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Abstract 

The aim of this study is to examine how the neuropsychiatric disability ADHD is portrayed in 

four different picture books aimed at children in preschool age. 

Through a text analytical perspective, a picture book analysis is performed. The paratext of 

the picture books are analyzed, which means everything about the main story of the books. 

Further, the characters are analyzed by person portrayal and symptoms of ADHD.  

The result shows that ADHD in general is portrayed in the same way, which gives a mislead-

ing picture of ADHD. Only one character differs from the other characters and shows traits 

which is in contrast with the other characters. In short, the result shows that only two different 

portrayals of ADHD are presented in the picture books. The girls and boys in the picture 

books differ because some character traits are merely portrayed by the girls. The interaction 

between other children is portrayed from a negative point of view in the boys, unlike the girls. 

The picture books do not allow for identification and understanding as there is no major varia-

tion in the portrayal of ADHD. This results in a stereotype and incorrect image of ADHD. 

More picture books depicting ADHD with greater variety addressed to children in preschool 

age are needed. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i 

förskoleålder. 

Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext 

analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. Därutöver 

analyseras karaktärerna genom personskildring och symtom vid ADHD. 

Resultatet visar att ADHD skildras i stort sett på samma sätt vilket ger en missvisande bild av 

ADHD. Endast en karaktär skiljer sig från de andra karaktärerna och visar på utmärkande 

egenskaper som står i kontrast med de andra bokkaraktärerna. Kort sagt visar resultatet på att 

endast två olika bilder av ADHD presenteras i bilderböckerna. Flickorna och pojkarna skiljer 

sig åt genom att några karaktärsdrag är det enbart flickorna som uppvisar. Samspelet mellan 

andra barn skildras ur en negativ synvinkel hos pojkarna till skillnad mot flickorna. 

Bilderböckerna möjliggör inte för identifikation och förståelse då det inte är någon större 

variation i skildringen av ADHD. Det resulterar i en stereotyp och oriktig bild av ADHD. Fler 

bilderböcker som skildrar ADHD med större variation och riktar sig till barn i förskoleålder 

behövs.  
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1. Inledning 

Att läsa eller bli läst för kan inge trygghet och samtidigt vara utvecklande. Att inträda 

litteraturens värld kan inbringa hopp och styrka och även förståelse, för sig själv eller för 

andra och sin omvärld. Litteraturen är till för alla, små som stora. Men, frågan är om den 

verkligen är till för alla. Analyseras böckerna, visar de då bilden av att vi alla är olika och ska 

accepteras för dem vi är, utan att bli bedömda eller värderade utifrån hur vi ”ska” vara enligt 

oskrivna regler, normer som samhället i mångt och mycket är uppbyggt av.  

I denna undersökning ger jag mig in i bilderbokens värld och analyserar fyra bilderböcker där 

huvudkaraktärerna har den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD. Det är en 

vanligt förekommande diagnos inom barn- och ungdomspsykiatrin med många åsikter om 

som av och till diskuteras i medierna (Socialstyrelsen, 2014, s.16; Westholm, 2016, s.6). 

Bilderboken har en självklar plats i förskolan och då verksamheten enligt läroplanen 

(Skolverket, 2016, s.4) ska se till allas likas värde är det av betydelse att den även erbjuder 

barn med ADHD litteratur som skapar möjlighet till identifiering. Som förskollärare är det 

viktigt att kunna analysera innehållet i verksamhetens bilderböcker ur ett normkritiskt 

perspektiv då normer annars förs vidare genom bilderböckerna (Salmson & Ivarsson, 2015, 

s.75). Genom samtal om bilderböcker vidgas barnens språkutveckling. Att kunna 

kommunicera och göra sin röst hörd är betydelsefullt i vårt demokratiska samhälle (Edwards, 

2017, s.8-9). 

När barn får lyssna till en bilderbok inspirerar det till kommunikation och hjälper dem sätta 

ord på sina tankar och funderingar samt utvecklar deras empati och självkänsla (Edwards, 

2008 s.21-22). Litteraturpedagogen Agneta Edwards (2008, s.23) menar även genom att läsa 

och samtala om böcker tillsammans med barn skapar trygghet och igenkänning. Barnen kan 

identifiera sig och relatera till berättelsens karaktärer. Detta överensstämmer med förskolans 

läroplan och den värdegrund som uttrycks ”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens 

medkänsla och inlevelse i andra människors situation” (Skolverket, 2016 s.4). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att granska hur ADHD skildras i bilderböcker riktade till barn i förskoleålder.  

 

Frågeställningar: 

• Vilken bild av barn med ADHD presenteras i bilderböckerna? 

• Finns det skillnader mellan hur flickor och pojkar med ADHD skildras i bilderboken? 

• Vilka möjligheter har barn med ADHD att identifiera sig med bilderbokskaraktärerna? 

• Vilka möjligheter finns för barn utan problematiken att genom bilderboken erövra 

förståelse för barn med diagnosen ADHD? 

 

1.2 Disposition  

Inledningsvis presenteras val av ämne, syfte med undersökningen och frågeställningar. I andra 

kapitlet beskrivs övergripande vad ADHD innebär och tidigare forskning som gjorts om 

flickor med ADHD. I tredje kapitlet presenteras forskning som gjorts om barn med 

funktionsnedsättning i bilderböcker. Även hur bilderboken ses i ett normkritiskt perspektiv. 

Därefter redogörs för teoretiska utgångspunkter och metodologisk utgångspunkt. Kapitel fyra 

inleder med en presentation av de valda bilderböckerna. Därefter följer analys och resultat i en 

första del. Vidare presenteras i kapitel fem undersökningens analys och resultat i en andra del. 

Slutligen i kapitel sex följer en avslutande diskussion där de olika resultaten diskuteras med 

varandra och avslutas med en framåtblick. 
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2. Vad innebär ADHD? 

I nedanstående kapitel redogörs för vad ADHD innebär och även vad forskning visar om 

flickor med ADHD.  

 

2.1 ADHD 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

som påverkar en människas koncentrationsförmåga och förmåga att kunna styra och 

kontrollera sitt beteende. Personer med ADHD fungerar på ett annat sätt än vad som förväntas 

i dagens samhälle, då delar av hjärnan verkar på andra sätt än hos personer utan ADHD och 

funktionsnedsättningen tar sig uttryck på olika sätt hos olika personer (Adhd, 2017). 

Psykologen Lena Westholm (2016, s.11) menar att symtomen vid ADHD är symtom som i 

stort sett alla känner av mer eller mindre, men för den med ADHD är dessa symtom 

överväldigande och skapar ett stort problem i det vardagliga livet. 

  

ADHD beror på en känslighet i hjärnans nervsystem som är medfödd, signalsubstanserna 

dopamin och noradrenalin fungerar på ett annat sätt hos den som har ADHD i jämförelse med 

den som inte har diagnosen. Det innebär att aktiviteten i den del av hjärnan där en person med 

vilja reglerar reaktioner, impulser och uppmärksamhet minskar (Adhd, 2017). 

  

Grundsymtomen vid ADHD är ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet och dessa 

delas in i tre olika former där man i den ena har problem med alla tre, i de andra två har man 

mer problem i en eller två typer av grundsymtomen (Socialstyrelsen, 2014, s. 12, s.30-31). 

Vanliga symtom vid ADHD är extra stresskänslighet, svårt att klara av och hantera 

förändringar när det inte blir som det var tänkt och svårt att reglera humör. Störs lätt av att 

vistas i röriga miljöer och det kan vara utmattande att umgås längre stunder med andra. En 

person med ADHD kan skjuta upp saker tills det är försent och ha svårigheter att komma 

igång med och avsluta olika aktiviteter. Det är många tankar och idéer i huvudet på samma 

gång vilket ger koncentrationsproblem och även problem att minnas längre instruktioner. En 

person med ADHD gör ibland saker utan att tänka efter före, har ett stort rörelsebehov och 
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pratar ofta överdrivet mycket. Även ångestproblematik och sömnsvårigheter är vanligt 

förekommande bland symtom (Adhd, 2017).  

Personer med ADHD har svårt att på ett strategiskt sätt dela upp sin energi över hela dagen, 

och kan pendla mellan att vara hyperaktiv till helt utmattad. Det är svårt att anpassa sin energi 

till vad aktiviteten som görs för stunden kräver (Westholm, 2016, s.65).  

Westholm (2016, s.16) visar även på positiva kännetecken hos personer med ADHD. De kan 

vara kreativa med en idérikedom som gör att de tänker utanför ramarna, och anses ofta roliga 

att umgås med. Personer med ADHD kan vara envisa med stor framåtanda och har en 

förmåga att kunna hyperfokusera när något fångar intresset. 

Hos barn i förskoleåldern kan ADHD tydligast märkas genom att barnen får kämpa mer än 

andra barn för att orka med och klara av en vanlig dag i förskolan. De har svårare att sitta 

stilla under samling, vandrar runt från en aktivitet till en annan och har inget tålamod med att 

lära sig något som kräver hög koncentration. Kastar sig in i andras lekar och har svårt att 

vänta på sin tur, får många ilskna utbrott när det går mot deras vilja. Detta kan skapa problem 

i samspelet med andra barn. Det finns även förskolebarn som inte uppvisar dessa problem 

utan uppfattas som lugna, enkla att hantera och som inte anses vara problemematiska. De kan 

istället ha svårt att hinna med i det snabba tempot i förskolan och väljer mer stillsamma lekar 

ensamma eller med någon enstaka kompis (Westholm, 2016, s.17-18). Kan tänkas att barn 

som inte är hyperaktiva utan har större svårigheter med uppmärksamhet, hamnar i skymundan 

och uppmärksammas inte i lika hög grad som de hyperaktiva. Dessa symtom kan generellt sett 

beskriva många barn i förskolan, men det enskilda barnet med dessa problem lider enormt av 

att vara annorlunda och det kan skapa problem i vardagen och många missförstånd.    

 

 

I nuläget visar forskning på att det finns skillnader i hjärnans volym och struktur hos personer 

med ADHD i jämförelse med personer utan ADHD. Men det behövs ännu fler longitudinella 

studier och behovet finns på fler studier för att se på könsskillnader anser neurologforskarna 

Rosch et al. (2018).  
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2.2 Flickor med ADHD 

Grundproblematiken för ADHD skiljer sig inte hos pojkar och flickor. Men trots det 

diagnostiseras flickor senare i livet än vad pojkar gör och de uppmärksammas inte i lika hög 

grad (Socialstyrelsen, 2014, s.16-17). En orsak till detta kan vara ett resultat av samhällets 

förväntningar på hur en flicka ska bete sig. Specialpedagogen Anneli Nielsen menar att 

diagnoser som ADHD är konstruerade med utgångspunkt i en pojknorm vilket resulterar i 

svårigheter att lägga märke till flickors problem då deras symtom kan skilja sig mot pojkars 

symtom (Barnombudsmannen, 2016, s.98-99). 

Likartat resonerar Westholm (2016, s.15) och visar på att större delen av den forskning som 

gjorts om ADHD är fokuserad på pojkar och det är från den diagnoskriterierna utformats, med 

den stereotypa bilden av den bråkiga utåtagerande pojken. Flickor kan även de ha 

utåtagerande beteende men enligt Svenny Kopp, läkarspecialist i barn och ungdomspsykiatri, 

Kristina Berg Kelly, specialist i barn och ungdomsmedicin & Christopher Gillberg, professor 

i barn och ungdomspsykiatri (2010, s.179) visas det framförallt i flickornas hemmiljö.  

Omgivningen har även svårare att upptäcka och förstå flickornas besvär. De är ofta mindre 

stökiga och stör inte andra i lika hög grad. De kämpar i det tysta och försöker tillgodose 

omgivningens krav på dem (Westholm, 2016, s.15). En annan betydande skillnad mellan 

pojkar och flickor är att flickors hyperaktivitet uttrycks på annat sätt, som en mer konstant 

rastlöshet med ständiga men små och inte lika synliga rörelser (Kopp et al., 2010, s.178). Där 

rastlösheten är mer central inombords.  

Många flickor blir feldiagnostiserade eller får ingen hjälp alls, trots att föräldrar redan i 

förskoleåldern försökt få professionell hjälp på grund av beteendeproblem eller förseningar i 

utvecklingen (Kopp et al., 2010, s.176).  

I sin doktorsavhandling betonar Svenny Kopp (2010, s.50, s.64) behovet av att flickor med 

ADHD upptäcks tidigt, eftersom många odiagnostiserade flickor i tonåren uppvisar ångest, 

depressioner, sömnsvårigheter, relationsproblem med jämnåriga, svårigheter att klara 

kunskapskraven i skolan och utsätts för mobbning. Många problem och stort lidande kan 

undvikas om sjukvård och andra verksamheter kring flickorna har kunskap och medvetenhet 

för att kunna upptäcka flickor med ADHD, vilket även behövs för att minska de könskillnader 
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som finns. Enligt Kopp (2010, s.65) behövs i framtida forskning om ADHD ett tydligare 

genusperspektiv.        

Svenny Kopp ses som pionjär för genusfrågor inom svensk psykiatri och är expert på flickor 

med ADHD. I poddavsnittet ”Flickor med ADHD är inte som pojkar” (Sahlgrenska 

akademin, 2018) förklarar hon att det skett en förbättring i Sverige då fler flickor blir sedda 

men behandlingsmässigt ligger fokus fortfarande på pojkar. Kopp menar att flickor i stort sett 

blivit uteslutna ur forskningen fram till slutet på 1990-talet, förklaringen menar hon är att 

flickors symboliska värde uppenbart är lägre än pojkars. Att som forskare inte tänka på det 

”symboliska värdet” vid forskning om flickor är enligt Svenny Kopp inte ”god vetenskap 

idag”.  

Att jämföra flickor med pojkar är ett grundläggande fel, vilket resulterar i att flickor anses 

idealiska. Trots att problemen är lika stora för flickor anses dessa i jämförelse med pojkar inte 

ha några problem. Flickor ska helst jämföras med flickor enligt Svenny Kopp. I sociala 

sammanhang har flickor lärt sig vara lugna, de gör allt utifrån vad som anses socialt 

accepterat utifrån deras kön. De kämpar och håller ihop tills de kommer hem och kan slappna 

av, då kan de vara lika utåtagerande och destruktiva som pojkar. Problematiken ökar hos 

tonårsflickor med ADHD och den tiden är oftast värre för flickor än för pojkar (Sahlgrenska 

akademin, 2018).                

 

 

3. Tidigare forskning, teori och metod  

I detta kapitel presenteras först tidigare forskning som gjorts om bilderböcker där karaktärer 

med funktionsnedsättningar ingår. Eftersom inte någon forskning om ADHD i bilderböcker 

riktade till barn i förskoleålder finns beskrivs forskning som visar på betydelsen av att 

funktionsnedsättningar skildras i bilderböcker. Även forskning som gjorts där 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ASD (Autism Spectrum Disorder) skildras. Vidare 

påtalas vad barnlitteraturvetaren Maria Nikolajeva skriver om funktionsnedsättning i 

barnlitteraturen. Därefter följer en presentation av bilderboken i ett normkritiskt perspektiv. 

Slutligen förklaras de teoretiska perspektiv undersökningen utgår från. 
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3.1 Barn med funktionsnedsättning i bilderboken 

När bilderböcker skildrar karaktärer där barnen kan känna igen sig själva ökar deras 

självkänsla och känsla av tillhörighet. Finns autentiska representationer av 

funktionsnedsättningar kan det hjälpa barnen med och utan funktionsnedsättningar att se 

meningsfulla likheter mellan sig själva och andra. Vilket är viktigt för att barnen inte ska få en 

bild av och dela in varandra i fack som onormal och/eller normal och för att skapa förståelse 

för olikheter (Pennell, Wollak & Koppenhaver, 2017, s.412-413). 

Vidare betonar pedagogikforskarna Pennell et al. (2017, s.413) vikten att tänka på hur 

karaktärer i böcker representeras. Finns det inte en stor variation och mångfald med olika 

funktionsnedsättningar måste vi ifrågasätta vad det visar för bild på samhällets syn, hur vi 

värderar och rangordnar människor. Vi riskerar då att fastna i fördomar och okunskap om att 

personer med funktionsnedsättning är svagare eller mindre kapabla än människor utan. Det är 

då viktigt att verksamheten i förskolan erbjuder böcker med stor variation där karaktärer med 

funktionsnedsättning skildras.  

Enligt Pennell et al. (2017, s.417-418) finns det behov av barnlitteratur som respektfullt 

representerar olika förmågor, skillander och likheter. Lärare behöver analysera och kritiskt 

granska de böcker som ska ingå i verksamheten, där målet ska vara att alla barn hittar en 

personlig verklighet i en eller flera böcker. Att göra inkluderande böcker tillgängliga är ett 

viktigt första steg. Lärarna bör även skapa utrymmen för boksamtal som hyllar olika förmågor 

och författarna menar att litteraturens kraft att omvandla liv och forma förståelse av världen är 

uppenbar, tydlig och klar (Pennell et al., 2017, s.417-418). 

 

Pedagogikforskarna Meredith Gaffney och Julia Wilkins (2016, s.1024-1030) har i sin studie 

granskat nio bilderböcker där karaktären har neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ASD 

(Autism Spectrum Disorder). Några av böckerna uttryckte tydligt att karaktären hade ASD 

och visade sig då vara baserade på verkliga personer. En del böcker fokuserade på annan 

handling där funktionsnedsättningen var en del av berättelsen, och i ett par av böckerna 

nämndes inte ASD alls. Fem av böckerna fokuserade på att informera om ASD och 

gemensamt för dem var att karaktärernas funktionsnedsättning skildrades på ett korrekt sätt 
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enligt existerande diagnoskriterier. Detta är enligt Gaffney och Wilkins (2016, s.1024-1030) 

viktigt om lärare vill använda böcker till att informera och möjliggöra igenkänning. Alla 

böcker skildrade funktionsnedsättningen på ett positivt sätt och författarna hade antingen 

personlig eller professionell erfarenhet av personer med ASD.  

Tre av bilderböckerna var publicerade av författarna själva. Författarna till bilderböckerna 

uppgav vid intervjuer att de med sina böcker ville dela sina personliga historier om personer 

med ASD och sprida medvetenhet om funktionsnedsättningen.  

Något att tänka på vid analyserandet av bilderböcker innan de introduceras i verksamheten är 

att ta reda på bakgrundsfakta till boken. Gaffney och Wilkins (2016, s.1024-1030) visar på 

exempel där lärare ifrågasatte en barnkaraktärs språkanvändning och inte ansåg det realistiskt 

visade sig vid senare analys att medförfattare till boken hade ASD och genom texten hade 

försökt förklara sina känslor. I en annan bok ansåg lärarna bilderna vara för röriga, där det 

sedan visade sig att illustratören själv hade ASD och ville visa på, synliggöra och skapa 

förståelse för hur en person med ASD kan känna inombords. 

 

Nikolajeva (2017, s.108-111) menar att även om vi i dag lever i ett upplyst samhälle är den 

vedertagna uppfattningen att personer med funktionsnedsättningar ska anpassas till rådande 

norm. Hon påtalar hur moderna teorier kring funktionsnedsättning visar på den starkt 

framträdande skillnaden mellan hur personer med funktionsnedsättningar ser på sig själva och 

hur samhället ser på dessa personer.  

Den generella synen är att samhället ska erbjuda stöd och hjälpmedel där grundläggande 

uppfattningen är att funktionsnedsättningar ska tas itu med och anpassas efter majoriteten. 

Detta är något Nikolajeva menar att barnlitteraturen oftast backar upp och indikerar då att 

minoriteten ska anpassas till majoriteten. I ett flertal barnböcker visas funktionsnedsättning 

som en orsak till exkludering, till exempel genom att gå i särskilda skolor, vilket, enligt 

Nikolajeva, belyser samhällets inställning till funktionsnedsättningar. Vidare menar hon att de 

få böcker som skildrar funktionsnedsättningar, utifrån den personens synvinkel, ofta 

framhåller att det är lika konstigt för personer med funktionsnedsättning att föreställa sig leva 

utan funktionsnedsättning som det är för personen utan funktionsnedsättning att föreställa sig 

det motsatta. Böcker av dessa slag vill locka läsaren att med hjälp av sin fantasi försöka se ur 
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någon annans perspektiv (Nikolajeva, 2017, s.108-111). Enligt Nikolajeva (2017, s.111) utgår 

läsaren från och bedömer karaktären utifrån vilken norm läsaren tillhör. Majoriteten av läsare 

som inte avviker från normen utgår från, om inte annat berättats i boken, att karaktären tillhör 

majoritetens norm. 

 

3.2 Bilderboken i ett normkrititskt perspektiv 

Bilderboken ses enligt Nikolajeva (2000, s.11) som ensam i sitt slag som konstform eftersom 

den är en sammanställning av två nivåer av kommunikation, den språkliga och den synliga, 

och liknar det med film och teater. Med det menar hon att ord och bilder tillsammans skapar 

en berättelse, en berättelse som mottagaren gör en egen tolkning av.  

Maria Simonsson (2004, s.199-202) visar i sin avhandling Bilderboken i förskolan-en 

utgångspunkt för samspel, att barn hela tiden bearbetar bilderboken de läst på olika sätt 

genom olika aktiviteter tillsammans med andra barn och även själva för att erhålla nya 

förståelser kring dem och för att få en förståelse för sig själva och sina liv.  

Enligt förläggaren Karin Salmson och socionomen Johanna Ivarsson (2015, s.74-78) är 

bilderboken av betydelse i det normkreativa arbetet inom ett normkritiskt perspektiv. Den 

skapar möjligheter för barnen att kunna sätta sig in i någon annans situation och genom det 

skapa empatisk förmåga, likartat resonerar Edwards (2008, s.21-22). Vidare anser författarna 

att bra bilderböcker erbjuder en stor variation i hur någon kan vara som människa och att det 

är viktigt att kunna känna igen sig i karaktärerna man läser om. En likartad uppfattning har 

Pennell et al. (2017, s.413). Genom bilderboken kan världen göras begriplig för barnen, mer 

än vad ord kan. 

Salmson och Ivarsson (2015, s.78) skriver om problematiserande eller normaliserande böcker. 

Där böcker som är problematiserande ”tenderar att förstärka de normer som de har för avsikt 

att utmana” (2015, s.78). Är böckerna normaliserande menas att de ”tenderar att bredda de 

normer som de har för avsikt att utmana just för att de speglar vidgade normer som självklara” 

(2015, s.78). Om böcker synliggör det som går utanför normen kan det istället resultera i att 

än mer sätta in människor i fack. Boken kanske är till för att visa på hur det är att ha ADHD 

och med det visa på allas olikhet och lika värde. Även om tanken är god kan det förstärka 

synen på att vara annorlunda.  
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Vill man arbeta för ett mindre normstyrt samhälle behövs böcker där allas olikheter får lika 

stor plats, där olikheterna finns med men inte är fokus i berättelsens handling (Salmson & 

Ivarsson, 2015, s.74-78). Exempelvis i en bok där karaktären har ADHD är inte berättelsens 

huvudsakliga syfte att informera om ADHD utan något helt annat, att karaktären har ADHD 

är bara en del av den. Det visar då på olikheter men karaktären pekas ine ut. 

Salmson och Ivarsson (2015, s.75) menar att det som förskolepersonal är viktigt att analysera 

böcker som ska läsas i förskolans verksamhet, vilket även Pennell et al. (2017) samt Gaffney 

och Wilkins (2016) framhåller. Att fråga sig vad det är för normer böckerna representerar och 

om de förstärker eller utmanar stereotyper.  

 

3.3 Normkritiskt perspektiv 

Inom det normkritiska perspektivet synliggörs normer och följderna av dem, men för att 

förändring ska ske krävs ett agerande. Något som Salmson och Ivarsson (2015, s.12-13) kallar 

normkreativitet, det är med den man kan försöka skapa förändring. Normer är de regler och 

förväntningar vi har på andra och oss själva, det är hur majoriteten är som normerna skapas 

utifrån. Följden av normers existens är att vi placerar människor i olika fack där personer 

antingen är innanför normen eller utanför normen (Salmson & Ivarsson, 2015, s.23). 

Antroprolog Love Nordenmark och Maria Rosén, magister i pedagogik (2008, s.56) påtalar 

också att normer är osynliga regler som finns om hur en människa förväntas vara och bete sig 

i samhället. Som exempelvis hur ett barn med ADHD ”ska” bete sig och hur ett barn utan 

ADHD ”ska” bete sig, vad som accepteras och förväntas av samhället. Författarna menar att 

en person förväntas sträva efter att vara som normen och inte avvika från den och det är först 

när normen bryts som den märks. Genom ett normkritiskt perspektiv ges det förutsättningar 

för att skapa ett mindre fördomsfullt samhälle. 

När normer synliggörs förstärks de samtidigt, vilket gör normarbetet till en utmaning. Men 

med med tankte på hur dagens samhälle ser ut måste normerna synliggöras för att förändring 

ska kunna ske och för att vi i framtiden ska kunna leva i ett mer accepterande samhälle där 

behovet att placera in människor i olika fack inte finns (Salmson och Ivarsson, 2015, s.22-30). 

Genom att kategorisera människor i ett ”vi” och ”dem”, de som uppfyller normen och de som 

avviker från normen, skapas en grund för diskriminering och leder till exkludering i stället för 
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inkludering. Ett barn med ADHD förväntas bete sig som den stereotypa bilden av hur ett barn 

med ADHD ska bete sig. Det blir barnets identitet i stället för att se andra kvaliteter hos 

barnet (Nordenmark & Rosén, 2008 s.59-60). Normer ska inte begränsa barnets utveckling i 

förskolan utan de ska få utvecklas som den individ de är och respekteras och accepteras för 

det. Normen ska vara att vi alla är olika. 

 

3.4 Genusperspektiv 

Vi föds inte med antingen kvinnliga egenskaper eller manliga egenskaper. Vilket kön vi 

fysiskt sett har ska inte styra hur vi ska och får bete oss, det är något vi ska få avvgöra själva 

och inte samhällets sak att avgöra anser samhällsforskaren Bronwyn Davies (2003, s.27). 

Vidare fortätter hon att det inte fungerar på detta vis i verkligheten, utan vi utvecklas, 

anpassar oss efter vilket kön som samhälle och omgivning i ord och handlingar förevisar oss 

redan när vi är barn. 

Genom språket lär barn sig förstå hur det fungerar att existera i samhället utifrån vilket kön de 

har. En flicka lär sig hur hon ska bete sig för att accepteras och vilken position hon förväntas 

ha, likaså pojkar. Enligt Davies är det nödvändigt för barn att få röra sig fritt mellan av 

samhället bestämda kvinnliga och manliga egenskaper och få skapa en egen individuell unik 

identitet utan att bli bedömd (Davies, 2003, s.216).  

Att vi kategoriseras utifrån vilket kön vi har och på vilket sätt vi är och beter oss utifrån 

könstillhörighet gör genus till en av de mest fundamentala och centrala av normerna som 

existerar i samhället. Vilket kön vi upplever att en person har skapar vilka förväntningar och 

uppfattningar vi har kring hen (Salmson & Ivarsson, 2015, s.194). 

Enligt förskolans styrdokument ska förskolan verka mot traditionella könsroller (Skolverket, 

2016, s.5). Vilket enligt Salmson och Ivarsson (2015, s.195) är de förväntningar som finns om 

hur ett barn ska bete sig utifrån vilket kön de har. Som att pojkar leker mer fysiska aktiviteter i 

stora grupper, har ett enklare språk och svårt att följa regler. Medan det förväntas att flickor 

har ett rikare ordförråd, är till lags och leker mer stillsamt två och två. Dessa förväntningar 

påverkar hur barnen tänker om sig själva och varandra och författarna menar att målsättningen 

är att barnen ska få vara lika och olika och ses som den person de är utan att kön blandas in.  
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Litteraturvetaren Lena Kåreland (2013, s.163-164) skriver om en debatt som startade i 

samband med en bok som gavs ut 2002 där huvudpersonen är en kattflicka som agerar mot 

rådande normer kring hur det anses att en flicka ska bete sig. Hon hörs och syns och vet vad 

hon vill. Flera av Bibliotekstjänsts lektörer ansåg att huvudpersonen var ett exempel på hur 

barn inte ska bete sig. I ett annat exempel med samma bok där förskolebarn fick lyssna till 

boken ansåg barnen när de först såg omslagsbilden att huvudpersonen var en flicka, men 

ändrade sig efter de lyssnat på boken och menade att en flicka inte kan bete sig som 

huvudpersonen. Kåreland menar med detta att synen på de könsroller som samhället bygger 

på är starka. 

                                                                                                                           

3.5 Metodologisk utgångspunkt 

Vid läsningen av böckerna använder jag mig av vad Nikolajeva (2000, s.13) benämner en 

hermeneutisk cirkel. Vilket menas att utgå från det stora hela, för att sedan fokusera på 

detaljer, därefter börja om igen men då med en större förståelse för innehållet. Genom att 

analysera bilderboken på detta sätt skapar det möjlighet till en bred och ingående uppfattning 

och förståelse för de analyserade bilderböckernas budskap och betydelse, för att undersöka 

syfte och få svar på frågeställningar. 

Bilderboksanalysen delas in i två delar. I första delen kommer jag arbeta paratextuellt; vilket 

innebär analys av olika aspekter av textens förpackning såsom titel, omslagsbild, baksidestext, 

förord och efterord.  

I andra delen analyseras karaktärerna genom personskildring utifrån Nikolajeva (2000, 2017). 

För att granska vilken bild av ADHD som representeras i bilderböckerna kompletterar jag 

med de symtom jag redogjort för i kapitel 2. Jag kommer även åberopa Nikolajevas begrepp 

stereotyper (2017, s.168). Respektive begrepp kommer att förklaras i samband med analysen.  
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4. Analys  

Här följer först en beskrivning av de valda bilderböckerna samt analys av recensioner. 

Därefter redogörs första delen av undersökningens analys vilket innefattar paratext och 

förklaras mer ingående i samband med analysen. 

 

4.1 Presentation av litteraturen  

De valda bilderböckerna hör till en genre som Nikolajeva (2000, s.53-54) benämner som 

vardagsberättelser då de skildrar olika händelser i ett barns liv.  

Kriterier för valet av litteratur var att bilderböckerna skulle rikta sig till barn i förskoleålder 

(3-6 år), där det tydligt handlade om en karaktär med ADHD. Det skulle även vara två böcker 

där pojkar hade ADHD och två böcker där flickor hade ADHD för att kunna se möjliga 

skillnader mellan könen. Eftersom utbudet inte var stort fick åldersgränsen breddas och 

resultatet blev därför att två av bilderböckerna riktas till barn mellan 6-9 år.  

De valda bilderböckerna är; 

Wally har ADHD (Carlsson, 2016) 

Jippie! Jag har ADHD (Stigsdotter Axberg, 2012) 

Rut och Randi (Polleryd, 2006) 

Men Aron! (Rydell & Ingemarsson, 2012) 

 

4.1.1 Wally har ADHD  

Wally är fyra år och bor tillsammans med sin storebror Dexter, mamma och pappa. Wally har 

ADHD vilket gör att hjärnan ibland säger en sak och kroppen en annan. Alla känslor far runt 

som en virvelvind i kroppen och de kan fort ändras. När hon är arg är hon jättearg, när hon är 

ledsen är hon jätteledsen och när hon är glad är hon jätteglad. Hon älskar att sjunga och dansa 

och vill att alla ska titta på henne då, oavsett om de har lust eller tid. På förskolan är 

kompisarna många, de gillar att leka med henne för hon hittar på roliga saker. Det kan även 

vara utmattande för Wally och hon behöver ibland dra sig undan och vara för sig själv. Att 

somna är jobbigt för henne då hjärnan ofta är pigg men kroppen är trött. Det brukar fungera 
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när mamma lägger en filt över huvudet och sitter bredvid. Ibland tycker Wally om sin ADHD 

och ibland tycker hon inte om den. 

I boken skildras hennes vardag i förskolan och hemma och berör positiva och negativa saker 

med ADHD, samt visar på olika strategier Wally har för att underlätta i situationer det blir 

svårt. Det är en bok som informerar hur det kan kännas att ha ADHD, som en presentation av 

Wally inför kommande böcker. 

                                          

4.1.2 Jippie! Jag har ADHD 

Läsaren får här träffa Victor som är vild, glad och nyfiken, det har han varit från han var 

bebis. Han ville inte ligga ned i vagnen och klättrade innan han kunde krypa, vilket gjorde det 

krävande att hålla reda på honom. Sitta still på samlingen gör nästan ont i kroppen på Victor 

och vantar och strumpor tappas bort, byxorna får ofta hål och han hinner inte ens knyta sina 

skor. Victor gillar att sjunga men ofta sjunger han så högt att ingen orkar vara i närheten. 

Ibland känner han sig ledsen och ensam, som när det blir problem med kompisarna vilket 

resulterar i att han utesluts från lekar och inte blir bjuden på kalas. Emellanåt gör Victor saker 

utan att tänka efter vilket kan bli tokigt och resulterar i att föräldrarna måste komma till 

skolan och prata med lärarna. Victor får gå och träffa både läkare och psykolog och göra olika 

tester. Samtidigt börjar mamma prata om ADHD och en kompis till Victor undrar om han har 

ADHD. Han frågar då sin mamma vad ADHD är för något och efter hon förklarat vill Victor 

också ha ADHD. För de som har det verkar vara som honom. När Victor och hans föräldrar 

träffar läkaren bekräftas att Victor har ADHD. Han blir då lugn och glad och känner sig stolt 

över att han är speciell.  

Boken informerar hur ADHD kan yttra sig och hur en utredning går till.  

 

4.1.3 Rut och Randi 

Tvillingarna Rut och Randi går i första klass och bor med sin mamma Barbro och pappa 

Royal. De är väldigt lika varandra. Rut måste ha rutiga kläder och Randi måste ha randiga 

kläder för att de ska kunna skiljas åt. På samma sätt som de är lika till utseendet, lika olika är 

de till sättet. Rut är idérik och orkar inte vara still, allt ska gå fort för henne, hon vill gärna stå 

i centrum och pratar mycket. Randi är eftertänksam och det mesta går långsamt för henne, hon 
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tycker inte om att skynda sig och vill inte gärna stå i centrum. Rut och Randi har båda svårt 

att koncentrera sig när de ska läsa. Rut är för snabb med att vända blad innan hon läst klart 

och Randi dagdrömmer ofta och glömmer att vända blad. De har båda svårt att koncentrera 

sig långa stunder och på eftermiddagarna i skolan är de väldigt trötta och Rut måste då röra på 

sig och Randi somnar nästan vid skolbänken. Där Rut i skolarbetet är slarvig och blir klar fort 

har Randi svårt att komma igång och är osäker på om hon gör rätt. Hon har svårt att förstå vad 

som förväntas av henne och är ofta ängslig, vilket Rut inte hinner tänka på. Där Rut reagerar 

med att bli arg och känna sig orättvist behandlad blir Randi ledsen och känner att alla andra är 

bättre.  

Boken visar på betydelsen av anpassningar kring barn i behov av stöd. Berättelsen fokuserar 

inte enbart på neuropsykiatriska problem utan pappa Royals olika uppfinningar har en 

betydande roll. Tack vare hans uppfinning ”Den meddelande discobyxan” överlever stadens 

nedläggningshotade textilfabrik, där många av stadens invånare arbetar.  

 

4.1.4 Men Aron! 

Aron går på förskolan Laxen. I början av berättelsen vill Aron inte gå till förskolan. Väl där 

känner han sig missförstådd och orättvist behandlad. Han blir ofta tillrättavisad med orden: 

Men Aron! av förskolepersonalen Moa och får skulden i alla situationer som inträffar. Han 

blir lätt arg och förstår inte vad som förväntas av honom, har svårt att sitta still i samlingen 

och att samspela med de andra barnen. När det blir för mycket för honom smiter han iväg till 

köket där det är lugnt och han får hjälpa till och känna sig uppskattad. Under berättelsens 

gång förändras tillvaron i förskolan för Aron tack vare att den nya förskolepersonalen Niklas 

börjar tillämpa små anpassningar vid samling och andra aktiviteter och uppmuntrar och 

bekräftar det Aron tycker är roligt och är bra på. Anpassningarna underlättar för Arons trivsel 

och utveckling. Det gör även att Moa får en förståelse för Aron, vilket hon tidigare inte haft. 

Efter att verksamheten anpassats till Aron istället för att försöka anpassa Aron till 

verksamheten ser han fram emot att gå till förskolan. Berättelsen visar på att förståelse och 

anpassningar kring barn i behov av stöd kan göra skillnad för alla.  
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4.1.5 Recensioner  

Nedan följer genomgång av recensioner från Bibliotekstjänsts (BTJ) lektörer. Alla böcker 

förutom Jippie! Jag har ADHD har recenserats.  

 

Jag delar till viss del lektör Ulf Malmqvists syn på boken Wally har ADHD. Han anser att 

boken inte innehåller någon tydlig berättelse utan författarens intention med boken är att ge en 

bild av vad ADHD innebär. Det är i huvudsak en lista av egenskaper som förklaras men inte 

gestaltas och det håller jag med om. Det är en informativ bok utan några särskilda händelser. 

Malmqvist menar att boken inte engagerar och att illustrationerna är för enkla och avskalade 

(BTJ-häftet, 2016:12). Här ställer jag mig frågande till vem han anser att boken inte 

engagerar. För ett barn med ADHD som får möta Wally, kanske för första gången i sitt liv 

inte känner sig ensam. En förklaring till detta kopplar jag till det Nikolajeva (2017, s.111) 

skriver om att läsaren granskar bokkaraktären utifrån den norm läsaren tillhör. Även när det 

gäller illustrationerna kan jag, tack vare mina förkunskaper om ADHD, tänka mig att de 

enklare bilderna ger ett relativt lugnt och rofyllt intryck och kan underlätta för barnet att 

koncentrera sig på berättelsen. Barn med ADHD är ofta känsliga för många olika intryck och 

har svårt att koncentrera sig, tydliga bilder kan underlätta för dem. Jag menar att det är möjligt 

att det Ulf Malmqvist anser är mindre bra med Wally har ADHD kanske är en medveten 

handling av författaren.  

Lektör Rigmor Arvidsson förklarar att Rut och Randi är skriven för att öka förståelsen hos 

personer som möter barn med koncentrationsproblem. Hon skriver att Rut och Randi är 

drabbade av ADHD, vilket jag tycker är ett olyckligt ordval av Rigmor Arvidsson och hon ser 

ADHD enbart som något negativt. ADHD är ingen sjukdom som en människa drabbas av 

vilken hen kan tillfriskna från, utan beror på en medfödd känslighet i hjärnans nervsystem 

(Adhd, 2017). Därefter frågar hon sig om boken verkligen är lätt att relatera till då hon anser 

de vuxna bokkaraktärerna uppvisar en alltför positiv inställning genom berättelsens gång. Hon 

anser att verkligheten är mer komplex och kantas av hopplöshet (BTJ, u.å. Äppelhylla). 

Ställer mig frågande till vad hon grundar sina uppfattningar på och jag anser henne hård i sin 

slutsats. Jag tänker mig att författaren medvetet gör en positiv skildring av vuxnas 

förhållningssätt för att belysa då rätt verktyg erbjuds, behöver inte ADHD vara något negativt 

utan kan istället vara en tillgång.  
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Jag har likartad uppfattning med lektör Annika Malms recensension av boken Men Aron!. 

Hon menar att när Aron blir sedd för den han är och får förståelse från den nya 

förskolepersonalen får han det stöd han är i behov av och med det infinner sig ett lugn hos 

honom. Något som jag instämmer helt med. Annika Malm anser även att boken vänder sig 

mer till den vuxne läsaren än till förskolebarnet, vilket jag håller med om (BTJ-häftet, 

2012:22). 

 

  

4.2 Paratextuell analys  

Litteraturteoretikern Gérard Genette har grundat begreppet paratext vilket omfattar allt som är 

runt omkring den skrivna huvudberättelsen, som omslagsbild, titel, baksidestext, 

författarnamn, förlagsnamn, förord och efterord. Genette menar att huvudberättelsen skulle, 

utan paratexten, vara en samling sidor med ord utan kontext. Även det som skrivs utanför den 

fysiska boken såsom författarintervjuer, recensioner, information om författare och förlag 

räknas till paratext (Bengtsson, 2017, s.4).  

Recensioner gällande bilderböckerna i undersökningen har bearbetats i ovanstående kapitel. 

Vad gäller information om författare, förlag och författarintervjuer inleder dessa 

undersökningens avslutande diskussionskapitel. Bilderböckernas titel, omslagsbild, 

baksidestext, förord och efterord analyseras och diskuteras nedan. 

 

4.2.1 Titel  

För bokens helhet utgör titlar en betydande del och kan innehålla huvudpersonens namn och 

utmärkande egenskaper och med det visa vad boken kan tänkas handla om. Nikolajeva 

hänvisar även till undersökningar som visar att titeln är betydelsefull och i fokus då barn 

väljer böcker (Nikolajeva, 2000, s.65). 
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Av titeln Wally har ADHD förstås att bokens huvudperson är Wally och att hen har en 

utmärkande egenskap, ADHD. Det är vad berättelsen kommer handla om. Titeln avslöjar 

egentligen inte vilket kön Wally har då namnet kan tillhöra både pojkar och flickor.  

Titeln Jippie! Jag har ADHD, såsom titeln Wally har ADHD, informerar om huvudpersonens 

utmärkande egenskap, ADHD, vilket är handlingens fokus. Jippie med ett utropstecken 

indikerar och förstärker nästkommande mening: Jag har ADHD, och kan då tolkas att 

personen är glad över att ha diagnosen. Titeln i sig berättar inte vem ”Jag” är.  

Genom granskning av titeln Rut och Randi berättar den att boken handlar om flickan Rut, 

namnet är ett känt kvinnonamn, och Randi, vilken är svårare att avgöra kön på. Titeln i sig ger 

ingen information vilka Rut och Randi är eller vad boken handlar om, tvärtemot titlarna Wally 

har ADHD och Jippie! Jag har ADHD.  

Från titeln Men Aron! förstås att bilderboken handlar om Aron. Titeln ger dock ingen vidare 

information om Aron har någon utmärkande egenskap eller om berättelsens handling, till 

skillnad från Wally har ADHD och Jippie! Jag har ADHD. Utropstecknet kan här, i motsats 

till Jippie! Jag har ADHD, tolkas på ett mer negativt sätt och jag tolkar utropstecknet med 

Aron som mer utpekande på ett negativt sätt. Titeln säger inte mer än att bokens huvudperson 

är Aron, på samma sätt som titeln Rut och Randi. Men det ger här en fundering om vad ordet 

men framför förnamnet egentligen står för. Det kan här läsas in i titeln att boken kommer 

handla om mindre bra saker, eller situationer Aron har hamnat eller kommer hamna i.  

 

4.2.2 Omslagsbild 

För bilderbokens helhet är omslagsbilden omöjlig att undvara enligt Nikolajeva (2000, s. 63) 

och hon menar att omslagsbilden kan vara en del av berättelsen, särskilt då illustrationen inte 

återfinns inne i boken. Precis som titeln är betydande när barn väljer en bok, kan säkerligen 

omslagsbilden ha liknande betydelse för de barn som ännu inte kan läsa. Nikolajeva (2000, s. 

68) menar att omslagsbilden kan uttrycka vad författaren anser är betydelsefullt i bokens 

berättelse. 
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Omslagsbilden till Wally har ADHD föreställer en bild på Wally, vilket kan förklaras då 

personen har ett W fram på sin tröja. Utifrån bilden tolkar jag Wally som flicka eftersom hon 

har två tofsar. Jag är medveten om att denna tolkning görs utifrån rådande normer i dagens 

samhälle om hur en flicka ska se ut. Men sett till enbart omslagsbild går det egentligen inte att 

avgöra vilket kön Wally har. På bilden är Wally glad och står med en pensel i handen från 

vilken det droppar grön färg. Hennes andra hand är helt grön och det finns handavtryck på 

väggen och golvet. Då Wally ser glad ut och verkar göra busiga saker kan en nyfikenhet 

skapas och inbjuda till läsning av boken för att ta reda på om hon gör fler bus. Ett busigt och 

glatt barn kan många barn i alla fall identifiera sig med, således kan många barn identifiera sig 

med Wally. Vad författaren med denna bild anser uttrycka betydelsefullt i boken är enligt min 

tolkning att Wally är glad och busig. Vad gäller författarens budskap kan omslagsbilden i 

samband med titeln ses som att författaren vill förmedla att det inte enbart är negativt att ha en 

funktionsnedsättning som ADHD. Då jag läst boken vet jag att omslagsbilden inte 

förekommer inne i boken och med det förstärker det min uppfattning att det är viktigt för 

författaren att Wally ska uppfattas som en glad och kreativt busig tjej. 

På boken Jippie! Jag har ADHD avbildas vad som kan antas vara en pojke, med kort hår och 

kepsen bakåt. Här spelar det också in hur normen ser ut i dagens samhälle på hur en pojke 

eller flicka ska se ut. Här är det på samma sätt som Wally har ADHD, svårt att att avgöra kön 

genom att enbart granska omslagsbilden. Kan här antas att personens namn börjar på 

bokstaven V då den är tryckt både på keps och tröja. Personen är glad och hoppar upp i luften. 

Omslaget kan inbjuda till att vilja läsa boken då personen ser väldigt glad ut. I dessa två 

böcker där det tydligt uttrycks att det handlar om en person med ADHD, illustreras de som 

glada barn. Här kan det, som med Wally har ADHD tolkas som att författaren vill visa på att 

ADHD inte enbart är negativt. Då jag läst boken vet jag att omslagsbilden förekommer inne i 

boken och att författaren med bilden vill belysa att det inte behöver innebära något ledsamt att 

få diagnosen ADHD utan en person kan faktiskt vara glad för det. 

På omslagsbilden till Rut och Randi ses två personer, vilka kan antas vara huvudpersonerna 

Rut och Randi, då den ena personen har en rutig t-shirt och den andra en randig t-shirt. 

Personerna är väldigt lika varandra, vilket tyder på att de är enäggstvillingar och då är flickor 

med tanke på att Rut är ett utbrett kvinnonamn. De är glada och Rut, med den rutiga t-shirten, 

hänger uppochned i en trädgren och Randi, med den randiga t-shirten, ligger i en hängmatta. 
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Kan tänkas att författaren med denna bild vill visa Rut och Randi som glada personer och 

även visa att de, trots sina yttre likheter, är väldigt olika då Rut är aktiv och Randi är mer 

lugn. Vilket illustreras i denna bild med att Rut hänger i grenen och Randi ligger i 

hängmattan. Jag är medveten om att denna tolkning kan påverkas av att jag är insatt i 

berättelsens innehåll. Boken kan inbjuda till fortsatt läsning, då glada personer gör en glad 

och man kan vilja ta reda på vilka personerna är och vad de kommer att hitta sig på med. Som 

jag tidigare antytt har jag läst boken och har med det vetskapen om att omslagsbilden är en 

separat bild som inte förekommer inne i berättelsen. Med bilden förmedlar författaren att 

betydelsefull del i bokens handling är att trots Rut och Randis yttre likheter, är deras 

personligheter väldigt olika.  

På omslaget till Men Aron! illustreras en person vilket kan förstås vara Aron. Han är arg och 

på väg bort från ett bord där det ligger en omkullvält burk med målarpennor och kritor flyger i 

luften, en teckning ligger även hopskrynklad på golvet. Den här omslagsbilden är den enda av 

bilderböckerna som inte inger en positiv känsla och där personen inte är glad. Den förstärker 

den negativa känslan av titeln. Trots att bilden inte ger en positiv känsla väcks ändå en 

nyfikenhet till att läsa boken, då för att få reda på varför han är arg. Vad författarna med 

omslagsbilden vill förmedla för betydelsefull del inne i boken, är svårtolkat och kanske 

behöver boken läsas först för att få en förståelse. Då jag läst boken och är medveten om att 

omslagsbilden även förekommer inne i boken, tolkar jag det som att författarna med denna 

bild vill visa på betydelsen av förskolepersonalens förhållningssätt till barn med ADHD. I 

boken tar berättelsen vid denna illustration en annan, mer positiv, vänding då den nya 

förskolepersonalen visar förståelse för Arons svårigheter i olika situationer.  

 

4.2.3 Baksidestext 

Baksidan på en bilderbok innehåller oftast inte någon betydelsefull information för en vidare 

förståelse av boken. En anledning till det menar Nikolajeva (2000, s.73) kan vara att den 

allmänna inställningen till bokläsning är att då de sista raderna är lästa är boken slut och 

baksidan uppmärksammas inte. 
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Texten på baksidan i Wally har ADHD berättar att den är första boken i en serie om Wally, 

fyra år, och hennes familj. Här får läsaren reda på att Wally är en flicka. Ställer frågor till 

läsaren; Vad är ADHD och hur känns det, hur är det att ha ett hav av känslor i kroppen? 

Genom frågorna adresseras läsaren till att tänka över situationen och frågorna indikerar även 

vad bilderboken kommer handla om. Får även reda på att boken baseras på författarens familj 

och är skriven utifrån egna erfarenheter. Författaren skriver att när hennes ”Wally” med egna 

ord beskrev boken tyckte hon det lät som henne, att det var sådär busigt. Bilden på Wally 

finns även inne i boken.  

På baksidan av Jippie! Jag har ADHD står det kort att boken bygger på en sann historia och 

att även den pojken heter Victor. Får med det veta att huvudpersonen är en pojke, då Victor är 

ett vanligt förekommande pojknamn. Det förekommer ingen illustration förutom en logotyp 

där det står Jippieserien, vilket ger uppfattningen att bildeboken ingår i en serie. Författarens 

namn : © Jessica Stigsdotter Axberg står med och webbadressen till Jippieserien. 

På baksidan till Rut och Randi förklaras att Rut och Randi är tvillingar som går i ettan. Rut är 

snabb och kommer för det mesta först, Randi är långsam och kommer ofta sist. Det är tur att 

deras lärare är påhittiga och hjälper till när det blir krångligt i skolan. Dessutom finns pappa 

hemma med en hemlig verkstad i källaren. Det avslutas med flera punkter, vilket ger ett öppet 

slut för att läsarens nyfikenhet ska leda till vidare läsning. Det finns även ett foto på och 

information om författaren Kicki Polleryd som är legitimerad psykolog och specialist i 

neuropsykologi. Hon arbetar på Klaraborgs specialpedagogiska område inom Karlstads 

kommun och har tidigare publicerat två barnböcker om barn med koncentrationssvårigheter. 

Det är den enda bok av de analyserade som har med det som Nikolajeva (2000, s.73-74) 

nämner; att en baksidestext ofta innehåller en sammanfattning av boken och man får bekanta 

sig med författaren och att det ibland även förekommer ett foto. Hon nämner även att 

baksidan kan höra ihop med omslagsbilden, vilket den gör i boken om Rut och Randi. 

Gällande bilderboken Men Aron! står bokens titel överst. Sedan följer en text som förklarar att 

det går tio stycken vanliga, ovanliga barn på förskolan Laxen med olika erfarenheter och 

personligheter. Det informeras om att vardagen på förskolan och hemma kan se olika ut och 

beror på hur omgivningen behandlar dem. Författarna vill med sina böcker skapa förståelse 

och acceptans för att vi alla har olika personlighetsdrag, vilka ibland kan göra det svårt i livet. 
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Aron är en person som ofta hamnar i trubbel, är snabb, impulsiv och kreativ. Boken är den 

första i en kommande serie. 

  

Sammanfattningsvis är Rut och Randi den enda bilderboken som inte ger någon utförligare 

information som kan vara betydelsefullt för läsarens förståelse av boken, och är även den enda 

som presenterar författaren. Alla böcker utom Rut och Randi ingår i en serie. Från 

baksidestexten av bilderböckerna Jippie! Jag har ADHD och Wally har ADHD ges 

information att de är verklighetsbaserade vilket kan skapa större intresse eller lättare att känna 

empati och ta till sig boken då vetskapen finns att huvudpersonen existerar i verkligheten. När 

det gäller boken om Wally förstås det att berättelsen kommer vara inriktad på hur det kan 

kännas att ha ADHD. Men Aron! är den bilderbok som särskilt sticker ut och innehåller mer 

text på baksidan. Redan vid baksidestexten får läsaren information om Arons olika 

egenskaper vilket pekar på att det är dem berättelsen utgår från och fokuseras på. Det 

förekommer förvisso i Rut och Randi också, men är där mer som en cliffhanger. I boken om 

Aron är baksidestexten riktad till läsande vuxna, då det handlar om vuxnas förhållningssätt 

och förståelse för barn i behov av stöd. Till skillnad från boken om Rut och Randi där 

baksidestexten riktas till det läsande/lyssnande barnet. 

 

4.2.4 Förord och Efterord  

I Wally har ADHD finns på uppslagen innan berättelsen börjar citatet ”Kunskap öppnar dina 

ögon, erfarenhet öppnar ditt hjärta”. Uppslaget därefter innehåller en dedikation till de som 

trott på författaren och stödjer hennes familj. Boken tillägnas alla som kämpar för att deras 

barn ska få må bra. 

Efterordet i Wally har ADHD berör grundsymtomen vid ADHD; uppmärksamhetsproblem, 

impulsivitet och överaktivitet. Det finns även tips för vad som kan göra det lättare för någon 

med ADHD och vad som kan skapa en bra grund för att vardagen ska fungera. Som struktur, 

anpassning och förståelse. Informationen är hämtad från Riksförbundet Attentions hemsida. 

Sista meningen är understruken där det står att ADHD inte har något att göra med intelligens 

eller dålig uppfostran. En förklaring till detta tyder på att författaren vill motverka den tidigare 

uppfattningen att ADHD berodde på föräldrars bristande uppfostran. Forskning om ADHD 
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visar att så inte är fallet men trots det hänger fortfarande dessa åsikter kvar hos människor 

med bristande kunskap om ADHD (Westholm, 2016, s.7).  

Jippie! Jag har ADHD innehåller enbart efterord, vilken först innehåller en text undertecknad 

författaren själv och ger informationen att Victor är hennes egen son. Hon förklarar mer 

ingående vägen från förskolan tills boken gavs ut, 2012. Trots flera möten på förskolan 

upplevde författaren och hennes man varken stöd eller förståelse. Först när Victor började 

förskoleklass fick de hjälp och en utredning sattes igång. När Victor väl fick diagnosen 

ADHD kunde hans föräldrar slappna av då de fick svar och inte längre behövde känna sig 

dåliga som föräldrar. Tack vare diagnosen fick de betydande verktyg för att kunna hjälpa 

Victor både hemma och i skolan. Sedan följer kort fakta om ADHD som att ungefär tre till 

sex procent av alla skolbarn har diagnosen och det är två till tre gånger vanligare hos pojkar 

än flickor. Olika verksamheter behöver kunskap och insikt om vad ADHD innebär och synen 

på funktionsnedsättningen behöver förändras. Görs det anpassningar och finns förståelsen kan 

positiva sidor hos barnen överväga de negativa vilket leder till att barnen kan leva ett bra liv. 

Avslutningsvis behandlar författaren rådande diagnoskriterier för ADHD och som används 

vid en utredning. Den avslutande texten refererar författaren till Riksförbundet Attention. 

I boken Rut och Randi finns endast en eftertext. Författaren menar att boken visar på hur 

ADHD kan ta sig olika uttryck hos flickor och även på olika sätt. Vidare förklarar hon att det 

är svårare att urskilja om flickor har ADHD jämfört med hos pojkar, de riskerar en hel skoltid 

av missförstånd utan att få någon hjälp. Texten förklarar mer ingående och tydligare Rut och 

Randis problem och egenskaper. Som att Rut är envis och bestämmande över andra. Hon 

pratar mycket och säger ibland saker som kanske inte skulle sägas högt, hon är orädd och drar 

sig inte i kontakt med andra. Hon är glömsk och hennes saker är ofta i oordning. Randi 

däremot är mer blyg och stillsam, dagdrömmer ofta och gör som alla andra vill. Hon är 

ordningsam och känner sig oftast fel och misslyckad. De har båda svårt att reglera sin 

aktivitetsnivå men det yttrar sig på olika sätt.  

Vidare förklarar författaren mer allmänna symtom vid ADHD och förklarar även skillnad 

mellan pojkar och flickor som att hyperaktiviteten kan visa sig på olika sätt där pojkar är mer 

fysiskt utåtagerande och flickors hyperaktivitet är mer verbalt och de är dramatiska i sina 

känslor. Sedan tar författaren upp betydelsen av förståelse och förhållningssätt hos lärare när 

det gäller flickor med ADHD. Med anpassning som regelbunden återhämtning under 
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skoldagen, hjälp med struktur, upprepande uppmuntran, att ligga steget före och ge verktyg 

som flickan sedan kan använda under sin fortsatta skolgång. Slutligen ger författaren tips på 

olika faktaböcker och även barnböcker, både egna och andras. Eftertexten riktar sig till den 

vuxne läsaren, vilket även bekräftas från en intervju med Kicki Polleryd (Bonnevier, 2011).  

I boken Men Aron! finns ett förord skrivet av Ulrika Aspeflo där författarna tackar henne för 

experthjälp. Texten vänder sig till den vuxne läsaren, särskilt till förskolepersonal och 

förklarar att barn inte uppför sig dåligt av illvilja. De är i behov av stöd och behöver verktyg 

för att få rätsida på sitt beteende. Det kan vara svårt ibland när många olika barn är samlade 

på ett ställe, särskilt om förväntningen är att de ska bete sig på liknande sätt. Aspeflo ger tips 

på förhållningssätt som att försöka se varför vissa situationer uppstår för att kunna förhindra 

dem, samt olika tips när det handlar om att prata med barn som är arga eller ledsena, som att 

sitta bredvid barnet så det inte behöver ha ögonkontakt. Författarna till Men Aron! tipsar även 

om olika pedagogiska böcker och hänvisar även till förlagets hemsida. 

Efterordet i boken om Aron ger information om ADHD och förklarar vad det innebär; som 

impulsivitet, koncentrationssvårigheter, svårt att sitta still och även svårt att filtrera syn- och 

ljudintryck. Det tas upp positiva egenskaper som kreativitet och fantasirikedom. Det påtalas 

även allvarligare saker som att ett barn med ADHD kan utsätta sig för farliga situationer då 

det är svårt att avgöra om det är lämpligt eller inte. Genom rätt stöd och hjälp kan dock 

funktionsnedsättningen ge positiva effekter och det handlar mycket om omgivningens 

förhållningssätt till personer med ADHD. 

 

 

5. Karaktärer med ADHD i bilderboken 

Nedan följer en beskrivning av de symtom på ADHD som synliggjorts genom analys av 

bilderböckerna i undersökningen.  

 

Wally i Wally har ADHD är extra känslig för stress och störs lätt av att befinna sig i röriga 

miljöer, som i förskolan. Att umgås längre stunder med andra gör henne trött. Kompisarna på 

förskolan gillar att umgås med henne då hon är kreativ och tänker utanför ramarna. Men det 
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blir ibland för mycket för Wally och hon går då undan och är för sig själv en stund för att 

ladda batterierna. Wally gör ibland saker utan att tänka efter före och det blir ibland fel, men 

oftast blir det rätt. Jag ser det som att författaren här väljer att skildra det hela ur en positiv 

synvinkel, att det oftast blir rätt, kompisarna gillar henne och hon har möjlighet att dra sig 

undan vid behov. Wally har svårt att reglera sitt humör, vilket gör att hennes känslor förstärks. 

Som när hon blir arg blir hon mycket arg och utåtagerande. Hon är vädigt otålig och har svårt 

att vänta på sin tur, allt ska ske på direkten. Det är svårt för Wally att sitta still, hon har ett 

stort behov att röra på sig och pratar ofta överdrivet mycket. Vilket författaren Anna Carlsson 

skildrar i positiva drag då Wally älskar att dansa och sjunga. Hon har lärt sig hela sin 

mammas Spotifylista, vilket jag tolkar som att Wally kan hyperfokusera om det är något hon 

gillar. Då kroppen och hjärnan ofta motarbetar varandra resulterar det även i sömnsvårigheter. 

Men det hjälper då att få en filt över huvudet och att ha någon bredvid sig. Wally har svårt att 

dela upp och anpassa sin energi över dagen. 

 

Victor i Jippie! Jag har ADHD har ett stort rörelsebehov, som när han var liten klättrade han 

innan han kunde krypa. Han var svår att hålla reda på vilket jag ser som att han pendlade från 

en aktivitet till en annan. Att han alltid har hål på sina byxor tolkar jag hör ihop med hans 

stora rörelsebehov, att det även fortsatt under hans uppväxt. När det är samling kan han inte 

sitta still och han känner som att han får ont i kroppen. Han tycker det är kul att sjunga men de 

som är i närheten måste gå undan eller hålla för öronen för han sjunger alldeles för högt. 

Vilket här skildras på ett negativt sätt i motsats till Wally. I Victors fall vill ingen vara i 

närheten av honom då. Victor är ibland ledsen och känner sig väldigt ensam, som när han inte 

blir bjuden på kalas eller kompisarna inte vill han ska vara med och leka då de tycker han är 

dum. Jag tänker att det kan bero på att Victor med sin ADHD har svårt att vänta på sin tur och 

kastar sig in i andras lekar och när det går mot hans vilja får han ilskna utbrott. Något som kan 

skapa relationsproblem med kompisar. När Victors mamma förklarar för honom att en person 

med ADHD kan bli arg väldigt fort förstås det att Victor har svårt att reglera sitt humör. 

Ibland gör Victor saker utan att tänka sig för som i efterhand blir fel vilket resulterar i många 

skolmöten. Dessa möten leder till att en utredning sätts igång. 
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Rut i Rut och Randi har svårt att koncentrera sig då många tankar och idéer far runt i huvudet 

på samma gång vilket visar sig då hon har svårt att berätta en sak i taget eller som när hon ska 

läsa vänder hon blad innan hon förstått vad hon läst. Hon har inget tålamod att lära sig något 

där det krävs hög koncentration. Detta visar sig även då hon ska räkna mattetal och är för 

snabb vilket resulterar i många slarvfel. Hon får ibland ilskna utbrott när det går mot hennes 

vilja. Som då läraren anser att han inte kan se vad Rut skrivit i sin matteuppgift och ger henne 

i hemläxa att räkna om alla talen blir hon riktigt arg. Det går mot hennes vilja och hon känner 

sig orättvist behandlad då hon kämpat väldigt hårt. Konsekvensen blev då att hon impulsivt 

kastade boken i papperskorgen. Ibland händer det att Rut gör saker utan att tänka sig för och 

det blir lika ofta rätt som det blir fel. Rut vill alltid vara först vilket jag tolkar som att hon har 

ett stort rörelsebehov och svårt att vänta på sin tur. Hon gillar att prata mycket, både fort och 

högt, det spelar ingen roll med vem eller vilka hon pratar med. Hon är en kreativ person med 

många fantasifulla idéer. Hon har svårt att anpassa sin energi under dagen, på 

skoleftermiddagarna blir hon väldigt trött och måste röra på sig. 

Randi i Rut och Randi har stora problem med ouppmärksamhet och hon är stresskänslig, hon 

behöver tid på sig och mår inte bra av att behöva skynda sig. Det är svårt för henne att hinna 

med i skolans snabba tempo och hon är oftast sist in i klassrummet på grund av att hon även 

tagit hand om Ruts jacka som slängts någonstans i korridoren. Randi har svårt att koncentrera 

sig då det är många tankar och idéer som brottas med varandra i hennes huvud. När hon ska 

läsa sitter hon ofta och dagdrömmer och boksidorna vänds aldrig. Hon svävar även lätt iväg 

med tankarna när någon försöker berätta något för henne. På skoleftermiddagarna blir Randi 

ofta trött. Hon har svårt att anpassa sin energi under dagen vilket resulterar i att hon nästan 

somnar sittandes vid skolbänken. När Randi ska räkna mattetal i skolan har hon svårt att 

komma igång och vill inte verka dålig inför klasskompisarna och därför frågar hon inte 

läraren om hjälp utan skjuter upp sin uppgift tills det är för sent. Hon har svårt med att både 

sätta igång en uppgift och att avsluta den, vilket resulterar i att hon får hemläxa och blir 

ledsen och känner sig dålig. Jag tolkar det som att alla dessa känslor inom Randi skapar en 

ångestproblematik hos henne. Jag ser det även som att Randi har svårt att komma ihåg längre 

instruktioner och på grund av det visste hon inte hur hon skulle komma igång med 

matteuppgiften.  
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Aron i Men Aron! gör ibland saker utan att tänka efter innan och han har problem med att 

reglera sitt humör vilket resulterar i ilskna utbrott när det går emot hans vilja. Det märks då 

han sitter och ritar och Sara (ett av barnen) använder den bruna färgpennan Aron hade innan 

och som han behöver. Han tar den tillbaka vilket resulterar i att hon blir ledsen och han får 

skulden av Moa (förskolepersonal). Han blir då ledsen och arg och river ner alla kritor och 

färgpennor så de flyger i luften och trampar på sin teckning innan han springer iväg till köket. 

Aron får ilskna utbrott vid två tillfällen i berättelsen. Det uppstår ytterligare en situation, 

förutom ovanstående, när Aron ska sätta upp sin namnlapp på samlingen. Han tar fel lapp och 

blir tillrättavisad av Moa vilket leder till att han blir arg och river ner korgen med alla lappar 

och springer iväg. Aron blir lätt störd när han vistas tillsammans med andra i röriga miljöer, 

som det kan vara i förskolan. När det blir för mycket för honom söker han sig till lugnet i 

köket. Vilket jag tolkar är en följd av att han blir utmattad av att vistas tillsammans med andra 

under längre stunder och har svårt att anpassa sin energi till situationen han befinner sig i för 

stunden. Aron har ett stort rörelsebehov och det är svårt för honom att sitta still under samling 

och samtidigt fokusera på vad Moa säger och kryper då iväg under soffan där det är tyst. 

Vilan på förskolan är jobbig för Aron, då han inte gillar att ligga still, det känns då som hans 

ben ska ramla av. För Aron hjälper det när Niklas ger honom sin filt som är större och lägger 

sig bredvid honom, vilket gör att Aron somnar. 

 

5.1 Stereotyper, platta och statiska karaktärer 

Här sätts de symtom på ADHD som lyfts fram hos karaktärerna i relation till det Nikolajeva 

skriver om platta och runda, statiska och dynamiska karaktärer.  

 

Platta karaktärer är förutsägbara och utvecklas inte under berättelsens gång. Runda karaktärer 

är oförutsägbara och visar många olika egenskaper som både är positiva och negativa. 

Statiska karaktärer utvecklas inte, utan är likadana under berättelsens gång och det sker ingen 

mognad över huvud taget. Dynamiska karaktärer utvecklas under berättelsens gång, både 

psykiskt och fysiskt. Stereotyper är enligt Nikolajeva platta bokkaraktärer med utmärkande 

egenskaper som uppfattas tillhöra en särskild grupp människor, som personer med ADHD 

(Nikolajeva, 2017 s.166-168).   
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Både Wally och Victor är platta och statiska stereotyper då det enbart är deras ADHD som 

utgör deras personliga egenskaper och de utvecklas inte under berättelsen. Aron, Rut och 

Randi är också platta och statiska stereotyper men de skiljer sig från Wally och Victor då de 

även är dynamiska på grund av att de förändras när verksamheterna anpassas för dem. 

Vad gäller det Nikolajeva (2000, s.140) benämner psykologisk personskildring; det vill säga 

hur orden förklarar karaktärernas egenskaper, attityder och känslor visar det sig tydligt att 

karaktärerna enbart presenteras utifrån deras symtom kopplade till ADHD.   

Bilderböckerna Wally har ADHD, Jippie! Jag har ADHD och Men Aron! fokuserar på 

karaktärernas funktionsnedsättning och deras ADHD skildras på liknande sätt. Vilket mot 

bakgrund av det Nordenmark och Rosén (2008, s.59-60) skriver om att då människor placeras 

i två olika fack; där ena delen avviker från normen då förväntas bete sig som det allmänt 

uppfattas att barn med ADHD ska bete sig. Vilket leder till exkludering då barnen värderas 

enbart utifrån sin ADHD istället för de unika människor de är med flera olika egenskaper. 

Författarnas skildring av ett barn med ADHD står då som mall för hur alla barn med ADHD 

”ska” vara och ”är” och blir då stereotyper. 

I böckerna om Aron, Victor och Wally är det fokus på personernas funktionsnedsättning. I 

boken om Rut och Randi är även deras funktionsnedsättning central men även andra bifigurer 

har en plats i handlingen. Nikolajeva (2000, s.142) skriver om att handlingsorienterade 

bilderböcker, där fokus är på berättelsens handling överlag och som dominerar inom 

barnlitteraturen. Personorienterade bilderböcker som fokuserar på personerna i berättelsen 

mer än handlingen är mer sällsynt på grund av att bilderböcker ofta är korta vilket inte 

Platta: 
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Rut och Randi. 

 

 

Runda: 
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möjliggör för en detaljerad personskildring. De bilderböcker jag analyserar är vad Nikolajeva 

benämner som personorienterade. 

Den mångbottnade berättelsen som Salmson och Ivarsson (2015, s.74-78) poängterade som 

betydelsefull saknas i de analyserade bilderböckerna och det leder då till att karaktärerna lätt 

blir stereotyper som stelnat och som är problematiska i ett igenkänningsperspektiv. 

Boken om Rut och Randi är den enda av de fyra bilderböckerna som skiljer sig åt då även 

pappa Royals olika uppfinningar får utrymme i berättelsen, och visar även på skillnader i hur 

Rut och Randis funktionsnedsättning uttrycks. 

 

5.2 Samhällelig kontext skapar liv  

Rut och Randi har en samhällelig kontext omkring sig vilket skapar ett större djup i bokens 

berättelse i motsats till de tre andra bilderböckerna. I bokens början berättas det om 

textilfabriken som det går dåligt för, vilken invånarna i staden är beroende av dess fortsatta 

existens då många av dem arbetar där. Fabriken får tack vare Royals uppfinning av 

discobyxan en uppsving och måste anställa mer personal som arbetar i skift dygnet runt. Även 

magistern Magnus magiska knappar som genom att de sätts på näsan för att antingen, bromsa 

och därför hinner tänka efter när en uppgift utförs eller om en person behöver sätta igång sig 

själv med att ta itu med en uppgift, tryggar fabrikens framtid. Boken skildrar, utöver ADHD, 

en aktuell nutid då många mindre städer är beroende av industriers existens och där det finns 

en närvarande oro om framtida urbanisering. 

 

5.3 Pedagogisk insikt  

Aron i Men Aron! utvecklas då pedagogiska anpassningar görs efter att Niklas börjat på 

förskolan. Han ser Aron och förstår hans behov av stöd och uppmuntrar honom i det han är 

bra på, som att måla. Namnlapparna som sätts upp på samlingen förses med foto på varje barn 

vilket underlättar för Aron då han med hjälp av fotot förstår vilken lapp som är hans. Han får 

då känna att han gör rätt vilket skapar ett lugn hos honom. När barnen ska måla får alla en 

egen låda med färgpennor vilket gör att ingen behöver ta någon annans och onödiga konflikter 

undviks. Bokens budskap är att barn inte är trotsiga eller utåtagerande med avsikt att förstöra 
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för andra eller för sig själva utan det finns en bakomliggande orsak till deras agerande. Med 

kunskap, förståelse och anpassningar kan ett barn komma långt. Förskolepersonalens 

förhållningssätt är betydelsefullt för barns utveckling, lärande och självkänsla. Boken om 

Aron visar tydligt på detta då Moa anser att Aron är ett jobbigt och besvärligt barn och vill att 

han ska vara som alla andra. Till skillnad mot Niklas som ser Aron som kompetent och 

kreativ men i behov av stöd för att nå sin fulla potential. Kunskap om ADHD ger möjligheter 

att se potential istället för att fokusera på det barnet har svårt med (Adhd, 2017). 

Även i Rut och Randi görs anpassningar för att underlätta barnens utveckling och lärande. 

Som när deras lärare skaffade en stegräknare till klassen då hon sett att flera av barnen ofta 

tappade koncentrationen och blev trötta efter de suttit med någon uppgift. Med hjälp av 

stegräknaren kunde barnen när de kände sig trötta använda den och välja en uppgift som 

fröken skrivit upp på tavlan, till exempel hur många steg det tar att gå runt skolan. När barnen 

tagit reda på det skrevs resultatet upp på tavlan och innan de gick hem för dagen räknade alla 

ut distansen de gått tillsammans. Tack vare stegräknaren blev det lugnare i klassrummet. 

Victor i Jippie! Jag har ADHD kan ses som utanför i gemenskap med kompisar och när han 

gör något han tycker om flyr de eller håller för öronen. Han väljer inte om han får leka med 

någon eller inte, i motsats till Wally i Wally har ADHD som är den som själv väljer att gå 

undan när det blir för mycket. Tänker att detta kan ha att göra med de vuxnas förhållningssätt 

när det handlar om relationer mellan barn med ADHD och barn utan ADHD. Det 

framkommer inte om Victor får någon stöttning och förståelse vid svårigheter med 

kamratrelationerna, medan Wally visas förståelse när hon behöver vara för sig själv. 

Barnlitteratur har genom historien sammankopplats med pedagogiken och fortfarande finns 

synen kvar i dagens samhälle. Barnen ska genom böcker erhålla kunskap om något, lära sig 

om rådande sociala roller i samhället och acklimatiseras (Kåreland, 2013, s.157-158, s.163).                                                                                                                                          

Litteraturvetaren Lena Kåreland (2013, s.165) skriver även om den estetiska upplevelsen 

kontra de didaktiska pekpinnarna och menar att det ena inte behöver utesluta det andra. En 

författare som brinner för att sprida kunskap om något särskilt kan även erbjuda konstnärliga 

böcker. Trots detta handlar det till syvende och sist om hur de enskilda läsarna förhåller sig 

till boken de läser eller lyssnar till där åsikter och tolkningar kan skilja sig mot varandra. 
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6. Avslutande diskussion  

Wally har ADHD (2016). Författare: Anna Carlsson. Förlag: ADHDhjärtat. 

Jippie! Jag har ADHD (2012). Författare: Jessica Stigsdotter Axberg. Förlag: Upnose förlag. 

Rut och Randi. (2006) Författare: Kicki Polleryd. Förlag: Norlén och Slottner. 

Men Aron! (2012). Författare: Marie Rydell och Monica Ingemarsson. Förlag: Mamosa. 

 

Då Anna Carlsson inte hittade några böcker om ADHD som hennes dotter kunde känna igen 

sig i bestämde hon sig för att skriva en egen bok som skildrade diagnosen på ett lättsamt och 

förståeligt sätt. Wally har ADHD är enligt Anna Carlsson en enkel bok för de yngsta barnen 

för att ge förståelse och kunskap om ADHD (Carlsson, u.å.). Boken Jippie! Jag har ADHD är 

även den ett resultat av en mamma som inte hittade bra informativa böcker till sitt barn med 

ADHD och då bestämde sig för att skriva en egen bok (Askerlund, 2015). Även Kicki 

Polleryd menar att hon började skriva om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då 

hon saknade böcker skrivna till barn. Hon skriver utifrån egna erfarenheter med intentionen 

att skapa igenkänning och förståelse och boken om Rut och Randi använder hon i sitt arbete 

som psykolog (Bonnevier, 2011). Personliga erfarenheter av barn med olika diagnoser har 

även författarna Marie Rydell och Monica Ingemarsson (Boktugg, u.å.). De vill i likhet med 

ovanstående författare skapa förståelse och sprida kunskap om olika funktionsnedsättningar 

(www.mamosa.se). 

Författarna Anna Carlsson och Jessica Stigsdotter Axberg har även gemensamt, förutom att de 

vill sprida kunskap om ADHD, att ha startat egna företag med syfte att informera och föreläsa 

om ADHD. Därtill även genom att skriva och ge ut böcker om olika funktionsnedsättningar 

där fokus inte ligger på problemen, utan framhäver möjligheterna och personen bakom 

funktionsnedsättningen. Författarna brinner för de barn som hamnar utanför normen 

(www.adhdhjartat.se; www.mrshyper.se; www.jippieserien.se). 

 

 

 

http://www.mamosa.se/
http://www.adhdhjartat.se/
http://www.mrshyper.se/
http://www.jippieserien.se/
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Trots intensivt sökande har jag inte funnit någon information om Upnose förlag. Jippie! Jag 

har ADHD har publicerats i senare upplagor och då från författarens egna företag MrsHyper 

AB (www.mrshyper.se).  

Författaren Monica Ingemarsson är delägare i Mamosa AB som startades 2012. Det är ett 

företag som arbetar med hälsa som erbjuder yogakurser och vandringar. Men Aron! är enda 

boken som publicerats (www.mamosa.se).  

Bokförlaget Norlén & Slottner, som publicerat Rut och Randi, startades 2005 av 

journalisterna Ingmar Norlén och Sten Slottner och finns i Kristinehamn. Sten Slottner drev 

det själv efter några år, men sedan 2012 bildades Bokförlaget Norlén & slottner AB 

tillsammans med Eva-Britta Skagerlund/Fina ord. De har gett ut ungefär 200 böcker med 

olika genrer (www.bokforlaget.com).  

Boken om Rut och Randi är den enda av de analyserade böckerna som publicerats av ett 

renodlat förlag då de andra getts ut av företag med flera funktioner och syften. Gemensamt är 

dock att det är små förlag. Författarna till de fyra bilderböckerna har alla personliga 

erfarenheter av funktionsnedsättningar och tre av böckerna ges ut från egna förlag. Marie 

Rydell har skrivit barnböcker sedan 2001 och är mest känd för alla sina böcker om Kråke 

(www.klaton.com). De andra författarna har ingen erfarenhet om barnlitteratur vilket gör att 

det blir som ett eget och stängt litterärt kretslopp där fokus ligger på att förmedla information 

om ADHD och inte på den estetiska upplevelsen av en bilderbok.  

Mot bakgrund av tidigare forskning har författarna gemensamt med den tidigare nämnda 

studien av Gaffney och Wilkins (2016) publicerat sina böcker på egna förlag och de vill 

sprida kunskap, förståelse och skapa igenkänningslitteratur om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i samhället. Samt att några av böckerna baseras på verkliga personer.  

 

När det gäller bilderböckerna om Aron och Victor vill författarna inte fokusera på svårigheter 

vid ADHD. Med bra verktyg, förståelse för sig själv och från omgivningen kan en diagnos ge 

mer fördelar än nackdelar. Det behöver inte vara negativt att få en diagnos, det kan istället 

göra att personen slappnar av och får förståelse för sig själv och kan få rätt hjälp och stöd. 

Utifrån detta ser jag titeln Jippie! Jag har ADHD ur ett annat perspektiv och får en förståelse 

för vad författaren vill säga med titeln. Jessica Stigsdotter Axberg poängterar dock betydelsen 

http://www.mrshyper.se/
http://www.mamosa.se/
http://www.bokforlaget.com/
http://www.klaton.com/
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av att det även lyfts fram att det i vissa situationer är tufft att ha ADHD (Askerlund, 2015; 

www.mamosa.se). Jag förstår det som viktigt att ADHD inte skildras i antingen positiva eller 

negativa drag utan visar en bild där det inte innebär antingen eller att ha diagnosen. Det är 

betydelsefullt att barn med ADHD och även deras familjer får genom läsningen av böcker där 

ADHD skildras uppleva positiva saker med diagnosen. Då de enbart får höra och läsa om 

negativa saker skapar det en skev bild av ADHD då det inte enbart innebär svårigheter och 

ingen är den andre lik. En person med ADHD är inte sin funktionsnedsättning utan är en 

människa med flera andra egenskaper precis som alla människor som existerar på denna jord. 

Dock är det problematiskt med böcker där syftet är att skildra personer med normbrytande 

beteende som ADHD. Som tidigare nämnts kan denna typ av böcker förstärka normen. Även 

om författaren enbart har goda intentioner och vill minska glappet mellan dem som avviker 

från normen och dem som är normen kan det istället få motsatt effekt (Salmson & Ivarsson, 

2015, s.78). Men normer behöver komma fram i ljuset för att förståelse och förändring ska 

kunna ske.  

För att barn ska kunna acceptera och förstå allas olikheter behöver det bli en naturlig del av 

barnens vardag (Ingemarsson, u.å.). Ett liknande resonemang för Salmson och Ivarsson (2015, 

s.117) då de belyser betydelsen av att skapa en ökad förståelse för barn med 

funktionsnedsättningar genom att lyfta fram den variation som råder i att vara människa i 

dagens samhälle. Med målet att det i framtiden kan leda till att personer med eller utan någon 

diagnos kan få lika stort utrymme i samhället.  

Enligt Socialstyrelsen (2014, s.12, s.21) behövs mer kunskap för att förskolepersonal ska ha 

möjlighet att kunna lägga märke till symtom som kan vara ADHD. Om problem upptäcks 

tidigt och barnet får stöd och förståelse minskar risken för följdproblem senare i livet. Docent 

Susanne Bejerot anser att samhället måste inkludera och skapa rum för personer med ADHD 

där även omgivningen i större omfattning måste ta ansvar (Danielsson, 2011).  

Av det som kommit fram i denna undersökning behövs det även mer kunskap om flickor med 

ADHD, då de ofta inte märks lika tydligt som pojkar. Vi måste hjälpas åt att sätta stopp för att 

flickor ska bli lidande för att vi inte ser. 
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Vad flera av bokkaraktärerna har gemensamt är att de lätt distraheras i stimmiga miljöer som 

förskola och skola, och det tar på deras krafter när de umgås längre stunder med andra. De har 

svårt att fördela sin energi över hela dagen och kan i ena stunden vara hyperaktiva till att i 

nästa bli passiva. De har sömnsvårigheter. De har svårt att sitta still i skolbänken eller under 

samlingen. De är otåliga och har svårt att vänta på sin tur och gör ibland saker utan att de 

hinner reflektera. Deras humör svänger kraftigt och är något de har svårt att styra över, vilket 

resulterar i ett utåtagerande beteende. Mer positiva egenskaper är att de är kreativa och har 

förmågan att kunna hyperfokusera då det är något som intresserar dem.  

Av ovanstående egenskaper utläser jag tretton (13) som negativa och två (2) som positiva. 

Vilket kan påverka uppfattningen och förståelsen för vad ADHD är, det blir något som enbart 

är negativt och innebär problem. Läsaren med ADHD uppfattar då att de är sämre än 

personerna utan diagnosen. Läsaren utan ADHD får i sin tur en negativ uppfattning om 

personer med ADHD. Dock tänker jag att de negativa egenskaperna är negativa på grund av 

hur samhällets struktur fungerar i rådande nutid. Om alla ska fungera och agera lika i alla 

situationer och göra som alla andra är det alltid några som inte klarar att möta dessa krav. 

Skapas det ett mer tillåtande klimat och öppenhet för allas olikhet, där alla människor får plats 

och ges frihet att vara den de är fullt ut behöver dessa negativa egenskaper inte vara 

framträdande. Alla ska få känna att de duger som de är, ska acceptera andra som de är och få 

utvecklas utan begränsningar.  

 

Huvudpersonernas ADHD skildras på liknande sätt vilket kan vara missvisande och klumpa 

ihop ADHD till enbart något statiskt, i synnerhet då funktionsnedsättningen visar sig på olika 

sätt hos olika personer (Adhd, 2017).  

Randi är den enda som sticker ut och skiljer sig mot de andra. Hennes rastlöshet yttrar sig i att 

hon ofta dagdrömmer istället för att göra det som förväntas av henne. Hon gör inget väsen av 

sig och stör ingen utan hon för en inre kamp med sig själv för att uppnå omgivningens krav. 

Hennes problem framställs i negativ synvinkel. Mot den bakgrunden är Randi den enda av de 

analyserade flickorna som uppvisar symtom som är typiska för flickor med ADHD (Kopp et 

al., 2010, s.178; Westholm, 2015, s.15).  
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Rut och Randi har inget tålamod med att lära sig något där hög koncentration krävs. Wally 

och Randi har gemensamt att de är extra stresskänsliga och har ångestproblematik i olika hög 

grad. Rut och Wally pratar ofta överdrivet mycket och de anses roliga att umgås med. Dessa 

egenskaper skildras inte hos någon av pojkarna Victor och Aron. En förklaring till det är att 

flickors hyperaktivitet är mer koncentrerat till deras inre känsloregister.  

I samband med detta är det även viktigt att komma ihåg att det är ingen skillnad på flickor och 

pojkar när det gäller grundsymtomen (ouppmärksamhet, impulsivitet, hyperaktivitet) vid 

ADHD, funktionsnedsättningen är lika stor hos båda könen. Men exempelvis där pojkar har 

ett utåtagerande beteende både hemma och i det offentliga rummet uppvisar flickor sådant 

beteende i högre grad endast inom hemmets väggar. Aron och Victors interaktion mellan 

andra barn framställs mer problematiskt än hos Wally, Rut och Randi. En förklaring till detta 

är på grund av de traditionella könsroller som är uppbyggda i samhället (Sahlgrenska 

akademin, 2018). 

 

Barnlitteraturen har en betydande roll i hur könsroller skildras, där författarna har ett stort 

ansvar. Språket är centralt inom litteraturen och som tidigare nämnts är det genom språket 

barn skapar förståelse för hur de förväntas bete sig utifrån sin könstillhörighet (Davies, 2003, 

s.216). På grund av detta är det relevant att fundera över om skildringen av Randi förstärker 

de traditionella könsrollerna, med bakgrund av det Salmson och Ivarsson skriver om att 

(2015, s.195) flickor förväntas vara följsamma och lugna. Rut och Wally liknar varandra och 

skildras mer utifrån pojknormer då de är fysiskt aktiva och har större problem med att följa 

regler, de hörs och syns. I samband med det kan en likartad uppfattning bli som i tidigare 

nämnda exempel där Kåreland behandlar (2013, s.163-164) boken om en huvudperson som 

trotsar rådande flicknormer. Med hänsyn till detta är det relevant att tänka över vilka 

möjligheter till förståelse för Rut, Randi och Wally som förekommer. 

  

Sammantaget visar bilderböckerna på en liten variation i och med att Randis ADHD skiljer 

sig från de andra. I övrigt presenterar bilderböckerna övergripande samma bild av ADHD. 

Vilket kan göra det svårt för många barn med ADHD-problematik i att kunna identifiera sig 

med karaktärerna. Enligt tidigare forskning är det betydelsefullt för barns självkänsla att de 

kommer i kontakt med bokkaraktärer vilka de kan identifiera sig med (Pennell et al., 2017, 
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s.412-413). Får barnet med ADHD lyssna till en bok där det inte kan känna igen sig i något 

skapar det en känsla av ensamhet. Till skillnad från om barnet exempelvis har svårt att sitta 

still vid samling och då får möta en karaktär med samma svårighet skapas möjlighet för 

igenkänning och förståelse. Vilket öppnar upp för samtal, kunna sätta ord på och förklara sina 

känslor. Genom att lyssna och läsa litteratur där någon påminner om en själv skapar en känsla 

inombords som är obetalbar.  

Barn som inte har ADHD kan erhålla förståelse för barn med ADHD som då speciellt är som 

Rut, Wally, Aron och Victor då deras egenskaper liknar varandra. Men utan en läsande vuxen 

med kunskap om ADHD kan det lätt bli att de får en missvisande bild av 

funktionsnedsättningen då bilderböckerna inte visar på den variation som finns. Det är viktigt 

att den vuxne har bred kunskap om ADHD med hänsyn till att det är en beteendediagnos och 

alla personer är olika varandra (Sahlgrenska akademin, 2018). Vid läsning av Jippie! Jag har 

ADHD ser författaren Jessica Stigsdotter Axberg gärna att barn och vuxna läser boken 

tillsammans för att kunna samtala om den (www.jippieserien.se). Edwards (2008, s.21) menar 

att högläsning skapar möjlighet för barn att träna sin koncentrationsförmåga och bilderboken 

möjliggör för barn att sätta ord på sin vardag och omgivning.  

 

I en framåtblick är min förhoppning att det i framtiden inte kommer finnas ett behov av fler 

bilderböcker som i informativt syfte skildrar och beskriver ADHD. Att 

funktionsnedsättningen enbart är en del av en karaktär i berättelsen i framtida böcker. Tyvärr 

är vi inte där än. Fram till dess behövs fler böcker som skildrar ADHD med större variation 

hos både flickor och pojkar.  

Det skulle vara intressant med en mer omfattande forskning hur ADHD skildras i 

bilderböcker. Även av bilderböcker från andra länder, hur ADHD framställs  i dem. Huruvida 

de är informativa eller om den estetiska upplevelsen är i fokus.  

Undersökningens två sista frågeställningar är intressanta och det skulle vara spännande med 

en större undersökning utifrån dem. Då även komplettera med observation och intervjuer med 

förskolebarn och förskolepersonal, även intervjua specialpedagoger. För att således få en 

inblick i hur diskussioner och uppfattningar om ADHD kan framträda inom förskolans 

verksamhet.  

http://www.jippieserien.se/
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