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Abstract 

This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion 

represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth 

analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by 

state libraries and the specialised educational authority. The study also aims to pay 

attention to the available material and to highlight what kind of image of divergent children 

that is beeing communicated to pre-school children and what consequences this may have. 

The results of the analysis may be useful in the selection of inclusion material and how the 

books can be practised in a norm-critical and socio-cultural approach. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur det pedagogiska bilderboksmaterialet tänkt för 

inkludering framställer barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta 

undersöks genom djupgående textanalys av fyra böcker som behandlar ämnet ur olika 

ingångsvinklar, rekommenderade av bibliotek samt specialpedagogiska myndigheten. 

Studien syftar även till att uppmärksamma det tillgängliga materialet och synliggöra vilken 

bild av avvikande barn som förmedlas till barn i förskolan och vilka konsekvenser detta 

kan få. Resultatet av studiens undersökning kan användas i verksamhetens val av 

inkluderande material samt ger kunskap om hur bilderböcker kan användas genom ett 

normkritiskt och sociokulturellt arbetssätt.  

 
Nyckelord 

Inkludering, mångfald, normkritik, sociokulturell teori,  neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, ADHD, Autism, Äppelhylla, Kumashiro, Vygotskij, 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Jag har valt att undersöka hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som 

härefter benämns NPF, framställs i bilderböcker skrivna med avsikt att användas som 

inkluderingsmaterial.  

 

På samtliga bibliotek i Sverige finns en så kallad äppelhylla vilken innehåller böcker för 

och om barn med funktionsnedsättningar, såsom syn- och hörsel-, fysiska samt psykiska 

funktionsnedsättningar (appelhyllan.se 2017). Under äppelhyllan finns ämnet 

"funktionsnedsättning" medan all annan litteratur som behandlar normer, värden, 

inkludering och mångfald sorterats efter författarnamn tillsammans med övrig 

barnbokslitteratur. Detta innebär att denna hylla som ska innehålla inkluderande material 

istället påvisar annorlundaskap då den avskiljs från övrig litteratur. Ingången till böckerna 

blir då att barnen är annorlunda, vilket kommer att undersökas i studien. Denna paratext, 

dvs. den förutfattade ingången som skapar förväntan på bokens innehåll, vilken skapats av 

det som tillhör boken utöver den skrivna texten beskrivs av begreppsfattaren Gérard 

Genette som "en texts portal som avgör hur vi förbereder oss på texten" (Hedelin, 2016 

s.3).  

 

Bilderboken är en stor del av Svensk förskolas tradition och kultur och finns tillgängligt på 

alla verksamheter i någon form (Simonsson, 2004 s.15). Att se utanför själva 

bilderboksupplevelsen och använda boken som pedagogiskt material i syfte att skapa 

ingång och intresse för andra lärandemål är en relevant kunskap i yrket. Att kritiskt kunna 

granska, analysera och värdera bilderböckernas innehåll som finns i verksamheten är en 

viktig kunskap då det är genom materialet som normer och värden förmedlas, vilka 

appliceras på barnen. Ämnet inkludering är ständigt aktuellt i förskolan och för 

förskollärarprofessionen då verksamheten kontinuerligt ska omarbetas för att passa varje 

barns individuella behov samt kritiskt granska allt material för motverka diskriminering 

och exkludering (Nordenmark & Rosén, 2008 s.70). Att ständigt `trubbla` och ifrågasätta 

materialet som används i verksamheten, och i det här fallet bilderböckernas innehåll, gör att 

verksamheten ständigt synliggör och granskar sig själva och det som förmedlas till barnen.  
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Med studien vill jag uppmärksamma just detta; att även om materialets syfte är ett 

lärandeunderlag så bör detta ändå ifrågasättas för att uppmärksamma vad det egentligen är 

vi förmedlar till barnen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien undersöker hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar framställs i 

bilderböcker samt hur böckerna kan verka i pedagogiskt syfte för att arbeta normkritiskt 

och inkluderande.  

 

Undersökningen syftar till att granska materialet som presenterar barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket är begränsat till utbudet. Detta material 

kommer undersökas utifrån hur det representerar mångfald alternativt ger en entydig syn av 

barn med funktionsnedsättningar och därmed bidrar till att stereotypisera diagnoserna.  

 

Studiens frågeställningar blir därav följande;  

• Hur framställs barn med neuropsykologiska NPF i bilderböckerna? 

• Skapas en stereotyp bild av barn med NPF genom böckernas framställan av dessa 

personer?  

• Hur fungerar böckerna som pedagogiskt material som underlag för ett inkluderande 

arbetssätt? 

För att få svar på mina frågeställningar kommer jag genom en hermeneutisk analys med 

fokus på hur personerna i primärlitteraturen framställs genom olika perspektiv och vilken 

bild av NPF detta förmedlar till läsaren, samt hur detta kan användas i pedagogiskt syfte i 

verksamheten. 

 
Jag kommer genom en kvalitativ bilderboksanalys undersöka hur det pedagogiska 

materialet framställs och om stereotyper skapas genom detta, hur böckerna speglar 

utvecklingen av inkluderingsarbetet i Sverige samt hur primärlitteraturen kan användas 

som inkluderingsmaterial. Böckerna jag valt att analysera är; 

Jippie! jag har ADHD (Stigsdotter Axberg, 2013)   

Sanna har en väldigt busig storebror (Ingard, 2011) 

Mertil på dagis (Polleryd, 1998) 

Bill och Bolla (Gunilla Bergström, 1978) 
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1.3 Disposition 

Jag kommer uppsatsen först presentera det normkritiska och sociokulturella teorierna. 

Därefter den, för studien, relevanta tidigare forskning som finns inom ämnena 

funktionsnedsättning, skapande av stereotyper, bilderbokens funktion i förskolan samt 

tidigare forskning om min valda primärlitteratur. Vidare kommer jag presentera metodval, 

metodologisk ansats samt urval av primärlitteratur för att sedan behandla analys, resultat 

och diskussion. I en avslutande diskussion kommer jag även diskutera hur materialet fyller 

sitt syfte som pedagogiskt inkluderande material och då ta upp boksamtal som metod till 

inkluderingsarbete i förskolan samt koppla detta till den sociokulturella teorin. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer de valda teoretiska utgångspunkterna presenteras, vilka är det normkritiska 

samt sociokulturella perspektiven. Valet av teorierna grundar sig i att det normkritiska 

perspektivet syftar till att synliggöra de normer som ligger till grund för skapandet av 

stereotyper. Det sociokulturella perspektivet är relevant då det bidrar till hur stereotyper 

skapas och omskapas, dvs. att genom verbal social interaktion och utbyte av erfarenheter 

med andra som ger ny kunskap och synsätt. 

 

2.1 Normkritiskt perspektiv  

Materialet kommer att studeras genom ett normkritiskt perspektiv, dvs. undersöka de 

referensramar och föreställningar som samhället skapat och som vi hela tiden återskapar 

genom att förhålla oss till. Genom att arbeta normkritiskt ifrågasätts det självklara, vilket 

leder till att vi kan motverka stereotyper och omvandla samhällets syn på de fördomar som 

skapats genom lång tid av normativa föreställningar (Nordenmark & Rosén, 2008 s.56). 

Enligt läroplanen är förskollärarens ansvar att verka för alla likas värde, och därmed 

uppmärksamma de reproduktioner som ofta görs i verksamheten av de stereotypa normerna 

och orättvisorna i samhället (Skolverket, 2016 s.4, 8-9). 

 

Inom normen finns det förväntade `normala′, medan de som faller utanför normen blir 

avvikande. Genom detta skapas `vi och dom′, vilket kan ligga till grund för diskriminering. 

Att benämnas som `dom′ leder till direkt särbehandling av samhället där personerna ses, 

behandlas och bemöts utifrån sin avvikande grupptillhörighet och därmed tillskrivs en 
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identitet genom detta (Nordenmark & Rosén, 2008 s.59-60). Genom denna tillskrivna 

identitet skapas förväntningar på egenskaper utefter normen, exempelvis ADHD som 

främsta egenskap, där personen förväntas vara utåtagerande och överaktiv, där sedan kön, 

ålder, etnicitet och familjesituation kommer som sekundär identitetsbeskrivning 

(Nordenmark & Rosén, 2008 s.60)  

 

I Nordenmark & Rosén (2008 s.71-72) hänvisar de till den amerikanske forskaren 

Kumashiros fyra strategier som kan användas i verksamheten för ett normkritiskt arbete; 

I strategi ett behandlar Kumashiro "Utbildning för den andre" dvs. insatser mot den 

avvikande gruppen, såsom exempelvis specialklasser för avvikande eller könsuppdelad 

undervisning för att stärka flickor. Enligt denna strategi sker förändringsarbetet hos 

personen som avviker från normen, istället för att verksamheten anpassas efter att inkludera 

alla. Detta motstrider dock svensk läroplan för förskolan, som menar att verksamheten ska 

anpassas till att passa alla barns individuella behov (Skolverket, 2016 s.5). Strategi två, 

"utbildning om den andra",  behandlar hur "de andra" framställs och stereotypiseras. Denna 

strategi kommer presenteras mer djupgående nedan då den på ett relevant sätt kan leda 

fram till svar på frågeställningarna i studien. Den tredje strategin innefattar "Utbildning 

som kritiserar andrafiering och priviligering", vilket Kumashiro använder  för att motverka 

och synliggöra normer genom att kritiskt granska och synliggöra de privilegier som finns i 

samhället och därigenom lära sig om förtryck och hur detta kan motverkas, för att skapa ett 

bättre samhälle. Fjärde strategin "Utbildning som förändrar"  utmanar det vi tar för givet 

genom att ge ord nya innebörder och associationer och därmed eliminera tillhörande 

förtryck och fördomar. 

 

Strategi två "utbildning om den andra", innebär att för att motverka de förtryck och 

diskriminering som finns så måste dessa synliggöras menar Kumashiro. Den avvikande 

kategorin verkar då mindre främmande, vilket resulterar i att de kommer närmare 

normgruppen. Denna strategi kan sättas i praktiken genom att ta in material om minoriteter 

och annorlundaskap i verksamheten, såsom litteratur. Dock kan detta bli motsägelsefullt 

om pedagogerna uppmärksammar materialet som grund till inkluderande av personer 

utanför normen, vilket istället förstärker `dom- kategorin′. Detta är det komplexa även i 

denna studie, där materialet som är avsett för att arbeta inkluderande och normkritiskt 

genom att synliggöra diskrimineringsgruppen funktionsnedsättning istället kan bli 

uppmärksammat som material om `dom′, vilket i sin tur leder till förstärkning av normen 
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och reproduktion av stereotypen. När enstaka material och berättelser om en avvikande 

grupp presenteras, kan detta leda till en snäv syn på den representerade gruppen och 

därmed skapa en norm för denna, trots att det inom samma avvikelse finns en mängd olika 

variationer (Ambjörnsson, 2003 s. 13). I studien undersöks just detta, om 

bilderboksmaterialet som erbjuds på Äppelhyllan ger en entydig syn av avvikelsegruppen 

NPF, och därigenom skapar en norm för dessa barn.  

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv  

Jag har även valt att se studien utifrån Vygotskijs sociokulturella teori då den baseras på att 

social interaktion genom språklig kommunikation ger gemensam kunskap. Det 

normkritiska och sociokulturella perspektivet går hand i hand, då samhällets normer och 

värden skapas och omskapas genom vår sociala interaktion med varandra, och genom det 

verbala språket skapas de gemensamma förutfattade meningarna om normalt och 

avvikande.  

 

Enligt Vygotskij skapas kunskap genom social interaktion då hans teori baseras på att miljö 

och interaktionen med andra människor i en aktivitet, exempelvis genom verbal 

kommunikation eller lek. Kunskapen skapas då genom att tidigare erfarenheter och 

samhällets normer, värden och strukturer delas genom social interaktion och på så sätt 

skapar en omvärldsbild. Vygotskij menar därmed att vi  ständigt skapar ny kunskap i alla 

sociala sammanhang, vilket gör att vi aldrig sluta lära oss nya saker (Sträng & Persson, 

2003 s.22). Då bilderboken är en social konstruktion beskriven i text och bild medför detta 

att genom läsning och samtal kring de karaktärer som finns i böckerna, tillsammans med 

utbyte av andra barns och pedagogers tidigare erfarenheter, skapas kunskap om deras 

livsvärld (Sträng & Persson, 2003 s.22) 

 

Språket är den kommunikativa form som Vygtoskij främst fokuserar på i 

lärandeprocesserna, vilket även är det läroplanen förespråkar i utbildningsprocessen. I 

förskolan skapas dock kunskap även genom andra kommunikativa former såsom 

kroppsspråk och ickeverbal lek, som sedan omformas till verbalt språk vilket är det 

uteslutande kommunikationsmedlet för lärande i skolan (Sträng & Persson, 2003 s.22; 

Skolverket 2016 s.7). 
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Sammanfattningsvis motiverar jag användandet av den sociokulturella teorin i studien då 

detta perspektiv ger en förklaring till hur de normer och stereotyper vi idag lärs in i formas; 

Genom de ovan nämnda samhällsnormerna och hur vi växer in i den sociala 

kommunikationen därigenom delges andras erfarenheter och värdegrunder appliceras på 

barnen och normerna och stereotyperna lever på så sätt kvar. Genom att förstå den 

sociokulturella pedagogiken och hur vi lär i de sociala sammanhangen, tillsammans med ett 

normkritiskt perspektiv, finns goda grunder till att motverka och omarbeta de idag befästa 

normerna. 

 

2.3 Relevanta begrepp 

2.3.1 Diskriminering  

Diskriminering beskrivs av Nordenmark och Rosén (2008 s.30-32) vara när en person eller 

grupp behandlas illa eller annorlunda utefter diskrimineringsgrunderna; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion/ annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I denna studie är diskrimineringen av 

personer med funktionsnedsättning den relevanta diskrimineringsgrunden och då främst hur 

de blir bedömda utifrån andra personers stereotypa föreställningar. Nordenmark och Rosén 

menar att personer med funktionsnedsättning ofta är extra utsatta för diskriminering, då 

personerna ofta ses som en belastning för andra. Nordenmark & Rosén (2008 s.36) 

hänvisar till juristen Rosenmüller Norlander som menar att diskriminering hos 

funktionsnedsatta ofta tas i uttryck genom att de bedöms efter samhällets normer istället för 

efter den individuella förmågan.  

 

2.3.2 Inkludering 

Det finns ingen konkret förklaring till inkludering som begrepp, utan är ett samlingsord för 

arbete kring värdegrundsarbete och människors rättigheter (Östlund, 2016 s.5). Enligt 

skolverket beskrivs begreppet som en helhet av verksamhetens arbete, med vilket menas att 

verksamheter måste uppfylla vissa krav. Exempelvis så ska verksamheten ta till vara på de 

olikheter som finns i grupperna och göra detta till styrkor hos individerna och exkluderande 

klasser för elever i behov av stöd får inte finnas samt att gemenskap, delaktighet och 

inflytande ska erbjudas till alla elever (Nilholm & Göransson, 2014). Inkludering som 

begrepp syftar även till att alla ska känna lika värde och att alla har rätt till en likvärdig 

utbildning. En del i inkluderingsarbetet för verksamheter är att anpassa lärmiljön och 
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aktiviteter utefter barns  individuella behov för att passa alla, och då bli en skola för alla 

(Vernersson, 2002 s.22-23). 

 

2.3.3 Norm & stereotyp  

Ordet norm som begrepp innefattar `det normala′, ofta kopplat till socialt beteende och 

utseende enligt Nordenmark & Rosén (2008, s.65-67). De menar även att normer krävs för 

att vi ska ha något att förhålla oss till och för att kunna handla utefter samhällets kulturella 

föreställningar. Exempel på dessa normer är att vi i Sverige hälsar på nya bekantskaper 

genom att skaka hand och presentera oss med namn. Dessa normer inkluderas inte i det 

normkritiska arbetet i förskolan, där fokus istället ligger på de outtalade normer som bildats 

genom traditioner av föreställningar om hur något `bör′ vara, som exempelvis stereotypa 

könsmönster eller eftersträvade personlighetsdrag, ofta baserat på 

diskrimineringsgrunderna. Hellman (2010 s.216) menar att vara inom normen ofta ger 

fördelar och tilldelad status medan de som hamnar utanför normen istället ses som 

avvikande och då tilldelas nackdelar, vilket gör att de därigenom utsätts för diskriminering. 

Hellman exemplifierar detta genom det självgående, kompetenta barnet som ses som norm 

ges fördelar, medan `bråkiga′ barn inte får samma möjlighet till delaktighet och inflytande, 

vilket är diskriminerande. 

 

En stereotyp är en föreställning om hur någon är samt vilka egenskaper de har utifrån en 

tilldelad grupptillhörighet. Detta kategoriseras i hjärnans kognitiva strukturer vilket hjälper 

oss att sortera och hantera information. Om stereotyperna sedan laddas med negativa 

känslor blir det istället fördomar, vilket leder till diskriminering (Törnquist-Plewa 2000 

s.5,10-11) 

 

2.3.4 Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning 

Benämningen kring begreppet om personer inom gruppen för personer med 

neuropsykiatriska svårigheter är just nu ett debatterat område och är i skrivande stund 

under förändring. Tidigare har detta benämnts som `funktionshinder′, vilket numera är 

förlegat och istället koppas till samhällets oförmåga att anpassa sig efter handikappade 

individer, såsom att det enbart finns trappor som ingång till butiker. Trappan blir då ett 

hinder för de funktionsnedsatta, vilken då benämns som ett funktionshinder. I dagsläget 

benämns en person med diagnostiserad funktionssvårighet såsom ADHD, Autism och 

tourettes som att ha `Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning′ enligt socialstyrelsen, 
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specialpedagogiska myndigheten samt riksförbundet för autism (Socialstyrelsen, 2017). 

Detta ifrågasätts dock av flertalet organisationer, främst av  Funktek, som anser begreppet 

vara nedvärderande och istället vill införa begreppet `funktionsvariation′. Detta begrepp 

blir dock något diffust då de menar på att funktionsvariation är något alla människor har, 

vilket även är föränderligt över tid och efter omgivning. Exempelvis ingår en tillfällig 

depression eller behov av glasögon till följd av en synnedsättning som uppkommer senare i 

livet inom begreppet, men de vill även att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 

ADHD, autism och tourettes ska ingå under begreppet (Funktek.se, 2017). Då ingen 

begreppsändring i skrivande stund har fastslagits kommer samlingsnamnet för diagnoserna 

benämnas enligt socialstyrelsens begrepp `funktionsnedsättning′, förkortat NPF, i studien.   

 

Autism, ADHD och tourettes räknas till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Att 

de benämns som neuropsykiatriska beror på att det är nervsystemet och hjärnan som 

bearbetar information på ett annat sätt än hos neurotypiska personer, vilket medför att 

personer med NPF hanterar och löser problem och information annorlunda. Dessa 

diagnoser är beteendediagnoser, och kan alltså inte diagnostiseras via medicinsk 

provtagning (Westholm, 2016 s.12-13). 

 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med ovan nämnda diagnoser, har ofta 

liknande generella kärnsymptom. Dessa ter sig genom; uppmärksamhetsproblem, dålig 

impulskontroll och problem med reglering av aktivitetsnivå, samspelssvårigheter med 

andra, inlärningsproblematik, dåligt minne, svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift samt 

motoriska svårigheter. ADHD innefattar även diagnoserna ADD och DAMP, som har 

samma kärnsymptom, men vid diagnosen ADD saknas överaktivitet och de har istället en 

lägre aktivitetsnivå än normalt och svårigheter att komma igång med aktiviteter. Diagnosen 

DAMP, har samma kärnsymptom som ADHD men har dessutom grövre motorikproblem 

(Westholm, 2016 s.55-86,138-141).  

 

Autismdiagnoser, så kallade Austism spectrum disorder, ASD, innefattar barn med  

gemensamma kärnsymptom men med varierande grad och funktionalitet, därav kan 

autismspektrat sträcka sig från högfungerande till grava svårigheter. De generella 

kärnsymptomen för ASD är svårigheter med social interaktion, svårigheter att använda 

språket som kommunikationsmedel samt motoriska svårigheter. Personer med ASD fastnar 
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ofta i tvångsmässiga rutiner och är oflexibla vid förändring samt kan vara känsliga för 

sinnesintryck, såsom lukt, ljus, ljud eller beröring (Westholm, 2016 s.139-140).  

 

Diagnoserna innefattar även positiva egenskaper till följd av kärnsymptomen, såsom att 

kunna hyperfokusera, stor kreativitet och idérikedom, vara envisa med stor 

målmedvetenhet samt tänka utanför ramarna (Westholm, 2016 s.16).  

 

Övriga diagnoser inom NPF väljer jag att inte ta upp då dessa diagnoser inte tas upp av min 

primärlitteratur.  

 

3. Tidigare forskning & litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning om relevanta ämnen kring min 

studie samt vad som tidigare skrivits och recenserats om den primärlitteratur som 

behandlas i studien.  

 

3.1 Bilderbokens betydelse 

Att jag valt bilderböcker som material i studien beror på de möjligheter till ett normkritisk 

arbete en bilderbok kan medföra. Bilderböcker är även centralt för yrket då de alltid 

närvarar i verksamheten på olika sätt; exempelvis genom den traditionella `läsvilan′, 

spontanläsningen, ingången till tematiska arbeten samt inom lärandemålen i 

språkutveckling, normer och värden samt fungerar fantasiskapande (Edwards 2017 s.8). 

Även Simonsson beskriver i sin avhandling (2004 s.12-15, 199) hur högläsningen enligt 

tradition ses som en social aktivitet där flera samlas kring högläsaren, ofta i syfte att `varva 

ner′ under bestämda stunder på dagen som exempelvis `läsvilan′. Hon menar även att under 

aktiviteter som `läsvila′ eller spontanläsning är inte valet av litteratur medveten, utan det är 

litteraturupplevelsen i sig som är syftet. Rhedin (2013 s.27) menar att de böcker som väljs 

med större medvetenhet av pedagogerna ofta har ett lärandesyfte istället för enbart 

litteraturupplevelsen, såsom lärande om normer och värde.  

 

I sin avhandlingen understryker Simonsson (2004 s.211) att läsaren hela tiden skapar ny 

förståelse och kunskap i relation till sina tidigare erfarenheter som de sedan kan använda i 

andra aktiviteter i verksamheten, vilket Nikolajeva (2000 s.13) beskriver som att genom 

den visuella och verbala kommunikationen som bilderboken förmedlar skapas ingångar och 
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nyfikenhet till social interaktion genom gemensamma referenser. Detta gör enligt Rhedin 

(2013. s.136)  att barn skapar egna berättelser kring bilderna och byter medium på 

böckerna; dvs de leker berättelserna som teater istället för läser dem, vilket gör att 

bilderböckerna har oändliga möjligheter. Böckernas möjligheter som ingång till vidare 

lärande kommer jag använda mig av i min studie, då jag i avslutande diskussion reflekterar 

kring boken som material för inkludering.  

 

Bilderboken som analysmaterial för personlighetsskildring, vilken är relevant för studien, 

beskriver Nikolajeva (2000 s.139-144) som mångbottnad, då både illustrationerna samt 

texterna förmedlar karaktärernas personligheter, samt kompletterar varandra genom att 

författaren inte behöver beskriva både den inre samt yttre personlighetsskildringen utan kan 

utelämna detaljer till läsaren genom det visuella. Dock menar Nikolajeva (2000 s.15) att de 

instrumentiella böckerna, med vilket menas de bilderböcker som enbart skrivits i 

lärandesyfte inom exempelvis normer och värden, saknar relevant koppling mellan text och 

bild och har enbart sitt huvudfokus i den beskrivande texten. 

 

3.2 Skapande av normer & stereotyper 

Sociala normer kommer vara huvudfokus i studien, med vilka menas att det finns 

förväntningar på hur någon ska framställas, vara eller se ut. Detta är ofta kopplade till de 

tidigare nämnda diskrimineringsgrunderna, exempelvis vad som är manligt eller kvinnligt, 

eller hur ett barn med ADHD `bör′ bete sig (Nordenmark & Rosén 2008, s.65-67). Mycket 

av forskningen om normer fokuserar på konstruktion av kön och stereotypa könsnormer, 

men `görandet′ av normer och stereotyper har samma tillvägagångssätt oavsett 

diskrimineringsgrupp och därför finns relevanta avhandlingar och forskning som behandlar 

genusforskning i detta kapitel.  

 

`Görandet′ beskrivs som en social konstruktion, med vilket menas att personer tillskrivs 

egenskaper eller tillhörighet till en kategori grundat på exempelvis könskodade artefakter. 

Om någon bär handväska, högklackat eller smink kopplas hen till kvinnlig könstillhörighet, 

oavsett personens biologiska kön, vilket då är ett socialt konstruerat kön baserat på 

outtalade normer i samhället (Lundgren, 2007 s.53-57; Arvastson & Ehn, 2007, s.155-157). 

Eidevald (2009 s.18-19) beskriver `görandet′ av kön i sin avhandling Det finns inga 

tjejbestämmare även som förväntade egenskaper utefter könstillhörighet, som att pojkar 
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förväntas vara bråkigare än flickor etc. Han menar även att `görandet′ förstärks när vuxna 

bemöter barn utefter deras förväntade egenskaper kopplade till könstillhörighet. 

 

Ambjörnsson (2003 s.13) menar i sin avhandling att normer skapas genom att ett beteende 

görs så pass många gånger av tillräckligt många för att det ska ses som ett självklart. Detta 

måste sedan ständigt reproduceras för att vara övertygande, vilket förstärker normen och 

sedan fortsätter förstärkas och på så sätt lever vidare i generationer. Hon menar även att för 

att en norm ska finnas måste det även finnas en motpol, dvs. en avvikelse mot det normala. 

Exempelvis om det kompetenta barnet ses som norm, så är det bråkiga barnet dess motpol. 

Vore alla barn inom det som ses som eftersträvat och kompetent, skulle ingen norm eller 

avvikelse finnas (Ambjörnsson, 2003 s.22). Även om föreställningarna och förväntningarna 

inte är verbaliserade och gränserna otydliga kring normgränser, så är känslan av 

utanförskap en form av att befinna sig utanför normen (Ambjörnsson, 2003 s.297). Om ett 

barn outtalat förlorar status, genom att exempelvis ofta känna sig exkluderad ur lek eller 

uppleva förlorat inflytande på förskolan, befinner sig då utanför normen för ett eftersträvat 

barn.  

 

Enligt Hellman (2010 s.216) visar hennes avhandling att pedagoger skapar ramar för barn 

inom normen för önskvärt beteende genom att ge ett kompetent och självgående barn en 

högre status, då hon menar att detta barn står inom normen för eftersträvat beteende enligt 

verksamhetens outtalade kulturella regler. Det kompetenta barnets högre status visas 

genom att hen får möjlighet till delaktighet, inflytande och egna val, medan ett avvikande 

eller `bråkigt′ barn tilldelas lägre status vilket resulterar i mindre inflytande i verksamheten. 

Dessa hierarkier som skapas i förskolan ger implicita ramar om vad som är en norm samt 

avvikande för önskvärt beteende. Även Ambjörnsson (2003 s.21; 294) beskriver hur vissa 

identiteter är mer eftertraktade och därmed tillskrivs status, vilket ges genom att räta in sig 

efter rådande normer.  

 

I sin forskning uppmärksammar Hellman (2010 s.223) att barnen ofta ifrågasätter, provar 

och upprepar normer som finns i deras närmiljö, genom exempelvis könsöverskridande 

lekar. Hon menar också att det är de trygga barnen i verksamheten som vågar prova och 

utmana normerna och en stor del i det normkritiska arbetet för pedagogerna blir därför att 

få barnen trygga och genom att hjälpa dem att känna sig inkluderade kunna utmana 

normerna. 
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Alla verksamheter ska arbeta utefter läroplanens mål om att motverka stereotypa mönster 

och föreställningar (Skolverket, 2016 s.5) och ingen verksamhet skapar dessa stereotyper 

med avsikt, men i det vardagliga arbetet befästs de vardagliga normerna och förs vidare. 

Därför är det oerhört viktigt att synliggöra, lyfta och kritisera dessa menar Åkesson (2016 

s.5). 

 

3.3 Svenskt inkluderingsarbete ur ett historiskt perspektiv  

Jag har valt att ta med en del av inkluderingsarbetet för funktionshindrade sett ur ett 

Svenskt historiskt perspektiv, då jag anser att bakgrunden till dagens arbete, synsätt och 

framställan av dessa barn avspeglas i studiens primärlitteratur, vilket jag återkopplar till i 

diskussionsdelen. 

 

I och med läroplanens tydliga riktlinjer för att förskolan ska vara en skola för alla så 

hårdnar kraven kring inkluderingsarbete, vilka utgår från diskrimineringsgrunderna. 

Funktionsnedsättningar, som är en av dem, innefattas ofta av det specialpedagogiska 

arbetet då verksamheten bör anpassas individuellt efter alla barns behov (Skolverket 2016 

s.5). Det myntade uttrycket "En skola för alla" har varit en ambition i Sverige i över hundra 

år, dock har det inte haft samma innebörd som idag; 

 

På 1950-talet förpassades avvikande elever från de vanliga skolorna till mindre klasser för 

att inte störa eller sänka tempot för den övriga verksamheten, exempelvis fanns klasser för 

dåligt hörande, klasser för synfel, klasser för sen skolmognad samt observationsklass för 

barn med psykiska särdrag. Syftet med denna indelning var inkluderande; eleverna skulle 

tränas upp för att sedan återgå till `normalklass′ igen (Östlund, 2016 s.2). 

 

På 1960-talet ifrågasattes dessa specialklasser och punkter kring jämställdhet skrevs med i 

styrdokumenten, för att sedan impliceras i läroplanen 1969 (Nordenmark & Rosén, 2008 

s.19) Detta resulterade i att barnen med svårigheter skulle återgå till den vanliga 

skolmiljön. När den nya läroplanen kom på 19080-talet hade specialklasserna avvecklats 

för alla utom de grupper med stora svårigheter, vilka dock ansågs vara många (Östlund, 

2016 s.4). Vid friskolereformen 1992 blev skillnaden mellan norm och avvikelse större, då 

friskolorna hade rätt att neka elever skolgång pga. funktionsnedsättning ända fram till 2012 

(Persson Bergvall & Sjöberg, 2012 s.22).  
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På 1990-talet, kopplat till Salamancadeklarationen och barnkonventionen, vilket bl.a. 

innefattar alla elevers rätt till utbildning i ett gemensamt sammanhang, gjordes framsteg i 

inkluderingsarbetet och styrdokumenten utarbetas för en inkluderande lärmiljö. Dock 

återfanns inte någon konkret specifikation av `inkluderande′ i dokumenten men kopplades 

till arbetet kring allas lika värde (Östlund, 2016 s.5). Först i läroplanen lpfö-98 kom 

inkluderingsarbetet med som konkret punkt men där funktionsnedsättingar enbart förekom 

på ett fåtal ställen och då indirekt beskrivet (Nordenmark & Rosén, 2008 s.19). 

 

Nu strävas det efter "En skola för alla" som inkluderar alla elever genom anpassning av 

verksamheten, istället för att få elever som anpassats efter verksamheten. Detta står med i 

förskolans styrdokument, i barnkonventionen som Sverige är skyldig att följa samt 

diskrimineringslagen (Skolverket, 2016 s.5; Unicef.se, 2017; DO.se, 2017). Förskolan ska 

idag synliggöra de olikheter som finns representerade och framställa dessa som styrka och 

tillgång i verksamheten och genom inkluderingsarbetet fokusera på att se till alla likas 

värde och respektera alla individer (Vernersson, 2002 s.24-25).  

 

3.4 Epitexter om primärlitteraturen 

Trots noggrann undersökning har jag inte funnit någon vetenskaplig forskning kring den 

valda primärlitteraturen. Det som framkommer i sökningarna är epitexter kring litteraturen, 

dvs. texter och rekommendationer av dessa böcker som inkluderingsmaterial av exempelvis 

bibliotek och riksförbundet för autism och ADHD. I ett examensarbete av Ferm & Grandin 

(2011) finns Mertil på dagis som primärlitteratur men behandlas ur ett annat perspektiv och 

blir därför för min studie irrelevant. Primärlitteraturen studerades där i syfte att undersöka 

hur förskolans miljö gestaltas under en viss tidsepok, vilket då inte behandlar karaktärerna 

eller bokens inkluderingssyfte. Där beskrivs boken i deras analys som att inneha 

kollektivistiska drag då Mertil ska inordna sig i gruppen och då fostras in i ett kollektiv. 

Författaren till Mertil på dagis som är verksam psykolog inom Karlstads kommuns 

specialpedagogiska område samt landstingets neuropsykiatriska enhet, menar att liknande 

böcker saknades och därför skrev denna. Hon menar även att boken är tänkt att användas 

tillsammans med barnen för att arbete kring annorlundaskap (Bonnevier, 2011). 
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I Nyman & Larssons (2017) examensarbete "En bok för alla?" finns Jippie! Jag har ADHD 

som primärlitteratur med syfte att undersöka hur böckerna kan användas som 

identifieringsmaterial för barn med ADHD ur ett poststrukturalistiskt perspektiv. I 

uppsatsens analys framgår det att huvudkaraktären i boken framställs som i så många andra 

böcker om ADHD, som ett överaktivt barn vilket ger många positiva kvalitéer men som 

även ligger till grund för exkludering. Jag återkommer till denna uppsats i min avslutande 

diskussion. I recensioner om Jippie! Jag har ADHD framgår framförallt hur arbetet kring 

boken kan skapa inkludering samt förståelse för vad ADHD är på ett lättsamt och konkret 

sätt. Specialpedagogiska skolmyndigheten rekommenderar denna bilderbok som underlag 

för förståelse för både de som har ADHD samt för deras omgivning (Spsm.se, 2016).  

 

Infoteket i Uppsala (Österberg, 2017) rekommenderar Sanna har en väldigt busig storebror 

som inkluderingsmaterial för att skapa förståelse för hur det är som syskon till barn med 

ADHD. Enligt barnboksrecensenten och författaren Lindström (2017) rekommenderas 

boken som underlag till samtal om närståendes situation till ett barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dock menar hon att funktionen med boken tappas 

om den enbart läses som högläsningsbok utan efterföljande reflektion eller samtal.  

 

Författaren till Bill och Bolla, som även skrivit böckerna om Alfons Åberg, berättar i en 

intervju med Bengtsson (2007) att böckerna om Bill och Bolla utgår från hennes egna 

erfarenheter om att få ett avvikande barn och reaktionerna kring detta. Bokens syfte är att 

kunna användas som material för personer i samma situation som hon varit i, men är 

beskriven utifrån ett syskons perspektiv.  

 

4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Metodologisk ansats 

Studiens metodologiska ansats är hermeneutiken då den med fördel används som grund för 

kvalitativa textanalyser eftersom  den genom en djupgående förståelse av litteraturen ger 

svar på frågeställningarna. 

 

Hermeneutiken handlar enligt Nikolajeva (2000, s.12-13) om hur olika typer av 

kommunikativa meddelanden tolkas. Med detta menas, kopplat till bilderboksanalys, att 

boken ständigt omtolkas och ger djupare förståelse ju fler gånger den läses. Detta då boken 
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först analyseras och tolkas i sin helhet, för att vid nästkommande analys bli mer djupgående 

och detaljerad. På detta sätt blir förståelsen bredare och ny kunskap hela tiden tillkommer 

och tillslut skapas en djupare förståelse för boken, även om den enligt Nikolajeva aldrig 

blir komplett.  

 

Westlund (2009 s.71-77) beskriver hermeneutiken genom liknelsen av en spiral, som då 

genom analysprocessen börjar högst upp i spiralens bredaste del för att sedan arbeta sig 

nedåt och i den avsmalnande `spiralprocessen′ ges en djupare förståelse, för att sedan 

komma till själva kärnan i analysen vilket blir resultatet. Denna spiral har ingen konkret 

analysprocess då Westlund menar att forskarens egna ingångar och bakgrundsinformation 

ger individuella angreppssätt på materialet, men menar att genom vissa allmänna råd kan 

man ges resultat i en hermeneutisk analys. Hon anser att texten ska läsas många gånger för 

att tolkas och omtolkas samt ge en djupare förståelse, precis som i Nikolajevas beskrivning, 

med frågeställningarna ständigt närvarande och leta efter de händelser som berör läsaren i 

samtliga böcker, samla dessa, skapa strukturer genom att jämföra dessa utvalda delar och 

på så sätt ordna mönster i likheter och skillnader i böckerna vilket till slut leder fram till 

svaret på frågeställningarna.   

 

4.2 Metodval 

Metoden för studien är kvalitativ textanalys, med vilket menas analys och tolkning av ett 

fåtal texter, där innehållet systematiskt kategoriseras och sorteras för att upptäcka mönster i 

litteraturen. Att jag valt kvalitativ istället för kvantitativ analys, där stor mängd data 

studeras, beror på att det mindre urvalet som följer en kvalitativ analys gör studien mer 

djupgående och för min studie mer relevant (Starrin & Svensson, 1994 s.19-20). 

 

Kvalitativ textanalys är en del av hermeneutikens tolkningstradition, och baseras på ovan 

nämnda metodologiska ansats, men riktas in i olika dimensioner utefter vilka texter som 

tolkas. Jag kommer utgå ifrån den tredje dimensionen, vilken behandlar de texter som 

beskriver och förklarar om samhället och dess kulturella regler med syfte att förstå den 

makt och kulturella och samhälleliga värderingar som presenterar i texterna. I min studie 

kopplar jag denna dimension till hur de implicita kulturella reglerna och samhällets syn på 

barn med NPF skapar normer för avvikelse och normalitet vilket ger status, förväntningar 

och stereotyper (Widén, 2009 s.136). 
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Genom att undersöka och tolka primärlitteraturen utifrån ett kulturellt och samhälleligt 

perspektiv kopplar jag mitt metodval till mitt teoretiska perspektiv, då jag som ovan nämnt 

utgår från den tredje dimensionen som skapas genom social interaktion och producerar 

samhällets normer och stereotyper, vilka är det som undersöks i studien.  

 

Jag kommer även att använda  Laukkas tolfte punkt i analyspunkter för bilderböcker; 

Gestalter, personer, barnet (Laukka, 2000 s.189). Denna punkt behandlar hur barnet 

formges; Om barnet blir en representant för alla barn eller representerar mångfald, om 

barnet exempelvis framställs som roligt eller bråkigt, eller om läsarna själva får identifiera 

barnet. Även relationerna med övriga karaktärer undersöks under denna analyspunkt. 

Studiens utgår från denna analyspunkt då den dels fyller funktionen för  frågeställningar 

och syfte och dels kan kopplas till de teoretiska perspektiven. Detta då de tidigare beskriva 

teoretiska perspektiven fokuserar på hur personer framställs genom normer i sociala 

sammanhang, vilket stämmer överens med denna punkt för analysarbete.  

 

Studien kommer även utgå från Nikolajevas (2000, s.139-144) teorier om personskildring 

där hon menar att personskildringen med både fördel och nackdel kan förmedlas genom 

bilderböckerna samt hur detta kan skapa utrymme för läsaren att känna empati med 

karaktären. Hon menar att personerna karakteriseras genom yttre samt inre beskrivningar, 

varpå jag främst kommer att fokusera på den senare. Att jag väljer att utgå från Nikolajevas 

teori om inre personlighetsskildring grundar sig i att det är relevant för att ge svar på mina 

frågeställningar om hur karaktärerna framställs i böckerna genom sina egenskaper. Även 

Nikolajevas (2000 s.177-179) teorier om perceptionsvinkel kommer att användas i 

analysen, med vilket hon beskriver hur läsarens emotionella reaktioner och synsätt 

påverkas av hur- och från vem karaktärerna presenteras.  
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4.3 Urval 

Valet av primärlitteratur är gjord utefter bibliotekets val av material till den tidigare 

nämnda Äppelhyllan. Utifrån detta har jag gått igenom tillgängliga bilderböcker om de 

dolda funktionsnedsättningarna, dvs. autism, ADHD och DAMP, skrivna för barn.  

 

Kriterierna för böcker till studien var att de skulle vara lättillgängliga, med det menat finnas 

att tillhandahålla på bibliotek. De skulle även ha barn som huvudkaraktär för att på ett 

konkret och tydligt sätt koppla litteraturen till studiens syfte; att undersöka hur stereotypen 

av ett barn med funktionsnedsättningar framställs. Dessa stereotyper finns inte i 

djurvärlden även om karaktärerna kan förmänskligas. Ett annat kriterium för mitt urval var 

att någon karaktär i boken skulle framställas med någon diagnos inom de icke fysiskt 

synliga funktionsnedsättningarna inom NPF. Genom dessa kriterier föll böcker med 

djurkaraktärer samt övriga funktionsnedsättningar bort. Mitt sista kriterium var att de skulle 

innehålla bilder, vilket flertalet av böckerna inte gjorde. Efter detta urval återstod fyra 

böcker, vilka blev min primärlitteratur; 

Bill och Bolla (Bergström, 1978) 

Jippie! jag har ADHD (Stigsdotter Axberg, 2013)   

Sanna har en väldigt busig storebror (Ingard, 2011) 

Mertil på dagis (Polleryd, 1998) 

För att få en symmetrisk komparativ studie hade jag önskat två böcker som behandlat 

ADHD samt två böcker som behandlat autism. Men då även tillgänglighet var ett kriterium 

blev det inte genomförbart, då det inte fanns fler böcker som behandlar autism att tillgå på 

biblioteket. Detta kan ifrågasätta `äppelhyllans′ riktlinjer; Där rekommendationer finns för 

bilderböcker som underlag för inkluderingsarbete, men de lokala biblioteken själva 

ansvarar över vilken mångfald, alternativ entydig bild som presenteras genom sina inköp. I 

detta fall återfanns enbart en bok om autism, skriven för 40 år sedan.  
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5. Analys & resultat 

Böckerna analyseras nedan genom en hermeneutikisk teknik och lyfts ur ett normkritiskt 

perspektiv vilket synliggörs de normer som framställs. Sedan kommer böckerna jämföras 

och därigenom redovisas ett resultat. Då böckerna saknar paginering så hänvisas 

sidnummer i analysen genom att räknas första uppslaget som s. 1-2, andra uppslaget 3-4 

osv..  

 

5.1 Jippie! Jag har ADHD (Stigsdotter Axberg, 2013)  

Bilderboken Jippie! Jag har adhd handlar om pojken Victors vardagsliv, från bebis till 

diagnostisering av ADHD. Boken börjar med en presentation av Victor som från första 

uppslaget beskrivs som en vild, glad och nyfiken bebis. Boken fortsätter beskriva Victor 

som vild och bråkig, exempelvis då han inte kan sitta stilla i samlingen, klättrar i lampan 

samt att texten förmedlar att det inte går att hålla reda på honom. Victor framställs 

alltigenom som väldigt överaktiv och glad, fram till sidan 11 där hans känslor övergår till 

ensamhet och nedstämdhet efter att kompisarna exkluderat honom från både lek och kalas 

med argumentet att Victor är `dum′. Även Victors skolgång presenteras som stökig, vilket 

framgår genom att hans föräldrar vid ett flertal tillfällen får komma på möte med både 

fritids- och skolpersonal.  

 

Ungefär halvvägs in i boken introduceras ADHD. Detta genom att Victor och hans mamma 

tittar på tv, varpå mamman relaterar en av karaktärerna till ADHD och på ett objektivt sätt 

förklarar innebörden av diagnosen för Victor, där hon exemplifierar egenskaper som att 

man kan bli jättearg jättefort eller att man kan vara otroligt duktig på legobyggen 

(Stigsdotter Axberg, 2013 s.19). ADHD fortsätter presenteras genom att flickan Isabell 

frågar Victor om han har diagnosen då hon anser hans beteende liknar hennes bror, dock 

förklarar hon inte detta vidare. När Victor sedan kommer till en läkare, vilket jag tolkar är 

en följd av pedagogernas och föräldrarnas möten i skolan, får Victor diagnosen ADHD 

vilket gör att han blir stolt och vill förmedla detta till alla, därav titeln på boken.  

 

Genom denna beskrivning av Victor i text och bild anser jag att han framställs i enlighet 

med de vanligast synliga kärnsymptomen för ADHD; koncentrationssvårigheter, `vild′, och 

svårt att sitta stilla. Victor framställs i nästintill varje uppslag som svårkontrollerad och ha 
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svårigheter att styra aktivitetsnivån, exempelvis då han sjunger så högt att alla flyr 

(Stigsdotter Axberg, 2013 s.7,8.) och att han inte kan sitta stilla i skolan. Hans svårigheter 

med impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt problem att reglera känslor leder till 

"tokigheter" (Stigsdotter Axberg, 2013 s.13,14) i skolan och på fritids, dock får inte läsaren 

ta del av dessa `tokigheter′. Då boken ska fungera som underlag för information samt 

diskussion för de med ADHD och deras omgivning så bör det även informeras om hur 

ADHD kan bli problematiskt i skolsituationer. Det beskrivs dock  hur hans svårigheter att 

sitta stilla medför problem i samlingen men `tokigheterna′ bör vara större än så för att ligga 

till grund för ett flertal möten med lärare och fritidspersonal.  

 

Victor presenteras varken med ålder, intressen eller familjeförhållande. Det som 

presenteras är hans kärnsymptom kopplade till sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning. 

Detta leder till att han framställs som en pojke med ADHD i första hand och Victor som 

personlig individ som sekundär. I boken finns ett flertal exempel på kärnsymptom, dock 

beskriver inte texten  detta konkret men med bakgrundsinformation om 

funktionsnedsättningen tolkar jag detta som en del i hans koncentrationssvårigheter. 

Exempelvis beskrivs det i boken att han ofta har trasiga kläder och vantar samt strumpor i 

olika färger. Här tolkar jag det som att hans vilda personlighet, vilken beskrivs genom att 

han klättrar högt och rör sig fort och mycket, resulterar i trasiga kläder och borttappade 

vantar/ strumpor. I andra kontexter kan man tolka trasiga kläder och vantar som undermålig 

familjesituation, men tillsammans med bokens handling kopplar jag detta till symptomen 

för koncentrationssvårigheter. 

 

Även Victors känslor beskrivs i boken genom att han främst framställs som glad men också 

hur han gråter och känner sig ensammast i världen, för att sedan återigen bli extremt glad 

och visar detta genom att hoppa och skrika på skolgården (Stigsdotter Axberg, 2013 

s.1,11,12,25) Detta tolkar jag som att framställa Victors ADHD på ett tydligt sätt, där som 

nämnt känsloreglering är en av svårigheterna vilket medför extrema upp- och nedgångar 

inom hela känsloregistret. Detta förstärks även genom mammans beskrivning av vad 

ADHD är; Att någon kan bli "jättejättearg" (Stigsdotter Axberg, 2013 s.19).  

 

Att boken beskriver Victors känslor anser jag är en viktig del av funktionen i boken som 

framställer ett barn med ADHD för andra, då omgivningen ges en större förståelse för en 

barn med NPF genom hans upplevda känslor om exkludering och utanförskap trots att han 
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gentemot andra uppfattas som glad och vild. Utan känslofunktionen i boken skulle Victor 

endast framställas som ett vilt och bråkigt barn som gör andra illa.  

 

Även om boken är skriven ur Victors perspektiv så beskrivs indirekt även andras reaktioner 

på Victors beteenden. Då Victor illustreras och presenteras som enda primärkaraktär i 

boken blir övriga karaktärers reaktioner svårtolkade, då dessa varken beskrivs eller 

illustreras mer än på ett fåtal uppslag. Exempelvis vid samlingen där Victor illustreras som 

tydlig, färglagd och förekommer på tre olika ställen, vilket representerar att han rör sig 

(Nikolajeva 2000, s.202), medan övriga barn enbart illustreras som stillasittande skuggor. 

Detta gör att deras reaktioner inte beskrivs i text och inte heller kan avläsas via deras 

mimik som reaktion på Victors beteende och då gör det svårtolkat. Omgivningens 

reaktioner framställs dock som avståndstagande till följd av Victors beteende på ett flertal 

uppslag, vilket visas exempelvis då de flyr när han sjunger samt exkluderas från lek och 

kalas då de anser att han är "dum" (Stigsdotter Axberg, 2013 s.19).  

 

Även de vuxna i boken reagerar på Victors beteende vilket exemplifieras genom att hans 

`tokigheter′ i skolan leder till ett flertal möten med hans föräldrar, vilket jag tolkar som att 

lärarna anser Victor vara utanför normen. Även samtalet med Isabell förstärker Victors 

avvikelse från normen då hon relaterar Victors beteende till sin brors. Detta genererar 

tydliga `vi och dom′ kategorier, och Isabell direkt lägger Victor i `dom′ facket genom att 

gruppera hans egenskaper tillsammans med sin brors men beskriver inte kriterierna för 

detta.  

 

I boken är omgivningens reaktioner på Victor enbart negativa då de tar avstånd till honom 

och exkluderar honom. Den enda som förklarar ADHD i positiva termer är Victors mamma 

när han frågar vad diagnosen innebär, dock är svaret inte kopplat till Victor utan fungerar 

som en  övergripande förklaring till ADHD som funktionsnedsättning.  
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5.2 Sanna har en väldigt busig storebror (Ingard, 2011) 

I boken beskrivs huvudkaraktären Sannas relation till sin äldre bror med diagnosen ADHD, 

hon presenteras genom en beskrivning om var och hur hon bor, med vilka och vad hon har 

för husdjur. Även hennes bror presenteras, och beskrivs som "jättejobbig" och leker 

"stökiga lekar", vilket gör deras föräldrar arga (Ingard, 2011 s.1). Övriga 

familjemedlemmar presenteras enbart med namn, utan vidare beskrivning av egenskaper, 

vilket gör att jag tolkar dom som sekundära i handlingen. Boken beskriver vardagliga 

situationer såsom middag, hämtning på fritids, bilåkande och hemsituation. Jag tolkar 

boken som att det är en skildring under en dag, då ingen av karaktärerna byter kläder. 

 

Det beskrivs redan på första sidan hur Sannas bror Erik hittar på massa bus, vilket Sanna 

ser som besvärande samt gör deras föräldrar arga på Erik flera gånger om dagen. Vidare 

berättas det att Sanna kan tycka att busen är roliga, men känner sig motvillig till att delta då 

hon känner att det är fel och oönskat. Ett bus som beskrivs är när Erik klipper av gardinerna 

för att sy hårband till skolans julmarknad vilket även Sanna tycker är en god idé. När deras 

mamma sedan upptäcker vad de gjort reagerar hon med att bli arg och skriker vilket gör 

Sanna rädd.  

 

I boken beskrivs Erik som bråkig  och som ett "yrväder" (Ingard, 2011 s10). då han inte 

kan sitta stilla, spiller mat och äter fort, och när Sanna leker med sina kompisar så låser de 

dörren för att Erik inte ska bråka med dom. Vidare berättas det om hämtning från fritids 

och hur han då sparkar och skriker när han inte vill följa med, vilket han även gör när han 

först inte får sitta fram i bilen på vägen hem.  

 

Bokens handling utgår enbart från Eriks beteende utan öviga beskrivningar eller händelser. 

Detta gör att han endast framställs genom sitt stökiga beteende som egenskap vilket gör att 

intressen, ålder eller andra identitetsskapande egenskaper faller bort. Boken berättas ur 

Sannas perspektiv och det är hennes känslor som presenteras i boken. Detta genererar att 

läsaren intar Sannas skildring och framställer Erik som problematisk och bråkig vilket gör 

att empatin för Eriks uteblir då hans känslor eller tankar kring sitt beteende inte delas med 

läsaren.  
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Erik framställs genom hela boken som påhittig i negativ mening då det i nästintill varje 

uppslag beskrivs hur hans mamma blir arg på honom när han hittar på "bus" och även när 

hans lekar är "stökiga" och "jobbiga" (Ingard, 2011 s.2,4,6). Det beskrivs ingen positivitet 

kring Erik då han enbart framställs som jobbig, stökig, bråkig, retsam, arg och inte lyssnar. 

De positiva meningarna som beskrivs om Erik kompletteras direkt med efterföljande 

mening som vänder det positiva till negativt, exempelvis genom meningen "ibland kan det 

vara skojigt tycker hon, men ofta blir det jobbigt" (Ingard, 2011 s.4). 

 

I det avslutande uppslaget presenteras dock Erik som positiv då han fått medicin "för att 

sitta stilla längre och kunna äta med familjen utan att springa iväg"(Ingard, 2011 s.18) 

vilket beskrivs genom Sannas perspektiv som att "det blir lugnare hemma när Erik äter 

medicin" (Ingard, 2011 s.20). Jag kan däremot inte tolka in det som reaktion på Eriks 

kärnsymptom för ADHD, då dessa i uppslaget tillfälligt medicinerats bort, dock tolkar jag 

det som att han genom medicinen faller lättare in i normen för ett eftersträvat beteende. 

Detta stärks även av Hellmans (2010 s.216) forskning, tidigare nämnt under tidigare 

forskning, där hon beskriver att bråkiga barn förlorar i status till skillnad från det normativa 

barnet som ges högre status då de rätar in sig efter verksamhetens implicita regler. Detta 

kopplar jag till berättelsen som Erik, som under medicinering tillskrivs högre status genom 

att benämnas i positiva termer. 

 

Sanna beskrivs som åsidosatt och får stå tillbaka som följd av Eriks beteende och behov då 

han tar mammans tid och ork. Pappan nämns inte alls i handlingen utan presenteras enbart 

som familjemedlem på första sidan, vilket jag tolkar som att mamman är den som sköter 

om barn och hem. Sanna beskrivs bli ledsen av Eriks bråk då han genom sina reaktioner får 

sin vilja fram och beskrivs även bli rädd då mamman skriker på Erik. Sanna reagerar även 

med att tycka att det är svårt att ta hem sina kompisar då Erik retas, vilket mamman `löser′ 

genom att låsa till Sanna rum för att hon inte orkar bråka med Erik (Ingard, 2011 s.12). 

Hon beskrivs även känna sig orättvist behandlad då Erik genom skrik och bråk alltid får 

sitta fram i bilen, vilket är någon även Sanna vill göra, men får stå tillbaka till Eriks fördel 

(Ingard, 2011 s.16). Sammanfattningsvis konstaterar jag att omgivningen, vilken enbart 

representeras av Sanna och mamma, reagerar med nedstämdhet, ilska och uppgivenhet. 

 

Det enda uppslaget som inte beskriver omgivningens reaktioner eller känslor och inte heller 

illustrerar dessa är när mamma och Sanna hämtar Erik på fritids. Då är hans reaktion är att 
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sparka och skrika, vilket både mamman och Sanna verkar stå helt neutrala inför, till 

skillnad från i hemmet och bilen där deras reaktioner är att bli arga, skrika eller gråta kring 

Eriks känsloyttringar. Detta tolkar jag som att mamma och Sanna presenteras att stå inom 

normen för eftertraktat beteende, vilket anses vara att inte skrika, få utbrott eller gråta i 

offentliga miljöer, till vilket fritids räknas.  

 

Att Erik har ADHD framgår inte i själva bilderboksberättelsen men presenteras utifrån de 

vanligaste kärnsymptomen genom att han framställs som impulsiv då han klipper sönder 

gardinen (Ingard, 2011 s.6), problem med förändring och övergångar då han inte vill följa 

med hem från fritids (Ingard, 2011 s.14) samt har svårigheter att styra känslor då han vid 

flertalet tillfällen beskrivs som arg och reagerar med sparkar och slag (Ingard, 2011 

s.14,16). Genom bokens paratext, dvs. baksidetext och informationssidor, får läsaren veta 

att Erik har diagnosen ADHD. Där förklaras även att boken syftar till att användas som 

pedagogiskt material för anhöriga till någon med ADHD, vilka oftast åsidosätts till förmån 

för barnet i familjen med neuropsykiatriska funktionsnedsättning. 

 

5.3 Mertil på dagis (Polleryd, 1998) 

I boken om Mertil presenteras han först med ålder, var han bor och hur man kommer dit, att 

han tycker att det är roligt att vara  på förskolan samt vilka lekar han tycker om. Efter 

presentationen av Mertil befinner han sig på förskolan där det berättas att det rings i 

plingan som symboliserar samling; någon Mertil inte tycker om. Resterande handling i 

boken utspelar sig under just denna aktivitet i verksamheten och hur Mertil samt 

pedagogerna hanterar denna. Mertils anledning till att vara negativt inställd till samlingen 

beror på att förskolans implicita normer som gör att han förväntas sitta stilla, tyst och 

lyssna genom hela aktiviteten, vilket han har svårigheter med.  

 

En måndagssamling tillsammans pedagogen Britta och en ny pedagog ska barnen berätta 

vad de gjort i helgen. Mertils beteende i boken framställs genom att han ligger på golvet, 

nyper personen som sitter bredvid samt ålar omkring, illustrationerna berättar även att 

Mertil tänker på annat då flertalet tankebubblor är fyllda med djur (Polleryd, 1998 s.9). 

Detta beteende accepteras inte av pedagogen som håller i samlingen, som vid flertalet 

tillfällen påpekar Mertils oönskade beteende och då även jämför honom med de andra 

barnen, vilka sitter still. Hon förklarar även hur det skulle se ut om alla satt som Mertil i 
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samlingen; det skulle inte bli någon ordning alls och uppmanar honom till att sitta lika fint 

som de andra barnen. Detta tolkar jag som att de anser honom vara utanför normen för ett 

eftertraktat barn, vilket förväntas delta i verksamhetens aktiviteter och foga in sig i dess 

önskade beteende. Denna kollektiva form av aktivitet påvisar tydligt hur de önskar anpassa 

barnen efter verksamheten istället för tvärtom, vilket strider mot läroplanens mål om 

inkludering och anpassning av verksamheten (Skolverket, 2016 s.5). 

 

Mertil framställs genom sitt beskrivna beteende som en pojke med 

koncentrationssvårigheter, vilket exemplifieras genom hans oförmåga att sitta stilla samt 

följa direktiven om att vara tyst och lyssna, vilket förmedlas i boken genom illustrerade 

tankebubblor och berättande text (Polleryd, 1998 s.9,10,13,16). Dock beskrivs han även 

med andra personliga egenskaper vilket gör honom, tillsammans med Bolla, de enda i min 

valda primärlitteratur som beskrivs med flera egenskaper vilket bildar en personlig individ 

som inte enbart är sin funktionsnedsättning.  

 

Mertil beskrivs därmed utefter kärnsymptomen för ADHD, då koncentrationssvårigheter 

samt problem att reglera aktivitetsnivån gör honom överaktiv, vilket visas genom hans 

svårigheter att sitta stilla och lyssna samt genom de aktiviteter han gillar, vilka är av fysisk 

karaktär. Problemet att reglera aktivitetsnivån går även i enlighet med de beskrivna 

kärnsymptomen, där personen med NPF plötsligt blir extremt trött då hen tvingas varva 

ner. Mertil beskrivs i boken som att "kroppen blir spagetti och måste ligga ner" (Polleryd, 

1998 s.11), vilket beskrivs som att gå från överaktiv till underaktiv. I boken framgår inte 

vilken diagnos Mertil har, utan framställs enbart genom sin beteendeproblematik och 

omgivningens reaktioner på detta. Dock förstås hans NPF-tillhörighet av paratexten genom 

det avslutande informationsuppslaget om koncentrationssvårigheter och ADHD.   

 

Mertils egna känslor kring hans beteendeproblematik i samlingen beskrivs ingenstans utan 

det är enbart omgivningens reaktioner och känslor kring detta som framställs. Dock 

beskrivs Mertils tankar om händelserna, såsom att han bara "skulle kolla om pip-Agnes var 

vaken" när han nyper henne i sidan, och att han måste åla på golvet för att det "kliar i 

kroppen" (Polleryd, 1998 s.14,16). Mertils egna beskrivningar om sitt beteende stämmer 

inte överens med hur han framställs för omgivningen, då han själv har förklaringar till 

varför han reagerar som han gör utefter sin kropps behov. Såsom Mertils tankar framställs i 

böckerna försöker han själv hantera sina koncentrationssvårigheter för att kunna delta i 
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samlingen genom att "bara simma lite så känns det bättre" när det kliar och sticker i 

kroppen och att lägga sig ner då "kroppen känns som spagetti" (Polleryd, 1998 s.11,16). 

 

Omgivningen, vilken består av övriga barn samt två pedagoger i samlingen på förskolan 

reagerar ständigt på Mertils beteende. Det förklaras tydligt i boken att hans beteende inte är 

önskvärt enligt förskolans kulturella regler och normer vilket påtalas ett flertal gånger. 

Detta genom att pedagogen Britta säger till Mertil att "göra som de andra barnen" "se hur 

de andra gör" "tänk om alla gjorde som du" (Polleryd, 1998 s.11,12,15). Då pedagogens 

enda beskrivna konversation med Mertil är i uppfostrande syfte och påtalan att han gör fel 

samt jämförelse med normgruppen genereras ett `vi och dom′ förhållande, som sätter Mertil 

i kategorin avvikande. De övriga barnen, vilka `beter sig′ verkar inte reagera på Mertils 

beteende, förutom Agnes som blir nypt i sidan och då de skrattar åt hans förklaring till sitt 

beteende "sitter ju på armbågarna" då han blir trött och lägger sig med huvudet i händerna 

(Polleryd, 1998 s.12,14). 

 

Den nya pedagogen som träder fram i slutet av boken verkar se Mertils 

beteendeproblematik på ett annat sätt än tidigare pedagog. Hon verkar förstå att Mertil har 

koncentrationssvårigheter och istället för att försöka få honom att ingå i den kollektiva 

aktiviteten som en samling innebär, hjälper hon Mertil att hantera situationen. Hon ger 

Mertil en uppgift att fokusera på, vilket beskrivs genom Mertil som att han glömmer kliet 

och pirret i kroppen och kan fokusera på aktiviteten samt sitta still och tyst. Detta blir ett 

nytt synsätt av omgivningen på barnet med NPF, vilken inte tas upp i någon av de övriga 

böckerna. 

 

5.4 Bill och Bolla (Bergström, 1978) 

Stora boken om Bill och Bolla är en samling böcker om karaktärerna, utgiven 2007 men 

skriven 1978. Dock har jag valt att enbart analysera del 1, då analysmaterialet annars blir 

för omfattande. Boken börjar med att annonsera att läsaren senare ska få veta något 

förfärligt, sorgligt och hemskt. Berättelsen börjar dock med att Bill får en lillasyster och 

fortgår sedan i kronologisk tidsordning fram till det hemska inträffar, hela boken bygger på 

denna proleps, dvs. den primära berättelsen som kommer efter den beskrivande 

sekundärberättelsen, vilken fungerar som en långdragen presentation och uppbyggnad av 

anti-climaxet, det hemska som ska inträffa (Nikolajeva, 2000 s.224). 
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Bills lillasyster Bolla beskrivs som underbar och härlig och hur familjen blir vild av lycka 

över den nya bebisen, dock påminns läsaren ständigt om det hemska; "dom anade inte då, 

vilken sorg dom skulle få" (Bergström, 1978 s.5). Vidare berättas om livet med bebisen; 

med blöjbyten, välling, rapar, alla besök och hur Bill hjälper till att ta hand om sin syster, 

men ständigt påminns läsaren om det förskräckliga som ska inträffa genom samma textrad 

som ovan citerats.  

 

När Bolla blir äldre försöker Bill ständigt leka och busa med Bolla, men hon 

uppmärksammar honom inte utan leker enbart för sig själv. Hon beskrivs även avvika från 

normen gällande barns utveckling på fler sätt; hon pratar inte när andra barn börjar prata, 

hon leker inte som andra och beskrivs som "klen" och "sakta" (Bergström, 1978 s.12). Hur 

mycket föräldrarna och Bill än försöker så kommunicerar hon inte och enligt familjen är 

hon så pass avvikande att de söker hjälp, men ingen upptäcker något fel. Detta är det 

hemska, förfärliga och sorgliga som boken hittills byggt upp en förväntan på och förstärks 

genom att beskriva hur Bills föräldrar blir allt mer uppgivna över situationen samt hur 

beskrivningen av Bolla ändras. Hädanefter framställs hon som avvikande och längre inte 

lika önskad till skillnad från innan då hon beskrevs i enbart positiva termer. När hon inte 

blir bättre så framställs hon mer och mer som ett problem för familjen, som försöker göra 

allt för att hon ska vara `normal′. vilket ytterligare bekräftar synen på det avvikande barnet 

och dess tillskrivna egenskaper som icke-önskvärda 

 

Tidsintervallet gör hopp ett år framåt och en doktor kommer på återbesök, som då 

konstaterar att "Bolla är en egen sort, ett barn som tänker kort, är en som brukar tänkas 

bort, hon blir aldrig kvick och klok" (Bergström, 1978 s.24). Läkaren förklarar även att hon 

är en "tok och förstår väldigt sakta" (Bergström, 1978 s.24,25). Här skapas en tydlig `vi och 

dom′ kategori, vilket ger Bolla tillhörigheten annorlunda. Att hon dessutom "borde tänkas 

bort" enligt läkaren, gör att han rekommendrar att Bolla ska exkluderas från familjen, vilket 

tydligt visar omgivningens negativa reaktioner (Bergström, 1978 s.24). Deras reaktioner på 

Bollas diagnos förstärks även då det berättas hur föräldrarna samt övriga karaktärer såsom 

släkt och vänner, sörjer och att de aldrig mer kommer att skratta eller känna glädje igen 

efter beskedet.  
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Omgivningens reaktioner på Bollas avvikande beteende framställs därmed enbart negativ, 

hon beskrivs även tära på familjesituationen genom sitt annorlunda beteende. Mamman har 

"bleknat av oro och lider" och pappan "blir tyst långa tider", även Bill beskrivs bli "tyst och 

dyster" innan de får svaret av läkaren. När det sedan konstateras att hon "aldrig kommer bli 

som vi" (Bergström, 1978 s.23,26) förnekar familjen hennes problematik och vill inte ta det 

till sig, för att sedan övergå till sorg, där även släkt och vänner sörjer och beklagar Bollas 

avvikande diagnos. Genom tre uppslag i boken beskrivs Bollas obotliga diagnos som 

hemsk och beskrivs ur omgivningens syn som "stackars henne", "tänk så illa" samt med 

"sorg, suck och klagoskrik" (Bergström, 1978 s.28). Jag tolkar Bollas beteende som icke 

önskvärt vilket bekräftas av den alltigenom negativa presentationen av henne, samt hur de 

uttalat kategoriserar henne som avvikande då de själva använder `vi och dom′ i samtal om 

henne.  

 

Bolla framställs på två olika sätt genom boken parallellt med varandra. Hon framställs som 

"konstig", "inte som vi", "tänker kort" och "en liten tok" (Bergström, 1978 s.24,26) genom 

de övriga karaktärernas syn i boken och parallellt med detta får läsaren hela tiden se hur 

Bolla själv är glad, leker, skrattar och hittar på egna upptåg. Detta gör att boken förmedlar 

två olika synsätt på Bolla; Hur hon framställs genom sin egna tolkning, dvs. glad och 

positiv, samt framställs genom andra som problematisk, konstig och asocial. Detta gör 

boken spännande och användbar för att både beskriva en neuropsykiatriskt 

funktionsnedsättning genom barnets perspektiv samt använda boken som underlag för att 

normkritiskt granska hur omvärldens syn på personer med NPF och då reflektera över om 

det stämmer överens med personens egna uppfattning om sig själv.  

 
Dock ljusnar synen på Bolla i sista uppslaget, där Bill konstaterar den parallella framställan 

av Bolla; att hon själv är glad och positiv, och att de borde anamma hennes syn på sig själv 

och inte vara ledsna för hennes skull. 

 

Bollas neuropsykiatriska diagnos framgår inte uttalat i boken, där doktorn endast beskriver 

henne som en tok som inte förstår, men framställs utefter kärnsymptomen för ASD; Hon 

har svårigheter med social interaktion, inget utvecklat verbalt språk samt motoriska 

svårigheter. Även om diagnosen inte framgår i boken så ges denna information i en intervju 

(Bengtsson, 2007), med författaren då boken är en biografi av Gunilla Bergströms liv som 

har en dotter med autism. Bolla beskrivs även med övriga egenskaper i den parallella 
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framställan av henne, exempelvis vad hon tycker om, hur gammal hon är, hennes utseende 

samt vad hon gör på dagarna, vilket inte är kopplat till hennes neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning. Även händelser runt omkring Bolla och hennes omgivning beskrivs i 

boken, såsom att mamman syr och att Bill träffar kompisar, vilket gör att denna bok är den 

enda i den valda primärlitteraturen som beskriver händelser och miljöer runt om 

funktionsnedsättningen vilka inte är relevanta för huvudkaraktärens beteendeproblematik.  

 

5.5 Jämförande analys & resultat  

Genom noggrann granskning av primärlitteraturen utefter den hermeneutikiska tekniken 

samt genom att använda ett normkritiskt perspektiv  ges nedan studiens resultat i en 

jämförande analys. Den hermeneutiska tekniken har bidragit med ett tydligt avgränsande 

där enbart det relevanta innehållet granskats och övriga faktorer uteslutits. Genom att inta 

ett normkritiskt perspektiv är de relevanta innehållet kopplat till att synliggöra och lyfta 

normerna i böckerna samt ifrågasätta dessa.  

 

I de tre böcker som beskriver barn med ADHD framställs samtliga som pojkar i lägre 

skolålder/ högre förskoleålder. De har alltihop problematik som stämmer överens med 

kärnsymptomen för ADHD, såsom svårigheter att reglera känslor, aktivitetsnivå samt 

verkar impulsiva, överaktiva och utåtagerande. Detta är de symptomen som framställs i 

böckerna, även om det finns flertalet kärnsymtom inom NPF, vilka inte representeras i 

böckerna. Dock visas en större mångfald av symptomen i Jippie! Jag har ADHD, då det 

även beskrivs om glömska till följd av koncentrationssvårigheter, samt i Mertil på dagis, 

där regleringen av aktivitetsnivån även går åt motsatt håll och Mertil blir extremt trött då 

han varvar ner. Att det enbart är pojkar med som framställs i primärlitteraturen kan bero på 

att kärnsymptomen för ADHD är skrivna utefter forskning på pojkars beteende, då 

forskarna tidigare trodde att ADHD enbart förekom hos pojkar. För flickor kan symptomen 

te sig annorlunda, då de oftast inte är lika `bråkiga′ och istället ofta blir introverta. Att de 

inte framställs i primärlitteraturen kan dels bero på att flickor ofta diagnostiseras senare i 

livet än åldern för karaktärerna, och dels är svårare att framställa då flickors ADHD-

problematik oftare är mer psykologiskt än fysiskt synligt, samt inte framgår lika tydligt i 

beskrivningen för kärnsymptom (Westholm, 2016 s.15). Detta leder dock till att stärka 

synen på att ADHD är vanligare hos pojkar och reproducera den tidigare forskningens 

tanke om att diagnosen endast återfinns hos pojkar.  
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Alla böcker baseras på att framställa dessa kärnsymptom för läsaren, dock har författarna 

valt olika ingångvinklar utifrån vems perspektiv boken berättas utifrån. I Sanna har en 

väldigt busig storebror tas ingen hänsyn till Eriks egna upplevelser kring sin NPF, utan 

beskrivs enbart utifrån Sannas upplevelser vilket gör att han enbart upplevs som 

problematisk och bråkig. Enligt Nikolajeva (2000 s.177-179) beror detta på att Erik 

framställs genom en beskrivande text utifrån någon annans perspektiv, vilket enbart 

förmedlar information om karaktären till läsaren. I övriga tre böcker beskrivs även 

personerna med NPF´s upplevelser, tankar eller känslor;  Jippie! Jag har adhd beskrivs 

utifrån Victors egna perspektiv och känslorna kring exkludering och utanförskap,  Bill och 

Bolla beskriver Bolla som glad och nöjd trots de övriga karaktärernas negativa inställning 

till henne samt Mertil på dagis där hans egna tankar kring hur kroppen upplevs i svåra 

situationer beskrivs. Att personen med NPF´s upplevelser och tankar skildras gör att 

läsaren får en inblick i hur det kan vara att ha någon diagnos vilket kan skapa förståelse, 

empati och tolerans gentemot dessa istället för att uppleva avvikande barn som enbart 

bråkiga med dåligt uppförande. Nikolajeva (2000, s.139-144) beskriver detta mer komplexa 

sättet att framställa en karaktär som genom beskrivna reaktioner på händelser samt 

omgivningens reaktioner på karaktären skapar känslor hos läsaren. Hon menar dock att 

detta kräver mer av läsaren som måste dra egna slutsatser kring händelserna när dessa 

indirekt beskrivs i texten, men menar att tekniken är mer effektiv i berättandet då läser själv 

tolkar händelser och karaktärer, vilket genererar att läsaren lättare känner empati till 

karaktärerna då berättarrösten inte förmedlar all information.  

 

I samtliga böcker framställs barnen med NPF som störande och besvärande för 

omgivningen, de uppfattas som bråkiga, har ett icke eftertraktat beteende samt är krävande. 

Detta exemplifieras i böckerna genom att Mertil jämförs med "alla andra som sitter fint" 

(Polleryd, 1998 s.12), Victor som "sjunger högre än alla andra så de måste fly" (Stigsdotter 

Axberg, 2013 s.7), Bolla som beskrivs som "konstig" och "Tänk så illa att hon inte ska bli 

sådan som vi" (Bergström, 1978 s.25,26), och Erik som får skäll för sina "stökiga lekar" 

(Ingard, 2011 s.1).  

 

Den enda boken som beskriver NPF i positiva termer är Jippie! Jag har ADHD, där 

mammans beskrivningar innehåller exempel som att "man kan vara bra på legobyggen eller 

jobba som massa olika saker", dock beskriver hon diagnosen ADHD även som "att man 
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kan bli jättejättearg" (Stigsdotter Axberg, 2013 s.19) i samma mening. Även i Sanna har en 

väldigt busig storebror finns enstaka positiva förklaringar, som sedan övergår i negativitet. 

Att flera av kärnsymptomen för NPF/ ASD är positiva är inget som framgår i böckerna.   

 

Som nämnt tidigare i analysen så presenteras karaktärerna utifrån olika perspektiv och även 

genom parallell framställan, i Bill och Bolla, vilket ger olika tolkningsmöjligheter för 

läsaren, som kan välja vilket perspektiv som ska anammas. I Sanna har en väldigt busig 

storebror tolkas problematiken utifrån Sanna, i Jippie! Jag har ADHD beskrivs Victors 

egna uppfattningar och känslor och i Mertil på dagis ges ytterligare en vinkel där 

pedagogen uppmärksammar Mertils svårigheter. Att karaktärerna framställs så pass olika 

utifrån vems perspektiv som intas beror enligt Nikolajeva (2000 s.177-180) på författarens 

val av perceptionsvinkel, dvs. vems synvinkel som beskrivs. Med detta menar hon att 

beroende på vems synsätt som presenterar karaktären tolkar läsaren personen; I Sanna har 

en väldigt busig storebror, antas Sannas perspektiv, som beskriver Erik som bråkig och 

problematisk i familjen, vilket även läsaren då anammar. I Jippie! Jag har ADHD antas 

främst Victors perspektiv, vilket resulterar i att läsaren får hans synvinkel på att ha NPF. I 

Bill och Bolla samt Mertil på dagis intas både omgivningens samt karaktärerna med NPF´s 

perceptionsvinkel vilket resulterar i dubbla synvinklar som ställs mot varandra och gör 

boken mer intressant och lämnar tolkningsutrymme till läsaren. Alla böckerna är berättade 

genom en berättarröst, dvs. i tredje person vilket enliga Nikolajeva (2000 s.177-179) kan 

bli problematisk då bilderböckerna intar ett barnperspektiv men med en vuxens berättarröst 

istället för en Jag-form, då detta kan skapa en distans mellan bokens syfte och läsaren 

eftersom den vuxna berättaren sällan kan identifieras med karaktären i boken. Även 

Laukkas (2000 s.189) analysteori om hur bråkiga barn formges i böcker genom en 

berättarröst i tredje behandlar detta då hon menar att läsaren därmed inte ges utrymme för 

identifikation med karaktären.   

 

Alla böcker beskriver känslor ur olika karaktärers perspektiv, som ovan nämnt, vilket 

tillsammans med Jag-perspektivet är den vanligaste berättarformen enligt Nikolajeva (2000 

s.177), vilket kallas introspektion. Dock menar hon att bilderböcker har begräsningar i att 

förmedla detta då den beskrivande texten sällan är speciellt omfattande och även om 

karaktärernas mimik kan påvisa känslor genom illustrationerna så är introspektionen mer 

djupgående och psykologisk än så. Jag tolkar dock att det finns en viss grad av 

introspektion i studiens primärlitteratur då läsaren ges utrymme för egen tolkning och 
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skapande av empati för karaktärerna samt genom de efterföljande reflektionerna som 

behandlar mer djupgående känslor och reaktioner.  

 

Nikolajeva (2000 s.177-179) menar att den teknik som istället ofta används i bilderböcker 

är icke-fokaliserad, vilket är ett allnärvarande perspektiv med vilket menas att text och bild 

tillsammans kan skapa möjligheter till omfattande berättelser utan ingående beskrivningar i 

textform. Detta synliggörs i studiens primärlitteratur exempelvis i Bill och Bolla genom 

illustratörens val av mörka bilder under den sorgsna tiden för att under den första tiden 

innan Bollas avvikelse upptäcks illustreras ljust. Även i Jippie! Jag har ADHD förstärker 

illustrationerna Victors sinnesstämning genom samma uttryck samt hur hans överaktivitet 

visas genom flera illustrerade Victor i samma uppslag. Även de hierarkier som råder i 

böckerna visas genom det icke-fokaliserade perspektivet, exempelvis i Mertil på dagis, där 

den äldre pedagogen illustreras mycket större och högre än Mertil, vilket enligt Nikolajeva 

(2000 s.141) är för att förstärka den psykologiska positionen, medan den nya pedagogen 

illustreras betydligt mindre samt kortare. Även i Jippie! Jag har ADHD används 

illustrationstekniken för att skapa hierarkiförhållanden, då statuspersoner såsom läkare, är 

avbildad så pass mycket större än Victor att enbart halva överkroppen får plats i bild, 

medan mamman illustreras sittandes i Victors nivå. Detta överensstämmer även med 

Laukka (2000 s. 189) analysmodell som precis som Nikolajeva beskriver att relationen 

mellan de vuxna och barnen ofta illustreras med storleksskillnad och då ofta genom att 

vuxna enbart illustreras genom sin nedre del, precis som i Jippie! Jag har adhd.  

 

I tre av böckerna; Jippie! jag har ADHD, Mertil på dagis samt Sanna har en väldigt busig 

storebror beskriver illustrationerna inga händelser utöver textens innehåll utan avbildar 

enbart ovan nämnda förstärkande illustration av textens innehåll. Att bilderna inte fyller en 

större funktion i dessa böcker stämmer överens med Nikolajevas (2000 s.15) teori om att de 

är instrumentiella, med vilket menas att de är bilderböcker som enbart syftar till ett lärande 

och därmed har sitt huvudfokus i texten, vilket medför att bilderna till största del fungerar 

som dekorativa.  

 

Sammanfattningsvis förmedlas barnen med NPF som liknande karaktärer, barnen med 

ADHD (Victor, Mertil och Erik) är alla pojkar i ungefär samma ålder, samtliga är 

utåtagerande och har svårt att sitta stilla, uppskattas inte av omgivningen samt exkluderas 

och tilldelas lägre status än andra barn. De tillskrivs en del andra egenskaper såsom 
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intressen och familjeförhållanden, men den huvudsakliga egenskapen de har är deras 

diagnoser. Som nämnt under `begrepp′ så är ovan beskrivna egenskaper kopplade till 

ADHD och de presenterade kärnsymptomen är de som är mest påtagligt för omgivningen, 

vilket även är de många relaterar till ADHD då dessa symptom är de mest fysiskt 

märkbara. Även Bolla, som tillhör autismspektrat, visar precis som övriga karaktärer de 

vanligaste kärnsymptomen för sin diagnos, där kommunikationssvårigheter, motoriska 

svårigheter samt problem med språket är vanligt (Westholm, 2016 s. 139-140). Detta tolkar 

jag som att författarna valt att skriva de utvalda symptomen för att få en så hög 

igenkänningsfaktor som möjligt för att kunna skapa givande efterföljande diskussioner 

genom att läsarna även ska kunna delge tidigare erfarenheter av diagnoserna. Dock blir det 

komplext när enbart en sida visas och skapar en entydig bild av diagnoserna och 

mångfalden av diagnoserna uteblir. Detta kan, anser jag, medföra en stereotyp bild av 

ADHD, om inte pedagogen i det inkluderande arbetet är väl inläst på området och då kan 

arbeta normkritiskt och problematisera den ensidiga framställan av NPF.  

 

6. Diskussion  

Här kommer jag presentera mina reflektioner och tolkningar, kopplat till tidigare forskning 

samt ett avsnitt om böckerna som grund till inkludering i verksamheten och därefter avsluta 

med en sammanfattning av mitt arbete.  

 

6.1 Primärlitteraturens framställan av NPF  

6.1.1 Primärlitteraturen i förhållande till tidigare inkluderingsarbete 

I den valda primärlitteraturen framställs NPF övergripande på ett entydigt sätt, dock 

beskrivs detta ur flera olika perspektiv och ger därmed läsaren ett visst tolkningsutrymme. I 

Jippie! Jag har ADHD beskrivs NPF genom att "man kan vara bra på att bygga lego eller 

bli jättejättearg" (Stigsdotter Axberg, 2013 s.19), medan i Bill och Bolla beskrivs autism 

som "tänker kort, sådana brukar räknas bort" och "konstig" (Bergström, 1978 s.24). I Jippie 

jag har ADHD avslutas boken med att Victor är glad och stolt över sin 

funktionsnedsättning medan i Bill och Bolla beskrivs NPF som en sorg som kommer finnas 

hela livet. Detta kan vara en avspegling av Sveriges inkluderingsarbete kopplat till 

utgivningsår av böckerna som tidigare nämnts har utvecklats enormt sedan 1960-talet. Bill 

och Bolla är skriven 1978 då NPF behandlades som avvikande och barn fortfarande sattes i 

specialklasser och annat boende vilket även framgår i intervjun med författaren som 
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lämnade bort sitt barn till annat boende, samt läkarens rekommendation i boken vilket man 

mycket sällan gör idag (Östlund, 2016 s.4; Bengtsson 2007). I Mertil på dagis framgår 

även pedagogernas arbete med inkludering då den äldre pedagogen, vilken jag tolkar som 

utbildad för länge sedan, anser att Mertil ska formas för att passa in i verksamhetens 

aktiviteter och anpassa sig efter detta. Detta påpekas tydligt då hon jämför Mertil med alla 

andra samt beskriver hur duktiga de andra är. Den nya, yngre pedagogen går då in och 

ändrar verksamhetens aktivitet för att anpassa den efter Mertils individuella behov, vilket är 

i enighet med läroplanen (Skolverket, 2016 s.5) Detta kan kopplas till den tidigare 

forskningen som speglar arbetet i nutid med inkludering och allas lika värde, då Mertil på 

dagis skrevs 1998 vilket är samtidigt som inkluderingsarbete skrevs med som en konkret 

punkt i läroplanen (Nordenmark & Rosén, 2008 s.19). 

 

I alla böcker förutom Bill och Bolla finns avslutande uppslag som behandlar inkludering 

och information om personer med NPF, vilket jag tolkar som att bilderböckerna speglar vår 

tids utveckling angående inkluderingsarbete, då detta är mer aktuellt i nutid än på 1970-

talet då Bill och Bolla skrevs.   

 

6.1.2 Primärlitteraturen som skapare av normer och statusförhållanden 

I Sanna har en väldigt busig storebror, Jippie! jag har ADHD  samt Mertil på dagis 

beskrivs hur `bråkiga′ barnen med NPF är, vilket beskrivits i analysdelen. Detta resulterar i 

inskränkt status, visat i hur exempelvis Victor i Jippie! Jag har ADHD exkluderas av 

kompisar, samt har problem i skolan och även hur Erik beskrivs i Sanna har en väldigt 

busig storebror, där Sanna beskriver hur hon inte vill att Erik ska vara med och leka, samt 

förstör vid middagarna och hur han då exkluderas från dessa.  

 

I Mertil på dagis framställs Mertil ständigt som avvikande då han jämförs med de andra 

barnen som uppträder önskvärt. Pedagogens enda beskrivna konversation med Mertil är i 

uppfostrande syfte och påtalan att han gör fel vilket skapar ett `vi och dom′ förhållande och 

därigenom tilldelas lägre status.  Även i Bill och Bolla beskrivs hur Bolla framställs som 

exkluderad och mindre värd genom att beskrivas som "blir aldrig kvick och klok, hon ska 

aldrig bli som vi" (Bergström, 1978 s.24) och ses som fantastisk, underbar och efterlängtat 

innan avvikelsen upptäcks, vilket ytterligare bekräftar att barn inom normen ges högre 

status. Även om hon inte är `bråkig′ så är hon genom sin avvikelse utanför normen och 

förlorar därmed status, vilket stämmer överens med resultatet i Hellmans avhandling (2010 
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s.216) där hon menar att framställan av dessa barn som bråkiga och avvikande 

överensstämmer med konsekvenserna i böckerna då hon i sitt resultat kom fram till att 

barnen genom sitt oönskade beteende minskar i status och därmed förlorar inflytande och 

egna valmöjligheter. Detta visas i exempelvis Sanna har en väldigt busig storebror, som 

inte får ta egna initiativ till lekar eller `bus′ samt i Bill och Bolla där Bollas egna lekar är 

mindre värda än de lekar som de vuxna eller Bill tar initiativ till. 

Enligt läroplanen ska alla barns olikheter uppmärksammas, stärkas och framställas som en 

tillgång i gruppen (Skolverket, 2016 s.5). I dessa böcker beskrivs inte detta, då de nästintill 

enbart beskrivs som problematiska och icke anpassningsbara till varken verksamheten eller 

det vardagliga livet som beskrivs, bortsett från Mertil på dagis där aktiviteten i slutet 

individanpassas. I Sanna har en väldigt busig storebror anpassas Erik till samhället genom 

medicinering, vilket gör att han beskrivs hamna innanför normen och kan delta i 

familjelivet och skolan på lika villkor som alla andra.  

 

Ambjörnsson (2003 s.13) menar att normer enbart kan skapas genom att det finns en 

motpol till dem, dvs. det som anses normalt. Detta beskrivs tydligt i Mertil på dagis samt 

Bill och Bolla, där Mertil jämförs med alla andra, och Bolla beskrivs som "inte som vi" 

(Bergström, 1978 s.24). Detta gör ett tydligt normskapade och avgränsning mellan `vi och 

dom′. Dessa tydliga normer, tillsammans med mitt analysresultat som visar på att böckerna 

framställer barn med NPF på ett enkelspårigt och ickevarierat sätt, kan skapa en stereotyp 

framställan i användandet av dessa böcker som inkluderingsmaterial. Dock kan dessa 

kategoriseringar användas i ett normkritiskt arbete genom synliggörande av dessa och 

omvandlas till en diskussion om inkludering, vilket jag kommer diskutera under rubriken 

om pedagogiskt arbete. 

 

6.1.3 Primärlitteraturen som medskapare till en stereotyp?  

Under förklaringen av en stereotyp menar Törnquist-Plewa (2000 s. 2-5) att genom en 

entydig framställan av personer i en tilldelad grupptillhörighet skapas förväntningar på 

egenskaper hos personerna. I detta fall, avläst från mitt analysresultat, skapas en stereotyp 

bild av barn med ADHD i böckerna då samtliga karaktärerna i primärlitteraturen framställs 

som problematiska pojkar som inte kan reglera aktivitets- eller känslonivå och därmed blir 

utåtagerande samt exkluderas i sociala sammanhang och därmed förlorar status gentemot 

normen. Denna exkludering kan även leda till fördomar mot barn med NPF enligt denna 
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framställan om de negativa känslorna som beskrivs i boken, i exempelvis Sanna har en 

väldigt busig storebror, anammas av läsaren som kopplar dessa till stereotypen. Att 

böckerna förmedlar ett ensidigt synsätt av NPF och därmed kan ligga till grund för en 

stereotyp bild av detta stämmer även överens med Ambjörnssons (2003, s.15) forskning, då 

hon menar att en enkelspårig presentation av en grupptillhörighet leder till en norm.  

 

6.2 Bilderböcker som inkluderingsmetod 

Eftersom jag valt primärlitteratur från bibliotekets `äppelhylla′, vilken ska innehålla 

material tänkta som underlag för inkluderingsarbete (appelhyllan.se 2017), så har jag valt 

att ha med boksamtal som metod i en del av min diskussion. 

 

Alla dessa böcker rekommenderas som underlag för normkritiskt arbete och synliggörande 

av funktionsnedsättningen samt för att ge förståelse för detta. Synliggörandet är konkret 

genom den information som ges i tre av böckerna och det framgår därigenom tydligt att 

böckerna fyller ett lärandesyfte och är skrivna med tanken att arbetas med efter avslutad 

läsning. Även genom författarpresentationerna berättas det att böckerna i skrivna av bl.a. 

specialpedagoger, som vill förmedla och uppmärksamma dessa barns behov och på så sätt 

skapa förståelse för dessa. Genom kunskapen om NPF hoppas de kunna underlätta 

inkluderingsarbetet och omtolka normen för dessa personer, vilket går i enighet med 

Kumashiros normkritiska teorier om att utbildning om den andre gör klyftan mellan norm 

och avvikelse mindre (Nordenmark & Rosén, 2008 s.71-72).  

 

Att använda dessa böcker för inkluderingsarbete ger en spännande ingång till ett vidare 

arbete då en berättelse ofta fångar barnens intresse. De gemensamma referenser som  

berättelsen ger skapar ingångar till reflektion och diskussion om känslor och karaktärerna 

vilket  leder till att barnen sätter ord på sina tankar och utvecklar sin kommunikativa 

förmåga genom att tolka texterna menar Edwards (2017 s.8-11). Detta går även i enighet 

med den sociokulturella teorin, vilken svensk förskola förespråkar , dvs. att vi lär i sociala 

sammanhang främst genom det verbala språket i reflektion och diskussion (Skolverket 

2016 s.6-7; Sträng & Persson, 2003 s.22). Detta arbetssätt med boksamtal som 

inkluderingsmetod kan därmed förmedla, synliggöra och bearbeta de normer och 

stereotyper som finns beskrivna i böcker samt upplevda av erfarenhet. Dock kan detta 

arbetssätt bli komplext, då barn med NPF ofta har svårigheter med att delta i gruppsamtal 

och reflektioner då de ofta har svårt med sociala interaktioner, föreställningsförmåga, leva 
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sig in i andras perspektiv samt kommunikativa svårigheter, vilket är en del i problematiken 

inom diagnoserna (Westholm, 2016 s.109,140-141). Detta återspeglas även i 

primärlitteraturen då problem uppstår i samlingarna som är ett slags kollektivt samtal, 

vilket visas i både Mertil på dagis samt Jippie! Jag har ADHD. 

 

Dock anser jag att den entydiga bild av barn med NPF som presenteras, vilket studiens 

resultat påvisat, försvårar inkluderingsarbetet. Då även informationstexterna visar en 

väldigt smal bild av NPF´s kärnsymptom, och även enbart de negativa förstärks detta 

ensidiga perspektiv av NPF. Precis som Ambjörnsson (2003, s.13) beskriver i sin 

avhandling så skapas en norm genom en upprepad, ensidig framställan. Barn med NPF har 

ofta många positiva kvaliteter kopplade till diagnoserna vilka inte nämns i vare sig 

bilderböckernas berättelser eller i efterkommande information.  

 

Även resultatet i analysen som pekar på vilka statusförhållanden som sker i 

primärlitteraturen där samtliga delas in i ett `vi och dom′ förhållande motarbetar 

inkluderingen. I Mertil på dagis finns information om vad vuxna kan göra för att underlätta 

för impulsiva barn med koncentrationssvårigheter samt i vilka situationer dessa ofta 

förvärras för barnen. Det beskrivs även hur barn med NPF ofta misstolkas och istället ses 

som bråkiga eller ouppfostrade. I Jippie! Jag har ADHD handlar faktatexten om vad 

ADHD är, och beskrivs där enligt Riksförbundet Attensions  kriterier för diagnosen, vilka 

är samma som i min begreppsförklaring. I Sanna har en väldigt busig storebror beskrivs 

ADHD som att personen har svårt att sitta stilla, att ljud kan störa koncentrationen, att 

många behöver hjälp i skolan för att kunna sitta stilla samt att de flesta kan sitta stilla om 

de äter medicin. Även i dessa informativa eftertexter speglar böckernas framställan, och 

hur det beskrivs att barnen ska anpassas till normen, exempelvis i Sanna har en väldigt 

busig storebror där "medicin ofta gör att man kan sitta stilla i skolan" (Ingard, 2011 s.22).  

 

Bill och Bolla innefattar ingen informationstext men avslutas istället med ett bra budskap, 

där de menar att läsaren själv får välja synsätt på Bolla, omgivningens eller hennes egna. 

Resterande berättelse om Bill och Bolla anser jag går emot nutidens inkluderingsarbete 

genom nedan citerade benämningar och snarare förstärker den negativa synen på 

funktionsnedsättning som tidigare funnits, dock relevant för tiden boken skrevs, vilken 

beskrivs under tidigare forskning. Att 2017 använda material för inkluderingsarbete där 

personen diagnostiseras som "tokig" och "brukar räknas bort" (Bergström, 1978 s.24) 
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etc. förmedlar istället exkludering. 

 

Denna negativa framställan av NPF utifrån omgivningens perspektiv i böckerna kan 

generera fördomar om de negativa känslorna som beskrivs i boken anammas av läsaren och 

därmed ligga som grund för diskriminering eller anses mindre värda och problematiska. 

Detta kan istället synliggöras och omtolkas genom ett pedagogiskt arbete där denna 

negativa framställan synliggörs och läggs till grund för ett normkritiskt synsätt. Under 

boksamtalen kan böckerna exempelvis `skrivas om′ tillsammans, med utgångspunkt på hur 

omgivningen i böckerna kunde reagera och behandla huvudkaraktärerna på ett annat sätt, 

som i exempelvis Mertil på dagis där den nya pedagogen reagerar annorlunda på Mertils 

beteende, och om böckerna i så fall skulle uppfattas annorlunda av läsaren. I de 

pedagogiska reflektionerna kring böckerna kan de olika perspektiven på karaktärerna lyftas 

och särskilja de olika uppfattningarna av karaktärerna åt för att sedan diskuteras utifrån 

omgivningens respektive barnets med NPF´s perspektiv. Detta går även i enighet med 

läroplanen som beskriver att arbetslaget ska lyfta fram och problematisera dilemman, 

stimulera barns samspel samt hjälpa barnen att respektera varandra (Skolverket, 2016 s.9) 

 

Dessa gemensamma reflektioner kan leda till en större förståelse för barn med NPF, vilket 

även är böckernas syfte. Detta stämmer över överens med Kumashiros strategi nr två 

(Nordenmark & Rosén, 2008 s.71-72) för ett normkritiskt arbetssätt som tidigare nämnt 

behandlar utbildning om den andre. Detta arbetssätt genererar genom samtal större 

förståelse för barnen med NPF´s reaktioner och beteende och de blir därmed mindre 

avvikande, och på sätt kommer de närmre den accepterade normen vilket är målet i 

inkluderingsarbetet enligt Kumashiro. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

Här kommer jag göra en avslutande diskussion kopplat till frågeställningarna, vilka var 

följande; 

• Hur framställs barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar i bilderböcker? 

•Skapas en stereotyp bild av barn med NPF genom böckernas framställan av dessa 

personer?  

• Hur fungerar böckerna som pedagogiskt material som underlag för ett inkluderande 

arbetssätt? 
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Böckerna i primärlitteraturen är skrivna i syfte att synliggöra avvikelse och därefter ligga 

till grund för arbete med inkludering, vilket även förmedlas genom placeringen på 

äppelhyllan, informationstexterna och författarpresentationerna. Denna paratext, vilket 

tidigare beskrivits som ingång med förutfattad mening på grund utav förhandsinformation, 

kan fungera exkluderande då de påvisar avvikelse och kan generera en negativ förväntan på 

bokens innehåll och dess karaktärer redan innan boken läses.  

 

Detta kopplar jag även till hermeneutiska ingången till analysen då Westlund (2009 s.71-

77) menar att alla redan har förutfattade meningar och egna erfarenheter som gör resultatet 

i studien ytterst individuell baserat på tidigare kunskaper. Paratexten kring min valda 

primärlitteratur har skapat en ingång baserad på avvikelse och negativitet i min studie, 

vilket även avspeglas i frågeställningen om framställan av de avvikande personerna skapar 

en stereotyp uppfattning för omgivningen.  

 

I studien framkom flera nyanser av både exkludering, statusskillnader och inkludering. 

Barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar framställdes på liknande sätt i 

samtliga böcker, vilket beskrivits i diskussionsdelen, där kärnsymptomen för diagnoserna 

fungerade som barnens främsta egenskap och övriga personliga egenskaper och händelser 

blev sekundära i böckerna. Detta medför en entydig bild av barnen med NPF, som dock 

följer de kärnsymptom som tillhör diagnoserna, men enbart presenterar utvalda delar av 

dessa vilket medför att den mångfald som finns inom NPF inte visas. Detta visades även i 

Nyman & Larssons examensarbete En bok för alla? (2017 s.32) som tidigare nämnts under 

tidigare forskning, vilken är en poststrukturalistisk analys som behandlar 

identifikationsprocesser kopplat till ADHD framkom det att den vanligast förekommande 

framställningen av ADHD var överaktivitet samt koncentrationssvårigheter. Deras analys 

visar även att den primärlitteratur de behandlat inom ämnet inte fyller sin funktion som 

inkluderingsmaterial fullt ut på grund utav detta.  De betonade även vikten av 

pedagogernas arbete när de granskar böckerna för att möjliggöra identifikationsprocesser 

för barnen med funktionsnedsättning. Genom dessa studier kan slutsatsen dras att 

karaktärer med NPF i den pedagogiska primärlitteraturen framställs på ett liknande, 

entydigt sätt som utan pedagogiskt efterarbete kan ligga till grund för skapande av en 

stereotyp. Denna studie skulle kunna ligga till grund för ett fortsatt arbete kring hur 

bilderboksmaterial skapar stereotypa bilder av personer tillhörande de övriga 

diskrimineringsgrunderna och även vilken påverkan detta har för deras identitetsutveckling.  
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Som inkluderande material fyller böckerna sin funktion, med informativa texter i slutet av 

alla böcker förutom i Bill och Bolla, men som tidigare nämnt speglar troligtvis detta tiden 

den skrevs, då inkluderingsarbetet inte var lika konkret. De efterföljande 

informationstexterna i övriga böcker beskriver samma problematik som i berättelserna, 

vilket förstärker den entydiga bilden av barn med NPF. Boksamtal som inkluderingsmetod 

fungerar därför enbart om pedagogen på ett normkritiskt sätt kan synliggöra båda de 

perspektiv som skildras i böckerna och lyfta skillnaderna mellan omgivningens respektive 

den berörda personens upplevelse av funktionsnedsättningen. Det sociokulturella 

arbetssättet tillsammans med det normkritiska perspektivet blir då ett konkret och tydlig 

sätt att skapa gemensam kunskap genom social samvaro och utbyte av erfarenheter lyfta, 

ifrågasätta och omforma normerna i böckerna.  Dock blir arbetet kring materialet komplext 

när verksamheten kräver att barnen ska kunna lyssna, sitta still, reflektera och diskutera i 

grupp kring böckernas innehåll när en stor del av problematiken kring NPF är svårigheter 

att koordinera sinnen, koncentrationsförmåga och socialt samspel. 

 

Detta är en stor del av det utmanande och utvecklande arbetet inom 

förskollärarprofessionen, att ständigt tolka och omtolka sitt egna förhållnings- och 

arbetssätt, barngruppen och allas enskilda behov samt hur detta ska kunna integreras i ett 

inkluderande arbetssätt där allas olikheter blir till tillgångar istället för avvikelser. Genom 

att följa läroplanens mål om anpassning i verksamheten skapas möjligheter för varje enskilt 

barn; 

 
 "Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 
föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd 
för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att 
göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen." 

 (Skolverket, 2016. s.5) 

 

Genom att inta ett normkritiskt perspektiv synliggörs de normer som ständigt produceras 

och reproduceras i verksamheten för att sedan omskapas och ifrågasättas. Normerna 

ifrågasätts genom den sociokulturella teorins arbetssätt med reflektion och diskussion som 

metod vilket skapar ny kunskap och erfarenheter om normerna som sedan kan omskapa de 
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negativa stereotyperna. Genom kunskapen skapas en större förståelse för de icke-

normativas behov och medför då en anpassning av verksamheten  istället för att fråga 

`Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? ′ 
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