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Abstract 

The purpose of this qualitative literature analysis was to examine how neuropsychiatric and 

intellectual disability is portrayed in four different picture-books aimed at children in pre-

school age. The results of the analysis show that three of the picture-books portrays both 

positive and negative aspects of the disability, with a certain focus on the positive ones. In 

these three picture-books, the disability is also the primary in the story. One of the four 

picture-books only show the positive sides of the disability. However, in this picture-book the 

disability is not the primary in the story. The analysis also show that the disability is mostly 

noticeable in the text of the picture-books, and that the picture-books are different regarding 

their aesthetic design. 

 

Keywords: Disability, children´s literature, picture-books, autism, ADHD, Down syndrome, 

pre-school, Nikolajeva, Bergström, Lannerberth, Carlsson, Rydell. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa litteraturanalys var att undersöka hur neuropsykiatrisk och 

intellektuell funktionsnedsättning skildras i fyra olika bilderböcker som är riktade till barn i 

förskoleåldern. Resultatet av analysen visar att tre av bilderböckerna skildrar både negativa 

och positiva aspekter av funktionsnedsättningen, med ett visst fokus på de positiva. I dessa tre 

bilderböcker kretsar även handlingen kring funktionsnedsättningen, som är det primära i 

berättelsen. I en av de fyra bilderböckerna skildras funktionsnedsättningen enbart på ett 

positivt sätt. I denna bilderbok kretsar dock handlingen kring något helt annat än själva 

funktionsnedsättningen, som inte är det primära i berättelsen. Analysen visar även att 

funktionsnedsättningen är mest tydlig i bilderböckernas text, och att bilderböckerna skiljer sig 

åt gällande estetisk utformning. 

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, barnlitteratur, bilderböcker, autism, ADHD, Downs 

syndrom, förskola, Nikolajeva, Bergström, Lannerberth, Carlsson, Rydell. 
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1. Inledning 
Den 21 mars varje år svämmar sociala medier över av bilder på människors fötter iklädda 

olika strumpor på varje fot. Det kallas att ”rocka sockorna” och är ett initiativ från Svenska 

Downföreningen (u.å.a) för att hylla olikheter och uppmärksamma alla människors lika värde. 

Företeelsen kommer ursprungligen från USA där det kallas ”lots of socks”. Anledningen till 

att det sker den 21 mars är att människor som föds med Downs syndrom har tre exemplar av 

kromosom nr 21. I Sverige har fenomenet förekommit i några år, men blivit allt mer 

uppmärksammat sedan 2015, då en flicka startade en kampanj på sociala medier för att hylla 

sin syster och andra som har Downs syndrom (Svenska Downföreningen, u.å.a).  

Även i förskolans verksamhet ”rockar man sockorna”. Detta är positivt, då olikhet och 

människors lika värde är något som vi ska arbeta med som en del i förskolans värdegrund och 

uppdrag. I förskolans läroplan står att vi ska värna om ”alla människors lika värde”. Vidare 

står att vi ”ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation” och att ingen får utsättas för kränkande behandling eller diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2016, s. 4). Vi ”rockar sockorna” en dag om året. Hur kan 

vi då bedriva ett värdegrundsarbete resterande dagar? I förskolans arbete mot de läroplansmål 

som jag tar upp ovan kan bilderböcker vara ett konkret verktyg. Edwards (2008, ss. 58–59) 

beskriver hur pedagoger bör prata om bilderböckerna de högläst i verksamheten tillsammans 

med barnen. Edwards menar att detta ökar barnens förståelse för det lästa och att det även 

skapar förutsättningar för barnen att kunna relatera till handlingen i boken och dra paralleller 

till sitt eget liv. Bilderböcker kan även vara lämpligt material att använda som utgångspunkt i 

ett temainriktat arbetssätt, något som Lindqvist (1996, ss. 17–45) ger tydliga exempel på. Ett 

temainriktat arbete utifrån värdegrunden kan innebära en mängd olika utgångspunkter. Till 

exempel könsnormer och hur man är en bra kompis. I denna uppsats har jag valt att fokusera 

på ett värdegrundsarbete som behandlar olikhet och människors lika värde och rättigheter. I 

detta fall olikhet i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, 

samt Downs syndrom, intellektuell funktionsnedsättning (1177, 2016b)1. Eftersom 

skönlitteratur kan vara en bra utgångspunkt i ett sådant arbete har jag valt att analysera fyra 

olika bilderböcker som tar upp dessa funktionsnedsättningar och är riktade till barn i 

förskoleåldern (3–6 år). Jag har genomfört en kvalitativ litteraturanalys där jag har undersökt 

hur barn med dessa funktionsnedsättningar framställs, samt hur deras relationer och sociala 

samspel med övriga karaktärer skildras i bilderböckernas illustrationer och text.

                                                           
1 www.1177.se Vårdguiden med information och tjänster inom hälsa och vård. 

http://www.1177.se/
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Matthew och Clow (2007, s. 65) skriver att bilderböcker kan vara ett redskap i arbetet med 

inkludering och jämlikhet i verksamheter för yngre barn. Dock visar deras studie att det inte 

finns tillräckligt många bra bilderböcker som inkluderar karaktärer med funktionsnedsättning. 

Då jag påbörjade min sökning efter bilderböcker som tog upp de typer av 

funktionsnedsättningar som jag nämner ovan, kom även jag fram till att det finns få som är 

riktade till barn i förskoleåldern. De flesta vänder sig till något äldre barn. Därför var det 

intressant att analysera några av de få som finns, då de kan vara en del av förskolans 

värdegrundsarbete.  

 

De bilderböcker jag valde ut är:  

Stora boken om Bill & Bolla …han så klok och hon en stolla. Författare och illustratör: 

Gunilla Bergström, (1978/1979/2007). Förlag: Rabén & Sjögren. 

Wally har ADHD. Författare: Anna Carlsson, illustratör: Sabina Svensson, (2016). Förlag: 

ADHDHjärtat. 

Lea Lejontämjare och översovningen. Författare: Lotte Lannerberth, illustratör: Johanna 

Rehn, (2015). Förlag: Kikkuli Förlag. 

Men Aron! Författare: Marie Rydell och Monica Ingemarsson, illustratör: Anna Winther, 

(2012). Förlag: Mamosa.  

 

2. Funktionsnedsättning 

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) definieras funktionsnedsättning ”som nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. Jag har valt att genomgående använda 

begreppet funktionsnedsättning i detta arbete, då jag inte är kvalificerad eller kan göra en 

bedömning endast utifrån de bilderböcker jag valt att analysera. Detta gäller främst boken om 

Aron, där det kanske mer handlar om behov av särskilt stöd än funktionsnedsättning.  

 

ADHD och autism tillhör de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (förkortas NPF) som 

handlar om hur hjärnan fungerar och arbetar. Svårigheterna kan variera i grad mellan olika 

personer, och människor med samma diagnos kan ändå vara olika (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015).  
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2.1 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) och Attention (u.å.)2 beskriver hur personer med 

ADHD är överaktiva. De kan ha svårigheter med att behålla fokus, sitta still och att styra sina 

impulser. Men de kan också vara väldigt kreativa, bra på problemlösning och att tänka i nya 

banor. Barn med ADHD hamnar lätt i konflikt och de kan även ha svårt att komma in i 

samspelet med andra barn. Det är vanligt att personer med ADHD även har andra typer av 

NPF som t.ex. Aspbergers syndrom, vilket är en vanlig form av autism (1177, 2016a)1. Det 

förekommer att både barn och vuxna diagnostiseras med ADHD. För att en person ska få en 

diagnos krävs en noggrann utredning av psykolog och läkare. Om det gäller ett barn görs även 

intervjuer med pedagoger på barnets förskola (Attention, u.å.)2.   

 

2.2 Autism  

Personer som har autism har ofta problem med att se sammanhang, svårigheter med socialt 

samspel och använder sig av begränsade upprepade beteenden som till exempel 

kroppsrörelser. De har oftast även problem med den verbala kommunikationen. Cirka hälften 

av alla med autism lär sig aldrig prata. Hos övriga är det varierande; en del använder sig 

endast av enstaka ord, andra flera ord, men har då svårt att formulera meningar på egen hand. 

Ett fåtal pratar korrekt, men kan då ha svårt med innebörder och tolkar ofta uttryck 

bokstavligt. Autistiska personer vill ha fasta rutiner och ritualer för hur de genomför 

vardagliga saker. Ett avbrott eller en förändring av dessa rutiner kan orsaka stor frustration. 

Autism är vanligt förekommande i kombination med varierande grad av utvecklingsstörning 

och ibland förekommer även epilepsi hos autistiska personer (1177, 2016a)1. Det är vanligast 

att man får en autismdiagnos som barn, men det förekommer även att vuxna diagnostiseras. 

För att få diagnosen krävs att barnet före tre års ålder har visat både sociala och 

kommunikativa svårigheter, samt att barnet visar ”begränsade upprepade beteenden, intressen 

och aktiviteter” (1177, 2016a)1.  

 

Vad NPF beror på är oklart, men man kan se en viss ärftlig benägenhet då det är vanligare i en 

del släkter (1177, 2016a)1.  

 

2.3 Diagnoser i förskolan 

Lutz (2013, ss. 65–69) beskriver en del av en studie som han har genomfört där han 

undersökte hur resurser till barn i behov av särskilt stöd fördelades. Studien visade att barn 

                                                           
2 www.attention.se Riksförbundet Attention. Intresseorganisation för NPF. 

http://www.attention.se/
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som hade en diagnos eller var under utredning fick mest stödåtgärder på förskolan, medan de 

barn som ”endast” hade en bedömning av pedagoger fick betydligt mindre stödåtgärder. Även 

Björck-Åkesson (2014, ss. 33–34) menar att ett barn med en fastställd diagnos blir garanterad 

mer resurser än ett barn som inte är diagnostiserat. Både Lutz (2013, s. 60), Björk-Åkesson 

(2014, s.33) och Kinge (2014, s. 115–116) menar dock att vi bör fundera över behovet av en 

diagnostisering av barn i förskolan. Problemet då det finns en diagnos, kan bli att vi fokuserar 

på själva diagnosen och ser den som den enda orsaken till svårigheterna för barnet.  

”Diagnosen kan inte ses som en ersättning till att möta varje barn där det befinner sig” (Lutz, 

2013, s. 60). Som Lutz skriver: vi behöver möta varje barn utifrån hens behov. Den pedagogik 

som används i förskoleverksamheten har sällan någon koppling till en medicinsk diagnos. Att 

barnet har en diagnos är heller ingen garanti för ett fullgott stöd (Björk-Åkesson, 2014, s. 33).   

 

2.4 Downs syndrom 

Downs syndrom är en typ av intellektuell funktionsnedsättning som beror på en 

kromosomavvikelse. Den vanligaste formen är att det finns ett extra exemplar av kromosom 

21. Hedberg och Wallin (2017) skriver att Downs syndrom upptäcks tidigt hos nyfödda, då 

det finns en rad kännetecken. Genom ett blodprov kan man fastställa vilken form av 

kromosomavvikelse det rör sig om. Det föds ca 120 barn varje år i Sverige som diagnostiseras 

med Downs syndrom. Den extra kromosomen påverkar framförallt hjärnans utveckling, men 

kan även påverka en del av kroppens andra organ, såsom sköldkörteln, hjärtat, synen och 

hörseln (Hedberg & Wallin, 2017). Svenska Downföreningen (u.å.b) skriver hur TAKK 

(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) ofta används som stöd för barn 

med Downs syndrom eftersom de flesta har en språkstörning som innebär svårigheter med att 

förstå talat språk och att tala. TAKK är inte detsamma som teckenspråk, utan används som 

stöd i kommunikationen genom att använda tecken för att förstärka viktiga ord (Svenska 

Downföreningen, u.å.b). Barn med Downs syndrom går oftast i en vanlig förskola och har då 

en resursperson med sig eftersom de har behov av särskilt stöd (Hedberg & Wallin, 2017). 

Larsson (2015) skriver att man inte vet vad kromosomavvikelsen som orsakar Downs 

syndrom beror på. Det man däremot vet är att den extra kromosomen oftast kommer från 

mamman och att risken för en kromosomavvikelse ökar med mammans ålder (Larsson, 2015).  

 

Vi kan underlätta betydligt för barn med NPF och Downs syndrom genom att arbeta på ett 

inkluderande sätt. Lutz (2013, s. 39) beskriver inkludering som att vi anpassar miljön efter 

individers olikheter. Något som också kan utläsas i förskolans läroplan där det står: 
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”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” (Skolverket, 2016, s. 5).  

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1 Barns attityder till funktionsnedsättning  

Innes och Diamonds forskning (refererad till i Matthew & Clow, 2007, s. 68) visar att barns 

attityder gentemot människor med funktionsnedsättning utvecklas redan i förskolan. I 

Ytterhus studie (refererad till i Lutz, 2013, s. 14) fick förskolebarn själva tala om vilka barn i 

grupperna som de ansåg bröt mot normen, var annorlunda. Resultatet visade att de barnen 

med ”osynliga” funktionsnedsättningar eller annorlunda beteende, ansågs vara mest 

avvikande. Däremot ansåg inte barnen i studien att andra barn med synliga 

funktionsnedsättningar var avvikande eller annorlunda. Även Huckstadts och Shutts (2014, s. 

110) studie visar att barn i förskoleåldern har lättare att acceptera synliga 

funktionsnedsättningar än de som påverkar människors beteenden. Forskarna refererar även 

till ytterligare forskning med liknande resultat. Detta indikerar att ett värdegrundsarbete med 

utgångspunkt i just dessa typer av funktionsnedsättningar, som handlar om ett normbrytande 

beteende (såsom ADHD, autism och Downs syndrom) är av vikt i förskoleverksamheten. 

Eftersom det finns flertalet forskningsresultat som visar att det som barnlitteraturen förmedlar 

har stor betydelse gällande vilka attityder som små barn utvecklar (Koc, Koc & Ozdemir 

2010, s. 145), skulle även bilderböcker kunna vara lämpliga redskap i ett sådant arbete.  

 

3.2 Funktionsnedsättning i barnlitteratur 

Det finns inte mycket forskning kring hur funktionsnedsättning framställs i barnlitteratur, och 

inte heller mycket som fokuserar på litteratur som är riktad till barn i förskolan. De studier 

som jag diskuterar i denna uppsats utgår från kanadensisk, amerikansk, australiensisk och 

brittisk barnlitteratur. Dessa kan ändå ses som relevanta i förhållande till svensk barnlitteratur 

då samtliga kan räknas in i den västerländska kulturen.  

 

Emmerson, Fu, Lendsay och Brenna (2014, s. 12) skriver att olikheter gällande mångkultur 

ofta används på ett medvetet sätt i samtida barnlitteratur, medan olikheter kopplade till 

funktionsnedsättning sällan finns representerade. Brenna (2008, s. 102) menar att då samhället 
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ger sig ut för att genom litteratur skapa en acceptans för mångkultur och könsskillnader, borde 

det även göras gällande människor med funktionsnedsättning. Även Matthew och Clow 

(2007, ss. 65–67) skriver att det saknas barnlitteratur som inkluderar människor med 

funktionsnedsättning, speciellt bilderböcker för de yngre barnen. Emmerson m.fl. (2014, s. 

13) berättar hur forskning kring klassisk litteratur där karaktärer med funktionsnedsättning 

finns representerade, har upptäckt mönster som visar att dessa karaktärer antingen blir 

”botade” eller dödade under berättelsens gång. Detta indikerar att författare haft svårt att se en 

lycklig framtid för någon med funktionsnedsättning. Brenna (2008, s. 100) har granskat något 

mer samtida barnlitteratur och skriver att karaktärer med funktionsnedsättning sällan är 

huvudpersoner i berättelserna. Författaren menar att karaktärerna med funktionsnedsättning är 

generellt underordnade övriga karaktärer. Deras huvudsyfte verkar vara att stödja 

huvudkaraktärens utveckling och lärande, utan att för den skull själv utvecklas. Brenna menar 

att barn behöver ett brett register av karaktärer att identifiera sig med och att även karaktärer 

med funktionsnedsättning kan vara hjältar. Matthew och Clow (2007, s. 71) menar däremot 

att det är mindre viktigt att karaktärer med funktionsnedsättning har huvudrollen i litteraturen. 

Huvudsaken är att de finns med som en naturlig del i berättelsen. Koc, m.fl. (2011, s. 145) 

skriver hur forskning visar att karaktärer med funktionsnedsättning kan vara förebilder både 

för barn med funktionshinder, och för barn utan funktionshinder. 

 

Matthew och Clow (2007, s. 65) beskriver ett projekt som genomförts under tre års tid där de 

ställt sig frågan: Var finns alla människor med funktionsnedsättning i bilderböcker för barn? 

Författarna menar att människor med funktionsnedsättning bör inkluderas på ett naturligt sätt i 

barnlitteraturen. Detta för att barn med funktionsnedsättning ska kunna identifiera sig med 

karaktärerna i bilderböcker. Men även för att alla barn gynnas av att dessa karaktärer 

inkluderas, snarare än pekas ut som något annorlunda. Emmerson m.fl. (2014, s. 13) menar att 

barnlitteratur som ger en autentisk bild av människor med funktionsnedsättning kan göra det 

lättare för barn att identifiera sig med karaktärerna. Vidare menar författarna att sådan 

litteratur kan gynna barns samspel med kamrater som har funktionsnedsättning, samtidigt som 

det skapar en ömsesidig förståelse och har en positiv inverkan på barngrupper. Wopperer 

(2011, s. 28) redogör för hur det är viktigt att det finns barnlitteratur som inkluderar karaktärer 

med funktionsnedsättning. Detta menar författaren kan vara till hjälp för barn som har en 

funktionsnedsättning i att utveckla sin självkänsla och känna sig värdefulla. Wopperer 

poängterar också att barnlitteratur i ämnet är betydelsefull även för barn som inte har någon 
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funktionsnedsättning. Hon skriver att böckerna är viktiga verktyg för att hjälpa alla läsare få 

kunskap om, förståelse för, och kunna relatera till människor med funktionsnedsättning.     

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Jag har använt mig av ett sociokulturellt perspektiv på lärande i denna uppsats. Detta 

perspektiv grundades av Lev Seménovic Vygotskij, en rysk forskare som föddes i slutet av 

1800-talet (Säljö, 2011, s. 153). Den sociokulturella teorin menar att människor lär sig hela 

tiden. Vad vi lär oss beror på vilken situation vi befinner oss i (Säljö, 2000, s. 28). Enligt 

Vygotskijs teori har människan ett biologiskt lärande, där vi utvecklar färdigheter som att 

koordinera kroppsrörelser, gå och springa. Men vi har även ett kulturellt lärande, som innebär 

att vi lär oss och formas av den omgivning som vi befinner oss i, genom samspel och 

interaktion med andra människor (Säljö, 2000, 2011, ss. 35–36, s. 161). I det kulturella 

lärandet ingår fysiska redskap, även kallade artefakter, som vi människor har skapat som 

hjälpmedel i våra liv. Exempel på dessa är fortskaffningsmedel, teknisk utrustning och olika 

verktyg såsom hammare med mera. I den sociokulturella värld som Vygotskij menar att alla 

människor är en del av, finns alltså en materiell del, i form av dessa artefakter. Men även en 

icke-materiell, som utgörs av psykologiska redskap (Säljö, 2000, 2011, s. 29, s. 163). Med 

psykologiska redskap menar Vygotskij sådant som vi använder för att kommunicera och 

tänka, till exempel bokstäver och siffror. Språket är det viktigaste psykologiska redskapet, 

eftersom det fungerar som en länk mellan människan och det samhälle vi lever i (Säljö, 2011, 

s. 164). Det är genom språket som vi kommunicerar, både med andra och inom oss själva 

genom vårt tänkande. Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering, vilket 

innebär människors samverkan genom fysiska och psykologiska redskap (Säljö, 2000, 2011, 

ss. 80–83, ss. 162–164). Simonsson skriver i sin studie (2004, s. 60) att bilderboken kan ses 

som ett medierande redskap. Detta eftersom den förmedlar idéer, information, känslor et 

cetera mellan människor. Enligt det sociokulturella perspektivet är förskolan en institutionell 

miljö, där barn ges möjligheter att lära på ett annat sätt än i hemmiljön (Säljö, 2011, ss. 168–

171). I förskolan kan bilderböcker användas på ett medvetet sätt. Genom högläsning och 

gemensam reflektion kring bilderboken får barnen möjlighet att erövra nya kunskaper (Säljö, 

2011, s. 164). Även Simonsson (2004, ss 201–209) har i sin studie kommit fram till att 

användningen av bilderböcker har betydelse när det gäller barns meningsskapande och 

förståelse för sitt sociala samspel. 
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5. Syfte och frågeställningar                                                                                      

Syftet med min studie är att undersöka hur neuropsykiatrisk och intellektuell 

funktionsnedsättning skildras i fyra olika bilderböcker som är riktade till barn i 

förskoleåldern. Frågeställningarna är följande;  

• Hur framställs barnens funktionsnedsättningar i illustrationer och text? 

• Hur framställs barnens relationer och det sociala samspelet med övriga karaktärer i 

bilderböckerna? 

 

6. Metod 
I detta arbete har jag använt mig av kvalitativ litteraturanalys. Widén (2015, s. 176) förklarar 

hur kvalitativ textanalys kan vara ett sätt att förstå hur fenomen framställs i olika medier. I 

mitt fall handlar det om hur funktionsnedsättning som fenomen framställs i ett bestämt antal 

bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern (3–6 år). Då det är bilderböcker som ska 

analyseras har jag tagit stöd i Maria Nikolajevas (2000) metoder för bilderboksanalys. 

Nikolajeva menar att bilderboken är unik i sitt utförande eftersom den kombinerar det verbala 

med det visuella (s. 11), då text och bild skapar en helhet. Den kvalitativa text- och 

bildanalysen bottnar i hermeneutiken som handlar om tolkning, förståelse och 

meningsskapande av texter och bilder (Widén, 2015, s. 178; Nikolajeva, 2000, ss. 12–13). 

Nikolajeva (2000, ss. 12–13) skriver om den hermeneutiska cirkeln. Det innebär att man i en 

analys först tittar på helheten, därefter studerar man detaljer, sedan går man tillbaka och 

studerar helheten igen, och så fortsätter det. Detta menar Nikolajeva kan jämföras med hur vi 

uppfattar en bilderbok. Genom att läsa den upprepade gånger och studera texten, 

illustrationerna, och förhållandet där emellan, skapas en djupare och bredare förståelse för 

bilderboken som helhet. När man analyserar en bilderbok är texten och illustrationerna lika 

viktiga, och samspelet emellan dessa benämns av Nikolajeva som ikonotext (2000, s. 15).  

 

7. Urval 
I valet av bilderböcker utgick jag från följande kriterier; huvudkaraktärerna i bilderböckerna 

skulle vara barn, någon av dessa huvudkaraktärer skulle ha en funktionsnedsättning, och 

funktionsnedsättningen skulle vara av neuropsykiatriskt eller intellektuellt slag. Anledningen 

till detta var att jag ville undersöka hur just dessa barn, med en funktionsnedsättning som inte 
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alltid är direkt synlig för blotta ögat, och deras relationer framställs i barnlitteraturen. 

Bilderböckerna skulle också vara riktade till barn i förskoleåldern (3–6 år). Då jag påbörjade 

min litteratursökning upptäckte jag att det utifrån mina kriterier, inte fanns mycket litteratur 

att välja bland. Efter en hel del sökande med hjälp av Googles sökmotor och kontakt med 

ämnesbibliotekarie vid Karlstads universitet, fick jag fram ett litet antal bilderböcker att välja 

bland.  

 

De bilderböcker som jag valde ut är följande; 

Stora boken om Bill & Bolla …han så klok och hon en stolla. Författare och illustratör: 

Gunilla Bergström, (1978/1979/2007). Förlag: Rabén & Sjögren. 

Wally har ADHD. Författare: Anna Carlsson, illustratör: Sabina Svensson, (2016). Förlag: 

ADHDHjärtat. 

Lea Lejontämjare och översovningen. Författare: Lotte Lannerberth, illustratör: Johanna 

Rehn, (2015). Förlag: Kikkuli Förlag. 

Men Aron! Författare: Marie Rydell och Monica Ingemarsson, illustratör: Anna Winther, 

(2012). Förlag: Mamosa.  

 

8. Material  
Tre av bilderböckerna som jag har valt att analysera, tillhör genren som Nikolajeva (2000, s. 

53) karaktäriserar som vardagsberättelser. Bilderboken om Lea Lejontämjare skiljer sig dock 

från de övriga, då den tillhör genren fantasy (Nikolajeva, 2000, ss. 52–53). Precis som Aja 

baja, Alfons Åberg (Nikolajeva, 2000, s. 53) skildrar Lea Lejontämjare och översovningen 

förutom det vardagliga, även en fantasilek. Samtliga bilderböcker i denna uppsats tillhör 

kategorin 3–6 år, men fungerar även för lite äldre barn. Boken om Aron innehåller dock 

betydligt mer text, och min uppfattning är att den lämpar sig bäst för barn från 6 år och uppåt.  

 

Här presenteras en kort sammanfattning av handlingen och till viss del bakgrunden, i de fyra 

bilderböcker som jag har valt att analysera. 

 

8.1 Stora boken om Bill & Bolla …han så klok och hon en stolla 

Denna bok handlar om Bill och hans familj. Hela familjen blir glada när de får veta att Bill 

ska få ett syskon. Bills lillasyster Bolla föds och hon är så söt, men allteftersom tiden går 

märker de att Bolla inte är som de flesta andra barn. Hon pratar inte, utan jollrar och skrattar 
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bara. Det går inte heller att få ögonkontakt med henne, och hon lyssnar bara när hon själv vill. 

Bolla får träffa en mängd läkare och specialister, men ingen kan säga vad som är felet med 

henne. Familjen får till slut veta att Bolla alltid kommer att vara annorlunda. Till en början är 

de väldigt ledsna, men Bill konstaterar att Bolla är ju faktiskt glad. Hon är nöjd med sitt liv 

som det är, då kan väl de också vara glada och nöjda med henne som hon är. Denna bok är en 

samlingsvolym av två böcker som författaren skrev 1978 och 1979. I andra delen av boken får 

vi fortsätta följa Bills och Bollas vardag. Bolla beter sig på sitt eget speciella sätt, och fastän 

Bill ibland blir jättearg på sin lillasyster, älskar han henne mycket. Handlingen i boken är 

baserad på författaren Gunilla Bergströms egna barn, Pål och Boel. Boel föddes med en 

hjärnskada och har autistiska tendenser (Bengtsson, 2007).  

 

8.2 Wally har ADHD 

Boken handlar om Wally som är 4 år och skildrar hur hennes vardag med ADHD ser ut. I 

slutet av boken finns en kort faktatext om ADHD. Althoff (2016) har pratat med Anna 

Carlsson som skrivit boken och hon berättar att den är baserad på hennes egna erfarenheter. 

Carlssons dotter var 4 år när hon fick diagnosen ADHD med autistiska drag. Även författaren 

själv fick diagnosen ADHD i vuxen ålder. Då Carlsson sökte efter en lämplig bok i ämnet att 

läsa för dottern, hittade hon ingen, och bestämde sig då för att skriva en själv (Althoff, 2016).  

 

8.3 Lea Lejontämjare och översovningen 

Denna bok handlar om Lea och hennes kompis Elliot. Ikväll ska Elliot komma hem till Lea 

och sova över, de ska sova bland vilda djur i djungeln. När Elliot kommer packar barnen en 

väska med sådant som de kan behöva och ger sig iväg. På vägen till djungeln (som man via 

illustrationerna och texten får veta är tvättstugan) är barnen med om en del äventyr. När de väl 

kommer till tältet och lägger sig är det ett lejon utanför! Eller är det i själva verket Leas katt? 

Elliot har Downs syndrom. Han använder TAKK (se s. 4) och har ett begränsat verbalt språk. 

Lannerberth och Rehn har valt att utnyttja det bakre försättsbladet till att skildra de tecken 

som Elliot använder i boken. Här finns även en webbsida angiven om läsaren är intresserad av 

att lära sig fler tecken (www.ritadetecken.se). På det främre försättsbladet finns Lea illustrerad 

där hon med sin ficklampa lyser upp bokens titel. Makrill (2015) skriver i en artikel att detta 

är författaren Lotte Lannerberths första bok om Lea och Elliot. Att barn med Downs syndrom 

porträtteras i barnböcker tror Lannerberth är ovanligt. Under arbetet med boken var 

författaren i kontakt med familjer som har barn med Downs syndrom för att få deras 

http://www.ritadetecken.se/
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synpunkter, då fick hon även veta att de saknade barnböcker i ämnet. Det var under samtalen 

med familjerna som idén med att använda TAKK föddes (Makrill, 2015).  

 

8.4 Men Aron! 

Den här boken handlar om Aron som går på förskolan Laxen. Boken är skriven ur Arons 

perspektiv och vi får följa honom under ett par dagar på förskolan. Aron känner sig ofta 

missförstådd och orättvist behandlad. Han har lätt för att bli arg, svårt att vara still och 

behöver ibland dra sig undan från de andra barnen. Under berättelsens gång börjar det sakta 

ske en förändring då en ny pedagog har börjat arbeta på Laxen och Aron får det stöd som han 

behöver. I början av boken finns ett förord samt litteraturtips kring specialpedagogik som 

riktar sig till den vuxne som läser. I slutet av boken finns ett efterord med fakta om ADHD 

och ADD. Illustratören Anna Winther har valt att utnyttja bokens försättsblad till att 

presentera alla på förskolan Laxen. Barn och personal finns avbildade med namn. Här syns 

även karaktärer som inte finns med i berättelsen om Aron. Denna illustration finns även på det 

bakre försättsbladet. Boken är skriven av Marie Rydell som även är förskollärare och känd för 

sina böcker om Kråke. Hennes medförfattare Monica Ingemarsson arbetar som 

Montessoripedagog, och illustratören Anna Winther är bildkonstnär. De har alla tre personliga 

erfarenheter av barn med behov av extra stöd (Boktugg, u.å.).  

 

9. Bilderböckernas ikonotext 
Som jag tidigare nämnt (s. 8) så är text och illustrationer lika viktiga i en bilderbok, samspelet 

emellan dessa kallas ikonotext (Nikolajeva, 2000, s. 15). Boken om Bill och Bolla, boken om 

Wally och boken om Aron, är vad Nikolajeva (2000, s. 22) benämner som symmetriska och 

kompletterande bilderböcker. Att bilderböckerna är symmetriska innebär att text och 

illustrationer berättar samma historia. Nikolajeva (2000, s. 23) förklarar dock att en bilderbok 

aldrig kan vara fullständigt symmetrisk. Vi kan till exempel inte få reda på vad 

huvudkaraktärerna heter genom att enbart studera illustrationerna. Läsaren får inte heller veta 

hur karaktärerna ser ut genom att enbart läsa texten. Att bilderböckerna är kompletterande 

innebär att text och illustrationer kompenserar varandra. Allt som står i texten syns inte på 

illustrationerna och vice versa. Boken om Lea Lejontämjare är också kompletterande, men 

den är även kontrapunktisk (Nikolajeva, 2000, s. 22), vilket innebär att text och illustrationer 

samverkar på ett kreativt och spännande sätt. I boken om Lea Lejontämjare är både texten och 

illustrationerna nödvändiga för att man som läsare ska förstå berättelsen. 
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Senare i denna uppsats (ss. 19–20) kommer jag även att redogöra för hur karaktärernas 

funktionsnedsättning speglas i bilderböckernas ikonotext.  

 

10. Bilderböckernas estetik  
Nikolajeva (2000, ss. 63–68) skriver om bilderböckers titlar och omslag. Hon menar att dessa 

är en viktig del av bilderboken som helhet, eftersom de utgör en stor del av boken rent 

omfångsmässigt. Nikolajeva hänvisar till undersökningar som visar att barn lägger stor vikt 

vid bilderbokens titel då de väljer, eller väljer bort, bok. När det gäller de yngre barnen som 

ännu inte kan läsa, är omslagsbilden säkert minst lika viktig, då den är det första barnet ser. 

Omslagsbilden kan också vara en del av berättelsen, speciellt när den inte upprepar någon 

illustration inne i bilderboken (Nikolajeva, 2000, s. 63).  

 

I Stora boken om Bill & Bolla … han så klok och hon en stolla (Bergström, 2007), får man 

som läsare redan genom titeln veta att Bolla är annorlunda. Ordet stolla antyder att Bolla inte 

är som de flesta andra. På omslagsbilden syns Bolla dansande iförd en rosa klänning medan 

tröjor i olika färger och mönster flyger i luften. Bolla har ett glatt ansiktsuttryck och blicken är 

riktad uppåt. Bredvid Bolla står Bill och håller undan vad som ser ut som en gardin eller ett 

draperi. Bill ler och har blicken fäst på sin lillasyster. Även på baksidan av boken syns några 

tröjor i olika mönster. Där finns även en kort information om böckerna (som här ges ut i 

nyutgåva) tillsammans med utdrag ur tre olika recensioner som alla lovordar boken. Vidare 

berättas också att böckerna om Bill och Bolla har belönats med Elsa Beskow-plaketten och 

Litteraturfrämjandets barnboks-stipendium. Böckerna har även blivit tecknad film och teater. 

Här ger omslaget mig en positiv känsla. När jag läser titeln vill jag veta mer om Bill och 

framförallt Bolla. Den färgglada illustrationen där karaktärerna ser glada ut, och omslaget 

som helhet, bidrar också till den positiva känslan och lust till att läsa boken.  

 

Wally har ADHD (Carlsson, 2016) är en informativ titel, där läsaren direkt får veta att 

huvudpersonen heter Wally och att hon har en funktionsnedsättning. På omslagsbilden syns 

Wally skrattande med en pensel i ena handen. Från penseln droppar det grön färg. Wallys 

andra hand är helt grönfärgad, och även från den droppar det färg. På golvet bredvid Wally 

syns ett grönt handavtryck och på väggen bakom henne syns ytterligare två avtryck. På 

bokens baksida syns en illustration av en skrattande Wally som även finns med inne i boken. 
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Här finns också en kort summering av innehållet, och Carlsson avslöjar att fler böcker om 

Wally är planerade. Titeln på denna bok är ganska tråkig, enligt min uppfattning. Den lockar 

inte till läsning, om det nu inte är så att jag är intresserad av att få veta vad ADHD är. 

Däremot ger omslagsbilden en positiv känsla eftersom Wally ser så glad ut, och man blir 

nyfiken på vad hon mer hittar på inne boken.  

 

Berättelsen om Lea Lejontämjare och översovningen (Lannerberth, 2015), skiljer sig från de 

övriga bilderböckerna som analyserats i denna uppsats, då Elliots funktionsnedsättning inte 

står i fokus. Det går inte, till skillnad från de andra bilderböckerna, att utifrån titeln och 

omslaget gissa sig till den delen av innehållet. På omslagsbilden syns Lea och Elliot avbildade 

snett uppifrån stående på ett rödrutigt golv. Illustrationen är mörk i utkanterna av boken, men 

mitten lyses upp av Leas ficklampa och Elliots pannlampa. I bokens nedre hörn syns en 

skugga som skulle kunna vara ett lejon, eller en katt. Det rödrutiga golvet fortsätter på 

omslagets baksida. Där syns även silhuetten av en klädlina med några plagg, samt en 

hängande apa och en sittande papegoja. I nederkanten syns en silhuett av någon sorts växt. 

Där finns även en kort summering av bokens handling, som utan att avslöja för mycket, 

fångar läsarens intresse. Här gör både titeln och omslaget som helhet mig nyfiken på bokens 

innehåll. Det verkar vara en spännande bok!  

 

Via titeln: Men Aron! (Rydell & Ingemarsson, 2012) förstår läsaren att Aron är en central 

karaktär i boken. För mig har titeln en negativ klang. Att Aron finns avbildad på omslaget 

med ett argt uttryck förstärker den känslan. På omslagsbilden syns Aron på väg bort från ett 

bord, en skrynklig teckning ligger på golvet och kritor flyger i luften. Denna bok skiljer sig 

från de övriga i analysen genom att omslagsbilden även finns med inuti boken. Nikolajeva 

(2000, s. 67) skriver hur titeln och omslagsbilden samverkar gällande vilken information de 

förmedlar till läsaren. I detta fall är nog anledningen att visa hur frasen; ”Men Aron!” 

mestadels används med en negativ betoning i bokens händelseförlopp. Detta signalerar dock 

till läsaren att boken handlar om att Aron är arg, fast det endast är en liten del av handlingen. 

Eftersom berättelsen antyder att Aron har ADHD, så ger omslagsbilden också negativa 

signaler gällande funktionsnedsättningen. Även baksidan på denna bok skiljer sig från de 

övriga bilderböckerna i analysen, eftersom det inte finns någon form av illustration där. 

Baksidan är grönfärgad och innehåller endast en text med kort information om bokens 

handling. Författarna avslöjar även att fler böcker är planerade. Denna boks omslag och titel 

är enligt min uppfattning, den minst lockande av de bilderböcker som ingår i denna analys.  
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11. Resultat  

I denna del kommer jag, utifrån mina frågeställningar, undersöka hur karaktärernas 

funktionsnedsättning skildras i bilderböckerna. Jag kommer även att jämföra bilderböckernas 

estetiska kvaliteter, eftersom det är av vikt om de ska användas i förskoleverksamheten. 

Boken om Lea Lejontämjare och boken om Aron saknar paginering. Jag har därför valt att 

skapa en egen utifrån första sidan i berättelsen, för att underlätta analysen. 

 

11.1 Funktionsnedsättningen i illustrationerna 

I boken om Bill och Bolla har Bergström (2007) använt olika färger i illustrationerna för att 

förstärka känslorna som Bollas funktionsnedsättning väcker hos karaktärerna. Då Bollas 

föräldrar på allvar börjar förstå att hon är annorlunda syns de med ledsna miner täckta i blå 

färg på sidan 19. Något senare får de beskedet att hon är, och alltid kommer att vara 

annorlunda. Detta besked följs av flera, helt blå/blålila sidor där samtliga karaktärer är ledsna 

och gråter (ss. 25–29). Även i texten berättas hur ledsna karaktärerna är. Den relativt mörka 

blå färgen skulle kunna symbolisera natten och ett mörker som lägger sig över karaktärerna i 

berättelsen. På sidan 29 finns ett tydligt exempel på det som Nikolajeva (2000, s. 81) kallar 

pageturner, det vill säga någon detalj i texten eller illustrationen som gör att läsaren vill vända 

blad och ta reda på fortsättningen. Längst ner på sidan syns Bill som pekar mot nästa uppslag. 

Den blå färgen bryts här av en strimma gul färg, som strålar från Bills ansikte mot 

nästkommande sida. Detta förstärks även i texten, där det sista stycket är som följer; ”Bill såg 

upp … och skrek: SE!” (s. 29). På nästkommande uppslag är det den gula färgen som 

dominerar. Denna gula färg skulle kunna symbolisera solen och ljuset som åter kommer in i 

berättelsen. Bill har upptäckt att Bolla själv är ju glad ändå, fast hon är annorlunda. Att färgen 

gul representerar glada känslor kan ses på fler ställen i bilderboken, till exempel när familjen 

får veta att Bill ska få ett syskon och när pappan busar med Bolla. Längre fram i boken är Bill 

arg på Bolla, något som förstärks med en stark röd färg (Bergström, 2007, ss. 52–53).   

 

På sidan 14 i boken om Bill och Bolla (Bergström, 2007), kan man se det första tecknet på ett 

avvikande beteende. Överst på sidan syns Bill som står på tå ovanpå en pall och försöker få 

kontakt med Bolla. Pratbubblor visar hur Bill ropar: ”Bolla! Hej! Titta!”. På golvet nedanför 

Bill syns Bolla. Hon är helt fokuserad på tidningen som hon river sönder och ägnar inte Bill 

så mycket som en blick. På undre illustrationen syns två karaktärer stå och göra grimaser 

medan Bolla tittar åt ett helt annat håll och ler. På sidan 15 syns hur Bollas blick är riktad 



  

15 
 

uppåt istället för mot den person som håller i henne och försöker få hennes uppmärksamhet. 

På sidan 16 kan läsaren se hur Bollas familj försöker få kontakt med henne medan hon har 

blicken fäst på det hon sysslar med. På en annan illustration (s. 18) syns Bolla med sin pappa. 

Pappan försöker busa med Bolla genom att lyfta henne ovanför huvudet. Här ser man hur 

pappan ler, medan Bolla ser helt allvarlig ut. På flera illustrationer (ss. 19, 21, 23, 47) syns 

Bolla med ett glatt uttryck medan övriga karaktärer ser bekymrade eller ledsna ut. På sidan 48 

syns flera karaktärer stå och le, en av karaktärerna pekar på Bolla som går förbi och ser helt 

oberörd ut med ett leende på läpparna. På ett senare uppslag (ss. 52–53) syns en leksaksborg 

överst på sidan. Underst på uppslaget syns borgen kraschad och Bolla som går förbi med ett 

leende. Bill sitter ihopkrupen med ett argt ansiktsuttryck, en tår på kinden och blicken riktad 

mot Bolla. På sidan 56 syns Bolla som med ett leende drar av en bordsduk så att porslin och 

bestick flyger i luften. En vuxen karaktär springer med utsträckta armar och ett förskräckt 

ansiktsuttryck mot Bolla. Orden ”NEJ!” och ”STOPP!” syns i illustrationen ovanför den 

vuxnes huvud.  

 

Grettve (2008, s. 27) skriver om klädernas betydelse i barnlitteraturen. Hon menar att 

kläderna kan visa något om vem och vad karaktären är. I Bergströms (2007) bok är Bolla den 

enda karaktären i boken som har färgglada kläder, nämligen en rosa klänning. Övriga 

karaktärer har antingen bruna, vita eller ofärgade kläder, då de bokstavligt smälter in i 

bakgrunden. Kanske detta är ett sätt att genom illustrationerna förstärka att Bolla är 

annorlunda. Eller så är det bara Bergströms sätt att visa att Bolla är berättelsens huvudperson 

och sätta henne i fokus. Två undantag finns dock, dels på sidorna 46–47 där farbröder och 

tanter syns i blåa kläder, och dels på sidan 54 där mamman har en randig klänning. På det 

sista illustrerade uppslaget (s. 63) syns även Bolla i ofärgade kläder. Kanske är det 

Bergströms sätt att genom illustrationerna förstärka det som står i texten, att Bolla blir 

accepterad för den hon är. Genom att Bolla blir mer lik de övriga karaktärerna kanske 

Bergström vill visa att hon är inkluderad, trots att hon är annorlunda. I de övriga 

bilderböckerna som jag analyserat kan man inte se någon distinkt skillnad mellan 

huvudkaraktärerna och de övriga karaktärerna gällande klädsel. Huvudpersonerna i böckerna 

är dock ensamma om just sin klädsel gällande färgkombinationer et cetera. I boken om Wally 

(Carlsson, 2016) har illustratören valt att ytterligare framhäva att det är Wally på 

illustrationen genom att hon har ett stort W frampå sin tröja. Huvudpersonen Wally har 

genomgående samma kläder på samtliga illustrationer i boken.  
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Illustrationerna i boken om Wally (Carlsson, 2016) är vad Nikolajeva (2000, ss. 120–123) 

benämner som minimala och reducerade miljöskildringar. Bokens illustratör, Sabina 

Svensson, använder sig av negativt rum, det vill säga en helt vit bakgrund. Samtliga 

illustrationer i boken föreställer huvudkaraktären Wally och framför allt hennes känslor i 

olika situationer. Nikolajeva menar att en anledning till att använda sig av negativt rum, kan 

vara att illustratören vill fokusera på personerna i berättelsen och deras handlingar. Detta kan 

mycket väl vara anledningen i berättelsen om Wally, där fokus ligger på henne och hennes 

vardag med ADHD. På de illustrationer som visar Wallys ansikte, ser hon antingen väldigt 

arg, eller väldigt glad ut. På sidan 9 syns Wallys ilska tydligt i illustrationen. Där står hon med 

knutna nävar, gapande mun och blixtar som skjuter ut från huvudet. Illustrationerna i boken 

om Aron (Rydell & Ingemarsson, 2012), visar honom och en del av de övriga karaktärerna i 

boken under olika situationer. På nio av de totalt fjorton illustrationer i berättelsen där Aron 

finns med, ser han nöjd eller glad ut. Endast på en illustration ser man tydligt att Aron är arg 

(s. 10). I likhet med illustrationerna som visar Wallys känslouttryck så ser även Aron väldigt 

arg ut på denna illustration. Detta behöver dock inte indikera att varken Wally eller Aron har 

någon form av funktionsnedsättning.   

 

Det är vanligt att personer med Downs syndrom har ett lite speciellt utseende med liten näsa 

och snedställda ögon (1177, 2012)1. Om man studerar illustrationerna i boken om Lea 

Lejontämjare (Lannerberth, 2015), ser man att Elliots ögon är sneda i jämförelse med de 

övriga karaktärerna3 i berättelsen. I övrigt skiljer sig inte hans utseende nämnvärt från övriga 

karaktärers. På sidan 3 syns Elliot göra tecknet för häst. I illustrationen syns hur han håller sin 

ena hand halvt knuten, medan pekfinger och långfinger är utsträckta och lätt krökta. 

Illustratören har även lagt till små streck runt handen som symboliserar rörelse. Här är det 

tydligt att handens position betyder något, även för den läsare som inte är bekant med TAKK. 

På sidan 10 syns Elliot göra tecknet för tvättmaskin. Även här illustreras tecknet på ett tydligt 

sätt genom att Elliot håller sina knutna händer mot varandra. Illustratören har också återigen 

använt sig av små streck för att symbolisera rörelse. På sidan 21 syns Elliot göra tecknet för 

katt. Här är det dock inte lika tydligt att han gör ett tecken. Dels befinner sig hans händer i en 

position som är vanlig även då man inte använder TAKK (händerna i kors med högerhanden 

vilande på vänsterhanden) och dels finns där inga små streck som symboliserar rörelse. 

 

 

                                                           
3 Förutom Lea finns Elliots mamma och Leas pappa med i bilderboken. Dock endast i illustrationerna på ss. 1–2. 



  

17 
 

11.2 Funktionsnedsättningen i texten  

I början av boken om Bill och Bolla (Bergström, 2007) får Bollas föräldrar reda på att de 

väntar barn. Redan där antyder Bergström att något är på tok med den kommande bebisen 

genom att skriva: ”Inte anade dom då vilken sorg dom skulle få” (s. 7). Nyfödda Bolla 

skildras som en vanlig bebis, som skriker, äter och behöver byta blöjor och kläder titt som tätt. 

Men då Bolla fyllt två år, börjar det märkas att hon är annorlunda. Det berättas i texten 

framförallt genom att talet inte utvecklas. När Bolla fyllt tre år märks det än mer. Bolla har 

fortfarande inte börjat prata, utan jollrar och skrattar bara. Vidare berättas hur Bolla befinner 

sig i sin egen lilla värld, familjen försöker på olika sätt att få kontakt med henne, men det 

fungerar inte. De funderar på om det beror på att hon hör dåligt, men så är inte fallet, för Bolla 

älskar musik. När de spelar musik skrattar hon och dansar. Familjen tar hjälp av läkare och 

psykologer som inte hittar något fel på Bolla. De väntar och väntar. Sedan får de besök av en 

psykolog igen, som berättar att: ”Bolla är sin egen sort. Hon är ett barn som tänker kort” (s. 

24). I andra delen av boken, som Bergström skrev 1979, fyller Bolla fyra år. När hon får paket 

på sin födelsedag är hon bara intresserad av pappret runt om, och bryr sig inte om vad som är 

inuti. Att gå och handla med Bolla skildras som besvärligt. Hon är aldrig still, river ner mat 

från hyllor, öppnar livsmedelsförpackningar och smakar på det hon känner för. Bolla skildras 

som ett glatt bekymmerslöst barn. Hon är glad och nöjd om hon får sitta och prassla med 

papper eller lyssna på musik. Hon förstår inte när andra barn retar henne, utan är lika glad för 

det. Boken avslutas med att Bergström berättar hur människor är olika på olika sätt. Livet 

vore bra tråkigt om alla såg ut, tänkte, tyckte och gjorde på samma sätt. På det bakre 

försättsbladet finns ett kort efterord där Bergström skriver att Bolla nu är vuxen och bor själv. 

Hon behöver assistans och klarar inte av ett vanligt arbete. Bolla pratar fortfarande inte, men 

förstår en del när andra pratar. ”Musik är fortfarande hennes stora glädje” skriver Bergström 

och avslutar efterordet med underskriften: ”Bollas mamma”. Till skillnad från de övriga tre 

bilderböckerna i denna analys nämns inte på något ställe i boken vilken typ av 

funktionsnedsättning Bolla har.  

 

I boken om Wally (Carlsson, 2016) ligger fokus på hennes funktionsnedsättning, vilket även 

framgår av bokens titel. Det är tydligt att Carlssons syfte med boken är att förklara för barn 

vad ADHD är, och hur det är att leva med den funktionsnedsättningen. Texten är också lättläst 

och på ett enkelt och kortfattat sätt får läsaren veta hur Wallys vardag med 

funktionsnedsättningen fungerar. ”ADHD gör Wally trött, ledsen och arg. Men ADHD gör 

också Wally glad, spännande och rolig att leka med” (s. 6). Texten berättar både negativa och 
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positiva aspekter av ADHD, med ett visst fokus på de positiva. Även i boken om Aron 

(Rydell & Ingemarsson, 2012) är det tydligt att författarnas syfte är att informera om barns 

olikheter med ett fokus på NPF. Carlsson skriver att Wally har svårt att sitta still, hon tycker 

det är roligare att sjunga och dansa. Detta finns även med i boken om Aron, där han tycker det 

är jobbigt under vilan efter lunchen på förskolan. ”Det känns som att Arons ben ska trilla av 

om han inte får röra sig”, står det på sidan 13. I boken om Wally (Carlsson, 2016) berättas att 

hon ibland behöver vila från leken i förskolan. Detta finns även med i boken om Aron (Rydell 

& Ingemarsson, 2012), där det vid flera tillfällen berättas hur Aron tycker det är jobbigt med 

alla ljud på förskolan. Först när Aron anländer till förskolan och det är mycket barn och 

föräldrar i hallen. Sedan under samlingen, där det berättas hur Moa, som jobbar på Laxen, 

pratar och pratar. Aron ålar sig då in under soffan, där han tycker att det är skönt och tyst. Lite 

längre fram i boken befinner sig Aron i köket. Dit har han sprungit då det uppstått en konflikt 

inne på avdelningen. Även här berättas i texten att Aron tycker om att vara i köket för det är 

tyst där. Både boken om Wally och boken om Aron skildrar hur karaktärerna ibland blir 

jättearga. Wally slänger saker när hon blir arg, Aron river ner lappar och drar ner kritor och 

teckningar i golvet. Både Wally och Aron har svårt att koppla av när de ska sova. I boken om 

Wally står det att när mamma sitter bredvid och lägger en filt över Wallys huvud känns det 

bättre och blir lättare att somna. I boken om Aron får han låna Niklas stora filt och det går 

lättare att somna när Niklas lägger sig bredvid. En skillnad mellan boken om Wally och boken 

om Aron, är att i berättelsen om Wally är det tydligt att hon har fått diagnosen ADHD. När 

det gäller Aron har han ett beteende som skulle kunna bero på någon form av NPF, men det är 

inget som är uttalat i berättelsen. Som jag tidigare skrivit (ss. 3–4) bör man vara försiktig med 

att diagnostisera barn i förskoleåldern. Författarna till boken om Aron har bägge erfarenhet av 

arbete i förskolan, så det är möjligt att de känner till problematiken som kan uppstå kring en 

tidig diagnos. Både boken om Wally och boken om Aron skildrar hur vardagen kan se ut för 

barn med NPF, och bägge har ett efterord på det bakre försättsbladet med fakta om ADHD. 

Dessa två bilderböcker ger mycket information om funktionsnedsättningen som de tar upp, 

både i berättelsens text och i efterordet.   

 

Lea Lejontämjare och översovningen (Lannerberth, 2015) handlar om Leas upplevelse av vad 

som händer när Elliot sover över hemma hos henne. Att Elliot har en funktionsnedsättning 

ingår som en naturlig del i berättelsen. På sidan 4 skildras första gången att Elliot använder 

TAKK. I texten står: ”Elliot tecknar ”häst” och säger: - Inte farlig”. Elliot använder TAKK 

vid ytterligare två tillfällen i boken. Detta berättas på liknande sätt i texten. Hans övriga 
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kommunikation sker genom enstaka ord. Förutom detta finns ingen information om Elliots 

funktionsnedsättning i berättelsen. På det bakre försättsbladet står att Elliot har Downs 

syndrom, men till skillnad från boken om Wally och Aron finns ingen ytterligare fakta om 

vad det innebär.  

 

11.3 Funktionsnedsättningen i bilderböckernas ikonotext 

I boken om Bill och Bolla (Bergström, 2007) antyds det första gången att Bolla har någon 

form av funktionsnedsättning på sidan 12, där det står: ”Men var hon inte lite klen? Lite 

sakta? Lite s-e-n?”. Om man endast studerar illustrationerna är det inte självklart att Bolla har 

en funktionsnedsättning. Trots att man i flera illustrationer kan se ett avvikande beteende, vet 

man ju inte vad det beror på. I detta fall är boken om Bill och Bolla en kompletterande 

bilderbok, där texten fyller i luckorna till det som inte är helt synligt genom enbart 

illustrationerna (Nikolajeva, 2000, s. 22).  

 

På sidan 19 i boken om Wally (Carlsson, 2016) finns en text inuti illustrationen där det står: 

”ADHD RULES”. Nikolajeva (2000, ss. 82–83) skriver om texter inuti illustrationer som hon 

kallar intraikoniska texter. Dessa texter menar Nikolajeva kommenterar eller motsäger 

berättelsen. I fallet med boken om Wally bidrar texten inuti illustrationen snarare till att göra 

bilderboken mer symmetrisk, eftersom det också berättas att hon gillar sin ADHD ibland. 

Bortsett från denna illustration är även Wally har ADHD en kompletterande bilderbok, 

eftersom funktionsnedsättningen inte är tydlig genom enbart illustrationerna. I boken finns 

dock ett exempel där illustrationen kompletterar texten. På sidan 8 berättas i texten att Wally 

ibland blir jättearg, något som även syns tydligt i illustrationen på sidan 9. På samma 

illustration syns också Wally tillsammans med en annan karaktär, denna del av illustrationen 

visar istället kärlek och glädje. En detalj i illustrationen (s. 9) finns ovanför arga Wallys 

huvud, där det står ”12.39”, samt ovanför Wallys och den andra karaktärens huvuden, där det 

står ”12.44”. Detta tolkar jag som klockslag som visar att Wallys ilska har varat i fem 

minuter. Hur lång tid Wally är arg nämns inte heller i texten. När det gäller tidsaspekten är 

bilderboken kompletterande, eftersom illustrationen fyller ut texten genom att visa att Wally 

är arg relativt kort stund.  

 

I boken om Aron (Rydell & Ingemarsson, 2012) förstår läsaren genom texten att Aron har 

behov av särskilt stöd, och informationen på det bakre försättsbladet antyder att det kan röra 
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sig om NPF. Även boken om Aron är kompletterande, eftersom funktionsnedsättningen inte 

går att se genom enbart illustrationerna.  

 

Berättelsen om Lea Lejontämjare (Lannerberth, 2015) skiljer sig från de övriga böckerna i 

denna analys eftersom funktionsnedsättningen inte står i fokus. En erfaren läsare kan genom 

en kombination av texten och illustrationerna förstå att något är annorlunda med Elliot. Att 

han har Downs syndrom nämns dock bara på det bakre försättsbladet. Där visas även de 

tecken som Elliot använder i berättelsen. Detta är dock en aning förvirrande, eftersom tecknet 

för tiger illustreras på detta blad. Detta tecken används inte av Elliot i berättelsen, ordet tiger 

nämns bara en gång i berättelsen, Elliot och Lea pratar mer om lejon. Så i just denna lilla del 

är bilderboken motstridig eller ambivalent, eftersom texten och illustrationen inte stämmer 

med varandra (Nikolajeva, 2000, s. 22). Denna bilderbok är i övrigt kompletterande, eftersom 

illustrationen kompenserar texten genom att visa hur de olika tecken som Elliot använder ser 

ut, något som inte förklaras i texten. Den är även kompletterande genom efterordet som 

berättar att Elliott använder TAKK på grund av att han har Downs syndrom, något som inte är 

helt tydligt genom att enbart studera illustrationerna. 

 

11.4 Relationer, samspel och reaktioner   

I boken om Bill och Bolla (Bergström, 2007) är det syskonens relation som står i fokus, som 

också titeln antyder. Då Bolla börjar visa ett annorlunda beteende är både Bill och hans 

föräldrar bekymrade. I första delen av boken finns inget direkt socialt samspel eftersom Bolla 

mest befinner sig i sin egen lilla värld. I del två är Bolla något äldre och Bill visar då hur 

mycket han tycker om sin syster genom att ge henne ett paket på födelsedagen med det hon 

gillar mest, bara papper (s. 38). När familjen är och handlar tillsammans önskar Bill att han 

kunde göra som Bolla, bara ta det han ville ha. Men det förstår han skulle vara en dålig idé, då 

blev det ju dubbelt så rörigt. Bill tycker ändå om de bus Bolla gör ibland. Till exempel då han 

får smaka ur en chokladkartong som hon öppnat. Bill och Bolla syns här illustrerade då de ler 

och äter choklad tillsammans (s. 45). I boken skildras också hur Bill blir arg på Bolla då hon 

förstör en borg som han har byggt (s. 52–53). Bills frustration är tydlig framförallt genom 

texten. Han vill att hon ska förstå att hon gjort fel, men det hjälper inte att säga till henne för 

hon förstår inte ändå. Vidare skildras hur även mamman tycker att det är jobbigt med Bolla 

ibland (s. 56). Genom texten får man veta att mamman inte talar om hur jobbigt det är, i alla 

fall inte för Bill. Något som Bill skulle vilja att hon gjorde; det är OK. För det finns även 

andra dagar, när de inte tycker att Bolla är jobbig, utan älskar henne precis som hon är (s. 57). 
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I boken om Bill och Bolla (Bergström, 2007) tar föräldrarna hjälp av alla möjliga kuratorer, 

läkare och specialister för att ta reda på vad som är fel med Bolla. På sidan 21 berättas hur de 

flesta av dessa specialister rynkar pannan och utbrister att Bolla inte är lik något annat barn. 

Föräldrarna uppmanas att ”vänta och se”. När familjen får veta att Bolla alltid kommer att 

vara annorlunda, blir även flera personer i deras omgivning ledsna och gråter. När Bolla är 

och handlar mat tillsammans med sin familj kan man i illustrationen se hur tre kvinnor ser 

alldeles förfärade ut när de ser Bolla kasta matvaror från en hylla. ”Håll reda på ungen!” 

skriker en av dem (s. 42). På sidan 45 berättas även i texten hur folk ropar åt Bills och Bollas 

mamma att hon måste hålla reda på ungen. Mamman får då förklara hur Bolla är, och alla blir 

plötsligt väldigt intresserade av att veta mer om Bolla. ”Tänka sig ändå … … att denna söta 

flicka inte kan förstå?” (s. 45). På nästa uppslag skildras hur farbröder och tanter står och 

pratar bakom ryggen på Bolla. ”O, såna barn ska vi inte låtsas om. Det ä’ lite konstigt och fel 

mä dom …” (Bergström, 2007, s. 46). Det är dock ingen av dessa farbröder eller tanter som 

säger detta direkt till Bolla, andra barn däremot retar Bolla öppet. De kallar henne dum, 

knäpp, idiot med mera. Som tur är blir inte Bolla ledsen för det. En dag retar även andra barn 

Bill, och säger att hans syrra är en fjant. Först blir Bill ledsen, men sedan kommer han på att 

det är ju faktiskt sant. Alla vet ju hur Bolla är, men Bill gillar henne ändå.  

 

I boken om Wally (Carlsson, 2016) gestaltas hennes relationer och samspel med övriga 

karaktärer på ett positivt sätt. Wally skildras som glad, spännande och rolig att leka med. Det 

står även att hon har många kompisar på förskolan. Dock har Wally behov av att dra sig 

undan ibland och vila från leken. Wallys storebror Dexter tycker att hon är världens bästa 

syster. Detta förstärks också genom en illustration där syskonen syns skrattande bredvid 

varandra med hjärtan ovanför (s. 11).  

 

I boken om Lea Lejontämjare (Lannerberth, 2015) är det Lea själv som är berättarrösten. 

Läsaren får veta att hon tycker att det är lite läskigt att sova bland vilda djur i djungeln. Därför 

är hon glad att Elliot är med, för han är störst på förskolan. På sidan 1 syns i illustrationen hur 

Lea springer fram med ett glatt leende och ska krama Elliot. Det är Lea som är den styrande 

parten i barnens lek och det är framförallt hennes fantasi. Detta märks speciellt på sidorna 10–

11, då Elliot gör tecknet för tvättmaskin. Lea svarar då att det inte är tvättmaskinen, utan 

floden, och de måste ta sig förbi den för att komma till tältet. Här förstår man att Lea känner 

till de tecken som Elliot använder, trots att hon inte använder TAKK själv i boken. Elliot låter 

Lea leda leken, men vid ett tillfälle i berättelsen kommer han med en invändning. Lea plockar 
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fram vilda djur som de ska ta med sig till djungeln, bland annat en häst. Elliot gör då tecknet 

för häst och säger: ”Inte farlig” (ss. 3–4). Lea svarar då: ”Vet jag väl”, och packar ner 

mördarhajen istället (s. 5). Trots att Lea är den styrande parten, lyssnar hon ändå på Elliots 

åsikt. Detta indikerar att de bägge barnen har en sund vänskapsrelation, och att Lea inte 

utnyttjar Elliot på grund av hans funktionsnedsättning. Trots att titeln med namnet Lea 

Lejontämjare antyder att Lea är den modiga karaktären, så visar även Elliot prov på mod i 

berättelsen, när han och Lea turas om att gå först i den mörka ”djungeln”. Det är tydligt att de 

två barnen tycker om varandra och att Lea känner sig trygg med Elliot. Detta märks då Elliot 

tröstar Lea när hon ramlat i trappan (Lannerberth, 2015, s. 7). I slutet av boken säger Lea 

också med nöjd min, att det är: ”bra med en Elliot” när man ska sova i djungeln (ss. 25–26). 

Förutom Lea och Elliot finns det som jag antar är Elliots mamma och Leas pappa med i 

berättelsen. Dessa två karaktärer skildras endast genom illustrationerna, och är bara med på de 

två första sidorna i berättelsen, när Elliot kommer hem till Lea. Här tolkar jag det som att 

Elliot har sovit över hos Lea tidigare och känner sig trygg där. Detta antagande gör jag 

eftersom samtliga karaktärer ser glada ut, och Elliots mamma går strax efter att hon lämnat 

honom. På sidan 9 finns även Leas storebror med. Detta skildras som en typisk 

syskonrelation, där storebrodern vill vara ifred på sitt rum.  

 

I berättelsen om Aron (Rydell & Ingemarsson, 2012) förstår läsaren att han är impulsstyrd. 

När något händer reagerar han direkt på första känslan. Till exempel i början av boken då 

Aron krockar med ett annat barn. Aron reagerar direkt genom att skrika och knuffa undan det 

andra barnet, som blir ledset. Här replikerar Moa (förskolepersonal) genom att säga: ”Men 

Aron, du behöver väl inte börja med en gång” (s. 4). Detta är ett återkommande inslag i första 

delen av boken. Moa bemöter Aron på fel sätt, genom att skuldbelägga honom istället för att 

fråga vad som hänt. Att Aron känner sig orättvist behandlad är tydligt i bilderbokens text. På 

sidan 2 uttrycker han att han inte vill gå till förskolan för att de är dumma där och blir arga 

jämt. Vid ett tillfälle under samlingen som skildras i boken, ska barnen sätta upp lappar med 

sina namn på en tavla. När det blir Arons tur tar han en lapp med ett namn som börjar på 

bokstaven A, men inte är hans namn. Detta resulterar i fniss från de andra barnen. Moa, som 

tydligen inte alls förstår att Aron inte kan läsa sitt namn, ber honom ta rätt lapp. Aron reagerar 

genom att bli arg, riva ner alla lappar från tavlan och springa därifrån. När Niklas börjat jobba 

på Laxen och observerat Aron ett tag, sker det en förändring. Det Niklas framförallt gör är att 

anpassa miljön efter Arons behov. Till skillnad från Moa, som istället försöker anpassa Aron 

till miljön. Att anpassa miljön efter individers olikheter har jag tidigare nämnt som 
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inkludering, vilket Lutz (2013, s. 39) skriver om i sin bok. Niklas inför till exempel foton på 

respektive barn ihop med deras namn på lapparna till samlingen och han tränar bokstäver 

tillsammans med Aron. Han inför även färgade dynor som barnen får sitta på i samlingen. 

Detta illustreras också i boken (ss. 21–22). De olikfärgade dynorna gör att det blir tydligt för 

Aron var han ska sitta. När de ska gå ut på gården delar Niklas upp barnen i mindre grupper 

så att några få går ut i taget, istället för hela gruppen på en gång. Detta finns illustrerat på 

sidorna 17–18 (Rydell & Ingemarsson, 2012), där Aron syns i en påklädningssituation 

tillsammans med två andra barn. Även på denna illustration ser Aron nöjd ut. Att dela in 

barnen i mindre grupper gör det lättare för Aron, som tycker det är roligt att gå ut, men har 

svårt att hantera när det blir för många barn på samma gång. Aron får även möjlighet att gå 

undan ut i köket om han tycker det blir jobbigt inne på avdelningen. Om Aron behöver gå 

undan en stund visar han det för Niklas genom att göra ”tummen ner”. Niklas svarar med en 

”tumme åt sidan” som betyder att det är ok att gå till köket en stund. Om allt är bra gör Aron 

”tumme upp” till Niklas. I berättelsen märks det att Arons relation till Moa är spänd. Det är 

Moa som ständigt missförstår Aron och upprepar frasen: ”Men Aron!” med en negativ 

betoning. I början av berättelsen skildras en situation där Aron ritar tillsammans med Sara, ett 

annat barn på avdelningen. Barnen blir osams, och Moa skyller som vanligt på Aron utan att 

fråga vad som hänt. I slutet av berättelsen kan läsaren dock ana en ljusning då de bägge 

barnen återigen ritar, och frasen istället vänds till något positivt när Moa säger: -”Men Aron, 

så fint du ritar!” (s. 25). Arons mamma finns med i början och i slutet av berättelsen. I början 

av boken när Aron ska till förskolan vill han inte gå dit. Mamma förklarar att han måste, för 

att hon och Arons pappa jobbar. På vägen till förskolan håller Aron sin mamma i handen, men 

så fort de kommer in på förskolans gård släpper han mammans hand. I slutet av boken har 

Aron istället bråttom till förskolan, han tycker det ska bli så roligt och ser fram emot 

aktiviteten han ska göra tillsammans med Niklas och ett annat barn. Även denna gång håller 

Aron i sin mammas hand, men nu släpper han den inte förrän de kommit ända fram till 

förskolans dörr. Att Aron trivs på förskolan har även påverkat hans relation till sin mamma, 

och lämningen på förskolan har blivit roligare för dem bägge.  

 

11.5 Bilderböckerna i förskoleverksamheten 

Samtliga bilderböcker i denna analys tar upp funktionsnedsättning och olikhet som något 

positivt, och har ett bra budskap. I egenskap av bilderböcker som estetiska föremål skiljer de 

sig dock åt. Om man studerar omslag och titlar, som jag gjort på sidorna 12–13, upptäcker 

man vissa skillnader. Framförallt är det boken om Wally och boken om Aron som inte är lika 
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estetiskt tilltalande som de andra två. Detta märks även i böckernas innehåll. Både boken om 

Bill och Bolla och boken om Lea Lejontämjare, innehåller flertalet så kallade pageturners (se 

s. 14), något som de andra två böckerna helt saknar. Det finns även skillnader i böckernas 

illustrationer. I boken om Lea Lejontämjare är samtliga illustrationer blödande (Nikolajeva, 

2000, s. 79), detta innebär att det inte är någon vit ram runt illustrationerna, utan de täcker 

hela bokens uppslag. Även i boken om Bill och Bolla förekommer blödning, dock inte på 

samtliga illustrationer. Blödande illustrationer menar Nikolajeva bjuder in läsaren i 

berättelsen och skapar en känsla av närhet till karaktärerna. Både boken om Wally och boken 

om Aron har vita ramar runt samtliga illustrationer. Boken om Aron innehåller dessutom 

betydligt mer text än illustrationer, vilket gör att den endast lämpar sig att läsa för de äldsta 

barnen i förskolan. Boken om Wally skiljer sig från de flesta andra bilderböcker eftersom den 

inte skildrar ett händelseförlopp. Det är ingen berättelse om Wally som vi får ta del av, utan 

mer en presentation av henne och hur hennes vardag med ADHD fungerar. Boken om Aron 

skildrar visserligen ett händelseförlopp, men den känns mer skriven i utbildningssyfte än som 

bilderbok för barn i förskoleåldern. Förordet i boken om Aron är tydligt riktat mot personal i 

förskoleverksamheten och innehåller en rad handfasta råd om hur man kan ge stöd och hjälp 

till de barn som behöver. Berättelsen om Bill och Bolla är skriven på vers, och i kombination 

med de uttrycksfulla illustrationerna blir den en underhållande bilderbok både för barn och 

vuxna i förskolan. I boken om Lea Lejontämjare får man som läsare uppleva både spänning 

och äventyr. Även denna bok lämpar sig bra i förskolan. I förskolans läroplan står att barn ska 

ges möjlighet att erövra kunskap på ett lustfyllt sätt (Skolverket, 2016, s. 6). Jag är övertygad 

om att barn måste tycka att en bilderbok är rolig, spännande eller intressant om vi ska kunna 

fånga deras intresse och förmedla någon slags kunskap med hjälp av boken. Edwards (2008, s. 

24) menar att huvudsaken med skönlitteratur är upplevelsen. Häri ligger nog den största 

skillnaden mellan de fyra böckerna i denna analys, då boken om Bill och Bolla och boken om 

Lea Lejontämjare inte enbart belyser funktionsnedsättning och annorlundaskap hos barn, utan 

även förmedlar en upplevelse. 
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12. Diskussion  
I min analys av de fyra bilderböckerna har jag undersökt hur karaktärerna med 

funktionsnedsättning skildras i bilderböckernas illustrationer och text. Jag har även undersökt 

hur karaktärerna med funktionsnedsättning samspelar med övriga karaktärer i bilderböckerna, 

samt hur deras relationer framställs. Tre av bilderböckerna har genom sin skildring visat både 

positiva och negativa aspekter av funktionsnedsättningen, medan en av dem endast visat 

positiva. Analysen visar att funktionsnedsättningen genomgående är mest tydlig i 

bilderböckernas text. Samspelet och relationerna mellan de olika karaktärerna, skildras i 

boken om Bill och Bolla både negativt och positivt, där det positiva överväger. Detsamma 

gäller boken om Wally. Boken om Aron skildrar i början av berättelsen en del problem 

gällande både samspel och relationer, men med rätt bemötande och en inkluderande miljö, 

fungerar både samspelet och relationerna bra i slutet av berättelsen. Boken om Lea 

Lejontämjare skildrar en vänskapsrelation, där karaktärerna kompletterar varandra på ett 

positivt sätt. Materialet var i denna studie begränsat, då jag utifrån mina kriterier endast 

hittade sex bilderböcker att välja bland. Hade utbudet varit större och mer varierat gällande 

genre och framställning, hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

 

Brenna (2008, s. 100) har i sin studie kommit fram till att personer med funktionsnedsättning 

sällan är huvudpersoner i barnlitteratur och att dessa karaktärer ofta är underordnade övriga 

karaktärer. Detta är inte fallet i bilderböckerna som jag har analyserat. I boken om Wally och 

boken om Aron är det karaktären med funktionsnedsättning som har huvudrollen i berättelsen. 

I boken om Bill och Bolla är det också fallet, trots att även Bill är en viktig karaktär. I boken 

om Lea Lejontämjare är det Lea som har huvudrollen, men även Elliot är en central karaktär. 

Lea ser upp till Elliot, och hon lyssnar på hans åsikt. Han finns där när hon gör sig illa, och 

han gör att hon känner sig trygg och vågar sova i djungeln bland vilda djur. Elliot är inte på 

något sätt underordnad Lea, utan snarare hennes jämlike i leken. Matthew och Clow (2007, s. 

65) menar i projektet som de genomfört, att karaktärer med funktionsnedsättning bör 

inkluderas på ett naturligt sätt i barnlitteratur, snarare än att pekas ut som något annorlunda. 

Detta är boken om Lea Lejontämjare ett utmärkt exempel på, då det faktum att Elliot har 

Downs syndrom ingår naturligt i berättelsen, utan att pekas ut som något annorlunda. I de 

övriga bilderböckerna i min studie är det istället där fokus ligger, att karaktären är annorlunda, 

även om det inte skildras som något negativt i berättelserna.  
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Nikolajeva (2017, ss. 108–113) skriver om funktionsnedsättning som tema i barnlitteraturen. 

Hon menar att trots dagens upplysta samhälle, är gängse uppfattning fortfarande att personer 

med funktionsnedsättning måste anpassas till den rådande normen. Nikolajeva skriver också 

hur moderna teorier kring funktionsnedsättning lyfter fram den tydliga skillnaden mellan hur 

personer med funktionsnedsättning ser sig själva, jämfört med samhällets syn på dem. Detta 

är något som är särskilt tydligt i berättelsen om Bill och Bolla, där omgivningen mer eller 

mindre öppet visar sitt ogillande då Bolla beter sig på ett ”opassande” sätt och inte är som de 

flesta andra barn. Samtidigt är Bolla själv nöjd med sitt liv som det är. Som Bill uttrycker det: 

”Bolla SJÄLV är ju gla’!!! Vareviga da’! Ser ju ut som hon själv … har det BRA?!” 

(Bergström, 2007, s. 30). Detta märks också i boken om Aron, där det handlar om hur han 

känner sig missförstådd och bemött på fel sätt i förskolan. I Arons fall är det en 

förskolepersonal, som genom sina kommentarer och sitt bemötande, visar att han inte passar 

in i normen om hur barn bör bete sig i förskolan. Karaktärerna i de bilderböcker jag har 

analyserat, är eller blir, dock inkluderade och accepterade. Detta är framförallt tydligt i boken 

om Aron, där förskoleverksamheten anpassas efter hans behov och förutsättningar. Men även 

i boken om Lea där hon lärt sig TAKK för att kunna förstå Elliot och kommunicera med 

honom. Det finns också med i boken om Wally, där hennes familj och omgivning är medvetna 

om hennes funktionsnedsättning och anpassar sig efter den. I boken om Bill och Bolla 

accepterar Bollas familj henne som hon är. Här är det dock inte tydligt huruvida omgivningen 

gör det fullt ut.  

 

Edwards (2008, s. 22) skriver om hur viktig bilderboken är i förskolan, då den förutom en 

mängd andra fördelar även kan utveckla barns sociala och empatiska förmåga. Som jag 

tidigare skrivit (s. 5) visar forskning att barn har svårt att acceptera ett normbrytande 

beteende. Därför är det viktigt att det finns bilderböcker som tar upp dessa typer av 

funktionsnedsättningar. Bilderböckerna kan då bidra till att barn får en ökad förståelse och 

acceptans för människors olikheter, om de används på ett medvetet sätt i 

förskoleverksamheten.   
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13. Avslutning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur neuropsykiatrisk och intellektuell 

funktionsnedsättning skildras i fyra olika bilderböcker som är riktade till barn i 

förskoleåldern. De resultat som jag kom fram till i min analys var att tre av bilderböckerna 

skildrar både negativa och positiva aspekter av funktionsnedsättningen, med ett visst fokus på 

de positiva. I dessa tre bilderböcker kretsar även handlingen kring funktionsnedsättningen, 

som är det primära i berättelsen. I en av de fyra bilderböckerna skildras 

funktionsnedsättningen enbart på ett positivt sätt. I denna bilderbok kretsar dock handlingen 

kring något helt annat än själva funktionsnedsättningen, som inte är det primära i berättelsen. 

Resultatet visar även att funktionsnedsättningen är mest tydlig i bilderböckernas text och att 

bilderböckerna skiljer sig åt gällande estetisk utformning.  

 

Då det finns få bilderböcker som tar upp dessa typer av funktionsnedsättningar, är min 

förhoppning att det ges ut flera. Speciellt bilderböcker som riktar sig till barn i 3–6 års ålder. 

Det skulle även vara intressant med forskning som undersöker hur barn i förskolan tar till sig 

bilderböcker i detta ämne. Samt hur man i övrigt kan arbeta för att öka förståelsen och 

acceptansen gällande normbrytande beteende hos barn i förskoleåldern. 
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