
❙ ❙  Finns det risk att jag som specialist
blir medskapare till att rådande sam-
hällsidéer konserveras? Jag som expert
uttalar mig om andras beteenden och
namnger dessa med vetenskapliga ter-
mer. Diagnosen blir sanningar om en in-
divid. De miljöfaktorer som påverkar in-
dividen behöver inte alltid ifrågasättas
eller förändras. Då tänker jag på skol-
miljön och de överkrav som ställs på
barns förmågor där. 

I dessa tider, då vi alla måste spara,
har vi på barn- och ungdomspsykiatriska
enheter i hela landet noterat en ökad ef-
terfrågan på neuropsykiatriska diagno-
ser på barn som inte fungerar i skolan.
Föräldrarnas egen röst eller lärarnas kla-
gan om dålig arbetsmiljö för både barn
och lärare hörsammas inte. Man söker
sjukvården för att få expertutlåtande om
att barnet har särskilda behov och där-
med rätt till individualiserad studiegång. 

Kropp och sinne går inte att separera
Kropp och sinne (mind) är ett system
som inte går att separera. Kroppsstruk-
tur, beteende och tankar hänger sam-
man. När en av dessa delar förändras så
förändras de två andra. Våra tankar och
handlingar påverkar i sin tur andras tan-
kar och handlingar. 

När ett barn har fått en bokstavsdia-
gnos (ADD/ADHD/ DAMP; alltså olika
benämningar för en uppmärksamhets-
störning), som underlättar för föräldrar
och skola att bemöta barnet, så förändras
relationerna. Barnet får ett annorlunda
bemötande och dess eget beteende mo-
difieras därefter. Men hur går det med

barnets självbild? Dess tankar om sig
själv? Före diagnosen var kanske barnet
omtalat som ett elakt och besvärligt barn
i mångas ögon.

Efter att ha fått en diagnos blir barnet
kanske betraktat som en person som be-
höver särskilt stöd och förståelse på
grund av ett handikapp. 

Men hur kommer det sig att den för-
ståelsen inte kunde uppstå utan en så
klumpig metod som diagnossättande en-
ligt särskilda diagnosmallar? 

En funktionssvårighet som innebär
att någon har en annorlunda inlär-
ningsstil – såsom koncentrationssvårig-
heter, minnesstörningar, impulsivt sätt
att förhålla sig till omvärlden och svå-
righeter att sitta still –  beskrivs nu som
ett handikapp.

Föräldrar tror att barnet är psykopatiskt 
De senaste åren har jag träffat föräldrar
som är övertygade om att deras barn
(barn i åldrarna 5 år till 7–8 år) är psyko-
patiska. De upplever att deras barn sak-
nar empati. De målar upp skräckscenari-
er, där deras barn som vuxna kommer att
vara förlorade. Varifrån kommer denna
rädsla? 

Barnen har symtom med oro och svå-
righeter att anpassa sig till gängse nor-
mer. De är olydiga, de snattar, ljuger, de
är i ständigt bråk med jämnåriga. De
lyssnar inte på vuxna. De är impulsiva.
Föräldrarna känner sig maktlösa. De fa-
sar för hur det skall gå när barnen kom-
mer in i puberteten. 

Föräldrarna har sett program på teve
om psykopati och de har läst i tidningen
om att forskningen har noterat att barn
med ADD/ADHD/DAMP löper en ökad
risk att utveckla asocialt beteende, kri-
minalitet och svåra psykiska störningar
som vuxna. Anhöriga och lärare spär på
oron. De bekräftar föräldrarnas rädslor

och menar att barnet visar alla tecken på
psykopatiskt beteende eller allvarlig
mytomani. Vad händer med relationen
mellan barn och föräldrar om föräldrar-
na ger upp hoppet om att deras barn kan
utvecklas positivt? 

Rädslorna färgar vår iakttagelseför-
måga. De vuxna ser endast sådana bete-
enden som bekräftar denna av känslan
färgade verklighet. Forskningen bekräf-
tar att det skräckscenario de målar upp
för sig är möjligt, kanske till och med
sannolikt, åtminstone för barn med neu-
ropsykiatriska symtom som inte blivit
diagnostiserade i unga år. 

Vad krävs för att förändra barnens villkor?
Frågan är om bara diagnostik och en
strukturerad tillvaro är tillräckligt för att
förändra vilkoren för dessa barn? Om nu
hela detta resonemang – om hur vi skall
förstå det problem som barnet har – är en
i språket konstruerad verklighet, vad
skulle då hända med vårt samhällsklimat
om vi förde andra resonemang om dessa
problembarn? 

Hur skulle vi handla om vi i språket
var överens om att pojken med koncent-
rationssvårigheter egentligen är en pojke
som är snabb i tanken, fantasifull och
kreativ och full av energi, och som var-
ken har tid eller fallenhet för att fundera
innan han handlar, och som behöver en
skolmiljö som utvecklar hans speciella
begåvning? ‘Skulle vi då med lust och
glädje möta denna pojke på hans första
skoldag, för att tillsammans med honom
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Granska och diagnostisera 
även barns offentliga miljö
I stället för att kräva diagnoser för att barn skall få stöd i skolan borde
vi tillsammans skapa en skola som tar hänsyn till att vi alla är olika
med olika förmågor och olika behov. Vi borde tillsammans skapa en
skola där individen får utveckla sina förmågor, och där individen får
både förståelse och träning i det som han/hon är svag i. I framtidens
skola borde det också vara självklart att man lär ut hur barnet kan
kompensera sina svagheter. Vi måste ha råd med en skola som kan
skapa individuella program för vars och ens olikheter oavsett vad vi
kallar svårigheten.
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Kan det vara så att detta
ökade behov av att få veten-
skapliga och medicinska
förklaringsmodeller till
barns beteende egentligen
speglar den frustration och
stress som vår nuvarande
samhällsstruktur skapar?
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utforska hans specifika talanger? Skulle
han sedan kunna gå in i vuxenvärlden
med självkänslan i behåll och utan ökad
risk för kriminalitet eller psykisk stör-
ning? 

I denna framtida skola skulle det vara
självklart att alla är olika. Där skulle man
i glädje och nyfikenhet utforska allas
olika inlärningsstilar. Både vuxna och
barn skulle tillsammans lära sig förstå
hur till exempel minnet, koncentratio-
nen och den sociala förmågan fungerar.
Man skulle utgå ifrån att man kan kom-
pensera svårigheter som man har, och
barnen skulle uppmuntras i att använda
sina unika intressen och begåvningar i
inlärningssituationen. 

Diagnostiserandets fördelar–nackdelar
Jag önskar med detta inlägg att vi fort-
sätter att reflektera öppet om diagnosti-
serandets fördelar och nackdelar. Det
vore tråkigt om vi stannar upp vid att en-
dast diskutera huruvida det finns biolo-
giska olikheter i centrala nervsystemet
eller ej, eller om vi endast skall skylla
alla funktionella svårigheter på miljö-
faktorer. 

För mig är det självklart att vi har oli-
ka biologiska förutsättningar och att det
centrala nervsystemet inte är exakt lika
mellan individerna. Därmed inte sagt att
dessa skillnader är detsamma som en
hjärnskada. Det betyder bara att vi har
olika förmåga att ta in och bearbeta in-

formation, och att vi reagerar olika på
stress och kravsituationer. 

Diskutera hellre: Vad gör vi nu?
Vi borde istället fokusera debatten på
vad vi skall göra nu, saker som vi inte
gjort förut, för barn och ungdomar som
inte kan anpassa sig till rådande skol-
system. Hur skall vi förhindra att så
många som 13 procent i en kontroll-
grupp utan DAMP-problematik, och 58
procent med dessa funktionella svårig-
heter, får allvarliga psykosociala pro-
blem i vuxenlivet? Detta är siffror som
man fått fram vid en uppföljningsstudie
som gjorts av professor Christopher
Gillberg med flera, vid barnneuropsyki-
atriska kliniken i Göteborg. 

Det intressanta är att dessa barn, som
inte hade någon diagnos vid 7 års ålder,
senare hade fått både talträning och spe-
cialundervisning i skolan. Drygt hälften
av barnen hade haft BUP-kontakt före 13
års ålder. Detta kan man läsa i Carina
Gillbergs avhandling om uppföljningar-
na vid 10 respektive 13 års ålder. Vid 13
års ålder hade 92 procent med svår
DAMP, 61 procent med mild till mode-
rat DAMP, 30 procent med ADD, samt
23 procent av kontrollgruppen, fått
specialundervisning. 

Var kritisk till »sanningarna«
Framförallt önskar jag att vi experter
ständigt förhåller oss kritiska till våra
och samhällets s k sanningar. Jag menar
inte att diagnostiserandet är något som vi
skall eller kan avskaffa. Vi kan egentli-
gen inte låta bli att jämföra företeelser
med varandra och namnge dessa skillna-
der. 

Men vad jag vill belysa är att när vi
diagnostiserar individer så bör vi samti-
digt göra en analys av det system som in-
dividen befinner sig i. Om vi experter
upptäcker att individer reagerar med
stress eller avvikande beteende på sam-
hällsföreteelser så är det vår plikt att ock-
så informera allmänheten och politiker-
na om dessa våra iakttagelser. 

Kan det vara så att detta ökade behov
av att få vetenskapliga och medicinska
förklaringsmodeller till barns beteende
egentligen speglar den frustration och
stress som vår nuvarande samhällsstruk-
tur skapar? Utan diagnos – inget sam-
hällsstöd och inga extra resurser till sko-
lan. 

Det är verkligen dags att, parallellt
med diagnostiserandet av individerna
och deras familjer, också börja syna och
diagnostisera den offentliga miljö som
barnen befinner sig i, och att vi skapar en
skolmiljö som passar alla sorters indivi-
der. Enbart specialundervisning eller
BUP-kontakt tycks ju inte ha hjälpt
många av dessa individer. •
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Under senare år har efterfrågan på neuropsykiatrisk diagnostik ökat, i syfte att med en
diagnos som grund ge barn med särskilda behov den hjälp de behöver. Men
perspektivet bör också breddas till att gälla barns miljö i vid mening. (Barnen på bilden
har inget samband med artikelns innehåll.)
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