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Vad skall vi göra med  
ADhD i förskolan?

FREDRIK SVEnAEuS

inledning
Om du har barn som är födda på 1990-talet eller senare kan-
ske du känner igen dig i en erfarenhet som jag skulle vilja 
kalla för barnkalassyndromet.1 Det började med de riktigt 
små barnen, med några kompisar från lekplatsen och öppna 
förskolan som satt runt ett bord och kastade tårta på varan-
dra. I bakgrunden drack mammorna och papporna kaffe, 
språkades vid och försökte se till att barnen satt kvar i åt-
minstone ett par minuter med bulle och saft innan de läm-
nade bordet för att kladda ned och demolera andra rum i lä-
genheten. Efter sjungandet, hurrandet, tårtljusutblåsandet 
och den hastiga förtäringen var det dags för lekar som Imse 
vimse spindel – när de var riktig små – eller Hela havet stor-
mar – när de blev lite äldre – och slutligen fiskdamm med 
godispåsar. När rövarbandet avtågat satt man helt utschasad 
mitt i kaoset och pustade ut, väl medveten om det städnings-
uppdrag som låg framför en, men ändå med en skön känsla 
av ett gott dagsverke i kroppen. Födelsedagsbarnet var för-
hoppningsvis nöjt med firandet och sina presenter, och det 
var ju huvudsaken.
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När barnen började i förskolan och ännu lite senare 
skolan antog kalasen en ny karaktär. Dels blev de mer eller 
mindre könssegregerade och dels började vi anordna dem 
i hyrda lokaler som var lättare att springa runt i och städa 
av efteråt. Föräldrarna stannade inte längre kvar med sina 
barn under den tid som kalaset varade, utan lämnade dem 
tacksamt i dörren för ett par timmars egen rekreation. Det 
innebar att nya uppgifter och roller tillkom kalasanordnar-
na – inte bara att duka bordet och vara lekledare, utan också 
att hålla ordning på hela konkarongen. 

Nu kan man tycka att det inte borde vara så svårt efter-
som barnen blivit just äldre, de kunde äta själva, behövde 
inte hjälp med att gå på toaletten och var i stånd att prata 
med varandra istället för att skrika och slåss om de ville 
ha samma leksak. Men med uppgiften att hålla ordning 
och reda på ett ständigt lurande kaos märkte jag också hur 
en ny perception hade smugit sig in i mitt sätt att varsebli 
och tänka om barnen. Det är det som jag menar med barn-
kalassyndromet. Varför pratar Albin så högt och skrattar 
hysteriskt när ingen annan tycks ha roligt? Varför kan inte 
Viggo vänta på sin tur utan tar själv av tårtan medan jag 
skär upp? Varför slutar inte Måns att springa runt, runt och 
skrika fastän jag sagt till honom tre gånger och till och med 
huggit tag i honom för att få honom att sluta upp? Varför blir 
Emmanuel så förtvivlad när han åkt ur leken och hävdar 
att han visst var i mål fastän alla andra är överens om att så 
inte var fallet? 

I början tänkte jag mest att Albin, Viggo, Måns och 
Emmanuel var blyga eller ouppfostrade, vana att alltid få 
sin vilja fram och aldrig bli tillrättavisade – som är fallet 
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med så många barn i Sverige idag. Men ju längre vi kom 
in på 2000-talet desto mer började också andra kategorier 
att prägla mina tankar om barnen. Var det inte något fel 
på dem? Var de inte avvikande på ett sätt som antydde att 
de kanske hade en diagnos: adhd, eller något annat av de 
neuropsykiatriska tillstånd som idag populärt kallas för 
bokstavsdiagnoser. Sådana funderingar var förstås svåra 
att lufta med andra vuxna – allra mest med föräldrarna i 
fråga – men jag tror likväl inte att jag varit och är ensam om 
att se barnkalasvärlden och andra barnmiljöer på det här 
nya sättet. Vissa diagnosförslag i mitt huvud bekräftades se-
nare genom att vi genom förskolan och skolan fick informa-
tion om att barnet i fråga hade särskilda besvär och behov. 
Andra förblev hugskott, förmodligen snarare att tillskriva 
bortskämdheten och blygheten eller en dålig dagsform hos 
barnet ifråga, än något medicinskt tillstånd.

adhd-diagnosen: biologi och kultur
De sista tio till femton åren har vi ändrat vårt sätt att betrak-
ta barns – och även vuxnas – beteende och personligheter 
när det glider ut i vissa ytterlighetstillstånd. Neuropsykia-
triska diagnoser – det mest kända exemplet är adhd – har 
blivit en del av vår vardagliga vokabulär. Det är ett sätt att 
se och tolka som influerats av psykiatrin och neuroveten-
skapen och som snabbt vunnit insteg i vårt tänkande. Inte 
på så sätt att ens en bråkdel av alla människor verkligen har 
läst forskningsrapporterna med de nya neuropsykiatriska 
rönen. Influenserna är mycket mer indirekta än så, men 
ändå nog så kraftfulla när läkare och psykologer presente-
rar teorier som får praktiska konsekvenser vad gäller synen 
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på vad som är normalt. Det är egentligen häpnadsväckande 
hur fort sådana omstöpningar av gemene mans sätt att förstå 
och förklara det mänskliga livets problem och plågor kan 
äga rum och slå rot i språket. I anslutning till de neuro-
psykiatriska diagnoser som nu omfattar så mycket som tio 
procent av alla barn i Sverige har uttryck som »bokstavs-
barn», »dampa loss» och »adhd-unge» blivit vanliga, även 
om de inte anses korrekta på grund av sin stigmatiserande 
och trivialiserande ton. Diagnosen adhd är vanligast bland 
de neuropsykiatriska diagnoserna, den ställs just nu på 
omkring fem procent av alla barn i Sverige. Andra mindre 
vanliga diagnoser som fyller ut de övriga fem procenten är 
autismspektrumstörningar, inlärningssvårighetsdiagno-
ser, trotssyndrom, uppförandestörning, bipolär störning 
och Tourettes syndrom. Uppemot ett par procent av alla 
svenska barn bedöms ha så svåra problem att de behöver 
medicin, oftast centralstimulerande medel i låga doser, som 
har en lindrande effekt på symptomen.2

Vad är då »Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder» för 
någonting? Den medicinska hypotesen är att det handlar 
om en eller flera defekter i hjärnans funktionssystem som 
yttrar sig i form av problem med ouppmärksamhet, hyper-
aktivitet och oförmåga att behärska sig. Enligt dsm, den 
stora handbok över alla psykiatriska diagnoser som i maj 
2013 kom ut i sin femte upplaga, finns adhd i tre former.3 En 
där bara ouppmärksamhet föreligger, en där bara hyperak-
tivitet med svårigheter att kontrollera impulser föreligger, 
och en kombinerad form där bägge finns med. Diagnosen är 
betydligt vanligare bland pojkar än bland flickor – två till 
tre gånger mer förekommande. Symptomen exemplifieras i 
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dsm-5 genom listor med formuleringar som: barnet »har ofta 
problem med att bibehålla uppmärksamheten i lekar», »ver-
kar ofta inte lyssna vid direkt tilltal», »har problem med att 
organisera aktiviteter», »undviker och tycker inte om upp-
gifter som kräver bibehållen uppmärksamhet (skolarbete, 
läxor)», »är glömsk» och »har svårt att fokusera på detaljer», 
»rör överdrivet på händer och fötter och har svårt att sitta 
still», »springer omkring eller klättrar i situationer där detta 
inte är lämpligt», »pratar överdrivet mycket» och »har svårt 
att leka utan att låta högt», »avbryter ofta» och »har svårt att 
vänta på sin tur».4 Diagnosen skall ställas i en systematisk 
och noggrann utredning där barnets beteende och förmågor 
i olika situationer utforskas och tas med i beräkningen. Som 
regel rör det sig om kartläggningar av hur barnet beter sig 
hemma och i skolan eller i förskolan. Hur noggranna och 
systematiska läkare och psykologer än är i sådana utred-
ningar kan vi inte komma ifrån att det rör sig om tolkningar 
och uppskattningar baserade på beskrivningar av vilka be-
teenden som är lämpliga och adekvata i vardagssituationer, 
inte om något objektivt medicinskt test av vare sig psykolo-
giskt eller biologiskt slag.

De flesta adhd-forskare förnekar inte detta, men de me-
nar sig ändå se konturerna av en väg som i framtiden kom-
mer att leda fram till en neuropsykologisk förklaring och 
avgränsning av diagnosen. Förslag på vilka psykologiska 
funktionsdefekter som är viktigast har lagts fram, och ge-
nom kunskap om hur sådana psykologiska funktioner är 
kopplade till områden och processer i hjärnan menar man 
sig vara på väg mot en förståelse av diagnosen som kom-
mer att kunna fastställas på hjärnbiologisk grund.5 Samma 
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sak kan sägas när det gäller den genetiska bakgrunden till 
adhd. Minst åtta gener som styr receptorer eller andra fak-
torer som påverkar hjärnans signalsubstanser har funnits 
leda till måttligt ökad risk för adhd.6 Men generna hjälper 
oss inte att skilja de personer som lider av adhd från de som 
inte gör det, vare sig ensamma eller i någon form av kombi-
nation. Det går naturligtvis inte att utesluta att vi kommer 
att hitta adhd-genen, men det verkar mycket osannolikt. 
Och även om vi gjorde det skulle vi fortfarande stå inför 
uppdraget att förklara exakt hur genen styr de processer i 
hjärnan som ligger bakom adhd.

Försöken att ringa in adhd och andra psykiatriska diag-
noser som störningen överlappar med kan betraktas som en 
gruppering av typiska personlighetsdrag kring fall som är 
odisputabla exempel på psykisk störning (eller funktions-
hinder som man brukar uttrycka det i neuropsykiatrins 
fall). Ingen som har mött de allvarligaste formerna av adhd 
kan betvivla att barnen i fråga har en – eller kanske flera 
– psykisk(a) störning(ar). Barnen är helt enkelt för avvi-
kande vad gäller vissa förmågor och personlighetsdrag och 
är själva plågade av sitt tillstånd på ett så tydligt sätt. Men 
hur de olika neuropsykiatriska diagnoserna skall klassifi-
ceras i förhållande till varandra och exakt var man skall 
dra gränsen mellan det som är en störning och det som är 
en normal egenhet är frågor som i slutändan inte kan besva-
ras med hjälp av några medicinska undersökningar. Vilka 
tyngdpunkter som kommer att väljas ut, namnges och bli 
grundläggande för psykiatrins diagnoser är beroende av 
vilka symptom som är mest framträdande och typiska och 
vilka symptomlindrande läkemedel som forskare tar fram. 
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Men det är också frågan om historiska tillfälligheter och 
om det samhälle som psykiatrins diagnosställare lever i. 
Inte minst har kulturella faktorer stor betydelse när psy-
kiatriska diagnoser tänjs ut och ganska snabbt härbärgerar 
tredubbelt eller femdubbelt så många personer som man ur-
sprungligen trodde led av dem. Det är en sådan utveckling 
som adhd genomgått de sista trettio åren i hela västvärlden.

adhd i förskolan
I takt med att adhd och andra neuropsykiatriska diagnoser 
ställs i allt fler fall och i allt tidigare åldrar har barn med 
sådana funktionshinder blivit allt vanligare, inte bara i sko-
lan, utan också i förskolan. Att ta hand om barn med adhd i 
förskolan är en utmaning om vilken Johanna Waller vittnar 
i sin essä »Inte räcka till – om mötet med förskolebarn i be-
hov av särskilt stöd». »Maja» går fram som skogshuggnings-
maskin i förskolans lilla björkhage och Johanna springer 
efter och försöker ta hand om det kaos och förtvivlan bland 
de andra barnen som Maja lämnar efter sig. Det värsta av 
allt, som författaren noterar, är kanske hur Maja själv har 
gått in i en slags outsideridentitet där det gradvis står klart 
för henne att hon är ett »jobbigt» barn, ett barn som de andra 
inte vill vara och leka med eftersom hon bara tänker på sig 
själv och förstör för de andra:

Jag ser Maja irra runt utan mål i den trånga och röriga 
tamburen. Det syns på hennes ansiktsuttryck och kropps-
språk att hon är stressad av situationen och har svårt att 
fokusera på vad hon ska göra. Jag funderar ofta på vad som 
egentligen rör sig där i Majas inre. Hur upplever hon för-
skolans värld? En värld där barngrupperna är stora, där 
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det ställs stora krav på social kompetens, självständighet 
och förmåga att kunna göra egna val. Maja far runt och pe-
tar på de andra barnen. Min kollega, Maria från den andra 
avdelningen kommer nu in i tamburen och börjar skälla på 
Maja. Jag undrar hur Majas självbild kommer att utvecklas 
av allt detta skäll och alla de tillrättavisningar hon dagligen 
utsätts för i förskolan. När jag blickar tillbaka på morgo-
nens händelser inser jag att även jag har tappat kontrollen 
och blivit fruktansvärt arg på Maja trots att jag vet hur jag 
borde agera. Eller vet jag egentligen det? Hur ska jag över 
huvud taget kunna agera när jag inte räcker till, jag kan helt 
enkelt inte befinna mig på flera ställen samtidigt. 

Om vi utgår från att omkring tio procent av alla förskolebarn 
har en neuropsykiatrisk störning – som vi har sett är det den 
prevalens som forskarna håller för trolig – kan vi räkna med 
inte bara en utan två eller tre »Major» på en genomsnittlig 
avdelning om tjugo till trettio barn i framtiden.7 Särskilda 
pedagoger och resurspersoner med ansvar för barnen med 
sådana behov måste rimligen sättas in i betydligt högre 
utsträckning än vad som idag är fallet, alternativt måste 
barnen med särskilda behov tas om hand och undervisas 
på specialförskolor med betydligt högre personaltäthet. 
Problemet är bara att sådana lösningar är dyra, mycket 
dyra om man betänker den budget som förskolan tilldelas 
idag. Det kommer inte att bli mycket resurser över till att 
ta hand om barn utan funktionshinder. Dessutom före-
faller det problematiskt att i så tidig ålder identifiera och 
segregera så många barn från den grupp på nittio procent 
som fortfarande räknas som normal. Många av de besvär-
liga personlighetsdrag och beteenden som beskrivs i adhd- 
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diagnostiken och i övrig neuropsykiatri kommer att förs-
vinna innan vuxen ålder, det talar all forskning för.8

En bättre lösning än att bygga ut specialförskolan vore 
nog att helt enkelt öka personaltätheten på alla förskolor och 
reservera speciallösningarna för de barn som har särskilt 
stora behov. Som vi har sett är adhd ingen antingen eller 
diagnos, de personlighetsdrag och beteenden som det rör sig 
om kan barnet ha i olika svårighetsgrader och inom ramen 
för antingen uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitetsbe-
teenden eller både och. Beskrivningen av Maja vittnar om 
ett barn med ganska svår adhd, alla barn med neuropsyki-
atriska funktionshinder har inte så stora problem, och, 
framförallt, ställer de inte till med så många problem och 
så stor irritation för andra. Om personaltätheten ökade på 
förskolan skulle barn med särskilda behov klara sig bättre i 
barngrupperna genom det extra stöd och den extra omsorg 
som närvarande vuxna kan bidra med i lek- och lärsitu-
ationer där barnen möter varandra.

Hur kommer det sig då att adhd-diagnoserna har ökat i 
så hastig takt och blivit så många? Är de barn som föddes 
på 1990- och 2000-talen annorlunda än de som föddes de-
cennierna tidigare? Knappast annorlunda utifrån sin hjärn-
fysiologi i alla fall. Anledningen till ökningen måste sökas 
i andra faktorer. Rimligen är det så att läkare, psykologer, 
terapeuter, och även föräldrar, helt enkelt hittar det de letar 
efter. När adhd – eller de historiska föregångarna mbd, damp 
och andra liknande diagnoser – betraktades som tämligen 
ovanliga och extrema medicinska problem var det oftast 
inte en rimlig – eller ens känd – hypotes att det kunde vara 
adhd som var orsaken när barn fick den typ av problem som 
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nu beskrivs i diagnosmanualerna. Orsakerna söktes istället 
i miljön runtomkring barnet: i uppväxt, familjesituation, 
förskole- och skolmiljö och så vidare. Ett sådant förhålln-
ingssätt var ingalunda oproblematiskt, det kunde leda till 
att föräldrar fick skulden för adhd-symptomen trots att de 
bedyrade att barnen betett sig på detta sätt så länge de kunde 
minnas. Men lika ensidig som en sådan förklaringsmodell 
kan vara riskerar den frikostiga adhd-diagnosen att bli som 
en förklaring och lösning för alla stökiga barn som mår 
dåligt. Alla orsaksfaktorer i hjärnan och inga i miljön är 
lika dumt som tvärtom.

Det är troligt att den utveckling som skolan – och för-
skolan – genomgått under senare tid med större eget ansvar 
för kunskapsinhämtning, arbeten i grupp, egna redovisnin-
gar som bygger på självständigt tänkande snarare än utan-
tillinlärning och katederundervisning, och så vidare, har 
lett till att barn med adhd-problem har blivit mer synliga. I 
förskolan har trenden de sista tjugo åren gått mot ett större 
fokus på kunskapsutveckling och förvärvande av social 
kompetens samtidigt som barngrupperna i många fall blivit 
större. Förskolan är idag den normala formen av barnoms-
org som man övergår till när barnet blivit omkring ett och 
ett halvt år gammalt, hemmafruar och dagmammor är an-
tikverade begrepp i ett samhälle som satsar på jämställdhet 
och produktivitet. För barn med adhd har den utvecklingen 
förmodligen inte alltid varit av godo. I det äldre omsorgspar-
adigmet med fler välkända vuxna närvarande stack barnen 
med uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem inte ut 
på samma tydliga sätt. Och de tillrättavisades möjligen på 
ett mindre resonerande och mer auktoritärt sätt innan de 
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hann skapa kaos omkring sig och gav upphov till ogillande 
bland andra barn och vuxna.

Kan det vara så att den form av uppfostran med ganska 
få regler och mycket stort eget inflytande för barnen som vi 
övergått till i Sverige de sista tjugo–trettio åren också har lett 
till att adhd-diagnoserna har ökat?9 Det kan nog inte uteslu-
tas. Det skulle vara intressant att veta hur Majas pappa (som 
lämnar henne på förskolan) ser på hennes uppförande vad 
gäller att ta hänsyn till de andra barnen och vänta på sin tur 
i de situationer som beskrivs i Wallers essä. I Sverige har 
många barn idag en mycket fri uppfostran, inte i så måtto att 
de lämnas för sig själva – som i 1970-talets fria uppfostran – 
men så till vida att de är fria att själva bestämma vad de (och 
familjen) skall göra i helgen, köpa för kläder, äta till middag, 
se på TV, och så vidare. De är inte alltid de har lust att göra 
så enkla och i andra länder självklara saker som att tacka för 
maten och hälsa på andra vuxna som kommer på besök. För 
att inte tala om att ta hänsyn till människor omkring sig i det 
offentliga rummet när de tillsammans med sina föräldrar är 
ute och handlar, går på café eller åker tunnelbana. Många 
svenska barn beter sig idag lite som Maja, särskilt tillsam-
mans med sina föräldrar, men dessa har ju ändå möjlighet 
att täcka upp i högre utsträckning än de förskollärare som 
skall ta hand om en stor grupp andra barn samtidigt. Jag 
kan inte luta mig mot några internationella, jämförande 
studier vad gäller att belägga denna utveckling och det är 
också svårt att designa studier för att mäta hur fri uppfost-
ran egentligen är och har varit i olika länder. Många olika 
faktorer måste tas med i beräkningen – klass, kön, etnicitet 
– och det är svårt att komma åt barnens (och föräldrarnas) 
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verkliga beteende i kontrast till vad de skulle säga om detta i 
en intervjusituation. Låt mig ändå förmedla en liten anekdot 
som jag har fått mig till livs av en kollega och som jag tycker 
är ganska talande för vårt samtida svenska tillstånd:

Vederbörande sitter vid sandlådan och lyssnar på en 
konversation mellan två föräldrar vars barn skriker högt. 
Pappan: Hur är det fatt, är du hungrig? Barnet (skriker): Jag 
vill ha kakor! Pappan: Nämen vad bra, vi har ju kakor med 
oss, se här, du får ta så många du vill ur burken. Barnet: 
De är trasiga! Pappan: Ja de har visst gått sönder, det gör 
ingenting, de smakar likadant. Barnet (skriker): Jag vill inte 
ha trasiga kakor! Pappan: Men du kan väl smaka? Mamman: 
Men han har ju sagt att han inte vill ha trasiga kakor!

vad bör göras?
Den lösning för barn med särskilda behov som ofta fram-
hålls – i förskolan och i många andra sammanhang – är 
mer specialistkunskap. Mer medicinsk, psykologisk och 
pedagogisk kunskap om diagnoserna, hur barn med sär-
skilda behov fungerar, hur de kan lära sig och utvecklas 
tillsammans med andra barn, och så vidare. Man tänker 
sig att neuropsykiatrins expertgrupper – som innehåller 
läkare, psykologer, specialpedagoger och andra – sitter på 
denna kunskap som behöver föras ut till förskolans chefer 
och lärare. Det intressanta med Wallers essä är att den inte 
ger något stöd för en sådan tolkning av problemsituationen. 
Essäförfattaren vet redan – eller tror sig i alla fall veta – vad 
Maja behöver och hur hon skall bete sig tillsammans med 
henne och andra barn med liknande personlighet, det som 
saknas är tiden och energin för att vara närvarande tillsam-
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mans med Maja (och de andra barnen). Allt för mycket tid 
går åt till rent praktiska nödvändigheter, som toalettbesök, 
påklädning, måltidsbestyr, uppsyn och övervakning av att 
ingen kommer bort eller gör sig illa. En av orsakerna till 
detta är paradoxalt nog att personal ofta är frånvarande ef-
tersom de är sysselsatta med den typ av vidareutbildning 
som, exempelvis, omsorgen om barn med särskilda behov 
tänks kräva. Som essäförfattaren skriver vore det kanske 
bättre att specialpedagogen var med i mötena med Maja 
istället för att en eller flera personer i personalen skall gå 
ifrån för vidareutbildning och/eller handledning hos henne 
medan Johanna springer benen av sig efter Maja.

Den praktiska kunskap som Waller vittnar om när hon 
självkritiskt granskar sin dag tillsammans med Maja byg-
ger på att hon får tid att vara med barnen – särskilt de med 
särskilda behov – på ett närvarande sätt där hon empatiskt 
försöker sätta sig in i deras perspektiv.10 På så sätt kan hon 
»ligga före» och känna av när det är läge att gå in och försöka 
styra och anpassa Majas sätt att kommunicera med och bete 
sig mot de andra barnen. Hon kan då också uppmuntra och 
försöka se till att Majas goda sidor blir synliga och uppskattas 
av de andra barnen – som när Maja ritar fladdermöss:

När jag och barnen kommer in, går vi till rithörnan. Jag 
vet att Maja tycker om att rita. Jag hoppas därför att aktivi-
teten ska fånga hennes intresse. På bordet står det burkar 
med tuschpennor i olika färger. Barnen slår sig ner och 
börjar rita. Maja vill inte gärna dela med sig av pennorna. 
Eftersom jag sitter bredvid och ser vad som händer, kan 
jag ingripa innan det blir till en stor konflikt. Jag känner 
hur jag slappnar av. Det är som om luften går ur mig. Maja 
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väljer en svart tuschpenna och börjar rita. Det dröjer inte 
länge innan jag kan se vad hon ritar, en fladdermus. Jag 
uppmärksammar även att Simon och Emma hänger över 
bordet och nyfiket tittar på Majas teckning. Simon frågar 
Maja: »Har du ritat en fladdermus?» Maja nickar till svar. 
Både Simon och Emma vill helt plötsligt sitta bredvid Maja. 
Simon säger: »Vad bra du kan rita fladdermöss». De flyttar 
sina stolar så nära Maja som de kan. Emma säger: »Kan du 
rita en fladdermus till mig?» Maja tittar upp och jag ser hur 
hela hennes ansikte skiner upp. Hon svarar: »Jag kan rita 
en till Simon också.»

Maja, i sin tur, känner säkert av om en vuxen som hon litar 
på är med och ser vad hon gör i de olika situationerna. En 
sådan närvaro kommer att göra att hon blir bättre på att be-
härska sig – även om hon inte kan styra sitt beteende fullt 
ut – när de andra barnen inte vill leka på hennes villkor 
och när hon måste vänta på sin tur. Barn med adhd och an-
dra neuropsykiatriska diagnoser behöver som bekant – det 
är alla specialister eniga om – tydliga ramar och regler att 
förhålla sig till.11 De är beroende av trygghet och förutsäg-
barhet i ännu högre utsträckning än andra barn. Alltså får 
de inte lämnas i sticket utan vuxenstöd när de inte förmår 
bygga band till de andra barnen på egen hand.

Fler förskollärare och barnskötare i förskolan i relation 
till antalet barn skulle alltså utan tvekan vara en viktig åt-
gärd i arbetet med att hjälpa barn med särskilda behov. Det 
är naturligtvis ingen ny eller revolutionerande åsikt men 
den förtjänar ändå att lyftas fram på ett tydligt sätt. Om 
barngrupperna hade behållits på en lägre nivå i förskolan 
under 1990- och 2000-talet och inte drabbats av budgetned-
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skärningar hade förmodligen antalet diagnoser idag också 
varit mindre. Om det enda sättet att skaffa mer personal 
(särskild resurs) i förskolan är att se till att de barn som 
ställer till med problem får en diagnos kommer förskolans 
chefer också att sträva efter att sätta igång diagnosutred-
ningar. På samma sätt som antalet sjukskrivningar i Sve-
rige inte bara beror på hur många personer som är sjuka, 
utan på hur svårt det är att bli sjukskriven och godkänd av 
Försäkringskassan som arbetsförhindrad, så kommer an-
talet adhd-diagnoser att samvariera med de fördelar som 
en diagnos kan medföra vad gäller tilldelningar av perso-
nalresurser i förskola och skola. Ingen tror väl på allvar att 
de kraftiga fluktuationer som sjukskrivningstalen i Sverige 
genomgått sedan början av 1990-talet bara skulle återspegla 
nivåer i faktisk sjuklighet i den arbetande befolkningen och 
samma systempåverkan återfinns tveklöst också i adhd-
diagnosernas fall.12

till sist
Det är viktigt att påpeka att de utmaningar som barn med 
adhd innebär hur som helst inte är något som förskolan  
eller skolan i första hand kan ha som uppgift att ta sig an på 
egen hand. Ett samarbete med ansvarstagande föräldrar är 
den enda rimliga lösningen. Problemet är bara att föräldrar 
till barn med adhd-problem inte alltid är de med bäst förut-
sättningar för att ta ett sådant ansvar – adhd är klart över-
representerat i familjer med olika typer av sociala problem 
ofta kopplat till avsaknad av högre utbildning och arbetslös-
het.13 Att i det sammanhanget slå fast att adhd-symptom är 
ett medicinskt problem som kräver experthjälp kan vara en 
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dålig lösning om det leder till att föräldrar känner sig makt-
lösa eller rentav frånkänner sig ett ansvar för att uppfostra 
och ta hand om sina egna barn – de är ju inga experter. Olika 
typer av konflikter uppstår ofta kring diagnosutredningar 
där föräldrar och personal inte är ense om vad som är pro-
blematiskt och vems fel det är. Sådana konflikter kan vara 
tidskrävande och förtroendeförstörande på många sätt. För-
äldrar kan känna press att gå med på utredningar som de 
egentligen inte vill ha – de tycker inte att barnets problem 
är tillräckligt svåra och tror att de är mer temporära – för att 
barnet skall kunna vara kvar i förskolan: utan diagnos inga 
särskilda resurser. 

Vi har i dag en alltför stor tilltro till ställandet av neu-
ropsykiatriska diagnoser som nyckeln till att lösa alla upp-
tänkliga former av problem i förskolan och på andra ställen. 
Barn som har svåra adhd-symptom kan utan tvekan vara 
behjälpta av utredningar, diagnosställande, specialpeda-
gogiska åtgärdsprogram och i många fall också av läke-
medelsbehandling. Men i takt med att vi tänjer diagnosen 
till att omfatta ett allt mer brokigt register av mer eller 
mindre typiska barnproblem som därmed skulle kräva 
specialisthjälp och särskilda åtgärder så urholkar vi också 
under laget för att betrakta adhd som en trovärdig medicinsk 
diagnos. Vid sidan om att ha tillräckligt mycket personal i 
förskolan så är det naturligtvis viktigt att de som arbetar 
där är intresserade av och utbildade för att arbeta med just 
barn. Men i de allra flesta fall har detta väldigt lite att göra 
med hjärnfunktioner och väldigt mycket att göra med mel-
lanmänskliga möten och utvecklande av olika personliga 
och kunskapsmässiga förmågor hos barnen på det sätt som 
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beskrivs i Johanna Wallers essä, och i många andra texter i 
den här boken.14 Låt inte ett fokus på barnet som en person 
som kan lära och bildas som en social och kulturell varelse 
ersättas av ett fokus på neuropsykiatriska störningar i mötet 
med barnen. 


