barn” (Snaprud 

2003-06-07). Snaprud skriver vidare att debatten har blivit en kamp inte bara mellan två 

enskilda forskare utan en del i ett större perspektiv. Kampen står mellan två vetenskapliga 

kulturer där sociologer ställs mot naturvetare och om vem som har rätt att beskriva 

verkligheten (Snaprud 2003-06-07).  
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8.3.1 Neuropsykiatrins argument 

De argument som Gillberg och hans kollegor genomgående fokuserar på är att Kärfve inte har 

någon erfarenhet i den neuropsykiatriska forskningen i stort och speciellt inte av 

dampforskning och har därmed inte rätt att kritisera andras verk (Bejerot mfl 2003-01-22, 

Gillberg & Rasmussen 2003-02-04, Gillberg 2003-02-26, Fernell 2003-01-28). De menar att 

Kärfve är ute efter att skada den neuropsykiatriska forskningen och att hon har 

”rättshaveristiska tendenser” (Bejerot mfl 2003-01-22). Gillberg själv menar att han 

personligen under flera år varit utsatt för en ”närmare besinningslös kampanj i samtliga 

svenska medier” (Gillberg 2003-02-26). Han anspelar också vidare på en avhandling som 

Kärfve publicerat om häxprocesser i Europa och drar likheter till den ”förföljelse” han själv 

blivit utsatt för (Gillberg & Rasmussen 2003-02-04).  

 

Men alla inom neuropsykiatrin är inte fientligt inställda till Kärfves inblandning i 

dampforskningen. Anders Brynge, som är neurospsykiatrisk läkare, menar att Kärfves 

synpunkter vidgar perspektivet kring DAMP. ”Vi hade aldrig förstått hur en elefant ser ut om 

den bara kunde beskrivas bakifrån” skriver han i artikeln Kompletterande sätt att se (Brynge 

2003-01-24). Han är dock bedrövad över den låga nivå som debatten förts på. 

 

8.3.2 Sociologins argument 

Kärfve bemöter den kritik som riktas mot henne med att hon inte kan vara tyst när hon har 

välgrundade misstankar (se ovan) om oredlighet i forskningen. Hon menar att tiga om dessa 

misstankar skulle vara samma sak som att ”själv bete sig oredligt” (Kärfve 2003-01-25).  

 

Kärfve får medhåll i artikeln Kärfve är utsatt för ärekränkning (Andersson mfl 2003-03-18) 

som är undertecknad av närmare 30 docenter och professorer från främst Lunds Universitet 

samt Göteborgs Universitet. De menar att Gillberggruppens försvarsreaktion på Kärfves kritik 

är ovärdig en intellektuell debatt. Istället för att bemöta sakfrågor menar de att Gillberg och 

hans kollegor gjort sig skyldiga till ärekränkning genom att underkänna Kärfve som forskare, 

vägra henne tillgång till forskningsmaterial och kräva att hon skall fråntas sitt 

forskningsanslag och till och med att hon sparkas från sitt arbete (Andersson mfl 2003-03-18). 

 

Vad gäller hennes okunskap inom dampforskningen menar hon, som vi tidigare nämnt, att 

Vetenskapsrådet ansåg henne lämpad till det forskningsanslag som hon tilldelats och därför 

anser sig som en auktoritet inom området (Kärfve 2003-01-25). Det forskningsanslag som 
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Kärfve tillsammans med Thomas Brante fått av Vetenskapsrådet för att bland annat göra en 

kontroversanalys av dampdebatten har också varit ett hett debattämne. Kritiken riktar sig här 

mot att hon skall utreda den debatt där hon själv varit den ena av de stridande parterna 

(Adolfsson mfl 2003-02-11, Jersild 2004-01-09). PC Jersild menar i artikeln De olycksaliga 

bokstavsbarnen att ”det är som att låta den som påstår sig bestulen själv få göra husrannsakan 

hos den förmodade tjuven” (Jersild 2004-01-09). 

 

8.4 Slutsats - medieanalys 

Som vi sett i del ett och två innehåller den medicinska litteraturen mycket logos- och 

ethosargument. De medicinska termerna och förklaringsmodellerna inger stort förtroende när 

de hänvisar till avancerad hjärnforskning. Litteraturen som kritiserade den medicinska 

diskursen byggde i stor utsträckning på att få läsaren att ifrågasätta om det som står är rimligt, 

det vill säga ethos. Även i artiklarna, som den här delen bygger på, är argumenten 

ethosinriktade och till viss del pathos. Däremot sjunker nivån och ju mer offentlig debatten 

blir desto ”smutsigare” tycks argumenten bli. En förklaring till detta kan vara att artiklarna 

befinner sig i en helt annan kontext än vad den mer vetenskapliga litteraturen gör. I stort sett 

finns inga argument som i sak visar på varför den ena eller den andra sidans åsikter skall vara 

de rätta. Som vi såg i slutsatsen till framförallt del ett hade texten där en viss innebördsaspekt. 

Texten syftade där till att förmedla en idé eller tanke om varför det ser ut som det gör. Detta 

gäller här också, men i den här delen har texten dessutom ett mera tydligt drag av 

interpersonell karaktär. Det handlar om att få ut en åsikt och skapa relationer med läsaren. 

Syftet med texten är att få människor att agera och ta ställning i frågan. Kärfve går till 

angrepp mot Gillbergs forskning, på ett ganska aggressivt sätt, och neuropsykiatrisidan har 

svårt att kunna svara på anklagelserna. I och med att hennes roll i debatten blivit att ifrågasätta 

andras arbete, framförallt Gillbergs, och inte att lyfta fram ett alternativ till denna, blir 

debatten ganska böljande där anklagelser kastas fram och tillbaka, och sjunker snabbt ner till 

personangreppsnivå. 

 

Som Ekström & Larsson pekar på bör argumenten ha en viss validitet, det vill säga vara 

relevanta. I det här fallet finns i stort sett inget av den varan. Argumenteringen riktas mot 

motståndarsidan och inte för sin egen sak. Även detta kan bero på den kontext artiklarna 

befinner sig i. Om man skall se till de två artiklarna som ligger till grund för debatten, och 

som finns redovisade i Pro et Contra-modellen, så bygger fem av sex ”pro”-argument på att 
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misskreditera Kärfve och endast ett (det första) till att stärka den egna trovärdigheten. Det är 

inte bara innehållet i argumenten från dessa två artiklar som återkommer i den fortsatta 

debatten, det vill säga att Kärfves trovärdighet är ifrågasatt och Gillbergsidans metoder och 

forskningsresultat ifrågasätts. Det är också sättet som argumentationen läggs fram på som 

återkommer. All energi läggs på att övertyga läsaren om att motståndarsidan är den ”goda” 

sidan och tvärt om, inte sällan handlar det om rena personangrepp från båda lägren. 

Detsamma gäller med det andra begreppet som handlade om tillförlitligheten (reliabiliteten) i 

det som sägs. I och med att det inte finns några egentliga fakta i artiklarna som går att bedöma 

blir det svårt att nyttja detta begrepp i en slutsats.  

 

Utifrån den typen av debatt vi har sett anser vi att den kan göra mer skada än nytta. Ett 

problem är om läsarna grundar sin uppfattning utifrån dessa artiklar. Det riskerar att bli 

väldigt polariserat, antingen håller man på Gillberg eller också håller man på Kärfve, svart 

eller vitt. Eftersom debattartiklarna inte innehåller någon egentlig sakinformation bildar en 

läsare sin uppfattning utan att egentligen vara särskilt insatt i ämnet. Som vi förhoppningsvis 

har visat är det inte fullt så enkelt att ta ställning för eller emot i den här frågan. 
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9. Sammanfattande slutdiskussion 

Till att börja med vill vi bara påpeka att det här ämnet är ganska laddat och känsligt. Det blir 

oundvikligen problematiskt när man ska skriva om begrepp som normal, integrering och 

exempelvis dampproblematik. Vem definierar egentligen vad som är normalt? Vi vill i alla 

fall inte på något sätt sticka ut hakan och dra upp gränser för vad som är normalt och inte 

normalt. Vi tror att väldigt många skulle vinna på att tänka utifrån ett mångfaldsperspektiv 

istället för ett enfaldsperspektiv. Å andra sidan används begreppen på detta sätt i den litteratur 

som vi har använt, om det kan ses som en förklaring. Här kan vi också passa på att vara lite 

självkritiska. Med facit i hand finns det alltid saker som vi kunde ha gjort annorlunda. Har vi 

för många frågor, eller för bred ingång trots avgränsningarna? Med färre frågor kanske vi 

skulle ha kommit djupare än vad vi har gjort nu. Å andra sidan finns det också yttre ramar i 

form av till exempel tid som begränsar men så är det för alla. Vi tycker i alla fall att vi har 

vidgat vår syn på DAMP och den problematik som finns kring detta ämne. Vidare så har 

debatten om diagnoser och DAMP onekligen varit intensiv. Det finns många olika åsikter och 

tyckande kring denna fråga. Vi vill bara en än gång påpeka att vår avsikt inte har varit att 

bedöma om diagnostisering i sig är rätt eller fel. Det intressanta för oss som blivande lärare är 

vad det innebär att ta det ena eller det andra perspektivet. Däremot har vi också en del 

funderingar som har dykt upp under arbetes gång, utan att vi fördenskull behöver hamna i 

vare sig Gillbergs eller Kärfves skyttegrav.  

 

Som vi ser det finns det både fördelar och nackdelar med diagnoser. Det finns, som vi har sett, 

motståndare mot diagnoser som ändå anser att den medicinska forskningen är viktig och det 

håller vi med om. Det finns också de som är för en diagnostisering, men samtidigt är öppna 

för tanken att de sociala faktorerna inte är oviktiga. Det går inte att säga att all 

diagnostisering, när det gäller den här typen av problem, är av ondo. Rimligtvis borde det 

finnas barn som faktiskt har problem av olika slag och där en diagnos är till hjälp för barnet. 

När det gäller till exempel Freltoftes pedagogiska förslag kändes de till en början ganska 

allmängiltiga; förslagen skulle i princip kunna gälla vilket barn som helst. Om det nu är så att 

alla barn inte blir ”friskare” med hjälp av en tydligare struktur i tillvaron, vad gör man då för 

att hjälpa dem? I detta ligger också frågan när de elementära pedagogiska reglerna övergår 

från att vara viktiga, vilket de är för alla barn, till att bli ännu viktigare. Är det när barnet har 

en diagnos?  En annan sak som talar för diagnostisering är att det är många olika personer 

inblandade vilket borde innebära en viss trygghet för barnet och föräldrarna. Som Axengrip 
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menade är det fråga om vilka som ställer diagnosen och inte vem. Så länge som de mer IQ-

relaterade kunskaperna, läsning, räkning och skrivning, har den ställning de har idag är det 

ganska svårt att tänka sig ett klassrum där alla elever oavsett eventuella problem får plats. I så 

fall fyller diagnosen en viktig roll för det enskilda barnet så att denne kan få den hjälp som 

denne ska ha. Det innebär också att eleven inte kan delta i den ordinarie undervisningen, 

åtminstone inte fullt ut. Det låter ganska hårt men det är tyvärr så det kan se ut. 

 

Det som talar mot en diagnos är det enkla faktum att alla, såväl barn som vuxna, är enskilda 

individer. Varje enskild individ är också en unik person med en lika unik utvecklingskurva. 

Varje enskild individ har sina behov och intressen. I diagnostiseringens värld tycks man vilja 

stöpa alla i samma form och budskapet vara: stick inte ut! Är det obekvämt att ha en 

pedagogisk differentiering där enfalden får ge vika för mångfalden? Idag har vi en skola där 

många elever går ut grundskolan utan att ha nått de mål som är uppsatta. Detta kan 

naturligtvis ha olika orsaker, men det går inte att komma ifrån att samhället, och i och med det 

också skolan, har förändrats. Det ställs andra krav idag och barnen har blivit mer 

självständiga, på gott och ont. Det kanske också är så att dagens skolsystem är i behov av en 

reform som förändrar på djupet och inte har så kortsiktiga lösningar som det har varit hittills. 

Situationen blir knappast bättre av att vi har en skolminister och en regering som kategoriskt 

tillbakavisar all kritik mot skolan. De fortsätter att envisas med att hävda att skolan fungerar 

bra. Allt är naturligtvis inte nattsvart men skolan skulle kunna må bättre än vad den gör idag i 

alla fall. Ett djupare samarbete med till exempel Finland kanske skulle ge nya infallsvinklar. 

De har trots allt en lite annorlunda syn på kunskap, eller snarare värdet på kunskap ses lite 

annorlunda. Vi kanske också kan få slå ett slag för en ännu mer pedagogisk differentiering i 

skolan. Eftersom ordet ”friskolor” tycks vara mer eller mindre tabubelagt inom 

regeringskretsar kan detta också vara ett alternativ att ta på allvar. Visserligen har det 

påbörjats men det krävs mer om det ska fungera. Detta är en förutsättning om vi verkligen ska 

ha en skola för alla.  

 



DAMP och synen på lärande 

 39 

En annan intressant fråga som också kan kopplas till det föregående är varför DAMP och 

andra liknande bokstavskombinationer har fått ett sådant genomslag den senaste tiden. Detta 

har berörts i det här arbetet där bland annat Gillberg ger sin syn på saken när han pekar på 

samhällets förändring de senaste femtio åren. Ett annat exempel är Säljö som hänvisar till ett 

arbete som visar på skillnaden i synen på lärande mellan USA och Japan/Kina. Hur man än 

vrider och vänder på det så kommer man tillbaka till frågan om hur vi ser på kunskap. Vilken 

typ av kunskap är viktig? Som vi har sett tycks det ändå finnas en viss öppning för ett annat 

sätt att tänka kring kunskap. Gardners teorier och differentieringsmodellen har vissa likheter 

med Säljös exempel från Japan och Kina.  

 

Enligt Gillberg kan 5 % av dagens skolelever ges en diagnos. Kan man då vända på det och 

säga att 5 % av föräldrarna har tappat kontrollen över sina barn? Vi vill inte påstå att det är så 

men frågan är vem som egentligen bestämmer; barnen eller de vuxna? Tv-program som 

Nannyjouren på TV3 och böcker som Carl Hamiltons Det infantila samhället kan nog inte 

klassas som vetenskap i den bemärkelsen, men de säger en del om det samhälle vi lever i. 

Nannyjouren beskriver familjer där barnen utifrån kriterierna för DAMP, eller ADHD, skulle 

kunna få en diagnos på stående fot. Det som tycks vara ett hopplöst läge blir dock en fullt 

fungerande familj och det enda som krävs är lite struktur, regler och en tydlighet från 

föräldrarna. Det tycks vara så att föräldrarna i dessa familjer har abdikerat till förmån för 

barnen och det är precis detta som Hamiltons bok handlar om. Eller också är det så att de har 

helt andra kompetenser och inte alls gynnas av den IQ-baserade kompetensen som dagens 

skola till stor del fortfarande eftersträvar. I så fall är till exempel den teori som Gardner 

förespråkar mer än välkommen. Det skulle dessutom innebära att den känslighet kring vissa 

begrepp som vi tog upp i inledning av denna diskussion till stor del skulle kunna undvikas.  

 

När man läser Lpo94 och de strävansmål samt uppnåendemål som eleverna skall uppnå i 

femte respektive nionde klass formuleras dessa med inledande meningar som till exempel: 

Skolan skall sträva efter att varje elev… samt Skolan ansvarar för att varje elev skall… Detta 

innefattar alltså elever som är i behov av extra hjälp och stöd. Om man sedan kopplar detta till 

att alla elever skall få hjälp utifrån deras egna förutsättningar tycker vi oss se ett problem. Är 

detta verkligen rimligt eller praktiskt genomförbart? Låt oss anta att elever har olika 

förutsättningar för inlärning, vilket i och för sig är en självklarhet, då måste det också rimligen 

innebära att de kommer att nå olika långt. Är denna kombination möjlig och vems fel är det 

om eleverna inte lyckas nå upp till dessa krav?  
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Inom skolpolitiken, precis som i övriga samhället, är ekonomin en väldigt stor del. Hur skall 

de ekonomiska resurserna satsas? Det har gått så långt att det idag nästan krävs en diagnos för 

att ett barn med problem i skolan skall få den hjälp som denne behöver. I detta finns förstås en 

stor fara. Flera av de forskare som vi har refererat till i detta arbete (bland annat Börjesson 

1999/2 och Kärfve 2000b) anser att det finns en risk att detta leder till att en diagnos sätts på 

barn som egentligen inte borde ha en sådan. Detta helt enkelt för att det är deras sista utväg 

för att klara av skolsituationen. Vi hoppas dock att så inte är fallet och har genom vårat 

skrivandes gång sett att det är ett väldigt komplext arbete att avgöra om ett barn bör ha en 

dampdiagnos eller inte. Om man försöker sätta sig in i föräldrarnas situation, där de kämpat 

med sitt barn under en lång tid utan att få erforderlig hjälp, kan man dock förstå att de 

försöker få till denna sista utväg. 

 

När man läser om barn i behov av särskilt stöd i Lpo94 och Salamancadeklarationen står det 

som vi har varit inne på att alla barn har rätt till den hjälp de behöver. När man sedan ser på 

hur det verkligen ser ut i dagens skola, där det ofta krävs en diagnos för att få extra hjälp, 

frågar vi oss om detta verkligen efterföljs. Vad händer med de barn som behöver hjälp men 

som inte ”platsar” under någon diagnos? Har inte dessa barn lika rätt till hjälp eller innefattar 

”alla barn” egentligen alla barn där man har kunnat fastslå vad problemen beror på? Om man 

nu leker med tanken att inga ekonomiska hinder fanns och att alla resurser skulle finnas 

tillgängliga, skulle då dampdiagnostisering vara nödvändig? Om verkligheten såg ut som den 

enligt Lpo94 och Salamancadeklarationen borde se ut skulle alla barn få hjälp utifrån sina 

egna förutsättningar oberoende av om de blivit tilldelade en medicinsk diagnos eller inte. Nu 

är ju så inte fallet som vi alla vet. Men för att sticka ut haken ytterligare någon centimeter kan 

man fråga sig hur det skulle ha sett ut om de forskningsanslag som går till dampforskningen 

istället lades till skolans budget för att satsa på dessa barn som har problem. Vi vill med detta 

inte säga att detta skulle vara det rätta utan bara leka med tanken hur det eventuellt skulle 

kunna se ut. Forskningen kring ADHD och DAMP är på många sätt väldigt nyttig, men som 

vi sett under vårat arbete återfinns inte speciellt mycket konkreta förslag på åtgärder för hur 

man faktiskt arbetar med dessa barn.  

 

När det gäller mediedebatten så är alla artiklar skrivna av högutbildade forskare, sociologer 

och doktorer och vi förväntade oss att mötas av en civiliserad och saklig debatt. Så var dock 

inte fallet. Debatten var istället på en skrämmande låg nivå vill vi påstå. Personangrepp och 

förlöjligande av sin motståndare är som ni sett vanligare än en konstruktiv debatt. Syftet med 
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dessa inlägg ser ut att enbart vara till för att undergräva motståndarens trovärdighet. I 

samhället menar vi att det finns en stark tilltro till medicinsk forskning och doktorer i stort, en 

läkare har en hög status i samhället, någonting som Gillberg och hans medarbetare inte är 

sena att utnyttja. Kärfve är dock inte bättre hon. Hennes sätt att replikera på anklagelserna är 

ofta skrivna på ett nästan ironiskt sätt som förlöjligar motståndaren. Två exempel på detta 

finns under punkt 8.3. 

 

En av anledningarna till denna pajkastning tror vi kan vara att artiklarna är publicerade i en 

dagstidning där många läsare kanske inte har någon större kunskap inom området. Vi har varit 

inne på att dagstidningar som DN befinner sig i en särskild diskurs eller kontext i jämförelse 

med den mer vetenskapliga litteraturen. I ett sådant forum tror vi att det är viktigt att spela på 

läsarens känslor och engagera läsaren för att dra uppmärksamhet till sig. Förmodligen hade 

argument av mer logoskaraktär varit mer frekventa. Enligt Hellspong och Ledin bör man 

anpassa språket efter den målgrupp man vänder sig till. Detta har gjorts i dessa artiklar då de 

är skrivna på ett sätt som är lätt att förstå utan att läsaren sedan tidigare behöver vara insatt i 

ämnet. Med stor säkerhet skulle språket och ordvalet ha varit annorlunda i en mer 

vetenskaplig tidning, får man hoppas. Har då någon av de två sidorna lyckats med att övertyga 

läsarna, och då framförallt skolpersonal, till sin fördel? Svårt att säga, men vi tror att det kan 

finnas en risk att debatten kan vara till skada för båda sidorna. Anledningen är det sätt som 

den bedrivits på. Det finns, tror vi, risk för att den låga nivå som är återkommande skadar den 

allmänna trovärdigheten för forskningen, kanske inte bara inom dampforskningen utan kanske 

också övrig forskning. Ett annat problem är om läsarna av dessa artiklar grundar sin 

uppfattning utifrån denna debatt. Eftersom debattartiklarna inte innehåller någon egentlig 

sakinformation bildar en läsare sin uppfattning utan att egentligen vara särskilt insatt i ämnet. 

Som vi förhoppningsvis har visat är det inte fullt så enkelt att ta ställning för eller emot i den 

här frågan. 

 

Slutligen kan vi säga att ett ”plus” för Kärfves räkning är att hon lyckats bredda debatten 

kring DAMP. Tidigare har DAMP varit ett helt och hållet medicinskt begrepp som inte 

ifrågasatts. Kärfve har lyckats ifrågasätta saker som tidigare var helt accepterade mycket på 

grund av den auktoritet som medicinsk forskning har i samhället, som vi tidigare nämnde. 

Hon har lyckats med att förmedla en tankeställare som vi anser kan vara bra, speciellt som en 

dampdiagnos kan få stora konsekvenser, inte minst för det enskilda barnet men också för 

skolpolitik i stort i fråga om resurstilldelning. Avslutningsvis tycker vi att det skulle vara 
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önskvärt med en fortsatt forskning kring DAMP utifrån andra perspektiv än det medicinska. 

Vårat arbete visar att det finns ett starkt motstånd till den medicinska diagnosen DAMP. Detta 

motstånd kommer också främst utifrån ett sociologiskt- och sociokulturellt håll. Motståndet 

grundar sig dock inte i någon större mängd vetenskaplig forskning vilket vi eftersöker. Vi 

tycker att Brynges citat beskriver detta på ett bra sätt:  

 
Vi hade aldrig förstått hur en elefant sett ut om den bara kunde beskrivas bakifrån 
(Brynge 2003-01-24).  
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om dampdiagnostisering av barn i skolan. Denna debatt har under 
flera år varit intensiv och tidvis ganska infekterad. Flera forskare beskriver DAMP som ett 
stort folkhälsoproblem där så många som 5 % av vårt lands barn och ungdomar har symtom 
som kan leda till en diagnos. Detta innebär i så fall att det finns ungefär ett barn i varje klass 
som lider av detta, ett problem som i många fall dessutom fortsätter upp i vuxen ålder. 
Samtidigt finns det personer som kraftigt motsätter sig diagnoser och menar att framförallt 
DAMP är rena påhittet. En diagnos på ett barn, menar dessa, är detsamma som att stämpla 
denne för resten av livet 
 
Uppsatsen har genomgående två spår, det medicinska/biologiska och det sociokulturella/ 
sociologiska och syftet är att se hur förespråkare för de olika perspektiven argumenterar för 
sina ståndpunkter. Utifrån detta vill vi också undersöka om, och i så fall hur, synen på lärande 
och arbetssättet skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv läraren har på DAMP och dess 
orsaker. Som ett komplement till detta har vi också valt att se hur debatten speglas i media. 
Anledningen till detta är att tidningarnas debattsidor är en av de största opinionsbildarna idag 
och många uppfattningar och åsikter formas genom det som tas in genom media.  
 
En första slutsats är att det finns en stor och väldigt viktig skillnad i synen på lärande utifrån 
de båda synsätten. Det medicinska perspektivet utgår från att barnet har någon form av brist. 
Det sociokulturella perspektivet utgår istället från att varje individ är unik och att alla kan 
lära. Det medicinska perspektivet menar att situationen för ett barn med DAMP kan 
underlättas, men denne kan aldrig bli fri från sitt ”handikapp”. Det sociokulturella 
perspektivet menar att det är barnens sociala och kulturella omgivning som formar dem till 
vad de är. Arbetssättet för oss som lärare i arbetet med barn med DAMP blir utifrån detta 
väldigt annorlunda beroende på vilket synsätt som gäller. Utgår man från det medicinska 
perspektivet innebär detta att ansvaret för dessa barn till stor del skjuts över på 
specialpedagoger och stödpersonal. Eleverna särskiljs från gruppen och placeras i 
specialklasser och får individuell undervisning. Om det sociokulturella perspektivet anammas 
blir arbetssättet ett helt annat. Detta innebär då att alla elever skall få plats i samma klassrum 
och erbjudas undervisning utifrån sina förutsättningar. Den ordinarie läraren har allt ansvar 
och varje enskild lärare skall kunna hantera denna situation.  
 
När det gäller mediedebatten innehåller inte den någon egentlig sakinformation. Debatten 
mellan i första hand Christofer Gillberg och Eva Kärfve hamnar mer på personangreppsnivå. 
Risken är då att läsarna bildar sin uppfattning utan att egentligen vara särskilt insatt i ämnet. 
Utifrån den typen av debatt vi har sett anser vi att den kan göra mer skada än nytta. Det 
riskerar att bli väldigt polariserat, antingen håller man på Gillberg eller också håller man på 
Kärfve, svart eller vitt. 
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