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Inledning 
Antalet barn med bokstavsdiagnoser har ökat markant under de senaste årtiondena, enligt 

forskningen. Barn idag är stökigare, oroligare och får allt svårare att koncentrera sig i skolan. 

Många pedagoger vittnar idag, enligt Kadesjö (2001), om allt fler barn som lider av 

koncentrationssvårigheter så svåra att det kan leda till bokstavsdiagnoser, som MBD, DAMP 

och ADHD. I början av 1900-talet uppkom den ursprungliga hypotesen om 

bokstavsdiagnoser. I sviterna efter en hjärnhinneinflammation kunde barnen drabbas av en 

minimal hjärnskada. Detta fick den medicinska beteckningen MBD (minimal brain 

dysfunction). Idag ersätts oftast MBD av termerna DAMP (dysfunktion i fråga om 

aktivitetskontroll, motorikkontroll och perception) och ADHD (attention deficit/hyperactivity 

disorder). Det handlar inte längre om ett men till följd av en sjukdom, utan idag söker forskare 

andra orsaksförklaringar. Forskare (Gillberg 1996, Kadesjö 2001 och Duvner 1997) likställer i 

sin litteratur dessa diagnoser med koncentrationssvårigheter.   

 

Koncentrationssvårigheterna ligger oftast till grund för att en del barn bli diagnostiserade med 

t ex DAMP eller ADHD. Varför detta beteende uppkommer hos vissa finns det många olika 

teorier om. Vissa forskare anser att beteendet som orsakar en diagnos är biologisk ärvt, medan 

andra menar att det är miljön omkring barnet som orsakar detta. Det finns inga klara bevis för 

att det skulle handla om ett arv som går i generationer, men i många fall har det visat sig att 

föräldrar till barn med koncentrationssvårigheter ofta själva har liknande problem. En studie 

som gjorts av Landgren visar att det även finns tecken som tyder på att barn med 

koncentrationssvårigheter oftare än andra barn växer upp under socialt missgynnade former 

(Kärfve 2001). De växer upp i familjer där ekonomisk otrygghet är vanligt, där föräldrarna 

har många konflikter och i vissa fall även missbrukar (Ljungberg 2001).  

 

Koncentrationssvårigheterna yttrar sig ofta när barnet har börjat förskolan/skolan, när det blir 

mer konkurrens om uppmärksamheten från de vuxna. Det blir en stor förändring i det sociala 

samspelet, både positiva och negativa.  
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Syfte 
Ett syfte med vår C-uppsats är att undersöka uppfattningar om orsaker till och hantering av 

barn som anses ha koncentrationssvårigheter. För att göra det har vi valt följande 

frågeställningar: 

• Hur uppfattar lärare barn med koncentrationssvårigheter? 

• Hur uppfattar lärare diagnoser och diagnostisering? 

 

Första syftet och våra frågeställningar leder till ett andra syfte där vi avser att jämföra 

forskningsresultaten med de verksamma lärarnas synsätt på koncentrationssvårigheter och 

diagnostisering. 
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Bakgrund 
I kommande avsnitt vill vi utreda de olika aspekter som finns angående barn i 

socioemotionella svårigheter, barn med koncentrationssvårigheter och bokstavsdiagnoserna 

MBD, DAMP och ADHD. Vi börjar med att förklara begreppet barn i socioemotionella 

svårigheter och även begreppen koncentrerad kontra okoncentrerad för att sedan komma fram 

till just de bokstavsdiagnoser som tidigare nämnts. För att öka förståelsen angående det 

faktum att det i forskarvärlden används olika typer av koncentrationssvårigheter har vi valt att 

skriva en överskrift till var och en av dem. Avslutningsvis i bakgrundstexten vill vi 

uppmärksamma vad vissa forskare anser vara eventuella orsaker till det som idag benämns 

koncentrationssvårigheter, vilka i vissa fall leder till en diagnostisering. 

 

Barn i socioemotionella svårigheter 

För att senare redogöra vad koncentrationssvårigheter innebär vill vi först belysa vad 

litteraturen säger om barn i socioemotionella svårigheter. Johannessen (1995) beskriver denna 

problematik som svår att definiera och lokalisera. Hon uttrycker att detta bl a kan bottna i 

olika temperament hos barn, skillnader som har samband med både arv och miljö. Vissa kan 

kontrollera sitt temperament från födseln, medan andra saknar ”spärrar” och tar ut sina 

aggressioner på sin omgivning. Johannessen menar att barn som växer upp i ett tryggt och 

kärleksfullt hem har lättare för att utveckla ett temperament som är kontrollerbart av barnet 

självt. Barn som inte blir sedda under uppväxten hittar andra sätt att bli uppmärksammade på, 

t ex gråta mycket, skrika rakt ut och ser till att få uppmärksamhet (Johannessen 1995). Barn 

som lider av socioemotionella svårigheter finns i alla samhällsgrupper och i alla olika 

familjebildningar (Johannessen 1995). 

 

Det är inte bara negativt att ha ett s.k. hett temperament. Starka känslor är drivkraften till både 

glädje, engagemang och kreativitet. Alla känslor bottnar ur samma källa, exempelvis 

motpolerna ilska och glädje. Det gäller för individen att lära sig hantera sina känslor och 

använda dem på ett sätt som varken är till skada för individen själv eller dess omgivning. 

Johannessen (1995) menar att det går att förebygga problem i det socioemotionella området 

tidigt för att uppnå positiva spridningseffekter på hur barnet kommer att fungera senare i livet. 

Hon anser vidare att om dessa problem tidigt upptäcks finns en möjlighet att barnet kan lära 

sig en mer ”nyanserad beteenderepertoar, och att vi därmed ger barnet möjlighet att välja 

alternativa vägar” (Johannessen 1995, sid. 11).  

 5



Kännetecknen på socioemotionella problem går i många fall att jämföra med kriterierna för 

symptomen för både ADHD (se sid.14) och DAMP (se bilaga 1). Kännetecknen på de 

socioemotionella problemen är enligt Johannessen (1995): 

• Motorisk oro och hög aktivitetsnivå 

• Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar 

• Bristande uppmärksamhet 

• Bristande förmåga att sätta sig in i och ta hänsyn till andras perspektiv 

• Svårigheter att vänta på sin tur 

• Bristande flexibilitet 

• Tillbakadragenhet och passivitet 

(sid. 34-40) 

 

Vad innebär det att vara koncentrerad? 

Att vara koncentrerad på en uppgift innebär att personen söker, med hjälp av alla sina sinnen, 

så mycket information om uppgiften som denne kan hitta. Denna information värderas och 

bearbetas för att uppgiften ska bli så bra och utförlig som möjligt (Kadesjö 2001). När vi 

bearbetar ny information söker vår hjärna efter liknande erfarenheter, för att sedan jämföra 

och dra slutsatser med tidigare upplevelser. Vi sovrar bland intryck för att urskilja det 

väsentliga i den nyfunna informationen (Duvner 1997). Koncentrationsförmågan är god om 

personen bara använt sig av det relevanta i den insamlade informationen och uteslutit det som 

är ointressant för uppgiften (Kadesjö 2001).  

 

Att vara koncentrerad innebär att man som person måste vara kapabel att rikta sin perception, 

sin kognition och sitt minne mot uppgiften. Vi överblickar, ser mönster och sammanhang och 

analyserar uppgiften (Duvner 1997).  Dessutom måste ovidkommande yttre stimuli kunna 

sovras bort, och det är viktigt att komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften. 

Förmåga att koncentrera sig innebär en process, rent mentalt, där intryck värderas och 

sorteras. Vissa intryck tar man till sig, andra sorterar man bort. Det innebär att en person med 

god koncentrationsförmåga kan stänga ute störande ljud och moment, för att låta alla sinnen 

vara med i situationen som är föremål för koncentrationen (Kadesjö 2001). 

 

För att människan ska hitta mening och sammanhang i tillvaron, och även kunna skydda sig 

mot eventuella faror, är en god koncentrationsförmåga viktig. Om vi ser till barnens 
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koncentrationsförmåga, är det avgörande att det råder en överensstämmelse mellan de intryck 

barnet får från omvärlden och dess egna förutsättningar utvecklingsmässigt och 

känslomässigt. Det innebär att uppgiften inte blir spännande och intressant förrän barnet 

känner att det kan identifiera sig i den (Kadesjö 2001). 

 

Minne är av stor betydelse för koncentrationsförmågan. Det finns många olika sätt att minnas. 

Här följer några korta definitioner av minnestyper. Vi kommer dock inte att fördjupa oss 

ytterligare i detta.  

 

Korttidsminne 

Det talas om korttidsminne, ett sinnesintryck för att hålla kvar information under en mycket 

kort tid. Människan hinner sovra bland mängden intryck och analysera det som är värt att 

uppmärksammas innan minnet försvinner (Duvner 1997).  

 

Arbetsminne 

Vi har också ett arbetsminne, där vi aktivt kan hålla kvar tankar från några minuter upp till 

flera timmar. Med tanke och känsla upplever vi en situation, känner igen och förstår 

sammanhanget i den, och agerar enligt tidigare erfarenheter i en liknande situation (Duvner 

1997). 

 

Långtidsminne 

I vårt långtidsminne lagrar vi det som har varit positivt och lyckat, det som känts värdefullt 

för oss. Här finner vi även de minnen, positiva och negativa, som är av stor vikt för vår 

överlevnad (Duvner 1997). Forskare har funnit faktorer, som visar vad som gör att barnet 

öppnar sina sinnen eller stänger information ute. De viktigaste faktorerna är tidigare 

erfarenheter, känsloliv och motivation (Kadesjö 2001). Vi kommer inte att gå in närmare på 

dessa tre faktorer utan istället inrikta oss på det som anses vara koncentrationssvårigheter. 

 

Koncentrationssvårigheter  
Primära koncentrationssvårigheter 

Det finns flera olika typer av koncentrationssvårigheter, enligt forskarna, vilka vi här vill 

belysa. Enligt Kadesjö (2001) är det vanligt att pedagoger säger att ett barn har svårt att 

koncentrera sig. Detta är ett vardagligt uttryck som används för att beskriva en rad olika 
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beteenden. Det är viktigt att analysera vad som egentligen menas. En del av dessa barn har 

problem som visar sig i alla vardagliga situationer runt barnet. De problemen benämns stora 

och varaktiga koncentrationssvårigheter som inte bara drabbar barnet utan alla i dess 

omgivning. Sannolikt är det då fråga om primära svårigheter. Detta innebär att bristen i 

koncentrationsförmågan, enligt forskarna, finns inom barnet och är beständig i alla situationer.  

 

Anledningen till att forskarna liknar primära koncentrationssvårigheter med stora och 

varaktiga svårigheter beror på att enligt forskarna är dessa svårigheter en brist i barnets 

uppbyggnad. De menar att det är en brist inom barnet som har uppkommit i samband med 

befruktningen och utvecklingen i fosterstadiet (Kadesjö 2001). Under många år har forskare 

visat stort intresse angående stora och varaktiga koncentrationssvårigheter. Åsikterna om vad 

som orsakar dessa problem har under alla år skiftat. Vissa perioder har dominerats av 

biologiska orsaksförklaringar, andra av psykologiska. Anledningen att åsikterna går isär beror 

till stor del på forskarnas olika teoretiska bakgrund. Kadesjö (2001) anser att det ofta glöms 

bort att barn kan ha olika bakgrund och därmed olika typer av koncentrationssvårigheter. 

  

Sekundära koncentrationssvårigheter 

Det finns även koncentrationssvårigheter som yttrar sig som en reaktion på förhållanden i 

barnets miljö, s.k. sekundära svårigheter. Dessa förhållanden kan t ex vara en följd av brister 

eller stressfaktorer i barnets uppväxtsituation. Ett barn som växer upp under otrygga 

förhållanden omkring sig får svårare att lägga sin energi på givna uppgifter och socialt 

samspel. Ett barn som kommer från ett krigshärjat land har sett och varit med om mycket som 

sitter i under hela livet. För dessa barn kan minsta ljud eller ovan situation framkalla 

minnesbilder som orsakar koncentrationssvårigheter (Duvner 1997). Ett barn med många 

minnen av faror, misslyckande och kränkningar har en begränsad förmåga att utforska 

aktiviteter (Duvner 1997). Barnet kan inte sålla bort det störande ljudet utan fokuserar mer på 

det än på uppgiften (Kadesjö 2001).  

 

Det kan också handla om en olöst konflikt mellan barnets föräldrar innan man skiljs åt för 

dagen som gör att barnets tankar är någon annanstans än i uppgiften. Ett mobbat och utsatt 

barn oroar sig mer för hur rasten ska bli än hur t ex mattetalet ska lösas. Det är inte ovanligt 

att ett barn som lider av depression och andra psykiska reaktioner, t ex ängslan och osäkerhet, 

lider av koncentrationssvårigheter (Kadesjö 2001).  
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Det är alltför vanligt, i förskola och skola, att en diskussion om en diagnostisering för ett barn 

med koncentrationssvårigheter tas upp, istället för att titta på eventuella bakomliggande 

orsaker. Om barnet får hjälp med den situation som framkallar ett visst beteende, kan 

svårigheterna försvinna. Barnet har då inte längre några specifika svårigheter med 

koncentrationen (Kadesjö 2001). 

 

Situationsbundna koncentrationssvårigheter 

Vissa koncentrationssvårigheter hos barn kommer bara till uttryck under specifika 

förhållanden eller i vissa situationer. När ett barn hamnar i en obekväm situation uppdagas 

dessa problem. När barnets förmåga, erfarenheter och intellektuella förutsättning inte räcker 

till för att lösa en uppgift kommer svårigheterna till uttryck (Kadesjö 2001). Dessa svårigheter 

kan även visa sig vid en förväntning på ett, som Kadesjö uttrycker det, svagbegåvat barn som 

inte följer med på samlingen eller lektionen i skolan. Även hos barn med dyslexi, läs- och 

skrivsvårigheter, kan svårigheterna yttra sig. Den för andra barn enklaste läsuppgift kan för ett 

barn med dyslexi bli så svår att hantera, att barnet snabbt tappar motivationen att anstränga 

sig. Barnets kraft går åt till att långsamt koda ord för ord. Innehållet i det lästa får ingen 

mening, med följd av att barnet tappar koncentrationen (Kadesjö 2001). 

 

Enligt litteraturen finns det en oändlig rad med orsaker till varför ett barn blir okoncentrerat. 

Exempel på orsaker kan vara otrygg uppväxt med missbrukande föräldrar, dålig självkänsla 

till följd av mobbing eller annan typ av utsatthet och låg motivation vid presterande. Duvner 

(1997) och Kadesjö (2001) verkar överens om att det är viktigt att söka bakomliggande 

orsaker till barns koncentrationsförmåga, eller brist på den. De menar att det inte är självklart 

att koncentrationssvårigheter är bundet till individen, dvs. orsakerna till dessa svårigheter kan 

finnas i barnets omgivande miljö. Orsakerna kan finnas i hemmiljön likväl som i den 

pedagogiska miljö barnet befinner sig i (Duvner 1997, Kadesjö 2001).   

 

Från koncentrationssvårigheter till diagnostisering 
Definition av ordet diagnos 

I litteraturen som ligger till grund för denna C-uppsats likställs oftast 

koncentrationssvårigheter hos barn med bokstavsdiagnoserna DAMP och ADHD. Vi är 

medvetna om att ordet diagnos är ett fastställande av en sjukdoms art, ett angivande av något 

som är fel (Svenska Akademiens ordlista 2002). I vår text menar vi, med ordet diagnos, 
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bokstavsdiagnoserna MBD, DAMP och ADHD.  Dessa diagnoser är inte de enda som det 

finns forskningsrapporter om. Även exempelvis Aspergers och Autism är diagnoser som får 

stor uppmärksamhet. Valet att skriva om just MBD, DAMP och ADHD gjorde vi eftersom 

dessa tre är svåra att verkligen utreda medicinskt och fastställa som orsak till ett avvikande 

beteende hos barn. 

    

Diagnostisera eller inte 

Duvner (1997), Gillberg (1996) m.fl. är överens om att ett barn med koncentrationssvårigheter 

behöver hjälp att komma till rätta med sina problem genom en diagnostisering. Andra 

forskare (Kärfve 2001, Ljungberg 2001 och Kadesjö 2001) anser att det går att hjälpa barnen 

genom att titta på bakomliggande orsaker som kan ha utlöst ett visst beteende, såsom 

koncentrationssvårigheter, utan att för den skull ställa en diagnos. De menar att barnen inte är 

olydiga eller ovilliga utan bär på känslan av olust från t ex en ouppklarad konflikt eller andra 

psykiska påfrestningar i sin vardag. Barnen blir inte hjälpta av att bli bemötta av arga och 

irriterade pedagoger i skolsituationen, utan det kan istället bygga på olustkänslan, menar 

Kadesjö. 

 

Barn med koncentrationssvårigheter har ofta en känsla av misslyckande inom sig. Denna 

känsla kan en lyhörd pedagog dämpa genom att lära sig förutse när känslan infaller. Genom 

att ställa krav på barnet, inom dess egna ramar, hjälps barnet till att lyckas med sin uppgift 

och därmed stärks dennes självkänsla. Forskarna, bland andra Kärfve (2001) och Ljungberg 

(2001), anser att barnet kan bli hjälpt utan att diagnostiseras. Gillberg (1996) kontrar med att 

säga att barnet bör utredas för att finna orsaken till det avvikande beteendet med hjälp av en 

bokstavsdiagnos, exempelvis DAMP. Han anser att koncentrationssvårigheter är beständiga 

och att barnet föds med dem.  

 

Val av begrepp 

I detta arbete skriver vi ibland ADHD, ibland DAMP och andra gånger 

koncentrationssvårigheter. Det beror på att den litteratur vi tagit del av är skrivna av läkare 

och forskare som talar om det avvikande beteendet i dessa olika termer. Medan Gillberg 

(1996) talar om DAMP har Kadesjö (2001) valt att kalla sin forskning ”Barn med 

koncentrationssvårigheter”, men båda nämner MBD, DAMP och ADHD. Kärfve (2001) 

menar att det är Gillberg som har skapat begreppet DAMP. Hon anser att DAMP är MBD 
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som idag även fått, som Kärfve uttrycker det, en ”släng av ADHD”. Detta gör att det blir svårt 

för oss att välja ett begrepp för hela texten.  

 

Utöver det faktum, att de flesta forskare har bestämt sig för en benämning var, så drar de även 

paralleller till koncentrationssvårigheter i sina forskarrapporter. Det är i grunden så att de barn 

som blir diagnostiserade lider av någon form av koncentrationssvårighet.  

 

Bokstavsdiagnoserna MBD, DAMP och ADHD 
MBD 

I början av 1900- talet föddes den ursprungliga hypotesen omkring bokstavsdiagnoser. Denna 

hypotes fick namnet MBD, vilket har betydelsen ”minimal brain damage”. Enligt Gillberg 

(1996) ansågs begreppet vara kontroversiellt, eftersom det ansågs uppkomma i sviterna efter 

en epidemisk hjärnhinneinflammation. Barn som, innan sjukdomsförloppet, ansågs vara 

normalbegåvade drabbades av koncentrationssvårigheter, överaktivitet och inlärningsproblem. 

Barnen, sades det, hade drabbats av en minimal hjärnskada. Under flera årtionden fortsattes 

det att ställas diagnosen MBD på de barn som uppvisade samma symptom som de som följde 

efter hjärnhinneinflammationen. Svårigheterna visade sig i sociala samspel och 

skolanpassning i kombination med motorisk överaktivitet (Gillberg 1996, Kadesjö 2001).  

 

I slutet av 1940- talet uppmärksammades diagnosen MBD ytterligare när det ansågs att 

överaktivitet var en konsekvens av både traumatiska upplevelser och infektionsartade 

sjukdomar i hjärnan. I många länder, framförallt i England, var forskarna skeptiska inför 

termen MBD. I början av 1960- talet anordnades ett möte för att diskutera avskaffandet av 

MBD som medicinsk diagnos. Det uppstod en oenighet mellan olika synsätt inom 

forskningen, det enda som framkom var att betydelsen av bokstaven ”D” skulle ändras från 

damage till dysfunction (Gillberg 1996, Kadesjö 2001). 

MBD- diagnosen användes flitigt på 1960- talet, framförallt i USA, på barn med olika 

beteendeproblem. Undersökningar visade att mellan 15 % och 20 % av de amerikanska 

skolbarnen hade MBD. På 1970- och 80 talen fick termen MBD återigen mycket kritik, både i 

USA och i Sverige, pga. den drastiska ökningen av denna diagnos. Kritiken gällde framförallt 

de oklara definitioner för vad som är normalt beteende och vad som är psykiska 

beteendeproblem (Kadesjö 2001). 
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En engelsk barnpsykiater, Michael Rutter, skrev på 1980- talet två artiklar där han gick till 

starkt angrepp mot användandet av termen MBD. Han tyckte sig kunna bevisa termens 

orimlighet genom fem punkter: 

• Många barn med diagnosen MBD kunde inte, med den tidens metoder, bevisas ha en 

hjärnskada eller hjärnfunktionsstörning. 

• Många barn med en bevisad hjärnskada uppvisade inte samma typ av problem som 

barn som fått diagnosen MBD. 

• Iakttagelser visade att MBD även kunde vara uttryck för utbredda hjärnskador. 

• Symptomen för MBD borde variera mycket eftersom minimala hjärnskador kunde 

drabba olika områden i hjärnan. 

• Inom barnpsykiatri/barnneurologi hade man på många andra områden frångått 

orsaksdiagnoser som inte gick att bevisa till förmån för beskrivande termer.  

• Det fanns alltså ingen anledning för särbehandling inom MBD- området, enligt 

denna barnpsykiater (Gillberg 1996). 

 

DAMP 

Fortfarande används MBD- termen på flera håll i världen, även om det blir alltmer sällan. 

Experter inom barnpsykiatrin i Norden sade sig vilja ersätta MBD- termen med den mer 

beskrivande termen DAMP. De ansåg att en sådan term var att föredra framför den 

orsaksförklarande MBD- termen (Kadesjö 2001). I dagens forskning talar man om 

symptomen på barnens beteendeproblem som DAMP. Termen DAMP betyder dysfunktion i 

fråga om aktivitetskontroll, motorikkontroll och perception. Kärfve (2001) menar att DAMP 

har allt som MBD en gång hade. DAMP framställs, enligt Kärfve, som en beteendediagnos. 

Det behövdes inte längre sökas orsaker till ett visst beteende, det tycktes handla om 

hjärnskador eller ärftliga faktorer. Individer med DAMP anses ha avvikande aktivitetskontroll 

och uppmärksamhetsproblem, enligt Gillberg (1996). Svårigheterna inom det 

motoriska/perceptuella området kan vara antingen motoriska eller perceptuella. Den 

vanligaste symptomkombinationen för personer med diagnosen DAMP är problem med 

aktivitetskontroll och uppmärksamhetsproblem tillsammans med motoriksvårigheter. Gillberg 

menar att i nästan samtliga fall av DAMP uppvisas denna kombination. Utöver detta anser 

han att två av tre även har perceptionsstörningar. 
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För att en DAMP-utredning ska bli aktuell, måste svårigheterna med aktivitetskontroll och 

uppmärksamhet kunna dokumenteras vid flera olika situationer. Dessutom måste minst fyra 

av DSM- IV: s symtom på ADHD (se sid. 15) uppfyllas. Barnet kan vara antingen överaktivt, 

underaktivt eller en kombination av dessa beroende på situationen. Det som är en svårighet 

för barnet är att anpassa aktivitetsnivån efter situationen (Gillberg 1996). 

 

I motorikkontrollen ska svårigheterna kunna dokumenteras av läkare enligt ett särskilt 

neuropsykologiskt schema (se bilaga 2). Barnet måste då vara mellan sex och åtta år. Ett 

yngre barn måste ha en bevisad klumpighet i motorik, eller en avvikande språk- och 

talutveckling. Dessa inräknas som symptom på avvikande motorikkontroll. Hos äldre barn 

kan det finnas avvikelser som blir synliga vid läkarundersökning, även avvikelser som 

tidigare dokumenteras, eller att det äldre barnet själv har en känsla av motorisk klumpighet 

utan att en läkarundersökning kan bevisa en motorisk/neurologisk avvikelse. Avvikelsen i 

motoriken kan drabba grovmotoriken, finmotoriken eller båda (Gillberg 1996).  

 

Genom de neuropsykologiska testerna, ska ett avvikande resultat kunna bevisa svårigheter 

med perceptionen. Denna bedömning bör ge information om barnets allmänna 

begåvningsnivå och om detta kan klassas som DAMP (Gillberg 1996). DAMP kan indelas i 

två grupper, lätt till måttligt svår DAMP och svår DAMP. För att placera personen i ”rätt” 

grupp finns fem områden att titta på: 

• aktivitet och uppmärksamhet 

• grovmotorik 

• finmotorik 

• perception 

• språk och tal 

 

Om det i en utredning visar sig att en person har problem inom alla fem ovanstående områden 

innebär det att det föreligger svår DAMP. Om en person endast uppvisar svårigheter inom 

området aktivitet och uppmärksamhet kombinerat med en, två eller tre av de fyra övriga 

områdena diagnostiseras personen med lätt till måttligt svår DAMP (Gillberg 1996, Kadesjö 

2001).  
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Termen DAMP är huvudsakligen förekommande i Norden, internationellt använder man sig 

mest av termen ADHD.  

 

ADHD 

ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) kallas på svenska för uppmärksamhets-

störning med hyperaktivitet. Diagnosen ADHD innebär att det finns avvikelser inom 

uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet hos en person. Den amerikanska 

psykiatriföreningens diagnosmanual med symptomförteckningar kallas DSM- manualen. 

Föregångaren till ADHD introducerades 1980 i DSM- III och kallades ADD som stod för 

Attention Deficit Disorder. Detta begrepp omfattade både symptom på 

uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. Eventuellt kunde detta åtföljas av hyperaktivitet 

och kallades då för ADDH (ADD med Hyperaktivitet).  

 

DSM- manualen kom ut som ny upplaga 1994, DSM-IV. Där kallades ADD nu ADHD. Här 

går att finna de olika symptom eller kriterier som anses hänga samman med ADHD. I DSM-

IV talas det om tre olika undergrupper av ADHD.  

Personen kan antingen ha symptom som tyder på uppmärksamhetsproblem eller symptom 

som tyder på överaktivitet och impulsivitet eller symptom som tyder på en kombination av 

uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och impulsivitet (Gillberg 1996, Kadesjö 2001).  

 

Den populärvetenskapliga litteraturen syftar oftast på den kombinerade typen av ADHD och 

de flesta vetenskapliga arbeten utgår ifrån denna typ. Inledningen i undergrupper är 

förklaringen till snedstrecket mellan AD och HD (AD/HD) som man ser ibland (Beckman & 

Fernell 2004). Vi kommer att använda oss av beteckningen ADHD.  

 

 

 
Kriterier och symptom 

Kriterierna för att uppfylla symptomen enligt DSM-IV är: 

1. Symptom som tyder på uppmärksamhetsproblem: 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete eller andra aktiviteter 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgiften eller i lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra uppgifter 
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e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

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

(t.ex. skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (leksaker, läxmaterial, 

pennor etc.) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

2. Symptom tydande på överaktivitet och impulsivitet: 

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

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

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen 

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

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”  

f) pratar ofta överdrivet mycket 

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågan avslutats 

h) har ofta svårt att vänta på sin tur 

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

(Kadesjö 2001 sid. 65) 

 

För att diagnosen ADHD av kombinerad typ ska vara uppfylld måste personen ha påtagliga 

problem av minst sex symtom under vardera kategori 1 och kategori 2. Om minst sex av de 

totalt nio kriterierna i kategori 1 är uppfyllda, men inte i kategori 2, ställer man diagnosen 

ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem. Om minst sex av de nio kriterierna i 

kategori 2, men inte i kategori 1, uppfylls ställer man diagnosen ADHD med huvudsakligen 

hyperaktivitets- och impulsivitetsproblem (Kadesjö 2001). För att vara säkra på att barnet inte 

ska bli feldiagnostiserat gäller det att en person som känner barnet väl genomför ”testerna”. 

Dessa ”tester” ska utföras vid två vardagssituationer utspridda över en längre tid, sex 

månader. Dessutom ska barnet ha uppvisat ett avvikande beteendemönster före sju års ålder 

för att en eventuell diagnos ska komma på tal (Gillberg 1996). 

  

De flesta studier inom DSM- baserad forskning görs på ADHD av kombinerad typ. Vissa 

menar att det är ett för brett område för att kunna kartlägga bakomliggande orsaker och  
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neurobiologiska mekanismer för att kunna utvärdera ett behandlingsresultat (Ljungberg 

2001). Ljungberg menar att ju mer heterogen den studerade gruppen är desto större är risken 

att det inte kan hittas enkla svar till orsaksfrågan runt ADHD. För att få ett hållbart 

forskningsresultat har forskarna varit tvungna att välja en renodlat homogen grupp, d v s barn 

med samma typ av funktionsavvikelser. Trots detta har det varit svårt att få fram enhetliga och 

hållbara resultat (Ljungberg 2001). 

 

Det är vanligt att barnen som uppfyller ovanstående kriterier har svårt att kontrollera sitt 

humör. Snabba humörsvängningar med häftiga vredesutbrott förekommer ofta. Även små 

frustrationer leder lätt till stora utbrott. Ilskan styr alltså barnet. Med andra ord kan inte barnet 

hejda sin ilska, utan är väldigt lättprovocerat (Beckman & Fernell 2004). 

 

Andra tecken på att ADHD kan föreligga är att barnen ofta är mycket idérika, påhittiga och 

orädda. Dessa barn är ofta populära bland kamrater, lika ofta som barn med ett ”lugnare” 

kynne lätt blir avskräckta och upprörda när lekarna förstörs av någon som vill bestämma och 

skapa egna regler. Lägger vi ihop detta blir resultatet att kamratproblem är en mycket vanlig 

sida av vardagen för barn med ADHD (Beckman & Fernell 2004). 

 

Skillnader och likheter mellan DAMP och ADHD 

Skillnaden mellan DAMP och ADHD kan tyckas vara små, men de finns trots allt där. Enligt 

kriterierna ur DSM-IV ska sex av nio uppfyllas ur varje kategori för att diagnosen ADHD av 

kombinerad typ ska kunna fastslås. För en DAMP- diagnos räcker det att fyra av kriterierna ur 

DSM-IV stämmer in på barnets beteendemönster. Ljungberg (2001) menar att DAMP är ett 

vidare begrepp än ADHD vad gäller uppmärksamhetsstörning. Han menar att det är ”lättare” 

att få en DAMP- diagnos än en ADHD- diagnos pga. att färre kriterier behöver uppfyllas. 

Dessutom utvecklas ADHD- forskningen mot mer specifika och begränsade medicinska 

symptombilder, medan DAMP kännetecknas av liknande symptom hos dem som får 

diagnosen (Ljungberg 2001).  

 

En ADHD- diagnos behöver alltså inte vara uppfylld för att en DAMP- diagnos ska kunna 

ställas. Ljungberg (2001) påpekar att DAMP ofta likställs med ADHD, men att forskningen 

som görs på ADHD inte är samma som den som görs på DAMP.  
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Orsaker 
Vad orsakar ett beteende som får beteckningen ”diagnos”? 

Det finns många olika teorier bland forskare om vad som orsakar en bokstavsdiagnos. Vissa 

menar att det är en ren klassfråga, ju lägre samhällsklass, desto högre frekvens av 

diagnostisering. En del forskare anser att en svår graviditet eller en komplicerad förlossning är 

orsaken. Andra menar att diagnosen är biologiskt ärftlig. En ytterligare teori säger att orsaken 

är psykosocial. Kadesjö (2001) påstår att de primära koncentrationssvårigheterna kan ha en 

biologisk grund, men att man måste komma ihåg att barnets samspel med föräldrar och 

omgivning påverkar barnets situation och problembild.  

 

Kadesjö får medhåll av Ljungberg (2001) och Kärfve (2001) som även de påstår att barnets 

uppväxtmiljö kan påverka hur ett barn mår. En diagnos är inte nödvändig om barnet får hjälp 

och stöd i sin situation och det är inte säkert att problemet ligger hos barnet. Ska det 

diagnostiseras är det inte barnet som ska ha diagnosen, alltså bli utpekat, utan barnets sociala 

nätverk och relationerna som finns där.  Även om åsikterna går isär, är de flesta forskare 

överens om att bakgrundsorsakerna kan variera och påverka varandra ömsesidigt.  

 

Biologiska och medicinsk/psykologiska förklaringsmodeller ställs oftast mot varandra. 

Gillberg (1996) delar upp de olika bakgrundfaktorerna som påverkar barnet i en procentuell 

uppskattning. Resultatet visade en ungefärlig siffra på 50 % ärftlighet och 30 % hjärnskada, i 

relativt många fall med inslag från de båda ovannämnda grupperna, men den ena faktorn 

dominerar. I 20 % av fallen är orsaken dock oklar. Han tar inte alls upp att orsakerna kan 

ligga utanför barnet.  

 

 

 

Rökning under graviditeten och amningsperioden 

Magnus Landgren (Kärfve 2001) har i sin forskning undersökt en socialt missgynnad grupp. 

Där finner han att mödrar till barn med DAMP oftare, än de ”normala” barnens mammor, är 

rökare. Denna något kontroversiella forskning överensstämmer med laboratorieförsök, gjorda 

på råttor: nikotinpåverkade, ammande råttor har fått avkommor som varit försenade i 

neurologisk mognad. Kärfve motsätter sig detta och frågar sig om dessa råttor alltså har 

DAMP. Landgren menar vidare att det finns en möjlig förklaring för kombinationen rökning 
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under graviditeten och DAMP. Den allmänna meningen är ju att rökning är ohälsosamt, så 

varför skulle det inte kunna ge DAMP? Detta skulle kunna betraktas som en markör för ett 

genetiskt DAMP-drag snarare än en orsaksframkallande faktor. Kärfve ifrågasätter igen 

Landgrens teori. Hon menar att det då borde finnas en slags genetisk DAMP- faktor. Den 

visar sig som rökning i en generation och DAMP i nästa generation (Kärfve 2001).  

 

Landgren får dock stöd av Gillberg i sin teori. Han håller med om att det inte finns några 

tvivel om att omfattande alkoholbruk och tobaksrökning under graviditeten ökar risken för att 

barnet ska utveckla DAMP markant. Gillberg säger vidare att om alla kvinnor kunde avstå 

alkohol och tobak under graviditeten skulle frekvensen av DAMP, hos barn i skolåldern, 

antagligen minska drastiskt. Det finns dock inga konkreta bevis för detta påstående (Gillberg 

1996). 

 

Narkotika och läkemedelsmissbruk 

Även narkotika- och läkemedelsmissbruk påverkar fostret och ökar risken för DAMP. Man 

vet idag att detta kan leda till utvecklingsavvikelser, tillväxtrubbning, olika missbildningar 

och dessutom allvarlig hyperaktivitet hos barnet (Gillberg 1996). Kärfve (2001) menar att 

DAMP inte uppkommer genom moderns missbruk under graviditeten, utan att det påverkar 

barnet att växa upp i en missbrukande familj. Hon anser återigen att det är i barnets miljö 

problemen finns, inte inom barnet.   

 

Miljögifter 

Beteendeproblem hos barn kan, enligt vissa teorier, också bero på olika gifter i miljön. Det 

finns emellertid inga vetenskapliga belägg för att miljögifter ger primära koncentrations-

svårigheter. Barn som bor i en storstad och kraftigare exponeras för blygifter har uppvisat 

allvarliga beteendeproblem med hyperaktivitet. Därför kan man inte utesluta betydelsen av 

miljöfaktorer (Kadesjö 2001).  

 

Ärftlighet 

Enligt Gillberg (1996) orsakas DAMP även ofta av ärftliga faktorer. Han menar i sin studie att 

så mycket som i 60 % av samtliga fall, som ingått i studien, har en närstående släkting 

liknande problem. Gillberg kan dock inte bevisa denna tes fullt ut. Ibland är det inte uppenbart 

att en likartad ärftlig problematik har funnits i tidigare generationer. Även Duvner (1997) 

menar att ADHD har en uttalad ärftlighet. I likhet med Gillberg (1996) kan inte heller Duvner 
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koppla ihop den ärftliga benägenheten med en viss kromosom eller gen som orsak till ADHD. 

Däremot påstår han att 80 % av barn med ADHD har nära släktingar med likartade problem. 

 

Kanske finns det ett arv, i en familj, som i flera generationer har handlat om motorisk 

klumpighet. Denna klumpighet kan i dagens generation yttra sig som överaktivitet, 

koncentrationssvårigheter och motoriska svårigheter. Om då överaktiviteten och 

koncentrationssvårigheterna är så framträdande kommer det motoriska problemen i 

skymundan och kopplingen till problemen i tidigare generationer uppmärksammas inte 

(Gillberg 1996). Även Kadesjö (2001) menar att ärftlighet är en betydelsefull faktor för 

uppkomsten av ADHD. Han anser att det förklarar mellan 60 % och 85 % av uppkomsten.  

 

Det finns inte något annat psykiskt problem eller personlighetsdrag som har så stor ärftlig 

förklaring, enligt dessa forskningsresultat. Det är dock inte ADHD barnet ärver, utan någon 

typ av biokemisk förändring i hjärnan. Denna förändring kan utvecklas som 

koncentrationssvårigheter, men kan också innebära att hjärnan är extra känslig för yttre 

påverkningar under sin tidiga utveckling. Enligt Kadesjö är det teoretiskt möjligt att 

ogynnsamma förhållanden, under spädbarnets tidiga utveckling, kan få en allvarlig betydelse 

för ett barn vars hjärna är särskilt känslig.  

 

Ljungberg ställer sig väldigt kritisk mot Gillbergs och Kadesjös studier angående ärftlighet. 

Han menar att det fanns en hel del felkällor i studierna om ADHD. Om ett barn växer upp 

under liknande förhållanden som sin förälder, med diagnosen ADHD, ökar risken att barnet 

utvecklar ADHD. Detta har inget med ärftlighet att göra utan hur närmiljön påverkar en 

individ (Ljungberg 2001). Han menar att ”ju mer påtaglig och likformig en miljöpåverkan är 

på en population, desto högre skattningar får man för heritabilitet för egenskapen man mäter” 

(Ljungberg 2001, sid. 34). 

 

Graviditets- och förlossningskomplikationer 

En annan faktor till DAMP och ADHD det spekuleras i är graviditets- och förlossnings-

komplikationer (PDIC – pregnancy, delivery and infancy complications). Det har gjorts flera 

studier runt denna faktor. Två amerikanska läkare, Strauss och Lehtinen, undersökte sviterna 

av graviditets- och förlossningskomplikationer hos barn under 1940- och 50-talen. 

Undersökningen visade att barn födda under dessa omständigheter kunde utveckla 

beteendeproblem och skolsvårigheter dvs. MBD (Gillberg 1996). 
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Många av studierna idag har visat att dessa komplikationer inte medfört ökning av 

förekomsten av ADHD. Det finns studier som försöker visa motsatsen, dock väldigt 

motsägelsefulla. I två av studierna angående ärftlighet av ADHD har PDIC´s dokumenterats 

utan att på något sätt påverka resultaten. Det visade sig att jämfört med PDIC´s var ärftlighet 

den övervägande faktorn bakom uppkomsten av ADHD (Gillberg 1996). Ljungberg påstår att 

graviditets- och förlossningskomplikationer kan vara associerat med ökad förekomst av 

ADHD, men sambandet är inte starkt (Ljungberg 2001). 

 

Gillberg (1996) anser att en komplicerad förlossning kan bli droppen som får bägaren att 

rinna över. Med det menar han att, om modern har haft en komplicerad graviditet och barnet 

får syrebrist vid förlossningen, kan följden bli att barnet utvecklar DAMP. Enbart syrebrist 

vid förlossning har liten betydelse för uppkomsten av DAMP.  

 

Vissa studier visar att sätesförlossning ökar risken för DAMP hos barnet. Sätesändläget i sig, 

menar Gillberg, skulle kunna vara en markör för att barnets utveckling blir av avvikande 

karaktär. Barn som legat i sätesändläge och framtagits med kejsarsnitt visar en lägre frekvens 

till att utveckla DAMP i skolåldern än de barn som fötts ”på vanligt sätt” i sätesläge (Gillberg 

1996). 

 

För tidig födsel 

För tidig födsel har visat en ökad förekomst av ADHD, men man kan inte förbise att den för 

tidiga födselns associerade psykosociala problem har en viss del i detta. Duvner (1997) menar 

att det finns en liten riskfaktor att utveckla ADHD av att födas mycket för tidigt med en 

födelsevikt under 1500 gram. Gillberg å andra sidan är säker på att för tidig födsel är en viktig 

och procentuell ökande orsak till DAMP. Han menar att en födsel efter 24-32 

graviditetsveckor (istället för 40 veckor) ökar risken för hjärnskada och DAMP. Det finns 

förstås flera graviditetsfaktorer som ger negativt inflytande på moderkakans utveckling och på 

så sätt ökar risken att barnet ska utveckla DAMP (Gillberg 1996). I en studie finns rapporter 

som visar att när föräldrarna fick skatta sitt barns beteende visade det att det fanns en ökad 

förekomst av ADHD hos för tidigt födda barn. När samma barn däremot skattades av sin 

lärare fanns inte detta problem (Ljungberg 2001). 

 

Det är svårt att bestämma om det är den för tidiga födseln eller den associerade psykosociala 

belastningen under uppväxten som kan orsaka ADHD. När psykosociala faktorer, som 
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ensamstående föräldraskap eller låg inkomst och utbildning, vägs in minskar ökningen av 

ADHD till följd av för tidig födsel markant. Som slutsats kan sägas att för tidig födsel är en 

riskfaktor för ökad ADHD- förekomst, men det som är mer troligt är att den psykosociala 

miljön runt föräldrar och barn spelar störst roll (Ljungberg 2001). 

 

Barnets sociala samspel  

Som motpol till all biologisk forskning, som Gillberg står för, menar Kärfve att det sociala 

samspelet runt barnet är den faktor som måste få väga tyngst när man ser till ett barns 

beteende. Kärfve vill belysa betydelsen av en fungerande och trygg omgivning runt barnet.  

En fungerande vuxenrelation, god hälsa och andra trygghetsfaktorer spelar stor roll i barnets 

sociala utveckling. Har barnet vuxna som ser det och bekräftar dess närvaro får barnet lättare 

att koncentrera sig och ”bara vara barn”.  

 

Barn som växer upp med en känsla av otrygghet, som får vara föräldrar åt sina föräldrar eller 

som hela tiden måste söka bekräftelse, utvecklar en inre stress och disharmoni. Det är denna 

stress, menar Kärfve, som är bokstavskombinationen DAMP eller ADHD, inte barnets 

medfödda hjärnskada (Kärfve 2001). Ljungberg håller med Kärfve att det är barnets sociala 

nätverk som ska diagnostiseras. Dagens samhälle med nya familjekonstellationer, till följd av 

t.ex. skilsmässa, kan orsaka en inre stress och oro hos barnet ( Ljungberg 2004).   
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Metod 

Urval och motivering till val av metod 

Som metod till vår C-uppsats har vi valt att intervjua yrkesverksamma lärare i de yngre 

skolåren. Vi har intervjuat sex lärare vid fyra olika skolor. Vid intervjutillfällena besökte vi 

lärarna på deras arbetsplats. Vi ville intervjua lärarna i en, för dem, bekväm miljö där ingen 

annan kunde höra vårt samtal. Lärarna vi har intervjuat har varit verksamma inom skolvärlden 

i allt från en termin till över trettio år. Trots att lärarna har en stor spridning vad gäller 

arbetslivserfarenhet resulterade frågorna vi ställde i svar som var av ungefär samma karaktär, 

vilket vi tolkar som att de har ett liknande pedagogiskt synsätt.  

 

Tre av lärarna vi intervjuade arbetar på en skola i stadens centrum, två är verksamma i 

byskolor och den sjätte i en skola mitt i ett bostadsområde. Att vi valde just dessa lärare är för 

att vi vill få en områdesspridning inom en homogen grupp. Alla sex lärare har vi, eller någon 

av oss, träffat tidigare vilket kändes tryggt för oss. Det blev helt enkelt lättare att koppla av 

och koncentrera sig på frågorna. Intervjuerna kom att bli ett naturligt samtal där personliga 

tankar och värderingar lyftes fram. 

 

Att intervjua ansåg vi vara den bästa metoden för oss att få fram svar som har relevans för 

vårt syfte. Vi menar att med en enkätstudie fanns risk för att svaren hade blivit för 

ofullständiga för just våra frågeställningar. Vi ville kunna ställa följdfrågor på otydliga svar 

och vidareutveckla tankar som uppkom under intervjuns gång. En annan fördel med intervju, 

enligt oss, är att vi ser ansiktsuttrycket på den intervjuade och har möjlighet att tolka dem. När 

vi lyssnade av de inspelade intervjuerna kunde vi höra olika tonfall och betonade ord som den 

intervjuade ville lägga vikt vid. Nackdelen är att det var enkelt att spåra ur från intervjuguiden 

när det blev en naturlig dialog, vilket gör att alla intervjuade inte har fått precis identiska 

frågor från oss.  

 

Valet att inte fokusera på en skola visade sig vara lyckat, då vi anser att vi fick olika åsikter på 

en gemensam problematik. Risken med att bara fokusera på en skola, anser vi, är att det är lätt 

att lärarna som arbetar på samma skola har samma tankar och värderingar. Med detta menar 

vi att om vi hållit oss till en skola kanske svaren på våra frågor enbart belyst ett arbetslags 

värderingar och tankar sett ur sex pedagogers synvinkel. Vi anser att vårt val gav oss chansen 

till en större spridning med olika tankesätt.  
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Kvale (1997) tar upp problematiken med hur många intervjupersoner som behövs för ett 

kvalitativt resultat av en forskningsintervju. Svaret är enkelt: så många som behövs för att 

motsvara undersökningens syfte. Antalet intervjupersoner tenderar att antingen vara för litet 

eller för stort. Om det görs för få intervjuer är det omöjligt, enligt Kvale, att göra 

generaliseringar och testa hypoteser om skillnader mellan intervjusvaren. Är antalet för stort 

är det mycket svårt att ingående tolka svaren av intervjuerna. Vi anser att antalet 

intervjupersoner vi valt var ett bra antal för vårt syfte. Med svaren och tankarna våra 

intervjuade delgav oss har vi möjlighet att besvara våra frågeställningar.  

 

Val av intervjufrågor 

I intervjuerna har vi ställt frågor vi ansåg vara relevanta för vårt syfte. För att få reda på vad 

lärarna anser om koncentrationssvårigheter och diagnoser utformade vi vår intervjuguide 

(bilaga 3). Kvale (1997) visar i sin text olika typer av frågor bl a inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, specificerande frågor och direkta frågor. Vi valde att blanda de olika sätt 

han tar upp. Eftersom intervjuerna vi genomförde formades till dialoger, flytande samtal, 

hände det att vi frångick intervjuguiden men vi ser inte det som ett problem. Vi anser att vi 

fick relevanta svar för vår uppsats.    

 

Etik 

Som vi nämnde i föregående avsnitt så kände vi till alla personer vi intervjuade sedan tidigare. 

Detta gjorde att vi kontaktade lärarna via telefon, antingen på arbetstid eller i hemmet. Vi 

förklarade vad syftet med intervjun var och frågade om det fanns intresse att medverka. Alla 

hade självklart chans att avstå om det inte kändes intressant eller om de av andra skäl inte 

ville vara med. Kvale (1997) skriver om etik som en viktig del i forskningsintervjuer. Det är 

av stor vikt att informera de personer som ska intervjuas om hur intervjun kommer att 

användas och om risk finns att den intervjuade kan komma att identifieras.  

 

Vi informerade om att vår C-uppsats kommer att finnas som en officiell handling, men att 

intervjupersonerna är anonyma. Av etiska skäl har vi därför valt att kalla lärarna 1,2, 3,4, 5 

och 6 för att bevara anonymiteten hos lärarna men ändå kunna precisera vem som anser vad. 

Alla intervjuade personer refereras till som ”hon”. Vi har inte heller nämnt något namn på 

skolorna eller namnet på orten där vi intervjuat.  
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Validitet och reliabilitet 

Thomsson (2002) menar att en intervju är valid om den är giltig, hållbar och välgrundad. En 

undersökning är valid om den mäter det den avser att mäta. Svårigheten, menar Thomsson, är 

att kunna sätta ord på det man avser att mäta och om man verkligen mäter det som är tänkt att 

mätas. Kvale (1997) likställer valida med giltiga, vilket vi anser våra intervjufrågor vara. Vi 

fick svar som är valida för vårt syfte och mäter vad de avser att mäta. 

 

Reliabilitet innebär, enligt Kvale (1997), att de svar som de intervjuade gav är trovärdiga och 

”hänför sig till forskningsresultatens konsistens”.(sid. 213) Vi anser att intervjupersonerna sa 

vad de verkligen tyckte och inte det som de ”borde” tycka. Vi har tolkat svaren som äkta och 

vi har i vår tur ansträngt oss för att inte ställa ledande frågor. Sådana frågor kan anses ta bort 

trovärdigheten i svaren.   

 

Genomförande 

Som hjälp för att registrera det som sades i intervjuerna använde vi bandspelare. Kvale (1997) 

tar upp detta som det vanligaste sättet att registrera en intervju. Här kan intervjuaren 

koncentrera sig fullt på ämnet och dynamiken i intervjun. Thomsson (2002) anser därutöver 

att om man endast söker enkla svar på ett mindre antal frågor räcker det med papper och 

penna. När man vill lyssna efter speciella tonfall, vissa ordval och personliga tolkningar bör 

intervjuerna spelas in på band. Detta för att kunna gå tillbaka, lyssna och reflektera.  

 

Det gäller att, i analysen av intervjun, få med tonfall, ord och dylikt för att på bästa sätt ha 

användning för det muntliga materialet. Med hjälp av bandspelare registreras dessa viktiga 

aspekter i permanent form. I samtycke med Kvale anser vi att det som är negativt med denna 

form av registrering vid intervju är att ansikts- och kroppsuttryck inte kan tolkas vid en 

genomlyssning. Om vi i framtida forskning ska intervjua igen vill vi använda oss av en 

videokamera, som även kan fånga de visuella aspekterna. 

 

Bearbetning och utskrift av intervjuer 

Efter att intervjuerna blivit genomförda skrev ut dem ordagrant. Vi valde att skriva ut 

intervjuerna med alla upprepningar, pauser och emotionella uttryck som förekom, eftersom vi 

ville kunna lyssna igenom intervjuerna flera gånger. På så sätt ansåg vi oss kunna tolka 

intervjuerna bäst. Vi skickade inte tillbaka de utskrivna intervjuerna till intervjupersonerna för 

ytterligare chans till förklaring och reflektion. Thomsson (2002) menar att intervjusamtalen 

 24



kan vara osammanhängande och att många intervjuade blir förskräckta när de ser utskriften. 

Det är en viss skillnad mellan tal- och skriftspråk och det är lätt att tycka det ser ointelligent ut 

när man ser sitt eget tal i skrift.  

 

Vid utskriften av våra intervjuer satt vi tillsammans och skrev ut, eftersom Kvale (1997) anser 

att det är svårt att göra jämförelser mellan intervjuerna om de inte är utskrivna på samma 

förfaringssätt.  
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Resultat och analys 

1994 i den spanska staden Salamanca samlades representanter för 92 regeringar och 25 

internationella organisationer för att diskutera en ändring av den grundläggande utbildningen. 

Målet var att skapa en ”skola för alla”, läroanstalter som är till för alla elever oavsett olikheter 

och som tillgodoser allas individuella behov. Deklarationen fick namnet 

Salamancadeklarationen. Dokumentet utgör ett viktigt bidrag till att förverkliga en skola för 

alla och effektivisera pedagogiken i skolorna. 

 

Dessa samlade representanter anslog bl a att vetenskapen och forskningen ska stimuleras, för 

att kunna sprida forskningsresultaten och framstegen som uppnåtts på nationell nivå in i 

skolverksamheten. En grundläggande princip i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att 

skolorna ska kunna ta emot alla barn, oavsett deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella 

eller språkliga förutsättningar (Salamancadeklarationen 2001/1). Under skoltiden är det 

vanligt att många barn upplever inlärningssvårigheter och är då i behov av särskilt stöd. Vår 

tolkning av detta är att det även innefattar barn med koncentrationssvårigheter då det i 

Salamancadeklarationen står att ”skolorna måste finna vägar när det gäller att med lyckat 

resultat ge undervisning åt alla barn” (Salamancadeklarationen 2001/1 sid. 14), däribland dem 

som har svårigheter av något slag.  

 

Som det går att utläsa i både Salamancadeklarationen och Lpo 94 ska barn i behov av särskilt 

stöd ha rätt till just detta. Enligt Lpo 94 ska barnet få känna den glädje och tillfredsställelse 

det ger att övervinna svårigheter och göra framsteg i sitt lärande. Det kan röra sig om allt från 

den vanliga klassrumsundervisningen till assistans av extra resurs.  

 

Det arbetas för barnens rätt till en skola för alla enligt Salamancadeklarationen och Lpo 94, 

men enligt de lärare vi intervjuade är det inte riktigt så enkelt. Den ekonomiska begränsningen 

var ett återkommande problem i alla våra intervjuer.  

 
Jaha, då står man där och man får inte någon hjälp någonstans ifrån och skolan säger ‘Vi kan inget 

göra för att det inte finns ekonomiska medel’. (Lärare 1)   

 

I detta avsnitt avser vi att presentera, analysera och jämföra resultaten av våra intervjuer med 

vad forskningen har kommit fram till.  Vi har valt att presentera detta i en följd där svaren från 

intervjuerna relaterar till varandra, i stället för i den ordning vi ställde frågorna. Valet gjordes 
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eftersom vi ansåg att det blev väldigt rörigt med enbart fråga -svarsordningen. Med 

underrubriker kan vi sortera upp de olika svarskategorierna i en mer lättläst struktur där vår 

tolkning av svaren bestämmer rubriken.  

 

Citatförklaring 

De citat som förekommer är omskrivna till skriftspråk, då det kan vara svårt att förstå 

sammanhanget i ett nedskrivet talspråk.  

( …) markerar en förkortad mening   

…  påbörjar eller avslutar ett citat mitt i en mening   

 

Har barnen förändras och, i så fall, hur? 

Lärarna vi intervjuade hade varierande åsikter om barns eventuella beteendeförändringar. De 

menade att det inte finns någon tydlig utveckling som bevisar att barn har blivit ”värre” idag 

än vad de var för tio- femton år sedan. De såg inte en trend, att det blivit bättre eller sämre, 

utan att det har varit olika från år till år. Uppfattningen, bland lärarna, är att det kan skilja sig 

från olika år. De anser att detta kan bero på bl a klassammansättningen. Några ansåg dock att 

barn idag är mer nonchalanta, har svårt med socialt samspel och svårt att känna empati med 

andra. 

 

Det var bara lärare 3 som ansåg att det de sista två tre åren har skett en förändring 

beteendemässigt hos barn. Hon vill dock tänka att det kanske är en tillfällig svacka just nu. 

Lärare 3 berättade att flera av hennes kollegor anser att det är skillnad på barnen förr och nu, 

men hon vill inte ha den inställningen.  

 
Idag finns det fler barn som saknar spärrar, de är impulsstyrda och utåtagerande i större 

utsträckning. Några barn i varje klass är lite mer nonchalanta och egotrippade med svårt för att 

känna empati och saknar konsten att kunna kommunicera. Merparten av barnen är ändå som barn 

alltid har varit. Men det här är ju mitt trettioåriga perspektiv. Det är något man måste komma ihåg.  

(Lärare 3) 
Hon tänker även tillbaka på sin egen skolgång och menar att förändringen hos barnen är till 

största delen positiv. Läraren grundar detta på att idag har eleverna en relation till sin lärare 

och vågar samtala med dem, vågar vara mer personliga. Hon anser även att det känns som ett 

misslyckande från skolans håll att skolan tänker lite gammalmodigt. Allt ska vara som förr 
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och barnen ska passa in i den formen trots att samhället har förändrats. Detta skapar, enligt 

lärare 3, i vissa fall konflikter mellan gammalt och nytt.   

 

Forskare anser att det har skett en förändring i barns beteende de senaste årtiondena. Kadesjö 

(2001) påstår att fler och fler pedagoger beskriver barn som är oroliga, splittrade och med 

stora koncentrationssvårigheter. När vi jämför det med lärarnas erfarenheter från 

verksamheten ser vi att de har en liknande uppfattning.   

 

Orsaker till eventuella skillnader i beteende 

Vad är det då som kan orsaka dessa olikheter ur beteendesynpunkt mellan olika skolor och 

årskullar? De flesta tyckte att skillnaden berodde på vilken skola det gällde, innerstad eller 

byskola, och att det kan variera från år till år. Lärare 5 ansåg att det är skillnad på en stor 

skola med större grupper där barnen blir mer anonyma för personalen, jämfört med en mindre 

skola med mindre grupper där barnen blir sedda som mer än ”bara ett ansikte”. Hon menar att 

på den mindre skolan blir barnen en person på ett annat sätt. De flesta lärarna vet om barnets 

eventuella svårigheter och barnet kan lättare få hjälp, eftersom de vuxna vet. Samma lärare 

tog upp skillnaden som kan uppkomma, beroende på vilka socialgrupper skolans 

upptagningsområde innefattar. I invandrartäta områden blir det stor skillnad i grupperingarna 

med vilka resurser som måste sättas in, jämfört med en skola där antalet invandrare är lågt. 

 
Ser man till lilla (staden) här, vi har ju ytterst få invandrare. När de första invandrarna kom till den 

här skolan kändes det ju unikt, medan andra skolor har väldigt många invandrare, det gör mycket, 

gör stor skillnad i grupperna med resurser och sådana bitar, så det kan ju vara många saker… 

(Lärare 5) 

 

Kärfve (2001) beskriver barn som vantrivs med hem- och skolmiljön så mycket att de inte kan 

koncentrera sig på skolarbetet utan pratar och bråkar med varandra. Detta för att få den 

uppmärksamhet de inte anser att de får, varken hemma eller i skolan.  

 

Det finns flera forskare, bl a. Gillberg (1996) och Duvner (1997), som påstår att dessa 

beteendeförändringar, eller avvikelser, finns inom barnet. De menar att det är barnet som är 

bärare av problemet och att det är barnet som måste ”justeras”. Kärfve (2001) och Ljungberg 

(2001) ställer sig väldigt kritiska mot detta påstående. De är av den uppfattningen att det är 

miljön omkring barnet som kan förändra ett barns beteende.  
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Barn i underprivilegierade skolor, barn som är präglade av samma trista omständigheter både 

hemma i förorten och i skolkorridoren, med underbetalda, underutbildade lärare i alldeles för stora 

klasser, brukar bete sig just så. De pratar med varandra istället för att koncentrera sig på 

skolarbetet: de lär sig ingenting. De har inte DAMP. De beter sig som alla ungar gör i samma 

omständigheter. (Kärfve 2001 sid. 11) 

 

Lärarna vi intervjuade är av samma uppfattning som Kärfve och Ljungberg. Lärare 3 menar 

att det kan vara skolan i vissa fall som tänker lite gammalmodigt. Hon anser att även om 

samhället förändras så behåller skolan sin form där barnen ”stöps” efter det gamla 

skolsystemet. Många barn får svårigheter att passa in i den miljön, vilket kan skapa konflikter 

mellan det gamla och nya tänkandet.  

 

Diagnos 

När vi berättade att Gillberg (1996) anser att det finns minst ett barn i varje klass med 

koncentrationssvårigheter så svåra att det krävs en diagnos, ville inte lärarna säga emot 

honom. Alla sex har minst ett barn i sin klass som antingen är under utredning eller som redan 

har fått en diagnos. Däremot tycker ingen av dem att det behövs bokstavsdiagnoser på barnen 

med svåra koncentrationssvårigheter för lärarnas egen del, utan att diagnostisering ska ske på 

begäran av föräldrar, för föräldrarnas och barnens skull. De intervjuade är överens om att det 

dessvärre krävs en diagnos vid koncentrationssvårigheter, för att få pengar till eventuella 

extraresurser i klassrummet. Alla sex anser att det är fel att ett barn måste ”pekas ut” för att 

resurs ska tillsättas.  

 
Jag behöver inte diagnosen för det påverkar inte mitt arbete, men för att få extra resurs till klassen 

eller för att föräldrar och barn ska kunna slappna av och känna att ‘jaha, ok, det beror på det här’, 

för deras skull kan man behöva en diagnos, men inte för min skull, nej. (Lärare 4)  

 

Gillberg (1996) å andra sidan menar att man snabbt ska diagnostisera barnet för att kunna 

hjälpa det. Han anser att utan en diagnos går det inte att hjälpa barnet. Vid en diagnostisering 

slipper föräldrarna känna skuld till sitt barns beteende, säger lärarna. För barnets del kan det, 

enligt lärarna, vara positivt med en diagnos för att förstå varför det uppför sig som det gör. 

Många av barnen som har DAMP eller ADHD har stora svårigheter med det sociala 

samspelet. För dessa barn kan det i vissa fall vara skönt att få veta varför denne inte fungerar 

som andra barn när det gäller just den sociala biten (Gillberg 1996). 
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Socialt samspel 

Lärare 6 har sett tendenser av stress hos vissa av sina elever. Det är elever som lever med 

skilda föräldrar, ibland i nya familjekonstellationer och även elever i socialt missgynnade 

grupper. Hon upplever att dessa barn får ta alltför stort ansvar för sig själva, ansvar som de 

inte är mogna för. 

 
Barn idag får ta på sig de vuxnas ansvar i vissa situationer. De vuxna hinner inte, orkar inte 

engagera sig… Barnen får själva hålla reda på vems helg det är och att jag ska skicka med en 

fredagslapp till pappa och en till mamma. Usch… det är så trist när barnen kommer utan matsäck 

för att mamma och pappa inte har pratat med varandra. Det påverkar barnets koncentration när 

tryggheten hemma är i obalans, ja det gör det. (Lärare 6) 

 

Barn påverkas av föräldrarnas psykiska välbefinnande och graden av stress i en familj. 

Ekonomi, äktenskapskonflikter och arbetslöshet påverkar i sin tur familjestressen, vilket 

påverkar föräldrarnas uppfostringsmönster och samspel med sina barn (Kadesjö 2004).  

 

Kärfve (2001) vill med sin forskning framföra det sociala samspelet som den största faktorn 

till människans beteende. Även här poängterar hon en lugn trygg uppväxtmiljö för att forma 

lugna trygga medmänniskor i samhället. Ljungberg (2001) förespråkar också den sociala 

tryggheten. Lärarna är också av uppfattningen att en trygg tillvaro för barnet bidrar till barnets 

välmående i största allmänhet. Tryggt socialt samspel skapar koncentrerade elever med 

medkänsla för andra. 

  

Kadesjö (2001) vill påstå, precis som bl. a. Ljungberg (2004) och Kärfve (2001), att det är 

vanligt att barn med koncentrationssvårigheter oftare har en social hemmiljö som är psykiskt 

påfrestande. Han menar att det därför är viktigt att alltid undersöka barnets hemförhållanden 

inför en utredning av misstänkta stora koncentrationssvårigheter. Kadesjö anser inte att 

hemmiljön är den avgörande faktorn när det gäller dessa svårigheter. Han menar dock att det 

kan vara av avgörande betydelse för ”hur svår och sammansatt problematiken är”(sid. 22).  

 

De koncentrationssvårigheter som har uppstått, i huvudsak, som följd av brister i familjens 

situation är inte lika dominerande som andra typer av koncentrationssvårigheter, anser 

Kadesjö. Det är de primära koncentrationssvårigheterna han syftar på när det talas om andra 
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typer av svårigheter. Han menar också att de svårigheter som uppstått ur familjesituationer 

inte har samma utsträckning i fråga om tid (Kadesjö 1996). 

 

Kadesjö (1996), Kärfve (2001) och Ljungberg (2001) påpekar det faktum att ett barn som inte 

anser sig få uppmärksamhet och inte blir bekräftade oftare utvecklar koncentrations-

svårigheter. Det är i situationer där barnet får denna känsla som problematiken uppstår. 

Kadesjö (1996) anser att koncentrationssvårigheter antingen har med uppväxtvillkor att göra d 

v s miljöfaktorer eller att det uppstår av en biologisk otillräcklighet. Han anser att de barn som 

av familjeskäl har dessa svårigheter kan, om det sker förändringar i uppväxtmiljö till det bättre 

och barnet får den yttre stabiliteten den tidigare saknat, återfå koncentrationen.       

 

Gillberg (1996) hävdar att de sociala faktorerna är väldigt vaga och att dessa tas upp i all 

litteratur som behandlar psykiska problem. Han är kritisk och menar att dessa problem aldrig 

definieras utan att de sociala faktorerna innefattar allt från samhället i stort till den närmaste 

omgivningen, såsom kompisar, släkt och familj. Om igen vill Gillberg belysa sin uppfattning 

att det handlar om en hjärnskada, som finns inom barnet, och att det inte handlar om 

miljöpåverkan. 

 

Ärftlighets- och miljöfaktorer 

De lärare vi intervjuade tog inte alls upp en biologisk förklaring eller en förklaring ur 

miljöaspekt till koncentrationssvårigheter och eventuella diagnostiseringar, mycket pga. att de 

inte besitter kunskap inom dessa områden. Gillbergs (1996) procentuella skattning visar att 50 

% av alla med koncentrationssvårigheter har ärvt det av en närstående släkting medan Duvner 

(1997) påstår att siffran är hela 80 %. Denna forskning kan dock inte bevisas med en koppling 

till en viss kromosom, vilket både Gillberg och Duvner är medvetna om. Frågan blir då om 

det inte är en miljöaspekt i alla fall. Om ett barn växer upp under samma förhållande som ett 

äldre syskon eller en förälder med DAMP eller ADHD är det väl ganska naturligt att utveckla 

samma beteende.  

 

Ljungberg (2004) menar att ADHD har visats vara associerat med vissa specifika 

förhållanden. Han menar att en låg socialklass där familjen har låga inkomster, hög nivå av 

föräldrakonflikter och en liten sammanhållning inom familjen ökar risken för att barnet kan 

bli okoncentrerat och får ett avvikande beteende känslomässigt. Detta kan leda till att barnet 

blir diagnostiserat. Om det är detta som påverkar ett barns beteende till det negativa så har det 
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inte en ärftlig faktor, utan det är helt enkelt miljön som barnet växer upp i som avgör om 

barnet blir okoncentrerat. Barnet föds inte med koncentrationssvårigheter utan får detta i sin 

uppfostran, enligt denna forskning (Ljungberg 2001, 2004). 

 

Ökning av diagnoser 

Vi frågade lärarna om de upplevde att barn med bokstavsdiagnoser ökat markant, såsom 

forskare, framför allt Gillberg (1996), påstår. Alla sex tycker sig ha sett att fler barn idag lider 

av koncentrationssvårigheter. De är dock eniga om att det för den skull inte är säkert att alla 

dessa barn behöver diagnostiseras. Lärarna anser att alla andra tänkbara möjligheter måste 

prövas (och uteslutas) innan man går så långt som att diagnostisera barnet med en 

bokstavskombination. 

 

Lärare 2 svarade att i klassen hon har nu ser hon en ökning av koncentrationssvårigheter, men 

hon menar att det kan bero på sammansättningen i just den klassen. Det behöver inte betyda 

att det handlar om en ökning rent generellt. Ljungberg (2004) vill poängtera att ett barn kan 

uppvisa diagnos- symptom i en viss situation och i ett visst sammanhang, t ex. i klassrummet. 

Vissa gånger leder detta till att barnet diagnostiseras och ”lyfts ur” klassen. Ljungberg menar 

då att om symptomen försvinner vid denna åtgärd, vilket de ofta gör, ska diagnosstämpeln 

bort. Lärare 6 är av samma uppfattning. Hon menar att i vissa situationer kan ADHD/DAMP 

uppkomma för att sedan försvinna i en annan.  

 

Lärare 1, 3 och 4 ser också att antalet barn med koncentrationssvårigheter som leder till 

bokstavsdiagnoser har ökat. Lärare 1 poängterar igen att en diagnos tyvärr måste ställas för att 

skolan ska få ekonomisk hjälp av kommunen till resurser i klassrummet. Hon tvivlar dock på 

att fler barn egentligen har koncentrations-svårigheter som kräver en diagnos. Lärare 4 anser 

att anledningen till ökad diagnostisering av barn beror på att det idag finns benämningar. När 

hon började jobba fanns barnen med koncentrationssvårigheter, men då var det inte lika 

vanligt förekommande att barnen blev diagnostiserade. Lärare 5 ser att koncentrations-

svårigheter har ökat men menar att det inte alltid betyder att en diagnos är nödvändig. I 

hennes klass sitter många barn uppe halva nätterna framför TV: n eller datorn. Barnen ser 

alltför mycket som de inte är mogna att ta in, enligt lärare 5. Hon anser att de inte kan sålla, 

sortera eller värdera vad de ser. De vet inte riktigt hur de ska hantera informationen, men detta 

har inget med diagnoser att göra, enligt henne. Hon anser inte att antalet barn med diagnoser 
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har ökat, utan att koncentrationssvårigheterna har ökat och att dessa har med yttre 

omständigheter att göra.  

 
… de flippar ut på mer eller mindre olika sätt i skolan och det har ju ingenting med diagnoser att 

göra. Sen är det ju det här med barn som ägnar mer tid åt TV, video och maskiner istället för åt 

relationer med föräldrar, syskon och kompisar. Det gör ju också skillnad, att det bara är i skolan de 

möter människor och har grupprelationer. Då blir det ju också svårt med koncentrationen. (Lärare 

5) 

 

Det har gjorts en sammanfattning av de resultat som olika studier under trettio års tid har visat 

angående ökningen av förekomsten vad gäller ADHD och DAMP. Anledningen till 

sammanfattningen är att studiernas metodik och gruppernas sammansättning har varierat 

mycket under åren. Detta har skapat en viss förvirring och osäkerhet till vad som är riktigt. 

Denna sammanfattning anger resultatet som blir om man följer DSM – manualen och dess 

kriterier strikt. Det visade sig att 3-5 % av alla barn i skolåldern har ADHD (Kadesjö 2001).   

 

Är det skillnad på beteendet hemma och i skolan? 

I föräldrakontakten upplever alla sex lärare att det kan vara stor skillnad på barn, 

beteendemässigt, hemma och i skolan. Flera gånger har upprörda föräldrar kontaktat skolan 

och varit förtvivlade över sitt barns uppträdande hemma. De undrar om det är lika illa i skolan 

och ofta får föräldern ett lugnande besked av en förvånad lärare. Det är vanligt, menar lärare 

2, att de ”lugna” barnen håller en fasad i skolan eftersom de är medvetna om hur de förväntas 

uppföra sig. Hemma måste de ta igen sig och koppla av och då blir det livligare där. 

  

Det är sällan en lärare ringer hem angående ett störande beteende hos ett barn där föräldern 

ställer sig helt oförstående. Lärarna vi intervjuade menar att föräldrar till barn med 

koncentrationssvårigheter oftast är medvetna om barnets problem. 

 
… det kan vara så att föräldrarna säger’ det har vi aldrig sett hemma’ men man vet någonstans att 

de ljuger, man har kanske sett samspelet vid något annat tillfälle ( …) eller man hör i bakgrunden 

när man ringer hem vid föräldrasamtal att det låter annorlunda mot vad föräldrarna beskriver. 

(Lärare 2) 
 

Enligt Kadesjö (2001) stämmer inte detta. Medan de sex lärare vi intervjuat menar att det 

råder ett gott samarbete mellan föräldrarna och skolan när det gäller dessa barn påstår Kadesjö 
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att inga föräldrar vill höra att deras barn har problem. En förälder bör ta sitt barn i försvar mot 

kritik, annars är det något fel (Kadesjö 2001). Detta kan skapa problem, menar Kadesjö, då 

lärare anser att det är naturligt att även ta upp det som anses vara svårigheter med barnet. De 

lärare vi har intervjuat har inte sett dessa problem som Kadesjö tar upp. Kanske beror detta på 

ett gott och naturligt samarbete mellan hem och skola redan från start?   

 

Positivt eller negativt att diagnostisera? 

Upplever lärare att det är positivt eller negativt att diagnostisera barn med 

koncentrationssvårigheter? De lärare vi har intervjuat är väldigt kluvna i den frågan.  

Om igen är det en fråga om ekonomi till resurser som kommer på tal. Lärarna vill ha 

möjlighet att hjälpa barnen utan en diagnos. Visst kan det ibland vara positivt för barnet att få 

reda på varför det inte kan vara stilla utan ofta flyter runt och inte får något gjort, men i de 

flesta fall anser lärarna att det inte behöver handla om en diagnos utan enbart svårigheter med 

koncentrationen. Även det faktum att barnet har svårigheter i sociala sammanhang, kan ibland 

vara ett orosmoment som är positivt att reda ut. 

 
… egentligen är det väl det här jag tycker är problem för de här barnen, man kallar det för 

koncentrationssvårigheter men det tycker inte jag är någon bra beteckning för det kan vi ju ha 

allihopa när som helst (…) för det de här barnen har är en inre oro och det är det som ställer till 

problemen. De är hela tiden på gång och flyger genom tillvaron (…) huvudet ligger långt före 

kroppen när de kommer, alltså de flyger, ramlar och far genom livet utan förmågan att stanna upp 

och sortera intrycken… (Lärare 3) 

 

Här finns också föräldrarnas känsla av misslyckande och ständiga oro över vad barnet kan 

hitta på, som anses opassande. Det kan vara positivt att som förälder till barnet ha chans att 

peka på varför dennes barn inte beter sig som de flesta andra barn. Alla sex lärare är överens 

om att diagnostisering ska ske för framförallt barnets och föräldrarnas skull, inte för skolans 

och pedagogernas skull.   

 

Forskarna är av olika uppfattning om det är positivt eller negativt att diagnostisera ett barn. 

Gillberg (1996) anser att en diagnostisering är av positiv karaktär för barnet och dess 

omgivning. Han menar att genom diagnosen får barnet och dess föräldrar en förklaring till 

varför barnet uppför sig som det gör. Gillberg menar att det snabbt ska ställas en diagnos för 

att så snart som möjligt kunna hjälpa barnet. Utan en diagnostisering blir det svårt att hjälpa 

barnet till en lugnare tillvaro, enligt Gillberg. Kärfve (2001), Kadesjö (2001) och Ljungberg 
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(2004) vill däremot hjälpa barnet utan att diagnostisera. De menar att en diagnos är något som 

följer barnet genom hela livet och kan bli en ”last” i framtiden. De är av uppfattningen att 

anledningen till barnets koncentrationssvårigheter går att finna i barnets sociala nätverk och 

att det är där en resurs behövs.     

 

Slutsats 
Både lärarna och forskarna är överens om att antalet barn med koncentrationssvårigheter har 

ökat markant. Vad det beror på är de dock av olika uppfattning om. Många forskare anser att 

det är en biologisk brist hos barnet, något de ärvt av tidigare generationer. Lärarna å sin sida 

menar att det handlar om en otrygg samhällsmiljö och en stressad tillvaro. Många barn har 

inte tid att vara barn utan får ta på sig för stort ansvar, ansvar de inte är mogna för. Vissa av 

lärarna vi intervjuat påpekade medias (TV, Internet, TV-spel o s v) påverkan. Barn ser allt för 

mycket de inte klarar av att sortera och sålla bort. Deras tankar är någon annanstans än i 

skolarbetet.    

 

Vi har tolkat det så att de yrkesverksamma lärarna vi intervjuade tänker lite som Kärfve och 

Ljungberg, men framförallt som Kadesjö. Med det menar vi att ibland kan en diagnos vara 

nödvändig, men inte förrän alla andra alternativa lösningar vid koncentrationssvårigheter hos 

barn uteslutits. Vi har tolkat att Kadesjö skapat en ”mellanväg” där en diagnos kan bli 

nödvändig. Både lärarna och Kadesjö vill att den eventuella diagnosen ska ställas för barnet 

och dess föräldrars skull, inte för lärarna och skolan. 

 

Värt att påpeka i vår slutsats är att lärarna inte är av uppfattningen att 

koncentrationssvårigheter kräver en diagnos i alla lägen. Endast när alla andra möjligheter har 

provats och uteslutits, då kanske en diagnostisering är nödvändig för att kunna hjälpa barnet 

till trygg tillvaro. 
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Diskussion 
Individproblem kontra miljöpåverkan 

Många forskare verkar lägga problemet på individen, att det finns inom barnet. De menar att 

koncentrationssvårigheter, DAMP och ADHD handlar om en medfödd hjärnskada eller ett 

nedärvt ”fel” från tidigare generationer. Det finns inga medicinska bevis för att denna tes 

skulle vara riktig, enligt den litteratur vi har tagit del av (bl a Kärfve 2001, Kadesjö 2001 och 

Ljungberg 2001). Vid undersökningar angående biologiskt ärftliga faktorer till 

koncentrationssvårigheter, DAMP och ADHD har man funnit att nära släktingar till barn med 

dessa svårigheter ofta har liknande problem. Vi menar att det kan vara miljön i dessa 

familjeförhållanden som skapar svårigheterna. Om ett barn växer upp under samma 

förhållanden som sitt äldre syskon, sina föräldrar eller annan nära släkting som har 

koncentrationssvårigheter menar vi att det är rimligt att barnet anammar samma beteende. 

Alla har vi kanske någon gång hört att vi liknar vår mamma, pappa, eller annan släkting i 

beteende, miner och kroppsspråk. Med det menar vi att även koncentrationssvårigheter måste 

kunna bero på att man tar efter de människor man växer upp med. De flesta av oss har nog 

hört uttrycket ”man blir som man umgås”.  

 

Litteraturen vi valde till denna uppsats var i vissa fall varandras totala motsatser. Christopher 

Gillberg har sin starka övertygelse om att det är hjärnskador hos barn som visar sig i stora 

koncentrationssvårigheter och DAMP. Han menar att miljöpåverkan och hur ett barn mår i 

dessa sammanhang inte har någon betydelse. Gillberg ser DAMP som ett individbundet 

problem som inte går att bota eller växer bort. Han har teorier om orsaker som 

sätesförlossning, missbruk under graviditeten, för tidig födsel osv. Vi anser att vissa av dessa 

orsaker kan låta kontroversiella. Låt oss exemplifiera detta med teorin om sätesförlossning. 

 

Gillberg menar att om fostret ligger i sätesbjudning, alltså med stjärten nedåt, föreligger det 

större risk att barnet ska utveckla DAMP. Om barnet sedan föds på normal väg i detta läge 

ökar risken för DAMP ytterliggare. Föds barnet istället genom kejsarsnitt är inte risken fullt så 

stor att DAMP utvecklas. Gillberg menar att fostret lägger sig i sätesändläge för att det har 

DAMP, att detta läge skulle vara en markör för DAMP (Gillberg 1996).  

 

Som Gillbergs motpol hittar vi Eva Kärfve. Hon menar att den biologiska tesen är helt fel och 

orimlig. Vi var helt överens med Kärfve i början, men nu har vi ändrat uppfattning till viss del 

 36



mycket pga. att vi tagit del av ”ADHD/DAMP- en uppdatering” av Vanna Beckman (2004). I 

avsnittet av Elias Eriksson och Martin Ingvar kritiseras Kärfves bok ”Hjärnspöken” (2001) för 

en rad faktafel. De anser att Kärfves resonemang bl a går ut på att diagnoser, som DAMP och 

ADHD, är ovetenskapliga. Eriksson och Ingvar menar att Kärfve med sin kritik dömer ut ett 

helt forskningsfält och framför allt Gillbergs forskning.  

 

Mitt emellan Kärfve och Gillberg tolkar vi att Björn Kadesjö står. Han anser att ett barn som 

lider av koncentrationssvårigheter pga. socialt missgynnade förhållanden kan hjälpas. Denna 

hjälp går ut på att ordna upp barnets vardagsmiljö för att skapa trygghet och harmoni. Går inte 

detta menar Kadesjö att det kan handla om en biologisk faktor, ett minimalt hjärnfel. 

 

Kommunens krav 

Vi fick uppfattningen, när vi intervjuade lärarna, att det i många kommuner krävs en diagnos 

på ett barn i en klass för att ekonomisk hjälp till extra resurser ska ges till skolan. Lärarna 

ansåg detta vara ett problem eftersom ingen av dem ville peka ut ett enskilt barn i de fall när 

många barn i en klass har koncentrationssvårigheter. De menar att det inte räcker med att be 

om hjälp till en klass genom att påpeka klassens ohållbara situation. Hela, eller delar av, 

klassens beteende kan vittna om en motorisk orolighet där undervisningen blir svår att 

genomföra. Läraren måste då komma med ett papper, en dokumenterad diagnos, på en 

specifik elev för att få hjälp.  

 

Jämförelser 

De lärare vi intervjuade var av den uppfattningen att ett barn, i de flesta fall, går att hjälpa 

utan att ge dem en diagnos på sitt beteende. Vi håller med dem. Anledningen till detta är att i 

våra ögon blir man stämplad den dag diagnosen blir satt. Kärfve skriver hur de läkare som vill 

försvara DAMP- teorin gör jämförelsen DAMP/kroppslig sjukhet. Enligt Kärfve har Duvner 

uttalat sig så här i ett debattinlägg: 

 
Jag ses inte som en sämre människa för att jag har astma. Däremot kan det vara ett stort problem 

för människor med allergier om omgivningen inte vill tro på deras faktiska problem och inte ställer 

upp på den miljöförbättring de kräver. (citerat i Kärfve, 2001 sid. 92) 

 

Kärfve reagerade på denna jämförelse. Hon menar att man inte ses som en sämre människa 

om man har astma, men att de människor som diagnostiseras med t.ex. DAMP visst ses som 
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sämre i andras ögon. Vi tolkar detta som att Kärfve menar att har ett barn en gång fått en 

bokstavsdiagnos blir det något som följer barnet resten av livet.  

 

Stämplad för livet? 

En person med en diagnos som DAMP eller ADHD kan bli lidande av detta i olika 

situationer. När de ska söka arbete eller en utbildning som baseras på skolbetyg och resultat 

kan det ligga dem i fatet att en diagnos finns dokumenterad. Här är vi inne på samma linje 

som Kärfve och även Ljungberg.  Vid Ljungbergs föreläsning (2004) togs problematiken runt 

ADHD togs upp. Han menar att om ett barn blir diagnostiserad med en bokstavskombination 

och detta barn får extra stöd eller blir placerat i en s.k. ”liten undervisningsgrupp” kan det 

finnas möjlighet att svårigheterna försvinner. Ljungberg vill då att diagnosen snabbt ska bort 

från barnet. Det är då ett visst klimat eller en viss situation som skapat barnets problem och 

detta ska inte påverka barnets fortsatta liv.   

 

Samhällets förändring 

Det faktum att många barn, i dagens samhälle, lever i familjer med stor stress och någon form 

av oro är en orsak till ökningen av barn med koncentrationssvårigheter (Kadesjö, Beckman 

2004). Det är mycket som kan skapa det vi väljer att kalla ohälsa. Ekonomiska svårigheter, 

arbetslöshet, skilsmässa och stora sociala skillnader är några av dem. Barn som växer upp 

under dessa förhållanden utvecklar en inre oro som avspeglar sig i deras beteende i sociala 

sammanhang (Ljungberg 2004). För att hjälpa dessa barn kanske inte en diagnos är den bästa 

utvägen?  

 

Fighterrelationen 

Det finns en text som heter ”Fighterrelationen” av Jørgensen & Schreiner (2001). Här bjuds 

det på alternativa metoder i arbetet med barn som av en eller anledning reagerar med ett 

annorlunda beteende. Lärare 2, som vi intervjuade, tog upp denna text när vi frågade om 

övriga synpunkter när det gäller arbetet med barn i svårigheter. Vi har också läst denna text 

och finner den högst intressant när det gäller andra alternativ i det pedagogiska arbetet. 

 

Texten handlar om att inse att barnet och den vuxne har kommit in i en ond cirkel där barnet 

har listat ut vägar för att ta kommandot. Den riktar sig främst till relationen förälder/barn, men 

går lika bra att använda i pedagogiken. Även här visar det sig att det är barnets behov av att 

känna sig behövd, att synas, känna tillit och få den uppmärksamhet som ett barn kräver som 
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orsakar ett oacceptabelt beteende. Barnet skriker för att få sin vilja igenom, barnets ord är lag. 

Vi anser att detta enbart är ett rop efter uppmärksamhet.  

 

Om vi nu skulle gå efter Gillbergs teorier om att detta är ett första tecken på DAMP eller 

ADHD så förstår vi att det har skett en ökning när det gäller barn som blir diagnostiserade. 

Allt fler barn har tagit kommandot hemma. Det har, enligt lärarna vi intervjuat, förändrats 

mycket på relativt kort tid i fråga om respekt för de äldre, lärare och samhällsmedborgare i 

stort. Vi talar om en förändring som skett de senaste 10-15 åren. 

 

Vems ansvar? 

Vi undrar om det är fråga om föräldrar som helt enkelt ställer för lite krav på sina barn. Eller 

kan det vara så att en del föräldrar ställer allt för höga krav på att barnen? Vi undrar om en del 

barn kanske inte får vara barn utan måste hålla koll på vad föräldrarna tar sig för. Med tanke 

på vad lärare 6 har fått bevittna om barn som själva måste hålla ordning på föräldrarnas 

ansvarsområden dvs. fredagslappar, vilken förälders tur det är att hämta och om matsäcken är 

packad.  För ett barn i lägre skolåldern blir det ett allt för stort ansvar, anser vi. 

 

Media 

Vi funderar även på om det idag inte finns samma ork till samvaro och uppfostran med sina 

barn som det fanns för 10- 15 år sedan. Lärare 4 poängterade ju att hon ansåg att 

bokstavsdiagnoserna hade ökat markant därför att det idag finns bokstavsdiagnoser. Hon 

menade att det har blivit som en trend att ”skylla” ett visst uppförande på DAMP eller ADHD 

osv. Kan det bero på att media uppmärksammar detta problem, denna ökning av barn med 

koncentrationssvårigheter mer nu än förut?  

 

Det har uppstått många frågor och inte hälften av dessa har fått ett svar i denna uppsats utan 

det kräver djupare forskning inom detta område. 
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Bilaga 1 
DAMP- diagnoskriterier enligt Gillberg och medarbetare 1982, uppdaterade av Landgren och 

medarbetare 1996 

 

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

A. Begåvningsnivå Ingen mera påtaglig psykisk utvecklingsstörning, 

men vissa personer fungerar på ”särskole-nivå”. 

Begåvningsnivån oftast mycket ojämn. 

 

B. Aktivitetskontroll 

(avledbarhet; attention) Svåra problem (i flera olika undersöknings-

situationer) med: 

1) aktivitetskontroll (över- eller underaktivitet eller 

båda. 

2) Koncentrationsförmåga 

3) Uppmärksamhet 

4) Förmåga att sitta stilla 

Alternativt måttligt svåra problem (i flera olika 

undersökningssituationer) inom minst två av 1), 2),3) 

och 4) 

 

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

såsom beskrivits av Rasmussen och medarbetare. 

 

D. Perception Påtagliga svårigheter med perception enligt 

vedertagna tester såsom beskrivits av bl a Gillberg 

och medarbetare och Landgren och medarbetare. 

 

 

 

   

 



Bilaga 2 
Den neuropsykologiska bedömningen bör omfatta undersökning med någon av Wechslers 

skalor (WPPSI, WISC, eller WAIS beroende på ålder). Dessa skalor ger information om 

allmän begåvningsnivå och om profilen är karakteristisk för DAMP. Nedan ses en WISC- 

profil. 

Symptom    Typisk WISC- profil

 

Svår DAMP    Mycket ojämn profil 

    Lågt resultat på två eller flera av 

• Kodning 

• Sifferrepetition 

• Aritmetik 

• Information 

Lätt DAMP    Ojämn profil 

    Lågt resultat på ett eller flera av 

• Kodning 

• Sifferrepetition 

• Aritmetik 

• Information 

Aspergers syndrom Högt resultat på den sammanlagda 

verbala skalan 

 Lågt resultat på två eller flera av 

• Kodning 

• Aritmetik 

• Figursammansättning 

• Bildarrangemang 

Autism Högt resultat på  

• Blockmönster 

Lågt resultat på både 

• Bildarrangemang 

• förståelse 



Bilaga 3 

Intervjuguiden 

1. Hur länge har DU varit lärare? 

 

2. Anser DU att DU ser någon skillnad på barns beteende, deras sätt att vara, från när DU 

började som lärare fram till idag? 

 

3. Om ja, hur?  

 

4. Är förändringen negativ eller positiv? 

 

5. Forskare menar att det finns minst ett barn i varje klass med så svåra 

koncentrationssvårigheter att det krävs en diagnos. Upplever DU att det är så? 

 

6. Anser DU att koncentrationssvårigheter kräver en diagnos? 

 

7. Enligt forskningen har antalet barn med en, eller flera, bokstavsdiagnoser ökat 

markant. Upplever DU att det är då? 

 

8. Anser DU, genom eventuell erfarenhet av diagnostisering, att det är positivt eller 

negativt att diagnostisera ett barn? Varför? 

 

9. Upplever DU, genom föräldrakontakt, att det är skillnad på barn med 

koncentrationssvårigheter i skolan och i hemmet? 

 

10. Har DU några övriga synpunkter på bokstavsdiagnoser som DAMP osv. som DU vill 

dela med dig av? 
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