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Abstract 
“The power of diagnosis – a scientific essay about normality and deviation in preschool” 

 

The aim of this scientific essay is to illuminate perceptions and interpretations about children's deviant 

behavior and how it affects the educators attitudes towards these children. The starting point for the 

essay is two different self-perceived situations where I experienced that "deviant" behavior and 

behaviors that causes trouble, referred to as “trouble-making” behaviors, quickly and carelessly 

identifies as consequences of the neuropsychiatric disability ADHD. The “diagnosis-label” creates a 

feeling of uncertainty for me because I know from experience that it provides more support and 

understanding of children's behaviors. At the same time, the instant association to ADHD leads to 

disregarding of other factors that generate "trouble-making" behaviors. The "problems" are not always 

connected to a disability, but a diagnosis of a disability provides, in reality, faster, more structured and 

well-designed support for the child compared to a child who shows "trouble-making" behaviors without 

a diagnosis. Therefore, it is interesting to investigate other circumstances that can create "trouble-

making" behaviors and question function of the diagnosis as a creator of greater understanding of these 

behaviors.  

 

I would like to highlight different perspectives of behaviors that are perceived as deviating and negative, 

to create opportunities for educators to provide children support without the need of a disability to 

explain the reason why the child needs support. Greater knowledge of children's "trouble-making" 

behaviors can lead to more personalized support actions for the child, and to an understanding of how 

interpretations and prejudices influence children's ability to develop advantageous strategies for 

managing individual difficulties. 

 
The survey is based on the questions: 

1. What is “abnormal behavior” in preschool children? 

2. Can there be other causes of "trouble-making" behaviors than consequences of a 

neuropsychiatric disfunction? 

3. What significance does a formal diagnosis have for preschool children? 

 
 
Keywords: Preschool, behavior, attitudes, deviant behavior, challenging children, ADHD, 
interpretations, neuropsychiatric disabilities, prejudices 
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Sammanfattning 
”Diagnosens kraft – en vetenskaplig essä om normalitet och avvikelse i förskolan” 

 

Syftet med denna vetenskapliga essä är att synliggöra föreställningar och tolkningar kring barns 

avvikande beteenden i förskolan och hur de påverkar pedagogers förhållningssätt gentemot dessa barn. 

Utgångspunkten för uppsatsen är två olika självupplevda situationer där jag fått känslan av att 

”avvikande” och ”problemskapande” beteenden snabbt och ovarsamt identifieras som följder av den 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD. Jag själv känner en viss osäkerhet beträffande 

”diagnos-stämpeln” eftersom jag av erfarenhet vet att en diagnos ger mer stöd och förståelse för barns 

beteenden, samtidigt som den hastiga kopplingen till ADHD resulterar i att andra faktorer som genererar 

”problemskapande” beteenden negligeras. ”Problemen” är inte alltid är orsakade av en 

funktionsnedsättning men en diagnos ger, i realiteten, snabbare, mer strukturerade och välutformade 

stödinsatser för barnet jämfört med ett barn som uppvisar ”problemskapande” beteenden utan en 

diagnos. Därför är det intressant att undersöka andra omständigheter som kan ge upphov till 

”problemskapande beteenden” och ifrågasätta diagnosens funktion som skapare av större förståelse för 

dessa beteenden.  

 

Jag vill synliggöra olika perspektiv på beteenden som uppfattas som avvikande och negativa för att på så 

sätt skapa möjligheter för pedagoger att ge barn stöd utan att orsaken till att barnet är i behov av stöd 

måste vara en funktionsnedsättning. Bredare kunskap om barns ”problemskapande” beteenden kan dels 

leda till mer anpassade stödinsatser för barnet, dels till förståelse för hur tolkningar och fördomar 

påverkar barns möjligheter att utveckla strategier som är mest fördelaktiga för att hantera individuella 

svårigheter. 

 

Undersökningen utgår från frågorna: 

• Vad är ett avvikande beteende i förskolan? 

• Finns det andra orsaker till ”problemskapande beteenden” som inte har med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att göra? 

• Vad har en formell diagnos för betydelse för barn i förskolan? 

  
 
 
Nyckelord: Förskola, beteende, förhållningssätt, avvikande beteende, utmanande barn, ADHD, 
tolkningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fördomar 
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1. Berättelser 
 
1.1 ”Han bara är så” 
Jag ler lite för mig själv medan jag nynnar ”jag öppnar dörren och tittar in, hej barnen här är jag!” 

samtidigt som jag öppnar dörren från personalhallen. Jag har precis upptäckt att min nyfunna vana att 

sjunga om allt jag gör nu längre inte bara sker i mitt huvud. Dörren i personalhallen leder in till mitten 

av den långa korridoren som alltid lockar till spring på förskolan där jag arbetar. Fyraåriga Max kommer 

springande i korridoren. Jag är på väg att öppna munnen för att säga ”inget spring i korridoren”, en 

mening vi ofta upprepar på förskolan, men när jag ser Max blick kommer jag av mig. Han har samma 

tomma blick som han ofta har när något blivit fel. Ögonen är liksom tomma men ansiktsuttrycket 

påminner om panik. Jag har sett den blicken många gånger och handskats med orsaken men den här 

gången bestämmer jag mig för att låta honom springa förbi mig medan jag går åt motsatt håll för att 

snabbt se över dagens möten och planer på whiteboardtavlan inne i personalrummet. Innan jag hinner gå 

in i personalrummet hör jag en arg röst från hallen. 

- Hur kommer ni hantera det här nu då? det är Eriks pappa.  

- Ja du, det är egentligen inte mycket vi kan göra. Han bara är så! hör jag min kollega Lisa svara.  

- Jaha, vadå är han under utredning? Eriks pappa låter mycket lugnare nu.  

Samtidigt som jag hör deras ord känner jag ett hugg i magen. Vad är det som har hänt? Jag kliver 

instinktivt in i hallen och avbryter därmed deras samtal. 

- Hej, jag hörde er därinifrån. Är det något som har hänt? Jag försöker dölja min irritation 

eftersom jag inte ens själv vet vad den beror på.  

- Ja det blev lite tokigt här. Max smällde till mig rakt på käften när jag hukade mig ned för att säga 

åt honom att inte försöka låsa upp ytterdörren, svarar Eriks pappa och tar sig för kinden.  

- Oj, okej då förstår jag. Jag ska prata med honom direkt. Så får man ju verkligen inte göra, säger 

jag och är uppriktigt förvånad över Max handling.  

- Nej men det är ingen fara, jag har förstått att han har lite problem, svarar Eriks pappa.  

- Problem vet jag inte. Han gillar inte när man närmar sig honom när han inte är beredd, och det 

kan man ju förstå, men han får fortfarande inte slåss, svarar jag och förstår inte riktigt varför 

Eriks pappa ändrat sin syn på saken.  

- Man får ju ha extra förståelse för sådana barn och massor av tålamod. Jag förstår inte hur ni 

klarar det, skrattar Eriks pappa och ger mig svar på min fundering.  

Lisa nickar inställsamt och ler. Jag försöker komma på något svar men i mitt huvud är det två olika läger 

med tankar som slåss. På ena sidan fladdrar tankar om att det är skönt att Max äntligen får lite förståelse 

för sitt beteende som inte alltid är acceptabelt och på andra sidan tankar om att han faktiskt inte har 
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någon diagnos eller är under utredning och ska väl inte behöva det för att få förståelse? Varför kopplade 

Eriks pappa att ”han bara är så” till att han skulle vara under utredning? Jag hinner inte komma på något 

att svara.  

- Ni får ha en bra dag idag, Eriks mamma hämtar i eftermiddag, fortsätter han och bokstavligen 

vänder på klacken som att inget hade hänt.  

 

Lisa öppnar dörren och jag följer henne in till avdelningen igen.  

- Vad skönt att det löste sig så bra! säger hon. 

- Jag vet inte om jag tycker det blev så bra, svarar jag osäkert.  

- Nej jag vet att vi inte ska prata om barn med andra så men Max örfilade ändå honom så jag var 

tvungen att förklara! säger hon irriterat. Du har ju sagt att det är bra att han får lite förståelse 

ibland.  

- Ja, jo men jag tänkte mer på hur man förklarar och vad det är man förklarar. Jag menar om vi 

bara ska förklara hans handlingar med att han ska utredas så förklarar det väl egentligen inte så 

mycket. Dessutom så får han inte någon möjlighet att utveckla någon slags förmåga att hantera 

det som gör att det blir så och ta konsekvenserna av det.     

- Mm, vi får väl prata med honom sen då, säger hon och börjar se sig omkring efter någon ursäkt 

att släppa samtalet.   

Jag känner också att det inte direkt finns utrymme för en sådan diskussion just nu och går in för att kolla 

tavlan. Huvudet är fullt av fladdrande tankar men någon sång hörs inte så långt örat kan nå. 
 

1.2 ”Säkerheten går först – hon får inte följa med” 
Jag känner mig som en yr höna när jag springer runt på förskolan och letar efter mina gymnastikskor. 

Snön har äntligen smält bort och solen skiner. Jag vägrar ha vinterskor en enda dag till den här 

terminen! Idag ska vi pedagoger byta grupper och jag ska få umgås med den lilla gruppen som döpt sig 

till ”supersniglarna”, delvis inspirerat av den stora gruppen jag vanligtvis arbetar med som valde namnet 

”superninjorna”. Jag hittar skorna högst upp på en hylla i hallen, så länge sedan var det man kunde 

använda gymnastikskor. Jag drar snabbt på mig de smått dammiga skorna, känner den välbekanta 

känslan av lätthet i benen, och skuttar ut. Jag har inga bestämda planer för förmiddagen eftersom jag 

inte riktigt vet vad barnen är intresserade av så jag tänker att vi ger oss ut och sedan går vi dit våra ben 

leder oss. Jag ser framför mig hur vi kommer utforska hela världen nu under de kommande två 

timmarna. Precis när jag samlat ihop ”supersniglarna” och ska ta på dem västar kommer min kollega 

Johanna mot mig med en bekymrad blick. 
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”Jag ska ju ha din grupp idag och tänkte gå ned till strandpromenaden, men det går inte nu så vi får 

stanna på gården.” Jag hinner inte riktigt uppfatta vad hon menar innan hon fortsätter ”Greta var ju sjuk 

igår så jag tänkte att hon skulle vara borta idag också men nu kom hon och jag vågar inte gå iväg på 

utflykt med henne. Sist skulle hon springa ut i gatan hela tiden och lyssnade inte på ett ord jag sa!” Jag 

drar på en av ”supersniglarna” en väst, sväljer hårt, tittar på Johanna och säger ”Men det måste ju gå att 

testa i alla fall, hela gruppen kan ju inte missa utflykten. Hon springer aldrig iväg när vi är ute. Prata 

med henne innan och berätta vad ni ska göra, hon kommer ju tycka det är jätteroligt”. Johanna skakar på 

huvudet ”Nej, jag måste ta säkerheten först! Vi stannar här. Jag kan inte förstå att vi inte kan få en resurs 

för henne”. Jag ignorerar medvetet uttalandet om resursbehovet eftersom jag själv inte anser att Greta 

skulle behöva det överhuvudtaget. Det slår mig att anledningen till att just jag har projektgruppen med 

fem- och sexåringar är att alla mina fyra kollegor anser sig ha svårt att hantera Greta, vilket lyfts i 

diskussioner på tidigare arbetsplatsträffar. Greta behöver bara, precis som vi andra till och från, lite 

större förståelse i vissa situationer. Jag blir tokig på att mina kollegor ser henne som så omöjlig och kan 

inte förstå varför! 

 

”Jag kan ju ta med Greta på vår utflykt men jag tror att hon skulle ha roligare med sina kompisar” 

suckar jag och hoppas att Johanna ska ändra sig. Johanna verkar nöjd och utbrister ”åh, vad bra! Då tar 

jag de andra!”. Hon vänder sig om och ropar på ”superninjorna” som alla kommer springandes, även 

Greta. Jag känner hur den glädjeyra jag befunnit mig i har minskat medan jag fångar upp henne och 

frågar om hon inte skulle kunna hjälpa mig idag med lilla gruppen och vara ”extrafröken”. Hon sneglar 

mot sin grupp med en sorgsen blick som ändras lite när hon tittar åt Johannas håll. Jag vet att hon förstår 

varför hon inte får följa med och hoppas någonstans att hon ska ifrågasätta det men istället rätar hon på 

ryggen, vänder sig mot mig och säger ”Jo det kan jag göra Celie, så slipper jag göra Johanna galen igen 

också”. Jag tittar på denna fantastiska, kloka lilla människa och kan inte förstå hur det kan vara osäkert 

att ha med henne på utflykt.  

 

2. Problematisering 
De berättelser jag gestaltat är två situationer med liknande problematik beträffande utmanande barn. 

Max i den första berättelsen bryter mot ”normen” och är ett utåtagerande barn. Hans beteende förklaras 

enklast av förskolepersonal och övriga vuxna genom att beskriva honom som ett ”sådant barn”. Bråkiga 

barn, aktiva barn, barn med beteendeproblematik och utmanande barn ligger alla i riskzonen att bli 

stämplade som just ”sådana barn”. Men vad innebär det? Lisas förklaring att Max ”bara är så” tolkade 

Eriks pappa direkt som att han ska utredas för någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samtidigt 

tolkade jag det som att han syftade på Attention Deficit/Hyperactivity Disorder med tanke på den 
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bristande självkontrollen Max uppvisade i situationen. Det gör det tydligt för mig att även jag, trots att 

jag önskar se bortom diagnoser, har omedvetna fördomar och gör tolkningar utifrån de föreställningar 

jag besitter. En anledning till min upplevelse av att ”problemskapande beteenden” oftast kopplas till just 

ADHD kan vara att det är den vanligaste funktionsnedsättningen som det även debatteras mest om i 

samhället. Därför kommer min uppsats att utgå främst från ADHD men andra funktionsnedsättningar, 

till exempel Aspergers och Tourettes syndrom, har också stor del i det diagnostiserande samhälle vi 

lever i idag.   

 

I situationen med Max blev det tydligt för mig att jag känner en viss kluvenhet kring diagnoser överlag. 

När ett barn fått en formell diagnos har jag ofta känt en slags lättnad med grund i att det då finns vissa 

hjälpmedel att få, även om det kan vara en ganska krånglig process. Samtidigt känner jag att det är 

många avvikande beteenden som bara förklaras med en diagnos (framförallt ADHD) utan att barnet 

faktiskt fått en formell diagnos. Problemskapande beteenden skylls rent av på neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Det reflekteras sällan över att det kan finnas andra bakomliggande orsaker till 

problematiken. Jag upplever att det finns en uppfattning om att ett avvikande beteende hör ihop med en 

diagnos. Det finns dock sällan någon riktigt klar uppfattning kring hur vi pedagoger i förskolan kan 

arbeta med och förhålla oss till ett ”utmanande” barn som inte har någon diagnos eller är under någon 

utredning.    

 

Situationen med Greta beskriver även den en viss inställning hos pedagoger gentemot utmanande barn. 

Till skillnad från situationen med Max, som i samtalet blir stämplad som ett barn i behov av stöd, så är 

Greta redan stämplad av en del pedagoger och andra vuxna, och hon verkar ha accepterat det. Hon går i 

denna situation miste om en aktivitet som hon antagligen skulle uppskatta men blir exkluderad från sin 

grupp bland annat på grund av sina tidigare handlingar och sin komplicerade relation med min kollega 

Johanna. Att exkludera Greta från vissa aktiviteter är en återkommande lösning för mina kollegor vilket 

jag tror är med anledning av att de känner att de inte känner att de klarar av hennes oberäkneliga 

beteenden. Jag finner det intressant hur olika pedagoger möter olika utmaningar i relation till olika barn. 

Det är på ett sätt naturligt att vi har olika relationer till olika barn men hur ska pedagoger agera för att 

tillämpa ett professionellt förhållningssätt när dessa utmaningar uppenbarar sig gång på gång? 

 

Vi har i arbetslaget diskuterat hur vi som pedagoger ska kunna arbeta med gruppen med fem- och 

sexåringar, en diskussion som mest lett till klagomål kring Greta och hennes utmanande beteende. 

Därför kom vi fram till att jag, eftersom jag har den ”enklaste” relationen till henne, skulle ta den 

gruppen. Jag funderar över vad som skett om Greta inte haft någon pedagog på förskolan som klarade av 



7 
 

att gå iväg med henne eller hantera de svåra situationer hon ibland skapar. Självklart ska säkerheten 

alltid gå först men måste det ske på bekostnad av barnens delaktighet? Hade Johanna kunnat ändra 

utflyktsmål och på det sättet undvikit att riskera barngruppens säkerhet utan att exkludera Greta?    

 
3. Syfte och frågeställningar 

Gemensamt för båda situationerna är att det finns olika föreställningar av vad avvikande beteenden hos 

barn är och vad de beror på. Det är ofta förutbestämt av pedagoger vad beteendena för med sig och varje 

pedagog har sin egen gräns för vad de klarar av. Det förhållningssättet anser jag gör att ansvaret för 

barnets handlingar och de konsekvenser de får läggs på barnet själv vilket inte alltid är fördelaktigt för 

barnet i fråga. Det ifrågasätts sällan om det kan finnas andra orsaker som skapar det som vi kallar 

avvikande beteenden.   

 

Syftet med denna essä är att få syn på och ifrågasätta de tolkningar och förhållningssätt som finns i 

relation till barns beteenden som uppfattas som avvikande. De två olika situationerna belyser på olika 

sätt hur pedagoger förhåller sig till utmanande barn och i båda situationerna uppfattar jag en tendens till 

att koppla utmanande beteenden till diagnoser och barn som skulle behöva resurser. Jag vill även 

undersöka om, hur och i så fall varför barns oönskade beteenden kopplas till, framförallt, diagnosen 

ADHD. I de situationer som gestaltats ovan visas hur vissa avvikande beteenden kopplas ihop med en 

neuropsykiatrisk diagnos eller beskrivs som ett ohanterligt beteende och hur lösningen för detta blir att 

antingen bara förklara problemet (som med Max) eller exkludera barnet (som med Greta). Båda 

alternativen gör att problemet försvinner för stunden men är det vad vi vill? Och behöver problematiken 

förklaras med en diagnos för att barnen ska få förståelse? Jag själv velar för och emot diagnoser 

eftersom det å ena sidan ger mer resurser för att hantera de eventuella problemskapande beteenden 

barnet uppvisar och ger större förståelse för när det blir ”fel”. Å andra sidan tror jag inte på att det finns 

någon färdig modell för hur man arbetar med exempelvis ADHD eller att just vissa problemskapande 

beteenden skulle vara kopplade till just en viss diagnos. Med en formell diagnos anser jag att 

individperspektivet riskerar att förminskas. Det kan finnas så många andra bakomliggande orsaker till 

problematiken. Till exempel kan stress, trauma och anknytningsproblematik medföra samma symptom 

som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vissa problemskapande beteenden kan till och med 

handla om barns personlighet. Max handlande skulle till exempel istället kunna förklaras med att han är 

i behov av stöd i hur man förmedlar sitt behov av personligt utrymme och Gretas handlande skulle 

kunna förklaras med att hon gärna är spontan och har därför behov av stöd att utveckla förmågan att 

rikta sin uppmärksamhet mot det som anses viktigast i situationen hon befinner sig i samt att utveckla de 

relationer hon har till pedagoger (även om det kan ses som ett behov för både Greta och de pedagoger 
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som utmanas av henne). Det kan även vara verksamheten som skapar barnets behov av stöd, vilket gör 

att orsaker till olika negativa beteenden inte ens går att hitta hos barnet utan i omgivningen. 

 

De frågeställningar jag utgår från i uppsatsen är:  

• Vad är ett avvikande beteende i förskolan? 

• Finns det andra orsaker till problemskapande beteenden som inte har med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att göra? 

• Vad har en formell diagnos för betydelse för barn i förskolan? 

4. Metod 
Livet är fullt av val med olika svårighetsgrader. Inför denna uppsats fick vi studenter valet att skriva den 

empiriskt eller i essäform. Denna gång var valet enkelt, jag visste direkt att jag ville skriva i essäform. 

Under utbildningens gång har jag vid två tillfällen skrivit uppsatser i essäform men då i mindre omfång. 

Man kan då tro att enkelheten med detta val baserats på en inre trygghet i att jag redan är insatt i vad en 

uppsats i essäform innebär tack vare den tidigare erfarenheten, men så är det inte. Valet baserades främst 

på det som mitt tidigare essäskrivande gett mig i form av kunskap, insikter och perspektivrikedom.  

 

Att skriva en vetenskaplig essä innebär till att börja med att beskriva en eller flera egenupplevda 

situationer av svårbedömd art där ett dilemma uppstått. Det är en metod framtagen av Centrum för 

praktisk kunskap på Södertörns högskola (Burman 2014, s. 25). Genom att skriva ned berättelsen eller 

berättelserna ges möjligheten att distansera sig från det egenupplevda och se sig själv utifrån 

(Hammarén 2005, s. 14). Först när vi kan ta ett steg bort från situationen kan vi vrida och vända på den 

och se olika perspektiv. Egna tankar och funderingar tillsammans med olika, både teoretiska och 

praktiska, perspektiv utifrån skapar sedan nya möjliga aspekter på dilemmat som genom skrivande 

reflektion blir en lärprocess (Alsterdal 2014, s. 49). Själva skrivandet fungerar som metod för att skapa 

denna lärprocess. Även samtalen och diskussionerna som sker på handledningsseminarium under 

skrivprocessens gång bidrar till en större perspektivrikedom och ger möjlighet att öka förståelsen 

ytterligare för dilemmat. Dessa seminarier är en stor del av metoden att skriva och nå ny kunskap.  

 

Jo Bech-Karlsen (1999, s. 99) beskriver, utifrån språkpsykologerna Carl Bereiter och Marlene 

Scardamalia, hur man kan lära sig skriva genom att välja antingen ”den breda vägen” eller ”den smala 

vägen”. Den breda vägen innebär den ”säkra” vägen, den de flesta tar där man inte behöver ta några 

risker eller låta skrivandet påverka ens inre. Exempelvis beskrivs akademiskt jämfört med dialogiskt 

skrivande som två olika typer av fackskrivande utifrån Torlaug Lokensgard Hoels tankar. Det 
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akademiska skrivandet lärs ofta ut genom bestämda regler och principer medan dialogiskt skrivande lärs 

genom själva skrivprocessen (Ibid., s. 100). Den smala vägen innebär alltså motsatsen där en mental 

ansträngning tvingar oss att bli påverkade och utvecklas. Essäskrivandet som en form av dialogiskt 

skrivande leder för mig rakt in på den smala, ibland krokiga, vägen i den meningen att den process som 

skapas utmanar mig och skapar ansträngning, inte bara i mitt skrivande utan i mitt framtida handlande. 

Utifrån den skrivande reflektionens påverkan på det inre skapas ny kunskap i form av fler 

handlingsalternativ för nästa svårbedömda situation man befinner sig i.  

 

Praktisk kunskap är kunnande som gör att vi kan handla klokt, eller med andra ord handla på det sätt 

en situation kräver. Det är dock ingen absolut kunskap, inte något som gör att vi alltid med säkerhet 

kan veta vad som är klokast att göra. […] Det är först efter en handling som det visar sig om det vi 

gjorde blev bra eller inte. Vi kan skaka av oss ett misslyckande, lämna det bakom oss och gå vidare, 

eller ta tag i och försöka lära av det som hände. (Alsterdal 2014, s. 50) 

 

Skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap är att den praktiska kunskapen är knuten till det 

konkreta (Alsterdal 2014, s. 51). Den egenupplevda, gärna misslyckade, situationen är alltså nödvändig 

för processen att undersöka och reflektera över våra erfarenheter. Först då kan erfarenheten utvecklas till 

praktisk kunskap. Den praktiska kunskapen inkluderar då tolkningsförmåga, förståelse och 

perspektivrikedom för olika situationer som bedöms som svåra vilket också är en central del i arbete 

med människor.  

 

För att undersöka tolkningar, förståelse och skilda perspektiv kommer jag tillämpa en hermeneutisk 

ansats i uppsatsen. Hermeneutik handlar just om att tolka och förstå. Hermeneutiken kan användas för 

att förmedla upplevelser av ett fenomen. Denna uppsats är ett försök att få insikt och större förståelse för 

mänskliga uttryck, framförallt genom språk och handling. Dessa uttryck är den förståelse och tolkning 

som finns hos människan i den tid och i den kontext hon befinner sig i. När Eriks pappa tolkar Max 

beteende som ett tecken på att han ska utredas för någon diagnos och när Greta återigen exkluderas från 

sin grupp, visas hur det finns en förförståelse för barns olika beteenden. Vi placerar gärna barn i olika 

kategorier baserat på deras beteenden och handlingar. Thomassen (2007, s. 95) redogör för Gadamers 

tidigare tankar där den tyske filosofen kallar människans omedvetna förförståelse för ”fördomar”. Det 

finns ofta en önskan om att inte ha några fördomar utan möta varandra med öppet sinne, men är det 

möjligt eller sitter vår omedvetna förförståelse för djupt inrotad? För att få en tydligare bild av 

situationerna vill jag undersöka begrepp som ”avvikande beteende” och ”barn i behov av särskilt stöd”. 

Jag har uppmärksammat hur pedagoger kan ha olika tolkningar av beteenden och olika uppfattningar av 
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vilka beteenden som knuffar barnet över gränsen från normal till avvikande. Jag kommer även 

undersöka hur diagnosen ADHD och de beteenden som kopplas till den förstås, tolkas och framställs. 

Det ofta är just den diagnosen som används när det handlar om utmanande barn med problemskapande 

beteende. Min uppfattning, och oro, är att det i samhället finns förutfattade meningar och fördomar kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som gör att vissa oönskade beteenden en individ uppvisar 

förklaras, tolkas och förstås som en konsekvens av funktionsnedsättningen. Är de förutfattade 

meningarna en del och en följd av de sociala konstruktioner som finns i samhället?  

 

Med socialkonstruktivism som forskningsansats undersöks just de konstruktioner som finns i samhället. 

Dessa konstruktioner skapas dagligen, ofta omedvetet, genom människans olika sätt att kommunicera. 

Det kan vara saker som sägs rätt ut, som till exempel ”Han bara är sådan” eller blickar, himlande med 

ögonen och suckar. På samma gång som dessa och liknande uttryck blir bestämmande för hur vi 

uppfattar vissa barn så är de sociala konstruktionerna i konstant förändring. Det vi ser som en norm idag 

kan vara avvikande imorgon. Det är intressant att undersöka hur utmanande barn och barn i behov av 

särskilt stöd har konstruerats genom tiderna. Gustavsson (2000, s. 78-79) beskriver de sociala 

konstruktionerna som möten i människans vardag som skapar olika mönster. Dessa mönster förs sedan 

vidare och utvecklas i olika kontexter. Vidare menar han att det finns ett socialt spel där olika individer 

med olika avsikter får olika roller att spela. Dessa roller avgör vilka konstruktioner vi spelar vidare med. 

I förskolan kan man med Gustavssons beskrivning se olika roller införlivas, till exempel i kollegan som 

tagit rollen som ”ordningsskapare” eller ”hobby-diagnostiserare”. Konstruktioner som byggts upp av de 

olika rollerna i en verksamhet blir ofta synliga först när det, som exempelvis vilka beteenden som är 

oacceptabla, ifrågasätts.  

 
5. Etiska överväganden 

Denna uppsats är skriven i enlighet med forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning framtagna av Vetenskapsrådet. Grunden för dessa principer är att 

medlemmar i ett samhälle har rätt till att forskning bedrivs med strävan mot samhällets utveckling, det 

så kallade forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Samtidigt har medlemmarna rätt till skydd mot 

bland annat kränkning, obefogad insyn i livsförhållanden och fysisk skada. Detta skydd benämns 

individskyddskravet (Ibid., s. 5). Forskning ska alltså bedrivas med hänsyn till individskyddskravet som 

i sin tur är indelat i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Ibid., s. 6). 
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I denna uppsats innebär hänsyn till individskyddskravet att alla namn, utom mitt eget, är påhittade. Vissa 

detaljer är även modifierade för att omöjliggöra identifiering av enskilda individer.  

 
6. Reflektion 

 
Kommande reflekterande del i uppsatsen är indelad i olika avsnitt som förhoppningsvis ska bygga upp 

förståelsen kring fenomenet ”utmanande barn”, både i sig självt och som en del av det diagnostiserande 

samhälle vi lever i idag, ett steg i taget. I första avsnittet börjar vi från början genom att reda ut 

begreppen normalitet och avvikelse. Förstår vi inte hur normaliteter och avvikelser skapas och hur de 

påverkar individer i samhället kan vi heller inte förstå hur dem som avviker från normer uppfattas och 

själva uppfattar omvärlden. Nästa avsnitt berör de försök som gjorts för att minska klyftorna mellan 

normerna genom omformuleringar och reflektion kring språket. Hur vi som arbetar med, talar om och 

förhåller oss till barn har ofta grund i de sociala konstruktioner som finns i samhället, exempelvis kring 

barnsyn och fördomar. I det tredje avsnittet visar jag därför hur begrepp som ”barn i behov av stöd” eller 

”problemskapande beteende” speglas i den kontext vi befinner oss. De sista delarna av min reflektion 

ger fördjupande kunskap om själva funktionsnedsättningen ADHD samt olika andra faktorer som ger 

liknande symptom men behöver i själva verket inte vara kopplat till neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Med den kunskapen diskuteras till sist den formella diagnosens kraft, på gott 

och ont.   

 
6.1 Normalitet respektive avvikelse i förskolan 

 
Vad innebär egentligen avvikelser i förskolan? Är det så ”enkelt” beskrivet som att det är beteenden och 

handlingar som påverkar omgivningen negativt eller på något sätt skapar ett problem? Är det sådant som 

förekommer i minoritet? Jag anser att det är mycket mer komplicerat än så. För att försöka få någon 

klarhet i det krävs ett tydliggörande av vad normalitet innebär och hur det framställs eftersom det är ur 

normaliteten som det avvikande skapas och synliggörs.  

 

I avhandlingen Förskolan som normalitetspraktik beskrivs hur normalitet oftast utgår från ”statisk 

normalitet” (Markström 2005, s. 33) vilket innebär det genomsnittliga och mest förekommande. Det är 

barns och vuxnas praktiker som skapar normaliteter och avvikelser i förskolemiljön. Samma beskrivning 

av normalitet beskrivs i Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik med tillägget att normalitet även 

kan baseras på moraliska och etiska föreställningar av hur något ska vara (Börjesson & Palmblad, se 

Ahlberg 2013, s. 37). Den senare författaren beskriver normalitetens uppkomst som baserad på antingen 

vanligast förekommande eller baserad på moraliska och etiska föreställningar, något som jag inte riktigt 
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kan hålla med om. Ett enkelt exempel av komplexiteten i detta kan vara hur det på en förskola kan vara 

normalitet (vanligast förekommande) att pojkar bär Spiderman-tröjor och flickor klänning i alla väder 

eftersom flest antal barn gör detta men normaliteten för personal och övriga vuxna (de moraliska och 

etiska föreställningarna) är att barnen ska ha regnkläder på sig ute i regnet, som då är föreställningen för 

den normala klädseln på förskolan. Det är då fler barn som bryter mot normen vilket med perspektivet 

att det som är vanligast förekommande är normalitet skapar en förändring i de rådande normerna. 

Normaliteters uppkomst kan, även om det kanske komplicerar saken ytterligare, ses som en 

sammankopplad företeelse där både det vanligast förekommande och de föreställningarna om hur saker 

och ting bör vara hela tiden interagerar. Den gemensamma faktorn är att det är det som har ”flest röster” 

för vad som bör vara och det som är som utgör normaliteten.  

 

Normalitet kan, av allt att döma, variera i olika kontexter, och så även avvikelser. Vad som är normalt 

respektive avvikande är därmed föränderligt men samtidigt menar Markström (2005, s. 71) att 

förskolans miljö och förplanerade verksamhet bidrar till en normalisering av förskolebarnets vardag. Det 

finns alltså ramar för verksamheten och en viss ordning, som eventuellt bara ”lever kvar”, som 

exempelvis vardagsschemat som visar i vilken ordning vilka aktiviteter kommer utföras under dagen. 

Det ”normala” för en dag på förskolan kan variera på olika förskolor men brukar ofta vara någorlunda 

likvärdigt. Det kan innebära frukost klockan 8.00, utelek på gården på förmiddagen eller en utflykt, 

samling, lunch och så vidare. Denna struktur utgör en normal dag på förskolan som många barn finner 

en trygghet i, men den skapar även en relativt begränsad valfrihet för de praktiker som barn och vuxna 

utför under dagen på förskolan. Speciellt när det uppstår något avvikande som gör att det normala inte 

fungerar. Jag minns hur vi i arbetslaget kämpade med att hinna med att äta mellanmål klockan 14.00 och 

blev lika stressade varje dag när vi inte hann få allt färdigt och alla barn att sitta vid bordet precis vid rätt 

klockslag. Denna stress pågick enda tills vår pedagogiska utvecklingsledare kom förbi mitt i kaoset och 

frågade ”men varför äter ni inte mellanmål 14.20?”. Vi stod som förstelnade och ingen av oss hade ens 

tänkt tanken att rucka på de rutiner som vi slaviskt följer, men med ändrad mellanmålstid fick vi en 

mycket mer harmonisk eftermiddag.  

 

Detta exempel visar att det finns, om än begränsat, ett visst spelrum där det av aktörerna (personal, barn, 

föräldrar och anhöriga) skapas nya regler, miljöer och situationer som ligger utanför den normala 

ordningen. Förskolan kan alltså ses som en ”normaliseringspraktik” där de olika situationerna och 

sammanhangen som existerar skapar normalitet. Det ”normala” har även kommit att innebära att aktörer 

i förskolan testar olika sätt att bryta mot rådande normer. Det utrymmet som finns mellan den 

förutbestämda ordning som finns i förskolans värld och de flexibla handlingarna som de medverkande i 
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denna värld utför benämner Markström (2005, s. 85-86, 209) som ”institutionellt situerad normalitet”. 

En fantastisk liknelse som uppkom under ett handledningsseminarium var hur barnen befinner sig i den 

ram som är förskolans verksamhet. Utanför ramen finns ytterligare en outtalad ram och det förväntas att 

barnen ska försöka sträcka sig utanför den första ramen men det är viktigt att fortfarande hålla sig inom 

ram nummer två. Detta ses ofta som något positivt och till viss del förväntas barn bryta mot normen, 

men på ”rätt sätt”, annars blir de avvikande (Ibid., s. 208). Barn förväntas ifrågasätta och gå sin egen 

väg, något som skapar en bild av barnet som aktör. Vi vill ha lydiga och snälla barn, men samtidigt ska 

de tänka själva och inte bara ”svälja” det vi vuxna säger rakt av (Ibid., s. 154). Barnen ska tänka själva, 

agera och gå mot strömmen, men bara till en viss gräns så vi vuxna klarar av att hantera och bemöta det.  

 

Med det perspektivet är det sociala konstruktioner i samhället som bestämmer normalitet och avvikelser 

vilket innebär att både Greta och Max skulle kunna beskrivas som mer i enlighet med normen i en annan 

tid eller kontext där en större variation av beteenden förekommer. Det normala i de utmanande 

beteenden och handlingar barnen uppvisar kan ses som att de testar gränser, vilket är en del av 

utvecklingen. Det skulle inte innebära att handlingar som att slåss eller springa ut i gatan är acceptabelt 

men ansvaret för barnens handlingar skulle då kanske inte läggas på dem själva. De handlingar som 

resulterar i någon slags problematik skulle istället kopplas till den omgivande miljön och de relationer 

barnen befinner sig i. Visst vill vi pedagoger inte att barn ska slåss eller springa ut i gatan när de är ute 

på promenad, det skadar andra och är direkt farligt. Men istället för att lägga problemet på individen 

eller förklara beteenden med utgångspunkt i brister tänker jag att yrkesverksamma i förskolan skulle 

kunna försöka se vad i omgivningen som gör att barnen handlar på det sättet. Det skulle leda till att 

fokus istället läggs på att se vad barnet kan behöva för stöd för att utveckla olika sätt att hantera det som 

gör att barnet handlar på ett visst sätt. Det kanske inte ens skulle behöva benämnas som avvikande 

beteende utan ses mer som ett uppror mot något som barnet själv inte lärt sig förklara på något annat 

sätt. Alla barn kan vara i behov av stöd till och från och det bör ses som normalitet med tanke på hur 

stora krav som ställs på förskolebarnet, krav som också varierar för barnen i olika relationer och 

sammanhang.    

 

Vad som är normalt respektive avvikande är komplext och svårt att få grepp om. Det kan bero helt på 

situationen och i vilket sammanhang ett avvikande beteende uppvisas. Hade Max slagit till en 

främmande vuxen som kanske försökte locka honom till sig hade det väl inte setts som någon katastrof? 

Hade Gretas mormor stått på andra sidan gatan hade man kunnat förstå att hon ville springa dit och bara 

glömde bort att det kan åka bilar på gatan. Jag har själv känt svårigheten att se dessa beteenden ur olika 

synvinklar när jag befunnit mig mitt i en sådan situation. De andra perspektiven har varit alldeles för 
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långt bort för att kunna appliceras där och då. Med övningar likt denna uppsats kan olika perspektiv 

finnas närmare till hands för att hjälpa mig nå större förståelse för olika beteenden som skapar problem.  

 

6.2 Problemprat – omformuleringar och tungvrickare 
Ett tillvägagångssätt jag uppmärksammat inom förskolan som institution för att få det avvikande att inte 

avvika lika mycket har varit att ändra olika begrepp och sätt vi talar om barnen. Jag ser det framförallt 

som ett försök att få det avvikande att inte appliceras direkt på barnet utan mer i samspel den omgivande 

miljön. Exempelvis har ”barn med behov av stöd” omformulerats till ”barn i behov av stöd” vilket är 

tänkt att skildra synen att behovet inte lever i barnet utan barnet befinner sig i situationer eller miljöer 

där behov uppstår. Andra liknande omformuleringar är specialpedagog istället för speciallärare och att 

barnet får koncentrationssvårigheter istället för att det har koncentrationssvårigheter vilket också har för 

avsikt att skapa ett mer relationellt synsätt istället för det ”kategoriska” som innebär att problemet eller 

behovet finns inom individen (Nordin-Hultman 2008, s. 44). 

 

Ett annat liknande begrepp är ”problemskapande beteende” som innebär att det är beteendet som skapar 

problemet, antingen för individen själv eller någon annan. Begreppets formulering antyder att det är 

beteendet som skapar problemen och inte barnet vilket kan jämföras med begrepp som ”problembarn” 

eller ”problembeteende”. Skillnaden blir att det med benämningen ”problembarn” är barnet som är 

bärare och skapare av problemet (Edfelt 2015, s. 9). Det kan ses som små skillnader men när jag stannar 

upp och reflekterar över dessa små skillnader blir det plötsligt klarare – nästan självklart. Jag har nog 

själv använt ordet ”problembarn” i något svagt ögonblick men själva ordet är bara helt fel. Samma 

negativa klang har, i mina öron, ordet problembeteende vilket ändå används i Socialstyrelsens skrift 

Barn som utmanar i relation till beskrivningen av barn som avviker från normer, regler och 

förväntningar från omgivningen vid upprepade tillfällen (Socialstyrelsen 2010, s. 13). I texten diskuteras 

problembenämningarnas komplexitet, framförallt med fokus på att barn har olika slags problem eller 

kombinationer av problem (ibid., s. 15). Det diskuteras däremot inte kring hur benämningarna gör barnet 

som bärare eller ägare av problemet istället för att lyfta samspelsperspektivet vilket är det jag vill lyfta. 

Jag kommer inte gå in grundligt på texten i fråga utan vill visa på hur komplicerat det kan vara med 

benämningar och begrepp vilket också påverkar den tolkning läsaren skapar av texten.  

 

Kanske är det komplexiteten kring olika formuleringar och begrepp som gör att jag värderar talet om de 

”utmanande barnen” högt. Jag anser att om tiden tas att reflektera över vad olika formuleringar och 

begrepp betyder och hur de kan tolkas för andra kan det väcka många tankar. Däremot har det, enligt 

Nordin-Hultman (2008. s. 44), visat sig inte riktigt räcka med omformuleringar och vridningar av 
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språket för att skapa ett ”samspelsperspektiv”. Fortfarande ses inte problem i samband med den 

omgivande miljön utan som inneboende i barnet. Detta är tydligt i Gretas och Max situationer genom 

det förhållningssätt de vuxna har gentemot barnen när utmaningarna hopar sig. En av anledningarna till 

att dessa omformuleringar inte givit någon effekt i praktiken kan vara av teoretisk grund enligt Nordin-

Hultman (2008, s. 44). Hon menar då att det finns många väl etablerade teoretiska perspektiv som pekar 

på att förmågor och svårigheter finns i barnet själv. Dessa teoretiska perspektiv finns överallt och är ofta 

omedvetna. Istället för att det ska kommas på fler omformuleringar föreslår Nordin-Hultman att man i 

ett arbetslag ska söka förståelse för olika teoretiska perspektiv och lyfta fram dem för att då kunna 

reflektera kring vilket gemensamma synsätt som arbetet ska utgå ifrån.    

 

Jag uppfattar Nordin-Hultmans ställningstagande som att det är slöseri med tid att fortsätta ändra synsätt 

genom omformuleringar. Trots att omformuleringar av begrepp och benämningar inte lyckats skapa den 

stora skillnad som önskas hittills anser jag att det ger reflektionen en grund och därmed har lyckats 

skapa förändring. Skillnaderna upplevs kanske en aning triviala vid första anblick men sådana små 

skillnader i språket kring ett fenomen upplever jag kan göra stor skillnad, framförallt när det som i detta 

fall handlar om individer. Samtidigt lyfter Nordin-Hultman (2008, s.46) fram en viktig aspekt vilken är 

att det som vi inte har ord och begrepp för kan vi heller inte reflektera eller tänka kring, ”det finns inte 

för oss”. För mig blir det även av stor vikt att reflektera över hur jag formulerar mig i kommunikation 

med min omgivning. Väljer jag att säga att ett barn har behov kanske det tolkas annorlunda av mina 

medmänniskor än att ett barn är i behov. Hade inte dessa omformuleringar tillkommit hade skillnaderna 

heller inte uppmärksammats. Min inställning är att reflektionen kring hur vi talar om ett fenomen är av 

stor vikt. Skulle den inställningen på något sätt samspela med Nordin-Hultmans idé om större förståelse 

och kunskap för olika teoretiska perspektiv skulle det kunna bidra till att det relationella synsättet får 

fäste i förskolor och skolor.   

 

6.3 ”Förskolebarnet” och ”barn i behov av särskilt stöd” som socialt konstruerade begrepp 
Aktörer inom förskolan försöker bryta vissa mönster genom att ändra sättet det talas om barn som 

utmärker sig på ett annorlunda och negativt sätt. Trots det har barn i förskolan en hel del krav på sig, 

vilket visats i tidigare avsnitt. Om det är svårt för oss vuxna att säga på rak arm vilka egenskaper det 

”ideala förskolebarnet” bör ha kan man bara tänka sig hur svårt det är för barnen själva att veta hur de 

förväntas vara och vad som är accepterat, något som också förändras hela tiden i takt med förväntningar 

på utveckling och i olika sammanhang. Variationer kring kriterierna för det ”ideala förskolebarnet” är 

sammankopplat med olika barnsyn och även den pedagogiska grundsyn som råder på förskolorna. 

Därmed finns också en förståelse för att barn är olika och har olika behov vilket kan ses som en fördel 
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(Edfelt 2015, s. 8) då barnen kan komplettera varandra och även oss vuxna. Trots det finns det, 

underförstått i vår kultur, egenskaper som passar bättre och sämre för förskolebarnet.  

 

Beskrivningar av det ”normala” förskolebarnets önskade egenskaper kan liknas vid det svenska ord som 

inte ens finns i till exempel det engelska språket: lagom. Förskolebarnet ska vara socialt (på rätt sätt), 

inte för framfusig eller tillbakadragen och ha förmågan att leka både enskilt och i grupp (Markström 

2005, s. 159-160). Det är även normalt att förskolebarnet utmanar, vi förväntar oss en viss ”trotsålder” 

och andra faktorer i utvecklingen och sådant som sker i barnets omgivning som kan leda till 

problemskapande beteenden. Däremot har vi vuxna i barnens omgivning olika stort tålamod och 

förståelse för dessa utmaningar och därför kan ett barns beteende tolkas olika för olika vuxna. En del 

kan se Gretas behov av att springa iväg från gruppen som att hon bara vill bråka medan andra ser att det 

till exempel var en fågel en bit bort som lockade henne till det. Max handlande att slå den vuxne som 

närmar sig honom snabbt för att tillrättavisa honom kan ses som ouppfostrat och brist på självkontroll 

eller ett sätt att skydda sitt privata utrymme, något han har större behov av än andra barn.       

 

Det kompetenta barnet är ett begrepp som används flitigt inom förskola och andra institutioner kopplade 

till barn i vårt samhälle. Det är ett uttryck för den barnsyn som finns i dag då vår kunskap om barns 

utveckling, behov och kompetens ökat (Edfelt 2015, s. 38). Precis som med andra sociala konstruktioner 

kan barnsyn se olika ut på olika platser och har sett olika ut i olika tider. I vårt samhälle idag ser vuxna 

barn som innehavare av kompetens att klara av i stort sett vad som helst, om än med lite stöd från 

omgivningen. Det kan vara denna syn som lett till att barn idag har väldigt mycket inflytande i det 

mesta. Barnen ska idag till exempel vara med att bestämma mycket, allt från vilken middag som ska 

serveras till vilka kläder som ska bäras. Även läroplanen för förskolan lyfter att förskolläraren ska 

ansvara för att barn har inflytande på verksamheten när det gäller arbetssätt och innehåll (Skolverket 

2016, s. 12). Det är oerhört stora krav som ställs på det ”ideala förskolebarnet” som också gärna ska 

kunna reflektera över sina egna val. Tanken är god men förståelsen för de svårigheter detta inflytande 

innebär kan behöva öka. Kompetensen att kunna välja är inte så självklar och kräver en hel del av barn. 

Det faktum att barnet själv får välja mellan mängder av olika val ses som en vänlig gest, när det 

egentligen finns en risk att det skapar en omfattande förvirrande hos barn. Alla val gör att hjärnan går på 

högvarv och kan göra att ett barn till exempel förstör eller uttrycker sitt motstånd på något annat sätt 

som uppfattas som negativt (Edfelt 2015, s. 40-41). Detta med eller utan ”behov av särskilt stöd”.  

 

Vi har alla mött barn som Max och Greta, de som utmanar oss och ibland får oss att skrika inombords. 

Jag har på olika arbetsplatser och i olika arbetslag uppmärksammat olika förhållningssätt gentemot de 
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barn som inte riktigt uppnått de kriterier förskolepersonal kan ha för det ”ideala förskolebarnet”. De 

olika oönskade beteendena har ofta olika förklaringar. Det kan vara att barnet som plötsligt är väldigt 

utåtagerande har ju precis fått ett syskon eller barnet som biter halva barngruppen varje dag gör det av 

frustration och kommer sluta med det så fort det lär sig kommunicera verbalt. Behovet att förklara 

problemskapande beteenden är naturligt. Men frågan är då hur personalens förståelse och tolkning av ett 

barns beteendet påverkar den hjälp barnet får och vart den förståelsen och tolkningen kommer ifrån? 

Exempelvis påverkas Gretas möjlighet till stöd av olika relationer till olika pedagoger. Johannas 

uppfattning och referensram kring Gretas beteenden skapar ”lösningar” som egentligen inte ger Greta 

det stöd hon behöver. Johannas tolkning och förståelse för Gretas situation leder till en insikt av att det 

är utanför pedagogernas kontroll och för att kunna ge Greta stöd behövs hjälp utifrån, gärna i form av en 

resurs.    

 

I situationen med Max vars handlingar förstås som att han antagligen kommer att få en diagnos 

uppfattade jag en slags omedveten tolkning av Eriks pappa som innebar att om Max är under utredning 

eller har en diagnos så är beteendeproblematiken under kontroll. För att reflektera vidare är det 

intressant att se hur begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” konstrueras av förskollärare och vilken 

förståelse det finns runt begreppet.  

 

Författarna till artikeln ”Special Support” in Preschools in Sweden: Preschool staff´s definition of the 

construct” undersöker hur personal i förskolan förstår, tolkar och konstruerar begreppet “barn i behov 

av särskilt stöd”. Med grund i att det saknas kunskap kring vilka kriterier förskollärare och personal i 

förskolan utgår från när de bedömer barn som i behov av särskilt stöd menar författarna att det är 

nödvändigt att undersöka hur förskollärare förstår, definierar och konstruerar begreppet (Sandberg et al. 

2010, s.43). Vidare beskrivs hur förskolepersonal identifierar barn som i behov av särskilt stöd utifrån 

deras egen svårighet att hantera barnet i förskoleverksamheten. När ett barn inte möter 

förskolepersonalens förväntningar på det ideala förskolebarnet blir det identifierat som i behov av stöd 

(Ibid., s.46). Är det då barnet eller förskolepersonalen som är i behov av stöd?  

 

6.4 Utmanande barn – ”Vadå, är han under utredning?” 
Var går gränsen och vem bestämmer när ett avvikande och utmanande beteende blir tecken på till 

exempel ADHD? Barn befinner sig i en mycket sårbar situation när deras olika beteenden är utlämnade 

till de vuxna och deras tolkningar kring vad ”barn i behov av stöd” och ”problemskapande beteende” 

innebär. Det är det som gör att ett barn kan upplevas som problembärare i en kontext och kanske som 

nyfiken och framåt i en annan.  
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Fredrik Svenaeus skriver i Vad ska vi göra med ADHD i förskolan? om ett barn som beskrivs i en 

students essä. Barnet Majas beteende upplevs som ”jobbigt” av både barnet självt, andra barn och 

pedagoger. Jag upplevde mycket blandade känslor kring Svenaeus text. En del av det som framhålls är 

mycket intressant och sådant jag helt håller med om. Exempelvis beskrivs hur diagnoser fastställs 

baserat på psykologers och läkares tolkningar. Dessa tolkningar grundas på de sociala konstruktioner 

som finns i den kontext diagnosställaren befinner sig (Svenaeus 2016, s. 323, 325).  Jag håller även med 

om att man ska se individen före diagnosen som Svenaeus skriver i textens slutsats (Ibid., 335), men 

mycket av det han skriver innan visar precis motsatsen. Det skapar, för mig, en känsla av förvirring och 

ambivalens. I vissa delar visar han precis det som jag ser som oroväckande beteende hos vuxna då de 

drar, ibland förhastade, slutsatser utifrån barns beteenden. Svenaeus refererar till ett avsnitt i 

studentessän där det beskrivs hur Maja yr omkring, stör andra barn och blir utskälld. Direkt kopplar han 

detta barns berättelse och problematik till neuropsykiatrisk störning och det finns inte en tanke på att det 

kan finnas andra faktorer som påverkar barnets beteende. ”Om vi utgår från att omkring tio procent av 

alla förskolebarn har en neuropsykiatrisk störning [...] kan vi räkna med inte bara en utan två eller tre 

”Major” på en genomsnittlig avdelning om tjugo till trettio barn i framtiden” (Svenaeus 2016, s. 326). 

Texten utgår från berättelsen om ett barn där det inte skrivs något om någon diagnos, eftersom fokus i 

essän låg mer på pedagogens möjlighet att stötta barnet. Detta generaliserande, framförallt genom 

uttrycket ”Major”, av ett barns beteende påminner i hög grad om både Greta och Max där deras 

problemskapande beteenden uppfattas av pedagoger och andra vuxna som följder av en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. De faktiska problem som barnet har försvinner i någon slags ”ADHD-dimma” där 

dessa problem bara ingår i vad det innebär att ha diagnosen, vilken är det som får störst plats i 

sammanhanget. Det är just det generaliserandet jag ifrågasätter. Även om barn har samma diagnos 

innebär det inte alltid att de har samma behov. Förvirringen blir tydlig när jag jämför Svenaeus uttalande 

om att ett barn inte är sin diagnos med hans beskrivning av att just barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar behöver tydliga ramar och regler samt att de är beroende av trygghet i större grad 

än andra barn och att de inte kan lämnas utan vuxnas övervakning (Ibid., s. 332). Med eller utan diagnos 

har barn olika behov. Ett barn utan till exempel ADHD kan ha större behov av rutiner än ett barn med 

diagnos. Här tycker jag Svenaeus likt många andra drar slutsatser baserade på allmän (o)kunskap kring 

ADHD och själva individen glöms bort. Ett barn är inte sin diagnos och kan ha varierande behov precis 

som ett barn utan diagnos kan ha stora behov av sådant som är ”typiskt för dem med ADHD”.  

 

Svenaeus skriver vidare att ADHD är en komplex diagnos och de som har den har olika stora problem 

samtidigt som det kulturella och den miljö som barnen befinner sig i inte kan tas ur beräkningarna. 
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Exempelvis skriver han att dagens uppfostran kan påverka det stora antalet barn med ADHD-diagnos 

idag. Sättet vuxna tillrättavisar barn har förändrats över tid och även barns inflytande (Svenaeus 2016, s. 

327-329). Ett exempel på det svenska tillståndet kring uppfostran Svenaeus skriver ut är från en 

situation i en sandlåda där ett barn vill ha kakor, pappan ger barnet kakor som är trasiga vilket barnet 

högljutt protesterar mot. Pappan försöker resonera med barnet genom att förklara att kakorna smakar 

likadant ändå när mamman kommer till barnets räddning och förtydligar för pappan att barnet faktiskt 

sagt att han inte vill ha trasiga kakor (Ibid., s. 330). Kunskapen jag själv funnit under min pågående 

skrivprocess krockar med Svenaeus hypotes. ADHD-Center skriver i ett sammanfattande faktablad att 

”Genom tvillingstudier och adoptionsstudier har man i forskningen inte funnit belägg för att 

psykosociala faktorer som uppfostran eller brister i familjefunktion kan förklara uppkomsten av ADHD” 

(Stockholm Läns Landsting, u.å.). Det går med information om dessa studier lätt att avfärda resonemang 

gällande uppfostrans påverkan på antal med ADHD-diagnos, samtidigt finns det logiska skäl till att 

sådana resonemang existerar. Inom psykiatrin har det länge funnits skilda läror som påverkar hur 

psykiska symtom och behandlingen av dessa betraktas. Dels den naturvetenskapliga läran med biologisk 

inriktning, där det söks förklaringar till psykiska symptom i hjärnans biologi och behandlingar är av 

biologisk karaktär med exempelvis läkemedel. Dels det humanistiska perspektivet med psykodynamiska 

och psykoanalytiska synsätt på symptom, som exempelvis ogynnsam uppfostran, där olika former av 

terapi är lämpligast som behandling (Carlberg 2014, s.7).  

 

Min uppfattning är att uppfostran påverkar mycket gällande barns beteende men det behöver inte 

nödvändigtvis vara kopplat till ADHD för det. Jag anser att det är viktigt att göra distinktioner mellan 

funktionsnedsättningen och andra faktorer som skapar olika beteenden. Att barn inte får samma 

konsekventa vägledning och tillrättavisning kan i vissa fall skapa en ambivalent känsla hos barnet som 

till exempel kan uppvisas med problemskapande beteenden. Har barnet en funktionsnedsättning då eller 

är det problemskapande beteendet en följd av ogynnsam uppfostran? Edfelt lyfter ytterligare aspekt att 

ha i åtanke gällande uppfostran genom poängtera att barn idag spenderar en stor del av sin vakna tid på 

förskolan, vilket gör att ansvaret för uppfostran är delat mellan hemmet och förskolan (Edfelt 2015, s. 

49).   

 

Vad är det i Gretas, Max eller Majas handlande som ger vuxna tillräckligt med underlag för att 

underförstått ge dem en ”diagnosstämpel”? Och hur kan det vara enklare att sätta en diagnos på ett barn 

med till exempel koncentrationssvårigheter än att se just koncentrationssvårigheterna i sig? Det verkar 

som att så många problemskapande beteenden kopplas till diagnosen trots att det kan ha andra orsaker 

som otrygg anknytning eller stress. Det är för mig självklart att antalet barn med en diagnos, eller trolig 
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diagnos, ökar när alla problemskapande beteenden antas vara på grund av ADHD utan att det ens 

reflekteras kring andra faktorer. Det finns många synpunkter på vilka beteenden som inkluderas i 

diagnosen ADHD men vad innebär funktionsnedsättningen egentligen?  

 

6.5 ADHD - symptom  
Jag har inga tvivel på att ADHD är en riktig funktionsnedsättning som kan vara svår att leva med. 

Däremot uppfattar jag symptomen på och följderna av diagnosen som något vetenskapligt vaga och 

förvirrande, vilket kan vara en anledning till att beteenden av olika slag snabbt tolkas som anledning att 

starta en utredning. Min uppfattning att många avvikande beteenden förklaras med 

funktionsnedsättningen ADHD utan tillräcklig kunskap inom området grundas i att jag ofta hört 

uttalanden likt ”den där ungen måste ha någon bokstavskombination”. Därför är en förutsättning för att 

kunna reflektera vidare över de beteenden som Greta och Max uppvisar och som kopplas ihop med 

ADHD är att granska den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen och dess symptom. Jag har valt att 

se hur 1177 Vårdguiden, som är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och 

vård, beskriver diagnosen.  

 

Adhd märks på olika sätt hos olika personer. Du kan ha adhd om du har svårt att koncentrera dig och 

lätt blir störd i livliga miljöer. Du kan ha svårt att hålla ordning omkring dig och att få saker och ting 

gjorda. För att få veta om du har adhd behöver du först få en utredning. Om du har adhd finns 

mycket hjälp att få för att få vardagen att fungera bättre. (1177 Vårdguiden u.å.) 

 

Ovanstående är 1177 Vårdguidens sammanfattande information av ADHD. Den förvirring jag själv 

känner inför funktionsnedsättningen speglas i denna vaga första beskrivning. Det finns som tur är mer 

information att läsa på Vårdguidens hemsida. Först och främst ger namnet i sig en bra beskrivning av 

vad funktionsnedsättningen innebär: attention deficit (brist på uppmärksamhet) hyperactivity disorder 

(hyperaktivitets-störning). Olika varianter av ADHD beskrivs som beroende på vilka symptom individen 

har. Kombinerad,  som är den vanligaste varianten, då man har svårigheter med både impulsivitet, 

uppmärksamhet och överaktivitet. Huvudsakligen ouppmärksam, som kallas ADD och innebär 

svårigheter med koncentration och uppmärksamhet men inte lika mycket med överaktivitet eller 

impulsivitet. Slutligen presenteras varianten huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv, vilket ger svårigheter 

med överaktivitet och impulsivitet men inte samma svårighet med koncentration (1177 Vårdguiden 

u.å.). Vid fortsatt läsning beskrivs funktionsnedsättningen mer vetenskapligt genom förklaringen att 

ADHD beror på annorlunda funktioner i vissa delar av hjärnan. Det innebär mindre aktivitet i de av 

hjärnans delar som påverkar förmågan att själv styra bland annat sin uppmärksamhet, sina impulser och 
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reaktioner. Samtidigt erkänns att det inte är fullt känt vad ADHD beror på eftersom mycket av hjärnans 

funktioner fortfarande är ett mysterium. Något som dock är av stor vikt är signalsubstanser som 

dopamin och noradrenalin, vilka behövs för att olika signaler ska skickas till olika delar i hjärnan. Hos 

individer som har ADHD fungerar signalsubstanserna helt ”enkelt” annorlunda (Ibid., u.å.). Kan den 

erkända okunskapen av funktionsnedsättningen vara en av anledningarna till att olika avvikande 

beteenden tolkas som symptom?  

 

Symtom och tecken på att en person har ADHD är också i högsta grad varierande från person till person 

och kan innebära till exempel svårigheter med koncentration, att komma igång med uppgifter, struktur 

och att passa tider. Andra tecken kan vara ett stort behov av att röra på sig, ångest, sömnsvårigheter och 

stresskänslighet. För att bli diagnostiserad krävs att dessa svårigheter är återkommande i olika miljöer 

och i olika relationer. Detta är en liten del av en lång lista med kännetecken som i realiteten kan tillhöra 

både personer med och utan funktionsnedsättning. Det är egentligen inte konstigt att vart och vartannat 

oönskat beteende förklaras med ADHD. Det går med stor sannolikhet att hitta i listan med symptom. Jag 

befarar att det inte fästs särskilt stor vikt vid graden av ett barns svårigheter eller variationer i olika 

miljöer och relationer, som är det mest centrala vid diagnostisering. Mina kollegors attityd och 

förhållningssätt gentemot Greta och hennes svårigheter ser jag som ett bra exempel på försummelse av 

omgivningens påverkan. Varken jag eller mina kollegor har reflekterat över varför det är så märkbara 

skillnader i hennes beteende beroende på vilken pedagog som är närvarande.  

 

När Eriks pappa fick ett överraskande slag på kinden kan jag tänka mig att han uppfattade det som ett 

kraftigt avvikande beteende från Max sida. När det sedan fick en förklaring i att Max har ett sådant 

beteende tolkade kanske Eriks pappa det utifrån den kunskap han själv har kring ADHD och den brist på 

självkontroll som kan medfölja funktionsnedsättningen. En viktig brist i hans tolkning är att det, för att 

vara kännetecken på ADHD, krävs återkommande liknande beteende i olika miljöer, vilket han 

omöjligen har kunskap om. Som jag skriver i berättelsen har jag bevittnat flera situationer där Max haft 

olika problemskapande beteenden, så att hans svårigheter skulle kunna ha grund i en 

funktionsnedsättning är inte omöjligt. Jag anser emellertid att man tyvärr bör vara försiktig med ett 

sådant påstående i dagens samhälle eftersom alla aspekter i barnets omgivning inte alltid tas med i 

beräkningarna. Jag har egen erfarenhet av de blanketter pedagoger i förskolan ska fylla i när 

vårdnadshavare väljer att utreda ett barn för ADHD. Det finns inte utrymme att beskriva barnets 

svårigheter med egna ord utan svårigheterna (som är förutbestämda och upplistade) ska placeras in på en 

skala. Det är svårt som pedagog att kartlägga ett barns olika svårigheter i en blankett som är så 

opersonlig. Till exempel handlar en stor del av frågorna om förmågor gällande skolarbete, vilket inte 
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alls är relevant för ett förskolebarn rent utvecklingsmässigt. En annan problematisk aspekt är hur 

pedagoger kan ha helt olika uppfattningar om ett barn, som i fallet med Greta. Hade jag exempelvis fått i 

uppdrag att fylla i en sådan blankett för Greta hade den sett helt annorlunda ut jämfört med om min 

kollega Johanna skulle fyllt i den.  

 

Det är inte bara själva orsakerna till ADHD som är invecklat, även symptom och olika föreställningar 

om hur en person är om den har ADHD upplever jag väldigt relativt och med stora variationer. Det är 

således inte bara den neuropsykiatriska delen som är komplicerad och svårbegriplig utan även 

tolkningar, åsikter och fördomar omkring ADHD spretar åt vitt olika håll.    

 
6.6 ADHD-världen – komplicerat och omdebatterat  

När det gäller den neuropsykiatriska diagnosen ADHD upplever jag att det antingen är becksvart eller 

vitaste vitt. Antingen är det en högst svår funktionsnedsättning att leva med eller en superkraft, en 

neurobiologisk funktionsnedsättning eller en helt påhittad diagnos. Bortsett från olika tyckanden i 

samhället beror konstrasterna, som visats tidigare, på psykiatrins olika skolor med humanistiskt kontra 

naturvetenskapligt perspektiv. På Hjärnfondens hemsida står det att ”ADHD har neurobiologisk grund 

och påverkar hjärnans sätt att bearbeta information och reglera beteende”. Det redogörs även för nyare 

forskning med olika hjärnavbildningstekniker som visat att denna påverkan ligger i kommunikationen 

mellan hjärnans olika delar (Hjärnfonden u.å.). Det naturvetenskapliga perspektivet är ledande men blev 

synligt för mig först när jag var medveten om att dessa olika skolor inom psykiatrin existerar. ADHD är 

idag en välkänd och accepterad diagnos i vårt samhälle som ger större förståelse för de symtom som 

individer med diagnosen uppvisar. Samtidigt som funktionsnedsättningen är socialt accepterad så pågår 

det en ständig debatt om bland annat överdiagnostisering, medicinering och stämpeleffekt. Därför är det 

intressant, och ibland oroväckande, att ställa perspektivet att ADHD är en ytterst svår biologisk 

funktionsnedsättning men med möjligheten att vara en superkraft mot de forskare och psykologer som 

menar den totala motsatsen – allt är bara påhitt.  

 

På senare tid har det skrivits många böcker av personer som har diagnosen ADHD. Många har titlar som 

visar på att ADHD kan vara en stor tillgång. Georgios Karpathakis har skrivit boken Underbara ADHD: 

den svåra superkraften och är även grundare till organisationen Underbara ADHD som arbetar för att 

minska fördomar och tabun runt diagnosen genom bland annat utbildning och information (Underbara 

ADHD u.å.). Han har i flera år arbetat mot en mer positiv bild av diagnosen men berättar i en intervju 

hur han kan ha bidragit till en ”lite skev bild av adhd” (Dzedina 2018). Den bild Karpathakis syftar på är 

den positiva sidan av funktionsnedsättningen som bland annat innebär en drivkraft hos en person som 
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till exempel kan leda till stora framgångar i karriären. Karisma och förmågan att utmärka sig är en annan 

egenskap som jag själv reflekterat över om det kan vara en av de positiva sidorna med ADHD. Skulle 

det vara så att Max har ADHD är jag helt övertygad om att det är hans superkraft. Det Karpathakis är 

orolig för är att den positiva bilden har presenterats så starkt att alla de svårigheter diagnosen innebär 

fallit i skymundan, vilket gör att förståelsen för svårigheterna från omgivningen minskar.   

 

Den amerikanske barnläkaren och neurologen Fred A. Baughman Jr. är en av dem som anser att ADHD 

är en total bluff och ett rent bedrägeri från psykiatrins sida. Baughman har propagerat hur psykiatrin i 

samspel med läkemedelsindustrin uppfunnit diagnosen ADHD för att kunna sälja medicin för 

funktionsnedsättningen. Han, tillsammans med Craig Hovey, är författare till boken The ADHD Fraud: 

How Psychiatry Makes ”Patients” of Normal Children där han går hårt mot psykiatrin i U.S.A. En 

berättelse om fjortonåriga Matthew Smith utgör en känslofylld start i Baughmans bok. Det är en sorglig 

historia om hur Matthew som sexåring ansågs ha alldeles för mycket ”myror i byxorna” av lärare och 

vuxna i skolan. Han gav inte skolarbetet det engagemang som lärarna önskade och blev till slut, mot 

föräldrarnas vilja, satt på medicinen Ritalin mot ADHD. Det var medicinen som åtta år senare orsakade 

den hjärtattack som ledde till Matthews död (Baughman & Hovey 2006, s. 1–2). I ett vittnesmål till The 

House Education Committee, som är en organisation som arbetar med frågor gällande utbildning, sa 

Matthews pappa Larry att lärarna nästan skrivit ut medicinen innan de ens hunnit prata med någon 

läkare. Han beskrev även hur han och hans fru blev hotade med en anmälan till socialtjänsten om de inte 

medicinerade sin son (Ibid., s. 4). Föräldrarna vågade inte annat än att medicinera Matthew och tänkte 

inte mer på det när resultatet blev en mer fokuserad och resultatgivande pojke. Författarna menar dock 

att medicinen Ritalin och andra mediciner mot ADHD ger samma effekt på alla med sina 

amfetaminliknande substanser (Ibid., s. 5). Baughman och Hovey målar upp en så självklar bild av att 

allt är en bluff att jag inte kan låta bli att fundera och vilja läsa vidare, exempelvis med citat som detta: 
 

What happened to Matthew Smith and his parents is not an isolated case. There are approximately 6 

million children in the United States, and many more around the world, who have been diagnosed 

with, and drugged for, ADHD. ADHD has never been objectively identified in a single one of them, 

not one – and never will be. ADHD is not a disorder or a disease or a syndrome or a chemical 

imbalance of the brain, it is not over-diagnosed or under-diagnosed or misdiagnosed. It does not exist 

in 3% or 5% or 15% of the population. It is a 100% fraud. (Baughman & Hovey 2006, s. 9) 

 

Den bild som målas upp kring medicineringen av ADHD upplever jag som skrämmande men samtidigt 

håller jag mig kritisk mot kritiken som Baughman och Hovey skriver kring denna livsfarliga 
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medicinering. Detta eftersom flertal personer i min närhet äter medicinen, vilket gör att min inbyggda 

logik säger ”hur illa kan det vara om svenska läkare skriver ut medicinen?”. Min väg mot sanningen är 

snärjig, precis som detta avsnitts rubrik beskriver är ”ADHD-världen” komplicerad. Vårdguiden varken 

bekräftar eller dementerar det Baughman & Hovey beskrivit angående riskerna med medicinering men 

erkänner även där en okunskap. ”Det är inte helt känt hur centralstimulerande läkemedel verkar vid 

adhd, men det påverkar mängden av signalämnena dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det gör att du 

lättare kan koncentrera dig och att du känner dig lugnare och mindre rastlös.” (1177 Vårdguiden u.å.). 

Skulle jag ge mitt barn medicin vars effekter beskrivs som ”inte helt kända”? Inte en chans. Vidare 

söker jag svar genom FASS, som är en databas med information om läkemedel, substanser och 

sjukdomar. De mycket vanliga (fler än 1 av 10 användare) och vanliga (upp till 1 av 10 användare) 

biverkningar som medicinen Ritalin har enligt dess bipacksedel inkluderar minskad aptit, huvudvärk, 

sömnsvårigheter och panikattacker. De mycket sällsynta biverkningarna (upp till 1 av 10 000 användare) 

inkluderar, i enighet med Baughman och Hoveys berättelser, hjärtinfarkt, muskelkramper, 

självmordsförsök och plötslig död (FASS, u.å.). Med denna information blir det ännu mer ologiskt för 

mig hur det kan vara lättare att sätta en ADHD-diagnos på ett barn än att först undersöka andra orsaker 

till svårigheterna. Det ska dock finnas med i beräkningarna att Ritalin är en av flera olika mediciner mot 

ADHD. De andra har eventuellt inte samma biverkningar men i denna uppsats kommer jag inte 

undersöka de andra medicinerna närmare. Ritalinens biverkningar räcker för att jag ska ställa mig kritisk 

mot medicinering, men syftet med diskussionen kring medicinen i denna uppsats är främst att illustrera 

den förvirring och osäkerhet som finns kring diagnosen för att betona vikten av eftertänksamhet vid 

diagnostisering.   

 

En formell diagnos har andra funktioner än medicinering. Mina egna erfarenheter inom förskolan är att 

en diagnos ger barnet större förståelse och stöd genom yttre resurser. Jag ser liknelser med det svenska 

systemet för ”barn i behov av stöd” och Baughmans och Hoveys skildrande gällande det önskade 

diagnostiserandet av ADHD för att hjälpa barn att klara av miljön i skolan och förskolan. De upplyser 

om U.S.A.s tilltro till medicinering för att ge barn i förskola och skola det stöd de behöver medan jag 

upplever att vi i Sverige har mer tilltro till det relationella genom att till exempel anställa extra personal 

för att ge barnet stöd – åtminstone i förskolan. Problemet är att det behövs ofta en formell diagnos för att 

förskolan och skolan ska skaffa de resurser barnet kan behöva, något jag återkommer till i avsnittet 

”Diagnosens kraft”. Det gör att det inte är lika lätt för barn som har svårigheterna men inte en formell 

diagnos att få stöd. Gemensamt för medicineringen och verksamhetsstöd i form av en resursperson är att 

det är barnet som ska anpassas och förändras för att klara av miljön i skolan och förskolan.  
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Min ståndpunkt står fast, trots funderingar och reflektion efter denna läsning, baserat på egna 

erfarenheter av flertalet personer i min omgivning som har diagnosen ADHD. Jag har bevittnat 

svårigheterna med egna ögon och har inga tvivel om att ADHD är en svår funktionsnedsättning och 

skapar problem hos de individer som till följd av den till exempel har svårt att kontrollera impulser. 

Baughman och Hovey (2006, s. 20) menar att barn har svårigheter, och vill inte förminska det, men att 

alla typiska tecken för funktionsnedsättningen ADHD egentligen har andra orsaker. Det jag misstänker 

är att många, men långt ifrån alla, problemskapande beteenden antas vara på grund av ADHD och att det 

kan leda till både formell och oformell överdiagnostisering. Jag kan inte låta bli att se likheter mellan 

Max, Greta och Matthew. Max och Greta har precis som Matthew ”myror i byxorna” och många vill 

sätta en diagnos på dem. Inget av dessa barn behöver ha den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen, 

eller så har/hade de den alla tre. Problemet är dels att symptomen är så diffusa att vem som helst skulle 

kunna ha ADHD, dels att det nästan krävs en diagnos för att kunna ge barnet stöd. Ett ytterligare 

dilemma är att det ibland fokuseras så mycket på att barnet ska få en diagnos att arbetet efter att 

diagnosen är fastställd glöms bort. Min förhoppning är att det i framtiden ska finnas ett bredare och mer 

mångsidigt perspektiv på fenomenet, det vill säga en förståelse för att ADHD existerar men att det finns 

andra orsaker som skapar samma svårigheter. 

 
6.7 Tänk om... det finns andra anledningar barns avvikande beteenden  

Föregående avsnitt visar på två helt olika perspektiv på funktionsnedsättningen ADHD varpå min bild 

av diagnosen är att den existerar men att det med fördel kan ordas, och även forskas, mer om den. Det 

finns många svävande resonemang kring symptom och orsaker, vilket skapar stort utrymme för egna 

tolkningar. Det jag upplevt i bland annat situationerna med Max och Greta är att det nästan önskas en 

diagnos på ”det utmanande barnet”. Dels som förklaring på beteenden, dels som ett steg för en 

institution som förskolan mot yttre resurser för att stödja barnet. Min fundering är om det verkligen 

alltid handlar om ADHD eller om det kan finnas andra bakomliggande orsaker. Det finns belägg för att 

faktorer som till exempel stress och trauma kan ge samma symptom som ADHD. I denna text fokuserar 

jag på faktorerna anknytning, personlighet och relationer samt en osund omgivande miljö för att ge en 

mer nyanserad och öppen syn på det som kallas ”avvikande”.    

 

Gör man ett försök att ändra perspektiv och istället för att se det problemskapande beteendet som ett 

problem, försöka se vad det är som skapar beteendet kan det leda till upptäckter av något som barnet 

mår dåligt av. Edfelt beskriver ”sunda problemskapande beteenden” som barns uttryck när det befinner 

sig i en dålig miljö (Edfelt 2015, s. 162). Är pedagoger i förskolan för snabba med att koppla beteendet 

till en funktionsnedsättning blir risken att de missar de varningssignaler som barnet skickar ut. En osund 
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miljö kan innebära en där barnet inte blir sedd, kanske på grund av stora barngrupper, eller inte känner 

sig omtyckt. Jag kan inte låta bli att fundera på hur det hade blivit annorlunda för Max om hans beteende 

hade tolkats som ett uttryck för att något var fel istället för att han har brister. Hade jag kunnat bidra 

med det perspektivet hade kanske synen på Max hade blivit annorlunda även i andra situationer.   

 
6.7.1 Anknytning 
Anknytningsteorin grundades av John Bowlby och innebär att ett barns förälder/vårdare har en 

avgörande roll för hur barnet utvecklas. Olika relationer mellan barn och förälder skapar olika 

anknytningsmönster; trygg, otrygg/ambivalent och otrygg/undvikande anknytning (Bowlby 

1994/2010, s. 149-155). Bowlbys medarbetare Mary Ainsworth delade in de olika 

anknytningsmönstren i A, B och C. B-mönstret är den trygga anknytningen som inkluderar cirka 

60 procent av barn i västvärlden. Med denna typ av anknytning har barnet en hälsosam balans 

mellan utforskande och anknytning. Det vill utforska världen men behöver ibland återgå till sin 

förälder för att ”tanka” trygghet. A-mönstret är den otryggt undvikande anknytningen som innebär 

en ”minimerande strategi” (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 193). Barnet bortser från 

sina anknytningsbehov eftersom det har erfarenheter av att anknytningspersonen inte kan bemöta 

närheten. C-mönstret, den otrygga motspänstiga/ambivalenta anknytningen, medför en 

anknytningsperson som är ”tillgänglig men otillräcklig” (Ibid., s. 194). Barnet kan då inte lita på 

att föräldern finns till för att möta behov och blir istället klängig och vill inte utforska världen 

runtomkring.  

 

Genom ytterligare forskning har ännu ett, för forskare förvirrande, otryggt anknytningsmönster 

kartlagts och benämnts desorienterad anknytning eller D-anknytning (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009, s. 195). Barnets beteende och anknytningsmönster har då varit för inkonsekvent 

för att kunna ses som en samlad strategi. Detta anknytningsmönster utan strategi och med 

avsaknad av mönster ses som den allvarligaste formen av otrygg anknytning.  

 

Vad kan en otrygg anknytning då innebära och varför är det relevant i den här uppsatsen? ” […] 

organiserad otrygg anknytning kan vara en riskfaktor för senare känslomässiga problem, och D-

anknytning en allvarlig riskfaktor för olika former av psykopatalogi” (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009, s. 199). Otrygg anknytning och D-anknytning kan leda till svårigheter av olika 

slag som kan visa sig i form av till exempel aggression eller oförmåga att kontrollera impulser. 

Eventuellt skulle kunskap om denna otrygga anknytning skapa fler perspektiv kring Max 

handlande från oss vuxna. Jag valde att undersöka anknytningsteorin på grund av att Max under 
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uppväxten haft en komplicerad och ostabil relation till båda sina föräldrar, något jag inte har 

ingående vetskap om, vilket enligt anknytningsteorin skulle kunna vara en anledning till hans 

bristande självkontroll.    

 

Anknytningsteorin betraktar benägenheten att knyta intima känslomässiga band till särskilda 

individer som en grundläggande komponent i människans natur; närvarande som en grodd redan hos 

den nyfödda finns den kvar i livet igenom till ålderdomen. (Bowlby 1994/2010, s. 146) 

 

Det anknytningsmönster ett barn utvecklat har sedan en benägenhet att finnas kvar genom livet 

(Bowlby 1994/2010, s. 152). Har ett barn utvecklat en otrygg anknytning under spädbarnstiden är 

det mycket möjligt att det under åren i förskolan och skolan ses som ett ”jobbigt barn” med olika 

utmanande beteenden. Rutiner och liknande arbetssätt som kännetecknar stöd för individer med 

ADHD fungerar bra på många olika barn. Men med ett mer individuellt perspektiv skulle ett 

arbetssätt gentemot ett barn med otryggt anknytningsmönster även kunna fokusera på relationer 

och trygghet på en mer personlig nivå. 

 
6.7.2 Personligheter och relationer 
En annan faktor som kan tolkas som symptom på ADHD är olika personligheter. Till personligheten hör 

temperament, vilket kan ha framstående variationer hos olika personer. Temperament har delats i: lätt, 

svår och svåruppvärmt (Edfelt 2015, s. 32). De barn som har svårt temperament kan vara svåra att trösta, 

vara mer frustrerade och ha svårigheter att hitta en balans för sina uttryck och barn som har 

svåruppvärmt temperament är ofta mer försiktiga och behöver mer tid på sig i nya situationer (Ibid., s. 

32). När jag läser uppdelningen av olika temperament blir det tydligt för mig att många beteenden kan 

skapas ur barnens olika temperament. Max skulle kunna vara ett exempel på ett barn med svårt 

temperament. Slaget mot Eriks pappa kan ses som en missbedömning i hans val av uttryck han skulle 

använda för att uttrycka sitt behov. Även de barn jag mött som skapat oro genom att vara mycket blyga 

och försiktiga skulle ha fördel av en förståelse för att det kan ha med personlighet och temperament att 

göra.   

 

Genom min egen uppväxt och även på senare år har jag själv många gånger fått frågan ”Har du ADHD 

eller?”. Min personlighet inkluderar ”symptom” som koncentrationssvårigheter, ”myror i byxorna” och 

svårigheter att hålla kvar en tanke i huvudet. Jag har inte ADHD, vad jag vet, och har aldrig ens funderat 

på att utredas. Precis som Max värderar jag mitt personliga utrymme men till skillnad från honom har 

jag lärt mig hantera andra människors eventuella oväntade närmanden på andra sätt. Jag smäller inte ofta 
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till någon på käften om jag blir överraskad utan har andra strategier för att undvika obehag, som att 

kroppsligt bibehålla ett bekvämt avstånd eller rikta allt mitt fokus på något specifikt i närheten. Jag 

skulle säkert även som Greta kunna glömma bort att det är en bilväg i närheten om något annat har mitt 

fokus. För mig gör det ingenting att folk tolkar mina egenskaper som symtom på en 

funktionsnedsättning. Däremot anser jag att jag inte ska behöva förklara de egenskaper jag äger som 

kanske inte passar i alla situationer. Jag har dessutom själv makten att ”stämpla” mig själv. Jag anser att 

mina egenskaper tillhör min personlighet men för barnen blir det upp till de vuxna i omgivningen att 

avgöra om en utredning krävs. Sätts det sedan en diagnos är det ofta förutbestämt vad barnet då behöver.  

 

Kanske är det just på grund av mina egna egenskaper som jag själv har ett stort tålamod när det kommer 

till andras egenskaper som avviker från normen. De tolkningar jag själv gör av andras beteenden är 

sällan kopplade till någon funktionsnedsättning. Det kan vara en av anledningarna till att jag ofta har 

bättre relationer till ”utmanande barn” än mina kollegor. Relationer är ytterligare en aspekt jag anser att 

pedagoger i förskolan bör ta hänsyn till. Vi har olika personligheter och olika relationer till varandra, 

därav även olika utmaningar. Människan lägger stort värde i hur hon uppfattas av andra och får hon 

välja umgås hon helst med personer hon själv gillar. I vissa fall går inte det, exempelvis i förskolan. 

Barn kan inte välja vilka pedagoger de ska umgås med hela dagen och vise versa (Edfelt 2015, s. 44). 

När det uppstår en negativ relation mellan ett barn och en vuxen kan det leda till en negativ spiral som 

den vuxne ansvarar för att bryta genom att förändra sin syn på barnet (Ibid., s. 45). Det är ur sådana 

situationer jag upplever att barnet ”stämplas” istället för att den vuxne tar sitt ansvar och bryter den 

negativa spiralen. Det leder till att den negativa relationen fortsätter, som i framförallt Gretas fall. I 

Fighter-relationen: barns kamp med vuxna beskrivs en liknande komplicerad relation mellan barn och 

vuxna som där kallas ”fighter-relation”. Barn i en ”fighter-relation” kan uppvisa olika beteenden, som 

gärna kopplas till ADHD. Jørgensen och Schreiner beskriver att ett vanligt scenario är att mycket av 

personalens tid på förskolor eller daghem går åt att lösa konflikter, hantera och förhindra störande 

handlingar barnet sysslar med (Jørgensen & Schreiner 2001, s. 16). Barnet som existerar i en sådan 

relation målas ofta upp som ett ”utmanande” och ”jobbigt” barn och har till följd av sina handlingar ofta 

svåra relationer till de andra barnen (Ibid., s. 17). Förskollärare och övrig personal kan i dessa lägen 

missa att se sin egen roll i situationen och därför förklara barnets beteende med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Nohrstedt 2002). Problemet läggs återigen på barnet istället för att pedagoger och 

andra vuxna försöker se vad i den omgivande miljön som kan skapa beteendet.  
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6.8 Att se beteenden och svårigheterna utan fördomar 
Genomgående i hela uppsatsen har jag förmedlat min uppfattning av hur snabbt problemskapande 

beteenden kopplas till en funktionsnedsättning. Vad skulle hända om man i förskolan och skolan skulle 

vända på det och först se de problemskapande beteendena ur andra perspektiv innan de anses vara 

följder av en funktionsnedsättning?  

 

Det finns en uppsjö med olika förmågor, egenskaper och beteenden hos barn som uppfattas som 

negativa och problemskapande. Flera av dessa beteenden är typiska tecken på till exempel ADHD, 

vilket gör att det med enkelhet kan tolkas som att barnet har en funktionsnedsättning. Det jag vill 

uppmärksamma är att det finns fördelar med att söka förståelse och skapa en uppfattning av 

problemskapande beteenden utan förutfattade meningar. Edfelt beskriver olika beteenden och förmågor 

med ett, för mig, upplyftande perspektiv utan fokus på funktionsnedsättningar eller brister. De framställs 

som normala och en del av människans naturliga olikheter.  

 

Ett exempel på egenskaper som lättvindigt kopplas till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

aktivitet och impulsivitet, som många pedagoger jag mött ser som ett starkt tecken på framförallt 

ADHD. Alla barn har olika aktivitetsgrad och behöver därför stöd och övning för att lära sig anpassa sin 

aktivitet eller passivitet, vilket förklarar varför varierande aktiviteter i förskolan har stor betydelse 

(Edfelt 2015, s. 97). Överaktiva barn sticker ut mer än passiva barn vilket leder till att det vanligtvis är 

de överaktiva barnen uppfattas, och ibland uttrycks, som ”problem” trots att det innebär svårigheter för 

bägge kategorierna. Ett förhållningssätt gentemot dessa barn kan antingen innebära en oformell 

”diagnos-stämpel” och många suckar från pedagoger eller ett relationellt synsätt, det vill säga insikt i 

den omgivande miljöns inverkan, förståelse och med en pedagogisk strategi (Ibid., s. 98). Det kan vara 

svårt för pedagoger i förskolan att anamma ett gemensamt förhållningssätt gentemot de ”utmanande” 

barnen, men finns viljan att försöka ger det större utdelning för både barn och vuxna än att först försöka 

få barnet diagnostiserat. Edfelt ger ett exempel på ett strukturerat pedagogiskt arbetssätt med ett 

överaktivt barn, vars ”problemskapande beteenden” förverkligas på olika sätt, genom till exempel att 

förstöra för andra, bråka, bli arg och slåss. När detta barns beteende skapade rädsla hos de andra barnen 

anställdes en resurspedagog som möjliggjorde ett rullande schema där pedagogerna turades om att ge 

honom stöd i olika aktiviteter och situationer (Ibid., s. 96). Stödinsatser likt de i exemplet har jag tyvärr 

aldrig upplevt utan att ett barn har en formell diagnos.  

 

Uppmärksamhet är ett annat exempel på en förmåga med stora variationer, som vid barns avsaknad eller 

brist på gärna förklaras med en funktionsnedsättning. Redan från födseln har vi förmågan att 
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uppmärksamma vår omgivning, som då mest handlar om att uppmärksamma ansikten som en del av den 

metod som används för att tillfredsställda olika behov. I takt med barnets utveckling växer även 

omgivningen och gör nya saker tillgängliga att uppmärksammas. Variationer i denna förmåga kan man 

se hos både vuxna och barn som till exempel mannen på tunnelbanan som kan läsa en bok utan att bli 

störd av omgivningen eller flickan som blir distraherad av en fjäril och glömmer att uppmärksamma 

bilvägen. Uppmärksamhet är, enligt Edfelt (2015, s. 102-103), grunden för lärande. Vilket kan vara 

anledningen till att barn som har svårigheter med att styra sin uppmärksamhet oroar oss vuxna. Innan 

det görs kopplingar mellan uppmärksamhetssvårigheter och en funktionsnedsättning bör det reflekteras 

över vilken fantastisk och komplex förmåga det är. Jag kan inte ens räkna alla de gånger jag själv eller 

mina medmänniskor ”tappat tråden” i ett samtal som följd av att uppmärksamheten riktades mot något 

annat än vad som var meningen. Vi är omgivna av mängder med olika företeelser, händelser, dofter, ljus 

och andra fenomen som konstant vill ha vår uppmärksamhet.  

 

6.9 Diagnosens kraft 
Att diagnostisera ett barn med ADHD är en komplicerad process. Som beskrivits tidigare är listan på 

symptom lång. Det finns, trots mycket forskning, idag inget test som kan visa att en person faktiskt har 

ADHD utan det diagnostiseras genom subjektiva tolkningar och bedömningar av de läkare eller 

psykologer som barnet möter. Det krävs också ett gott samarbeta mellan lärare, föräldrar och specialister 

som ofta har olika uppfattningar och åsikter kring barnets beteende och hälsa (Iudici et al. 2013, s. 507). 

Det är inte lätt att få en formell diagnos men det är desto lättare att få en informell ”diagnos-stämpel”.     

 

Jag vill först understryka att om en person har någon funktionsnedsättning är det självklart oumbärligt 

med en diagnos som leder till mer stöd, förståelse och kunskap. Jag är inte emot diagnoser i sig. Med det 

sagt vill jag visa på diagnosens betydelse för det ”utmanande” barnet och den komplexitet som en 

diagnos, eller önskan om en diagnos, kan innebära. Det görs enklast genom ytterligare en egenupplevd 

situation där jag och en kollega skulle fylla i ett bedömningsunderlag för ett barn som skulle utredas för 

ADHD. Vi hade mycket skilda uppfattningar om barnet och ville svara helt olika på flera av frågorna i 

formuläret, vilket jag visade tidigare, är väldigt fyrkantigt och saknar individperspektiv. Vid ett samtal 

med barnets föräldrar förklarade vi hur olika åsikter vi hade. Vi planerade att ta ett steg tillbaka och med 

frågorna i bakhuvudet återgå till att observera barnet så objektivt som möjligt och blev båda två 

förvånade när föräldrarna bad oss överdriva barnets svårigheter. Anledningen till föräldrarnas önskan 

var att de ansåg att barnet var i behov av stöd och utan en diagnos skulle det aldrig få det stödet. Nordin-

Hultman (2008, s. 44) hänvisar till en studie som visat att skolan inte kan göra så mycket för att ge 

barnet det stöd det behöver om inte barnet får en diagnos. Samma inställning har jag erfarit inom 
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förskolan. En diagnos är ibland att föredra eftersom det dels innebär verksamhetsstöd som kan användas 

i form av till exempel utbildning eller extra personal, dels eftersom barnets svårigheter då ”förklarats” 

och först då verkar personal kunna starta ett stödjande arbetssätt. Det är i verkligheten, som visats 

tidigare, svårare att få stöd utan en formell diagnos trots att det i skollagen står:  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 
som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges 
sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 
stödinsatserna. (Riksdagen, u.å.) 

Det ska, enligt lag, inte behövas en diagnos för att ett barn ska få stöd. Trots det har jag många gånger 

upplevt att barnet i behov av stöd utan en diagnos är utelämnat till pedagogernas vilja och engagemang. 

Jag finner det intressant och i linje med synen på de kompetenta barnen att lagen menar att även ett barn 

kan uttrycka antingen det egna eller ett annat barns behov av stöd och det ska, precis som om personal 

eller vårdnadshavare uttrycker detsamma, leda till utformning av stödinsatser för barnet.  

 

Trots det positiva en diagnos ger i form av stödjande arbetssätt och resurser av olika slag kan den i sig 

själv verka repressivt. Diagnosstämpeln påverkar barnets identitetsskapande i den mening att både 

förväntningar och bemötanden kan komma att förändras. Den förändringen ändrar hur barnet ser på sig 

själv. Exempelvis kan barn som medicineras för ADHD se framsteg som skapade av medicinen och inte 

av dem själva och misslyckanden kan ses som funktionsnedsättningens seger. ADHD ´n var helt enkelt 

starkare än dem själva (Iudici et al. 2013, s. 509). Det är inte bara barnet självt som plötsligt placerar sig 

själv under sin diagnos, även omgivningen tenderar sätta barnet i det fack där alla med ADHD hamnar. 

Det skapas förutfattade meningar om vad som kännetecknar dessa barn och hur man bäst arbetar med 

dem. Individen hamnar i skuggan av sin egen diagnos och ”objektiva lösningar söks på subjektiva 

problem” (Lutz 2006, s. 71). Skulle vi i förskolan vända på det och lägga resurser i form av personal, tid 

och tålamod på barn med svårigheter innan barnet ska utredas och få en diagnos kanske det skulle leda 

till fler hälsosamma, glada och energiska barn och färre ADHD-diagnoser.  

 

7. Slutord 
”Avvikande”, ”problemskapande” eller ”oroande” beteenden har alla något gemensamt: det påverkar oss 

pedagoger i förskolan, vilket är skäligt. Vi vill hjälpa barnen. Däremot finns det för stort 

tolkningsutrymme och ofta för lite kunskap och resurser, vilket gör kopplingen till ADHD så enkel. Det 

finns i förskolan en inbillning om att en ADHD-diagnos automatiskt leder till stödinsatser för barnet, 



32 
 

men det är inte fullt så enkelt. Det viktigaste jag vill förmedla är att ett barns eventuella 

problemskapande beteenden kan ha en mängd olika orsaker, oavsett om barnet har en 

funktionsnedsättning eller inte. Min förhoppning är att vi pedagoger i förskolan med mer kunskap och 

större perspektiv ska kunna se och möta ett barn i svårigheter utan ”fördomar” och egna tolkningar av 

att svårigheterna är följder av en funktionsnedsättning.    

 

Greta och Max är två av många utmanande barn jag har mött, och jag vet att jag kommer möta många 

fler, som jag känt att jag har en mindre komplicerad relation till än många av mina kollegor. Jag har ofta 

känt att barn blir orättvist stämplade som ”problemskapare”. Med min nya fördjupade kunskap om barns 

utmanande och problemskapande beteenden kan jag åtminstone göra försök att hjälpa mina kollegor att 

bredda synen på dessa barn. Det pedagogiska förhållningssätt jag siktar mot är ett där problem ses här 

och nu, inte i relation till någon funktionsnedsättning i första hand och egentligen inte heller till någon 

annan bakomliggande orsak. Jag kommer arbeta mot att pedagoger förhåller sig likadant gentemot 

problemskapande beteenden som mot konflikter eller andra ”normala” problem.  

 

Jag förväntade mig inte att få svar på alla frågor eller hitta en lösning på dilemmat genom den här 

uppsatsen, vilket jag heller inte fått. Resultatet av min undersökning har istället visat på vikten av att 

söka kunskap och förståelse med en flexibel och öppen inställning mot det faktum att en fråga oftast har 

fler än ett svar. Jag har till exempel inte tidigare ifrågasatt vad avvikande beteende egentligen innebär, 

istället har jag haft en omedveten uppfattning som med reflektion och nya infallsvinklar 

problematiserats. För att svara på en fråga uppkommer ofta nya frågor, något som jag lärt mig att inte 

bara acceptera utan ta vara på för att vidga förståelsen för frågan i samma utsträckning som svaret.  

 

Det har varit många ”Aha-upplevelser” under min skrivprocess, kanske främst genom insikten av 

språkets betydelse. Jag har aldrig tidigare reflekterat över hur små skillnader i hur jag uttrycker mig kan 

göra stora skillnader för mina medmänniskors tolkningar och vise versa. Många begrepp används 

dagligen av pedagoger i förskolan utan hänsyn till att olika tolkningar av samma begrepp kan ge 

negativa konsekvenser som försvårar arbetet gentemot barnen. Eventuellt hade jag och Lisa kunnat ge 

ytterligare aspekter på Max handlande, och på så sätt hindrat Eriks pappa från att göra en så snabb 

tolkning för att försöka få även honom att se Max svårigheter i situationen utan direkt koppling till en 

funktionsnedsättning. Genom insikt i hur tolkningar påverkar både hur vi uppfattar olika fenomen kan 

det synliggöras hur även barns handlande tolkas på olika sätt. Om jag exempelvis ryter ”vad?!” när 

någon bara knackar mig på ryggen kan det tolkas som att jag antingen är en otrevlig person eller 

befinner mig i en stressig situation, på samma sätt kan också ett barns handlande tolkas på olika sätt. 
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Hade Max handlande istället tolkats som att han hade det svårt där i stunden hade jag inte haft detta 

dilemma. Ett försök att mötas utan förförstådda tolkningar ger både barn och vuxna större möjligheter 

att förstå varandra.  

 

Metoden jag använt i denna uppsats har gett mig både faktakunskap och något större än så i förståelse 

för olika perspektiv av ett visst ämne. Essäskrivande är en process mot såväl personlig som professionell 

utveckling. Den kunskap jag uppnått handlar mer om reell förståelse för vetenskaplig teori och kunskap 

som är direkt kopplat till mitt egenupplevda dilemma. I motsats till faktakunskap är denna kunskap inte 

knuten till ett visst ämne, det handlar mer om kunskapsutveckling kring hur jag hanterar, tolkar och 

implementerar olika situationer och ny faktakunskap i min kontinuerliga utveckling. Den hermeneutiska 

ansatsen i uppsatsen har bidragit till en nyfunnen insikt och medvetenhet kring tolkningar och 

förhållningssätt. Den medvetenheten tillsammans med förmågan att se situationer ur olika perspektiv är 

en grundsten i min professionella utveckling, vare sig det handlar om utmanande barn eller konflikter i 

arbetslaget. Med en kontinuerlig strävan mot större perspektivrikedom öppnas möjligheter att mötas 

utan fördomar. Under skrivandets gång har det varit som att pusselbit efter pusselbit lagts och till slut 

skapat en helhet där avbildningen börjar bli synlig. Det fascinerande med ett pussel av den här sorten är 

att det inte finns något slut. Jag kan hela tiden bygga på med fler pusselbitar och hela tiden kan nya 

motiv och utsmyckningar uppenbara sig. 
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