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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att förmedla hur människor med funktionsnedsättning gestaltas i en 

kvalitativ innehållsanalys av tio svenska bilderböcker från år 1965-1979 samt år 2005-2019. Studien 

syftade även till att förmedla bilderbokens didaktiska potential till läraren. Denna studie utgick från 

en normkritisk pedagogik med fokus på att ifrågasätta och synliggöra de rådande normerna i 

samhället i förhållande till funktionsnedsättning. De analysverktyg som studien utgick ifrån var: 

synvinkel och fokalisation, persongestaltning, motiv och tema, samspelet mellan bild och text med 

ett följande avsnitt om didaktisk reflektion. Studien påvisade att det är vanligt förekommande att 

människor med funktionsnedsättning gestaltas stereotypiskt och stigmatiserande. Trots detta visar 

studien på att dessa bilderböcker har god didaktisk potential. En slutsats som kan dras av denna 

studie är att lärare behöver kritiskt granska bilderböcker för att erhålla kännedom om hur innehållet 

i bilderböckerna kan nyttjas på bästa sätt. 

 
Nyckelord: Värdegrund, litteraturanalys, funktionsnedsättning, bilderbok, didaktisk potential, 

gestaltning 
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1. Inledning 

Studenterna bakom denna studie formulerade idén som ledde till allt vad detta dokument innehåller 

långt innan detta arbete startade. Bådas personliga intressen och uppskattning för skönlitteratur 

fanns redan innan lärarutbildningen påbörjades men som egenskap av lärare har båda utvecklat ett 

djupare intresse för vad skönlitteratur kan erbjuda människor. Lärarutbildningen innebar att 

studenterna fick läsa sig in på skönlitteratur anpassad för den tidiga läs- och skrivinlärningen, varpå 

en nyfunnen kärlek för just bilderböcker kom till. Bilderböcker visade sig vara så mycket mer än 

bara lättlästa böcker. De var, tvärtom, mycket komplexa samarbeten mellan flera modaliteter (text 

och bild) som gör att läsare av många olika åldrar kan ta till sig olika budskap, uppskatta de olika 

modaliteterna och dras med på den resa det innebär att tillägna sig en bilderbok.  

 

Det studenterna avser att uppnå med denna studie är att hylla bilderboken, dela den personliga 

passionen för bilderboken som estetiskt föremål samt bredda lärares syn på bilderboken som ett 

didaktiskt redskap. Bilderboken kan fortsättningsvis fortfarande vara ett redskap för att öva på 

läsförmåga men med lite inspiration från oss studenter hoppas vi att bilderboken kan få vara 

utgångspunkten i andra ämnesområden. För att rikta dessa stora ambitioner mot något hanterbart 

för ett examensarbete har fokus riktats mot bilderböcker som visar på funktionsnedsättning och 

deras didaktiska potential vid undervisning av grundskolans värdegrund. För att hitta en variation 

av bilderböcker har studien observerat både nyare samt äldre bilderböcker utifrån deras didaktiska 

potential.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur karaktärer med funktionsnedsättning som framgår i 

bild eller text gestaltas i svenska bilderböcker för barn i åldrarna 6–9 år (Hcf), genom en kvalitativ 

innehållsanalys av fem bilderböcker från år 1965–1979 samt fem bilderböcker från år 2005–2019. 

Vidare vill uppsatsen diskutera hur dessa bilderböcker ur en didaktisk synpunkt kan användas som 

undervisningsmaterial i årskurserna F-3 i undervisningen av grundskolans värdegrund och uppdrag. 

  

Nedan följer studiens frågeställningar:  

1. Hur gestaltas karaktärer med funktionsnedsättning i svenska bilderböcker för barn i 

åldrarna 6–9 år (Hcf) utgivna år 1965–1979 samt år 2005–2019?  

2. Hur kan man ur en didaktisk synpunkt använda sig av svenska bilderböcker för barn i 

åldrarna 6–9 år (Hcf) som inkluderar karaktärer med funktionsnedsättning som 

undervisningsmaterial i åk F-3 i undervisningen av grundskolans värdegrund och uppdrag? 
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3. Bakgrund 

Denna studies bakgrund inleds med ett avsnitt om vad som anses vara centrala begrepp för denna 

studie. Sedan följer ett avsnitt gällande alla människors lika värde i form av skolans värdegrund och 

uppdrag, diskrimineringslagen, Friendsrapporten samt samhällets syn på funktionsnedsättning förr 

och nu. Till sist avslutas bakgrunden med ett avsnitt som fokuserar på hur skönlitteratur didaktiskt 

kan stärka alla människors lika värde.   

3.1 Begrepp  

3.1.1 Funktionsnedsättning  

Ett centralt begrepp för denna studie är funktionsnedsättning. Nationalencyklopedin definierar 

funktionsnedsättning som ”[...] en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att 

fungera som en självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.” (Nationalencyklopedin, 

Funktionsnedsättning). Vidare beskriver Nationalencyklopedin att en funktionsnedsättning kan 

leda till ett funktionshinder, alltså att: “[...] en begränsning av eller ett hinder för personens förmåga 

att utöva en viss aktivitet.” (Nationalencyklopedin, Funktionsnedsättning). Definitionerna är 

snarlika men Nationalencyklopedin betonar att funktionshinder inte är en brist hos en individ utan 

det är kraven som aktiviteter har som skapar hinder för människor. Människor kan alltså ha en 

funktionsnedsättning men de behöver inte utsättas för funktionshinder om man anpassar den 

fysiska miljön, nyttjar tekniska hjälpmedel eller hjälpande medmänniskor (Nationalencyklopedin, 

Funktionshinder). Detta ses som en empatisk syn på människor med nedsatt funktionsförmåga 

och i strävan efter att ha ett empatiskt språkbruk har därför begreppet funktionsnedsättning valts. 

Ytterligare ett skäl till begreppsvalet är att Skolverket (2018) använder uttrycket “elever med 

funktionsnedsättning” när de benämner elever med nedsatt funktionsförmåga. Begreppet 

funktionsnedsättning ses då som ett vedertaget begrepp att använda inom svenska 

utbildningsväsendet. Denna studie följer Skolverket språkbruk och använder uttrycket “människor 

med funktionsnedsättning” för att benämna exempelvis de karaktärer i bilderböckerna som har en 

nedsatt funktionsförmåga.  

 

Valet att använda begreppet funktionsnedsättning var däremot inte självklart. Ett alternativt 

begrepp är funktionsvariation och lyfts av exempelvis Nationalencyklopedin som ett mer 

värdeneutralt sätt att beskriva människors funktionsförmåga (Nationalencyklopedin, 

Funktionsvariation). Det som slutligen avgjorde valet var att begreppen funktionsnedsättning och 

funktionsvariation står för två olika betydelser i denna studie. Funktionsnedsättning står för att 
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beskriva funktionsförmåga på individnivå medan funktionsvariation står för att beskriva ett större 

perspektiv på människan, med andra ord att det inte finns ett enda sätt att fungera, utan i en grupp 

människor finns just variation av funktionsförmåga.  

3.1.2 Didaktik 

Nationalencyklopedins definition av begreppet didaktik är: “[...] läran om undervisning; 

undervisningens och inlärningens teori och praktik.” I grund i denna definition har vi valt att i 

denna studie definiera didaktik som undervisning, både vad det innebär teoretiskt att undervisa 

elever samt hur undervisningen sker praktiskt (Nationalencyklopedin, Didaktik).  

3.1.3 Vad är skönlitteratur? 

Begreppet skönlitteratur består av två sammansatta ord; skön samt litteratur. 

Nationalencyklopedins definition av ordet skön är: ”fulländat vacker ofta enligt någon genomtänkt 

estetisk bedömning; om person, föremål eller dylikt.” (Nationalencyklopedin, Skön). Ordet 

litteratur definierar Nationalencyklopedin som en ”[...] samlingsbeteckning för skrivna texter som 

uppfyller vissa estetiska kriterier.” (Nationalencyklopedin, Litteratur). Det sammansatta begreppet 

skönlitteratur definieras av Nationalencyklopedin som ”[...] litteratur som är skriven med 

konstnärliga ambitioner och (normalt) inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad 

verklighetsbeskrivning.” (Nationalencyklopedin, Skönlitteratur). I grund i dessa definitioner har vi 

valt att i denna studie definiera skönlitteratur som böcker som innehåller estetiska inslag som till 

exempel bilder samt som är skrivna i syftet att förmedla något som är behagligt för läsaren och vars 

fokus inte riktar sig mot att informera läsaren.  

3.1.4 Vad är en bilderbok?  

Nationalencyklopedin definierar begreppet bilderbok som ”[...] barnbok som till stor del består av 

bilder vilka är minst lika viktiga som texten; ofta i stort format och för mindre barn.” 

(Nationalencyklopedin, Bilderbok). Denna definition av begreppet bilderbok utgår vi ifrån i denna 

studie.  

3.2 Skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen 

En utgångspunkt för en studie som denna som riktar sig mot didaktisk forskning och alla 

människors lika värde, är innehållet i skolans värdegrund och uppdrag. I skolans värdegrund och 

uppdrag står om vad som har kommit att kallas skolans dubbla uppdrag. Med detta begrepp menas 

att skolväsendet har två uppdrag; att genom undervisningen i skolan förmedla och förankra 
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kunskaper samt demokratiska värden till eleverna (Skolverket, 2019, ss. 5–7; Skolinspektionen, 

2012, s. 6).  

Enligt skollagen (2010:800) ska det svenska skolväsendet vara förankrad i en demokratisk grund. 

Med detta åsyftas att skolväsendet ska åskådliggöra och föra vidare värden som till exempel ”[...] 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde [...] samt 

solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2019, s. 5). Detta innebär att elever oavsett 

funktionsnedsättning ska få möjlighet till utveckling och på så sätt skapa sig en identitet och 

därigenom kunna delta i samhället som goda demokratiska medborgare med förmågan att 

respektera andra människor samt att kunna sätta sig in i deras villkor och värderingar (Skolverket, 

2019, s. 5).  

3.3 Diskrimineringslagen  

I Skolans värdegrund och uppdrag finns det uttryckta riktlinjer om att alla inom det svenska 

skolväsendet ska följa diskrimineringslagen (SFS: 2017:1128) och aktivt motverka diskriminering 

(Skolverket, 2019, s. 5). Med detta avses att alla människor inom det svenska skolväsendet ska 

arbeta för att ”[...] främja lika rättigheter och möjligheter oavsett [...] funktionsnedsättning [...].” 

enligt 1 kapitel och 1 § i diskrimineringslagen (SFS: 2017:1128). Det innebär att det svenska 

skolväsendet enligt 1 kapitel och 4 § i diskrimineringslagen (SFS: 2017:1128) inte tillåter att 

människor med funktionsnedsättning direkt diskrimineras genom att bli sämre behandlad på grund 

av deras funktionsnedsättning. Det tillåter heller inte att människor med funktionsnedsättning 

indirekt diskrimineras genom neutrala regler och rutiner som resulterar i att de missgynnas på grund 

av deras funktionsnedsättning. Det svenska skolväsendet tillåter heller inte bristande tillgänglighet 

som innebär att människor med funktionsnedsättning missgynnas genom att de inte ges 

tillgänglighet för att skapa en jämförbar situation med människor utan funktionsnedsättning. Till 

sist så tillåter inte det svenska skolväsendet att människor med funktionsnedsättning trakasseras, 

som innebär att deras värdighet blir kränkt på grund av deras funktionsnedsättning. 

3.4 Friendsrapporten  

Friends är en organisation som aktivt arbetar för att motverka diskriminering mot grupper som till 

exempel elever med funktionsnedsättningar. Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor i 

Sverige. Rapporten handlar om hur trygga elever i Sverige känner sig på sina skolor utifrån 

förekomsten av kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning. 2019 års rapport 

genomfördes under tidsperioden 1 augusti 2018 till 1 juni 2019 och besvarades av 23 171 elever 
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runt om i Sverige, varav 9 259 elever i årskurs F-3. Friendsrapporten (2019) fastställer att en av de 

mest utsatta grupperna för kränkningar och mobbning är elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. I Friendsrapporten (2019) framkom det även att 25 procent av elever i 

årskurs F-3 någon gång under skoldagen brukar vara oroliga för att bli ensamma på rasten. I 

rapporten framkommer det även att en elev som känner sig ensam i större utsträckning blir utsatt 

för kränkningar och mobbning som i sin tur leder till en känsla av otrygghet i skolan hos eleven. 

Ensamheten kan även i sin tur resultera i negativa konsekvenser för både elevens skolgång och 

hälsa. I Friendsrapporten (2019) fick elever i årskurs F-3 besvara en fråga gällande kränkningar 

mellan elever. Frågan löd: ”Har någon elev gjort något dumt mot dig så att du blev ledsen?” 

(Friends, 2019, s. 12). Det framkom att 54 procent av eleverna i årskurs F-3 någon gång hade blivit 

kränkta. Resultatet av Friendsrapporten (2019) visar på att skolors värdegrundsarbete är bristande 

då förekomsten av kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning bland elever med 

funktionsnedsättningar är allt vanligare (Friends, 2019, ss. 7, 9, 12, 16). 

3.5 En historisk tillbakablick  

Att människor med funktionsnedsättning är en utsatt grupp i samhället har länge varit ett faktum. 

Det har inte alltid varit fallet att när vi idag säger “alla människors lika värde” att man verkligen 

menar alla människor. Så sent som på 1950-tal rekommenderades föräldrar att lämna bort sina barn 

med funktionsnedsättning till institutioner där de sedan levde skilt från omvärlden med brist på 

stimulans. Människor med funktionsnedsättning ansågs behöva genomgå en normaliseringsprocess 

för att eventuellt passa in i övriga samhället. Med andra ord diskriminerades människor med 

funktionsnedsättning. Debatten om förändring hade däremot redan väckts. Andra världskriget 

hade väckt fokus på alla människors lika värde och i Norden ville man se att människor med 

funktionsnedsättning skulle inkluderas i det. Tillsammans med ett ekonomiskt uppsving i Sverige 

och starten av FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn) som medverkade i drivet för allas lika 

värde formades en mothegemoni under 1960-talet. Det förhållningssätt till funktionsnedsättning 

som hade formats och som än idag är det dominerande förhållningssättet är 

normaliseringsprincipen. Normaliseringsprincipen innebär i stora drag att alla människor bör få 

leva ett likvärdigt liv och det är själva miljön runtom som orsakar hinder, inte människan (Assarson, 

2009, ss. 22–28).  

 

En annan historisk aspekt är hur skönlitteratur för barn framställer människor med 

funktionsnedsättning. Böcker för barn har funnits sedan sent 1400-tal men innehållet i barnboken 

har ändrats genom tiderna. All skönlitteratur, inklusive skönlitteratur för barn, påverkas av den 
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kontext som den uppkommit i och speglar alltså samhälle och samtid vilket de skapats inom. Enligt 

Lena Kåreland är skönlitteratur för barn potentiellt mer känslig för påverkan av samtiden än 

vuxenlitteratur. Skönlitteratur är inte endast påverkat av samhälle och samtid utan också av annan 

skönlitteratur. En benämning på detta fenomen är intertextualitet. Intertextualitet synliggörs både 

tydligt och mer diskret genom direkta citat, öppna hänvisningar till andras verk, allusioner och 

annat som parodi. Dagens skönlitteratur för barn kan alltså likställas med en produkt av tidigare 

historia, dagens samhälle samt tidigare skönlitteratur (Kåreland, 2015, ss. 22–25, 146–149).  

 

Ytterligare en aspekt som har förändrats sedan 1950-talet är den språkliga förändringen som skett. 

Inger Assarson lyfter hur språk förmedlar värderingar och förgivettaganden. Det språk vi använder 

tillskriver andra människor olika attribut både medvetet och omedvetet. Med andra ord skapar vi 

så kallade språkliga konstruktioner genom våra ordval. I praktiken innebär detta att ordval är en 

viktig aspekt som hör ihop med vårt synsätt på bland annat människor med funktionsnedsättning. 

Några konkreta exempel på hur vårt språk har förändrats med framväxten av 

normaliseringsprincipen är att vi numera använder uttryck som rullstolsburen samt elev i svårigheter 

istället för rullstolsbunden respektive elev med svårigheter (Assarson, 2009, ss. 52, 104). Med hänsyn till 

detta har begrepp som lyfts i denna studie valts med omsorg.  

3.6 Bilderbokens didaktiska potential   

Enligt Karin Jönsson i boken Bygga broar och öppna dörrar (2016) har det länge varit debatt om att 

barn bör läsa men vad barn läser har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet. Däremot menar 

Jönsson att det inte betyder att texters innehåll är oväsentligt (Jönsson, 2016, s. 106).  

En väsentlig aspekt som skönlitteraturens innehåll påverkar är huruvida samtliga elever får känna 

tillhörighet i skolans kontext. Kerstin Bergöö lyfter även hon i Bygga broar och öppna dörrar (2016) att 

en känsla av tillhörighet skapas när en individs fullständiga identitet blir välkomnat. Då omfattas 

också språk, intressen och erfarenheter och dessa bör då bli speglade i den skönlitteratur som 

behandlas i skolan (Bergöö, 2016, s. 200). Lena Kåreland reflekterar även hon i Bygga broar och öppna 

dörrar (2016) kring att det inte är känt hur eller vem barn identifierar sig med i skönlitteratur. Barn 

kan rentav identifiera sig med flera karaktärer och inte bara nödvändigtvis huvudkaraktärer eller 

ens människor i skönlitteratur. Barn kan potentiellt fästa sig vid skönlitteratur av andra skäl. 

Kåreland exemplifierar med den framgångsrika Harry Potter-serien där hon menar på att det finns 

en hel del fenomen som är olikt en ordinär vardag i Sverige och att just det som är rentav 

annorlunda också har en förmåga att locka barn till läsning. Oavsett hur eller vem barn identifierar 
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sig med, menar Kåreland att barn bör få konsumera skönlitteratur där de inte har sig själva som 

utgångspunkt för att kunna vidga sin litterära repertoar (Kåreland, 2016, ss. 74–78, 209). 
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4. Forskningsöversikt   

Detta avsnitt behandlar den tidigare forskning som finns om delvis skönlitterära analyser med fokus 

på hur människor med funktionsnedsättning gestaltas och delvis vilken didaktisk potential denna 

skönlitteratur har i undervisningen. Dessa delar behandlas separat för att påbörja en struktur att 

systematiskt behandla denna studies två forskningsfrågor. Rubriken “Tidigare studier om 

gestaltning av människor med funktionsnedsättning i bilderböcker” hör ihop med forskningsfråga 

ett: “Hur gestaltas karaktärer med funktionsnedsättning i svenska bilderböcker för barn i åldrarna 

6–9 år (Hcf) utgivna år 1965–1979 samt år 2005–2019? ”. Rubriken “Tidigare studier om 

bilderbokens didaktiska potential och didaktisk tillämpning” hör ihop med fråga två: “Hur kan man 

ur en didaktisk synpunkt använda sig av svenska bilderböcker för barn i åldrarna 6–9 år (Hcf) som 

inkluderar karaktärer med funktionsnedsättning som undervisningsmaterial i åk F-3 i 

undervisningen av grundskolans värdegrund och uppdrag?”.  

 

Samtliga studier presenterade nedanför har genomgått peer-review. Svenska studier presenteras 

först eftersom det är dessa som närmast angränsar denna studie i förhållande till tid och kontext. 

Ett urval av studier som genomförts i internationell kontext har däremot också tagits med för att 

den svenska forskningen var knapphändig och dessutom anses studier genomförda internationellt 

kunna bidra med värdefulla insikter trots att de är genomförda i en annorlunda kontext. Detta 

avsnitt inleds däremot först med en inblick i sökandet efter tidigare forskning. 

4.1 Sökprocessen  

Sökandet efter tidigare forskning påbörjades med svenska söktermer i databaserna Diva och 

Swepub med förhoppningen att påträffa färska svenska studier. Sökresultaten var däremot få varpå 

sökandet breddades genom att använda fler söktermer. Totalt användes 24 svenska söktermer 

fördelat i tre kategorier (kategori ett innehåll söktermer som “Skönlitteratur” och “Bilderb*”, 

kategori två innehöll söktermer som “Årkurs 1–3” och kategori tre innehöll söktermer som 

“Funktionsnedsättning” och “Funktionshinder”). Sökträffarna var trots detta fortfarande få och 

därför breddades sökandet till användandet av 25 engelska söktermer samt sökande i databaserna 

Eric och Education Source. Utav de engelska söktermerna var exempelvis “Disabled”, “Children’s 

books” och “Picture Books” mest lönsamma. 
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4.2 Tidigare studier om gestaltning av människor med funktionsnedsättning 

i bilderböcker 

Denna forskningsöversikt inleds med den enda svenska studie gällande gestaltning av människor 

med funktionsnedsättning i skönlitteratur. Det är Angerd Eilards (2008) kritiska diskursanalys av 

grundskolans läseböcker i doktorsavhandlingen “Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj 

och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007“. Eilards studie lyfts här trots att hen har ett 

fokus på läseböcker (avsedda för undervisning) och inte bilderböcker för dennes inflytande på 

denna studie samt för Eilards reflektion om didaktiska implikationer utifrån gestaltning av 

människor med funktionsnedsättning under 1970-talet. Delvis inspirerade Eilards avhandling 

denna studie till användandet av material från 1970-talet men även att studera ett annat material 

som kan ha didaktisk potential, det vill säga bilderböcker. 

Det Eilards observerade i sin avhandling var att under 1970-talet syntes karaktärer med 

funktionsnedsättning i grundskolans läseböcker för första gången men att den gestaltningen så gott 

som försvann från läseböckerna som analyserades fram till 2007. Under 1970-talet identifierade 

Eilard en förändring i skolpolitiken runt 1970-talet och detta medförde en inkluderande 

identitetspolitik med fokus på respekt för allas lika värde och vid samma tid började en större 

mångfald av identiteter synas i både text och bild i grundskolans läseböcker. Bland de tidigaste 

exemplen som Eilard lyfter är ett exempel en blind dam som syns i bild och text på ett objektivt 

sätt men ett annat exempel är även en döv dam i en annan bok som i texten behandlas med en 

“stackars henne”-ton som blir nedvärderande i sammanhanget. Eilard menar på att vissa av 

karaktärerna dessutom verklighetsförankrades i texten genom att ange karaktärernas namn och 

ålder. Eilard lyfter ytterligare exempel på läseböcker som i nya utgåvor under 1970-talet hade fått 

karaktärer utbytta mot karaktärer med fysiska funktionsnedsättningar. Då syntes exempelvis barn i 

rullstol och barn med glasögon. I samband med denna observation betonar Eilard att även om 

denna inkludering uppstod ur en ny välmenande skolpolitik så kan dessa förändringar i 

läseböckerna ha en motsatt, stigmatiserande effekt, när ett så stort fokus har lagts på olikhet. 

Ytterligare en observation som Eilard gör kring den tidiga gestaltningen av funktionsnedsättningar 

är att dessa karaktärer gestaltas på flera ställen på ett skilda villkor. De ges inte samma 

förutsättningar att bekantas med i berättelserna utan finns där, tysta i bakgrunden. Det 

observerades inte endast karaktärer med fysiska funktionsnedsättningar men även till andra former 

av funktionsnedsättningar, oftast i det Eilard beskriver som tidstypiska socialrealistiska 

barnporträtt. Denna typ av gestaltning beskriver Eilard som allvarsam, realistisk och emotionell 

med ett föreställt barnperspektiv (Eilard, 2008, ss. 158–164, 427).  
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Efter en diskursanalys av böcker fram till år 2007 observerar Eilard att gestaltningen av människor 

med funktionsnedsättning så gott som försvinner från grundskolans läseböcker. Vidare diskuteras 

huruvida den ideala läseboken endast är en utopi då författare ständigt förhåller sig till en 

balansgång mellan inkludering och exkludering. Författare tvingas överväga hur mycket man ska 

lyfta fram och nyansera eller delvis exkludera för att få ihop en läsbar berättelse. Det Eilard kommer 

fram till är att lärare förmodligen inte kommer ha en perfekt läsebok att tillgå men att lärare ska 

sträva efter så mycket inkludering och nyansering som möjligt samt uppmanar han lärare att lyfta 

fram normbrytande berättelser för sina elever (Eilard, 2008, ss. 427, 431). 

För att få inblick i nutida gestaltning av människor med funktionsnedsättning lyfts två 

internationella studier. Den första studien “Characters with Exceptionalities Portrayed in 

Contemporary Canadian Children’s Books” av Jean Emmerson och Beverley Brenna (2015, ss. 1-

28) publicerades i tidskriften Canadian Journal of Education. Emmerson och Brennas studie är 

skild från denna studie sett till tid och kontext men studierna har flera gemensamma 

utgångspunkter. Emmerson och Brennas studie syftade till att lyfta skönlitteraturens didaktiska 

potential i relation till den samtida samhällsdebatten om social rättvisa inom skolväsendet, likt 

denna studie. Forskarna avsåg, likt denna studie, att lyfta skönlitteratur som inkluderar karaktärer 

med funktionsnedsättning som ett redskap för att utveckla bland annat självacceptans, empati och 

critical literacy-förmåga hos elever. Forskarna genomförde en innehållsanalys på bland annat 21 

bilderböcker utgiven i Kanada åren 1995–2015 och analyserade böckerna utifrån ett critical literacy-

tänk. Ett övergripande resultat var att bilderböckerna tenderade i betydligt större utsträckning 

gestalta en mångfald av människor inom den sociala gruppen “människor med 

funktionsnedsättning” i jämförelse med böcker från andra bokkategorier analyserade i denna 

studie. De två största kategorierna som inkluderades i böckerna var fysisk funktionsnedsättning (ca 

50 procent) och kronisk sjukdom (ca 25 procent). Ett ytterligare övergripande resultat var att 

bilderböckerna inkluderade vuxna som huvudpersoner. Emmerson och Brenna diskuterade detta 

fenomen och kom fram till att läsare som är barn får då en annan möjlighet att relatera till andra 

människors utmaningar, exempelvis mor- och farföräldrar som utvecklar en demenssjukdom. 

Den andra studien, “Diversity in Contemporary Picturebooks: A Content Analysis” (2015), av 

Melanie D. Koss publicerades i tidskriften Journal of Children’s Literature. Även denna studie 

analyserade gestaltning av funktionsnedsättning i bilderböcker. Koss lyfter att skönlitteratur kan 

hjälpa barn att förstå andra människors perspektiv och väcka diskussion om mångfald men även 

att barn behöver se sig själva representerade i skönlitteratur, att se in i andras liv genom 

skönlitteratur samt kunna se sin egen identitet röra sig mellan olika sociala grupper och kontexter 



 

 16 

(Koss, 2015, ss. 32–34). Studien är, till skillnad från denna studie, en kvantitativ litteraturanalys. 

455 bilderböcker utgivna i USA från 2012 analyserades utifrån innehållsanalys. Studien resulterade 

i 44 procent av böckerna inkluderade en karaktär med funktionsnedsättning om karaktärer med 

glasögon räknades in. När karaktärer med glasögon räknades bort var gestaltningen av 

funktionsnedsättning endast nio procent av bilderböckerna. Vidare resulterade studien att olika 

typer av funktionsnedsättning gestaltas i olika omfattning. Fysisk funktionsnedsättning var den 

största kategorin gestaltad med hela sju procent. ”Cognitive” funktionsnedsättning var det två fall 

av gestaltning av (en karaktär med inlärningssvårigheter och en karaktär med demens) medan det 

inte fanns någon gestaltning av ”emotional” funktionsnedsättning. Koss förhåller sig kritisk till den 

gestaltningen hon fann och menar på att de många karaktärer med glasögon inte bryter några 

stigman och alla de passiva karaktärerna med funktionsnedsättning visar inte exempel på att 

människor med funktionsnedsättning kan vara aktiva samhällsmedborgare. Koss avslutar därmed 

diskussionen genom att betona att lärare som sannerligen vill visa på en mångfald i sitt klassrum 

måste aktivt vara kritisk till de böcker som introduceras till eleverna. Koss studie lyfts här främst 

för att en kvantitativ studie möjliggör en större överblick och lägger en grund för diskussion av 

gestaltning överlag (Koss, 2015, ss. 36, 38–41). 

4.3 Tidigare studier om bilderbokens didaktiska potential och didaktisk 

tillämpning 

Inledningsvis återgår denna del tillbaka till Angerd Eilards studie om läseböcker. Eilard lyfter i sin 

diskussion om didaktiska implikationer av de resultat som lyfts i avhandlingen. Sammanfattningsvis 

lyfter Eilard att vid undervisning om mångfald bör bland annat ett intersektionellt perspektiv på 

mångfald, det vill säga att identitet och gestaltningen påverkas av parallella och flerdimensionella 

samspel av många faktorer (Eilard, 2008, ss. 433–434).  

 

Ytterligare en studie genomförd i svensk kontext som behandlar skönlitteraturens didaktiska 

potential är Catarina Schmidts (2013) doktorsavhandling “Att bli en sån’ som läser. Barns menings- 

och identitetsskapande genom texter”. Schmidt observerade nio elever i årskurserna 3–5 i syfte att 

förstå vilka texter barn möter både inom och utanför skolan och få insikt i eleverna bearbetar och 

tar till sig de texter de konsumerar. Schmidt iakttog att skönlitteratur används främst i skolan som 

ett verktyg att utveckla elevernas stavning och grammatik. Andra möjliga användningsområden för 

skönlitteratur, som meningsskapande och identitetsutveckling, skedde inte genom organiserad 

undervisning. Även om Schmidt observerade något äldre elever än de som denna studie avser att 

rikta sig mot lyfter Schmidt didaktiska implikationer utifrån hennes iakttagelser som här förutsätts 
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vara sanna även för både yngre och äldre elever. Det Schmidt betonar som slutsats och som är av 

särskilt intresse för denna studie är att elever är i behov av tillfällen att bearbeta det de läser. I 

Schmidts studie visade det sig att elever i årskurser 3–5 visserligen bearbetar texter i viss 

utsträckning automatiskt och självständigt men denna bearbetning är begränsad till den egna 

föreställningsvärlden. Eleverna får däremot ut betydligt mer om de får bearbeta texter med andra. 

Bland annat kan elever då möta andra tolkningsmöjligheter samt aktivt öva sin critical literacy-

förmåga. Dessa gemensamma diskussioner anses alltså vara mycket givande men att de sker allt för 

sällan (Schmidt, 2013, ss. 84, 258–263). 

 

Hur gemensam bearbetning av texter kan gå till rent praktiskt står två internationella studier för att 

exemplifiera. Den första studien handlar om konceptet “extended contact” som i stora drag går ut 

på att låta barn få bekanta sig med exempelvis människor med funktionsnedsättningar genom 

skönlitteratur. Lindsey Cameron och Adam Rutland (2006, ss. 469-488) studerade användbarheten 

av “extended contact” för att minska fördomar för människor med funktionsnedsättning i sin 

studie “Extended Contact through Story Reading in School: Reducing Children’s Prejudice toward 

the Disabled” publicerad i tidskriften Journal of Social Issues. Studien baserades på 67 barn i 

åldrarna 5–10 år som forskarna träffade en gång i veckan under sex veckor. Cameron och Rutland 

studerade hur barnen påverkades av att läsa skönlitterära berättelser med temat vänskap mellan 

barn med och utan funktionsnedsättning. Tre olika kategorier av skönlitterära böcker användes: 

böcker som betonar funktionsvariation, böcker som inte betonar funktionsvariation men som 

betonar andra utmärkande egenskaper hos karaktärerna samt böcker som inte betonade några 

utmärkande egenskaper hos karaktärerna. Böckerna lästes av två till tre elever gemensamt med 

läraren och direkt efter ledde forskarna en diskussion kring boken. Diskussionen beskrivs handla 

om vad eleverna lärde sig om karaktärerna i böckerna, karaktärernas funktionsvariation samt 

huruvida barnen trodde att det fanns barn i verkligheten som är lika karaktärerna i boken de hade 

läst. Studien resulterade i minskad förekomst av fördomar mot människor med 

funktionsnedsättning hos barnen och att böckerna som betonade funktionsvariation var de som 

gav störst påverkan. 

Artikeln “Book Therapy: The power of Picture Books” av Cindy Lok (2009) gavs ut vintern år 

2009 i tidningen The California Reader (Lok, 2009, ss. 24-28). Författaren Cindy Lok tar i denna 

artikel upp hur okunskap hos elever lätt kan leda till trakasserier och mobbning bland elever. 

Okunskapen Cindy Lok talar om i denna artikel handlar om okunskap om elever som inte tillhör 

normen. En grupp av elever som Cindy Lok tar upp som ofta riskerar att utsättas för trakasserier 

och mobbning på grund av okunskap hos elever är elever med funktionsnedsättning. 
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”Bibliotherapy” är en metod som Cindy Lok tar upp som en arbetsmetod för att motverka alla 

former av trakasserier och mobbning inom skolverksamheten. Med begreppet ”Bibliotherapy” 

avses att läsning kan resultera i en individuell utveckling genom att individen kan relatera till 

innehållet i skönlitteraturen. Syftet med ”bibliotherapy” är att skapa en förståelse bland elever 

genom att få dem att identifiera och empatisera sig med andra genom skönlitteratur. Cindy Lok 

nämner ett flertal viktiga faktorer som hon anser vara av stor vikt innan man väljer en skönlitterär 

bok till arbetet med ”bibliotherapy”. För det första anser hon att det är viktigt att läsa och gå igenom 

den skönlitterära boken innan för att se om den är lämplig, trovärdig och om den porträtterar 

realistiska och icke stereotypiska karaktärer. Fördelen med detta är att du som lärare görs medveten 

och kan förbereda dig för olika negativa aspekter som den skönlitterära boken kan innehålla. För 

det andra anser Cindy Lok att det är viktigt att se över hur karaktärer med funktionsnedsättning i 

boken representeras. Är gestaltningen trovärdig eller finns det andra aspekter du som lärare bör ta 

upp i samband med läsning av den skönlitterära boken. För det tredje anser Cindy Lok att det är 

viktigt att se över om handlingen och karaktären/karaktärerna i den skönlitterära boken är 

trovärdig. Denna aspekt anser hon är av stor vikt då syftet med denna arbetsmetod är att eleverna 

får möjlighet att identifiera och empatisera sig med handlingen samt karaktären/karaktärerna i den 

skönlitterära boken som i sin tur kan leda till ökad förståelse bland eleverna. För det fjärde anser 

Cindy Lok att det är viktigt att se över vilken betydelse miljön har på handlingen. Med detta menas 

om miljön påverkar hur karaktären/karaktärerna med funktionsnedsättning representeras i den 

skönlitterära boken. Påverkar miljön handlingen så att karaktärer med funktionsnedsättning 

förminskas eller blir dem korrekt representerade (Lok, 2009, ss. 24–28). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 19 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studien granskar hur människor med funktionsnedsättning gestaltas i bilderböcker samt 

vilken didaktisk potential bilderböcker som inkluderar människor med funktionsnedsättning har i 

undervisningen. Av denna orsak har den normkritiska pedagogiken valts till denna studie då den 

synliggör och ifrågasätter normer som finns gällande människor med funktionsnedsättning. 

5.1 Begrepp 

5.1.1 Norm  

Nationalencyklopedin definierar begreppet norm som ”det ”normala” eller godtagbara beteendet i 

till exempel en social grupp, konvention eller praxis.” (Nationalencyklopedin, Norm). En norm är 

något som är kulturellt betingat och vad som anses vara norm eller normavvikande är resultatet av 

aktiva processer i den rådande kulturen (Bromseth, 2010, s. 30). Detta innebär att det kan skilja sig 

åt vilka normer som är rådande beroende på det kulturella sammanhanget. Det förekommer dock 

vissa normer som är dominerande oavsett kulturellt sammanhang (Sörensdotter, 2010, s. 138). De 

rådande normerna bildar i sin tur ”[...] förväntningar på individers beteende, utseende, livsstil med 

mera” (Sörensdotter, 2010, ss. 136). En norm grundas på en maktrelation där den ena parten gynnas 

medan den andra parten missgynnas (Bromseth, 2010, s. 40). Det innebär att individen som gynnas 

av normen bekräftas medan den som avviker från normen missgynnas genom till exempel 

stereotypisering, bestraffning eller osynliggörande av det rådande kulturella sammanhanget 

(Sörensdotter, 2010, ss. 136–137). När det kommer till stereotypisering så leder det till att de 

olikheter som finns inom en grupp osynliggörs. De individer som finns inom gruppen ses alla som 

likdana och inte som individuella individer med en gemensam nämnare (Bromseth, 2010, s. 37). 

De som anses avvika från normen blir ofta tvungna att försvara sitt avvikande beteende i 

förhållande till den rådande normen (Bromseth, 2010, s. 31). Normer är skapat så att det inte kan 

verka utan icke-normer och vise versa (Sörensdotter, 2010, s. 138). Inom skolväsendet förekommer 

och förmedlas normer genom styrdokument, läromedel, undervisning och sociala aktiviteter. Detta 

gör skolväsendet till en arena där normer ges plats samt skapas och återskapas (Bromseth, 2010, s. 

29).  

5.1.2 Normkritik 

Begreppet normkritik växte fram under senare delen av 00-talet i Sverige. Begreppet normkritik 

avser att synliggöra och problematisera normer i det rådande samhället. Syftet med normkritik är 
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inte att få normer i det rådande samhället att upphöra eller försvinna, utan syftet med normkritik 

är att visa på att normer är föränderliga (Nationalencyklopedin, Normkritik).  

5.2 Normkritisk pedagogik 

Normkritisk pedagogik beskrivs i boken Normkritisk pedagogik (2010) av Lotta Björkman som ett 

förhållningssätt som syftar till att genom pedagogik utveckla en kritisk förmåga hos elever. Det 

handlar om att elever ska bli medvetna och kritiska till de normer som förekommer i de kulturella 

sammanhang de rör sig i samt hur makt förhåller sig till det som är norm samt normavvikande. 

Enligt Lotta Björkman är inte syftet med den normkritiska pedagogiken att avskaffa normer utan 

hon anser att normer behövs för att vi som individer ska kunna samexistera i det rådande samhället. 

Syftet med den normkritiska pedagogiken är däremot att synliggöra normer, ”[...] deras 

konsekvenser och makt.” (Björkman, 2010, ss. 156–157). Lotta Björkman tar även upp vad hon 

anser är två centrala mål inom den normkritiska pedagogiken. Dessa två mål är frihet i förbindelse 

till vetande och varande. Med begreppet vetandet avser Lotta Björkman hur elevers kritiska 

förmåga resulterar i att eleverna får möjligheten att påverka och förändra deras kunskaper i 

förhållande till de rådande normerna. Begreppet varande avser Lotta Björkman däremot vara hur 

elevers kritiska förmåga resulterar i att eleverna får möjlighet att påverka och förändra deras 

beteende i förhållande till de rådande normerna. Dessa två mål är dock inte av betydelse om de inte 

förekommer i förhållande till friheten. Med begreppet frihet avser Lotta Björkman tryggheten att 

vara inkluderad i undervisningen och inte exkluderad som resulterar i en utsatthet och ensamhet 

(Björkman, 2010, ss. 155–156). För att lärandemöjligheter ska skapas inom den normkritiska 

pedagogiken behöver elever känna sig trygga och inkluderade i undervisningen. Detta innebär att 

elever känner sig fria att åskådliggöra sin identitet och sig själva som individer. Av läraren kräver 

det att hen i sin roll som pedagog skapar utrymmen för elever att känna sig tillräckligt fria för att 

uttrycka sig själva (Björkman, 2010, ss. 162–163). Normkritisk pedagogik förklaras av Janne 

Bromseth i boken Normkritisk pedagogik (2010) som en pågående process som aldrig kommer att 

vara fullbordad, utan den kommer fortsätta att fortskrida och utvecklas som process (Bromseth, 

2010, s. 13).  

 

I den normkritiska pedagogiken anses det att undervisningen bör fokusera på hur individen 

förhåller sig till andrafiering samt ifrågasätter hur och varför andrafiering uppstår (Bromseth, 2010, 

s. 49). Det anses även vara av stor vikt att denna undervisning sker med den Andra och inte för 

den Andra, för att kunna förändra de maktstrukturer som upprätthåller den Andra (Bromseth, 

2010, s. 38). Inom den normkritiska pedagogiken anses det även vara av stor vikt att läraren görs 
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medveten om sin roll i processen av skapandet och återskapandet av normer. Att hen är kritisk till 

sin roll i processen och fråga sig själv; ”Vilka normer förmedlar jag?” samt ”Hur vill jag det ska 

vara och hur kommer jag dit?” (Bromseth, 2010, s. 41). Syftet med detta är att läraren ska göras 

medveten om sin roll som medskapare av normer (Bromseth, 2010, s. 41). Denna process kan möta 

på motstånd, i form av individer som tillhör normen och som genom ifrågasättandet riskerar att 

förlora de privilegier som de besitter. Processen kan även påverkas av individer som genom de 

förändringar som uppstår på grund av ifrågasättandet hamnar i en form av en individuell kris 

(Bromseth, 2010, ss. 41–42). Det förekommer ofta att individen som är normavvikande anses vara 

problemet snarare än normen som inte tillåter individens identitet. Detta resulterar att den 

normavvikande individen ses som problemet och anses vara ”offret”. Det kan uppstå problem då 

individen återigen är normavvikande genom att inte kliva in i normen och vara ”offret”. De 

individer som tillhör normen anser ofta att dessa normavvikande individer är besvärliga när de gör 

motstånd mot normen (Rosén, 2010, s. 59).  

 

I undervisningen som förekommer inom skolväsendet så ges det plats åt normer, både medvetet 

och omedvetet (Bromseth, 2010, s. 49). Normer är något som inte förekommer utan en icke-norm, 

detta innebär att undervisningen även förmedlar till eleverna vad som är avvikande i förhållande 

till normen (Sörensdotter, 2010, s. 138). Att arbeta med normer utifrån den normkritiska 

pedagogiken innebär att man försöker utmana och förändra de rådande normerna (Bromseth, 2010, 

s. 49). Att arbeta motverkande mot normer kan resultera i att en ny norm skapas och på så sätt 

även en icke-norm. Av denna orsak anses det vara av stor vikt att både elev och lärare ställer sig 

frågor som till exempel ”vad blir norm nu? Vad har vi tagit för givet? Vad har vi uteslutit?” (Rosén, 

2010, s. 72) för att inte återigen inte diskriminera eller utesluta någon grupp av individer (Ibid, s. 

72). Av denna orsak bör även material som till exempel bilderböcker som kan komma att användas 

i undervisningen ifrågasättas. Till exempel vilken kunskap förmedlar materialet som sann och 

given? Synen på elev och lärare inom den normkritiska pedagogiken är att de är jämlika och aktiva 

lärande subjekt (Rosén, 2010, ss. 72–73, 79). 



 

 22 

6. Metod 

Denna studies metod inleds med en beskrivning av arbetsfördelning, sedan följer val av metod, 

studiens datainsamling och urval och till sist studiens analysmetod.  

6.1 Arbetsfördelning  

Denna studie har genomförts med avsikt att fördela arbetsuppgifter jämnt mellan författarna. 

Samtligt innehåll har diskuterats fram gemensamt och sedan har texten delats upp mellan 

författarna där en författare har haft ett yttre ansvar för formulerandet av det stycket. Texten har 

sedan bearbetats gemensamt. Författarna genomförde analysen gemensamt efter att ha läst det 

observerade materialet självständigt. Syftet med detta nära samarbete var att kunna genomföra väl 

övervägda beslut. Dessutom åsyftade det nära samarbetet att skapa förutsättning för en tydlig 

gemensam vision och en koherent studie.  

6.2 Val av metod 

Metoden denna studie utgår från är inspirerad av en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys går ut på att fokusera mycket ingående på innehållet i en liten mängd text. Analysen 

avser att leda till att synliggöra medvetna och omedvetna budskap i text som vid första anblick kan 

vara dolda (Denscombe, 2018, ss. 24, 404). Detta ingående fokus på detaljer är det som anses 

behövas för att besvara denna studies frågor om hur människor med funktionsnedsättningar 

gestaltas i bilderböcker samt hur bilderböckerna kan användas i undervisningen med 

värdegrundsfrågor. 

6.3 Datainsamling och urval  

Analysen utgick från 10 bilderböcker som inkluderar karaktärer med funktionsnedsättning i 

ålderskategorin 6–9 år. Urvalet grundades i studiens syfte att undersöka hur karaktärer med 

funktionsnedsättning gestaltas i bilderböcker samt reflektera över böckernas didaktiska potential. 

Studien inleddes med att undersöka vilket utbud av bilderböcker det fanns inom detta område. Det 

framkom att under 1970-talet fanns en diskurs som visade på en ökad gestaltning av karaktärer 

med funktionsnedsättning i barnlitteratur, som sedan kom att avta i början av 1980-talet. Denna 

diskurs ansågs vara av särskilt intresse för denna studie, då den resulterade i ett urval av 

bilderböcker som uppfyllde denna studies kriterier samt eventuellt har en annan didaktisk potential 

än nutida bilderböcker. I början på 2000-talet gstaltades återigen karaktärer med 

funktionsnedsättning i bilderbcker i större utsträckning. Bilderböcker utgivna på 2000-talet ansågs 
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vara av relevans för denna studie då de eventuellt ansågs kunna bidra med samhällsaktuella teman. 

Utbudet av nutida bilderböcker visade sig vara för omfattande för detta arbete så ytterligare 

avgräsningar genomfördes. Orsaken till tidspannet för de valda tidsperioderna grundas i diskursen 

från 1970-talet. Varav tidsspannet blev 14 år och därav blev även detta tidspannet för de nutida 

bilderböckerna.  

 

Kriterierna för bilderböckerna var att de skulle vara utgivna inom tidsspannet 1965–1979 eller 

2005–2019, utgivna som original på svenska, har biblioteksbeteckningen Hcf och inkluderar en 

karaktär med en funktionsnedsättning. Tidsspannen på 15 år valdes för att se till att tillräckligt med 

material fanns inom varje tidsspann. Att böckerna skulle vara utgivna på svenska i originalversion 

valdes för att de skulle vara jämförbara med det historiska kontext som denna studie vilar på. Det 

var åtta böcker som påträffades som uppfyllde ovanstående kriterier från 1965–1979 men 23 

böcker från 2005–2019. Fem böcker från vartdera tidsspannet ansågs vara rimligt för denna 

studiens omfång. Därmed lottades det fram fem böcker ur vartdera tidsspannet för att välja ut de 

tio böcker som skulle analyseras i denna studie. De bilderböcker som lottades fram framgår i 

analysavsnittet samt litteraturförteckningen.  

 

Bilderböckerna påträffades genom att först söka hos de lokala biblioteken som fanns till hands 

(Örbyhus bibliotek och Märsta bibliotek). Då fanns samtliga bilderböcker från 2005–2019 till hands 

men endast ett från 1965–1969 hade påträffats. Då breddades sökningen genom att använda 

barnboksinstitutets databas ELSA efter böcker utgivna under 1965–1979 tillsammans med ett filter 

för relevant läsålder och söktermer som “funktionshinder”. Det resulterade i ytterligare en 

bilderbok. Resten av böckerna påträffades genom att söka efter tidigare studier i databasen Diva 

som eventuellt behandlade bilderböcker från 1970-talet. Då påträffades Susanne Ankersens 

examensarbete “Bilderböcker för förskolans intresseområden: ett kommenterat urval” (1982) där 

Ankersen lyfter, kategoriserar och beskriver bilderböcker varav några utgivna under 1970-tal. De 

böcker som Ankersen lyfter och som för övrigt uppfyllde sökkriterierna valdes ut för denna studie.  

6.4 Analysmetod 

För att besvara denna studies första forskningsfråga ska denna kvalitativa innehållsanalys 

struktureras systematiskt genom att analysera bilderböckerna utifrån fyra punkter. Två punkter, 

“synvinkel och fokalisation” samt “persongestaltning”, är inspirerade av Maria Nikolajevas 

beskrivning av bilderbokens nyckelkomponenter i Bilderbokens pusselbitar (2000) samt två punkter, 

“motiv och tema” samt “samspel mellan bild och text”, är inspirerade av Lena Kårelands 
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beskrivning bilderböcker i boken Skönlitteratur för barn och unga - Historik, genrer, termer och analyser 

(2015). För att besvara denna studies andra forskningsfråga ska analyspunkten didaktisk reflektion 

behandlas. Med detta avses att analysera bilderbokens didaktiska potential i förhållande till skolans 

värdegrund och uppdrag. 

6.4.1 Synvinkel och fokalisation 

En aspekt som påverkar hur en läsare bemöter en berättelse är hur och vem som förmedlar 

berättelsen (jfr. Nikolajeva, 2000, s. 177). Detta ses som avgörande för vilket intryck studiens 

bilderböcker ger av människor med funktionsnedsättning samt hur bilderboken kan användas i 

undervisning om värdegrundsfrågor. Därmed är detta den inledande analyspunkten för denna 

studie. För att utveckla denna punkt kommer analysen ta stöd av begreppen synvinkel och 

fokalisation som förklaras vidare nedan.  

 

Synvinkel är ett begrepp för att beskriva berättarens, karaktärens och den implicita läsarens 

förmodade positioner gentemot varandra. Synvinkel kan delas upp i perceptionsvinkel, “[...] genom 

vems ögon ser vi händelserna [...]” (Nikolajeva, 2000, s. 177) och konceptionsvinkel, vilka 

ideologier och eller världsåskådningar som berättelsen utgår från. I text kan synvinkeln analyseras 

utifrån både perceptionsvinkel och konceptionsvinkel. När det kommer till bilder i en bilderbok så 

förmedlar de främst perceptionsvinkel då Nikolajeva menar på att bilder i sig inte direkt kan 

förmedla en ideologi. Ett sätt att analysera bilder utifrån perceptionsvinkel är att observera vilket 

perspektiv illustratören påtvingat läsaren, det vill säga från vilket perspektiv eller position ser vi på 

karaktärer och miljön i bilderna (Nikolajeva, 2000, s. 177). 

 

Utöver berättelses synvinkel påverkar även berättelsens berättarperspektiv hur en läsare får ta del 

av en berättelse och mer konkret vad för information som kan lyftas i berättelsen. Nikolajeva 

använder främst tre begrepp för att beskriva textens olika berättarperspektiv: icke-fokaliserad, 

externt fokaliserad och internt fokaliserad. Nikolajeva förklarar att en icke-fokaliserad text är ofta 

“allvetande” och “allnärvarande”, en externt fokaliserad text innebär att man följer en enda 

karaktärs perceptionsvinkel på ett objektivt eller dramatiskt sätt medans en internt fokaliserad text 

innebär att texten tar med en karaktärs tankar och känslor (Nikolajeva, 2000, ss. 177–179). 

6.4.2 Persongestaltning  

Vid arbete med värdegrundsfrågor och mer specifikt med funktionsnedsättning erbjuder 

bilderböcker persongestaltningar som kan konkretisera värdegrundsfrågor för elever genom 

möjlighet till identifikation (Jfr. Kåreland, 2016). En persongestaltning förutsätter att det finns en 
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berättare som kan framföra persongestaltningen (Nikolajeva, 2000, s. 139). Därav är 

persongestaltning analyspunkt två i denna studie trots att persongestalningen är central för att 

kunna besvara denna studies första forskningsfråga.  

 

För att analysera persongestaltning finns flera aspekter som kan vara av intresse. Först finns den 

yttre beskrivningen av utseende och gester samt den psykologiska beskrivningen av vilka inre 

egenskaper karaktären besitter. Vidare kan personer analyseras utifrån de handlingar och reaktioner 

som karaktären har. Karaktären kan dessutom förändras genom berättelsens gång och här ger 

dialogen en särskild inblick hos karaktären eftersom dialogen kan tolkas komma “direkt från” 

karaktären själv utan att filtreras genom berättaren. Berättelser kan gestalta flera karaktärer varav 

de alla har olika roller i berättelsen. Vissa är huvudkaraktärer medan andra är bikaraktärer varav 

bikaraktärer kan bidra med att fördjupa förståelsen för huvudkaraktären, skapa en kontrast till 

huvudkaraktären eller bidra med en trovärdig bakgrund till berättelsen. Trots att det är karaktärerna 

med funktionsnedsättning som är huvudfokuset för denna studie kan därför bikaraktärer, även dem 

utan funktionsnedsättning, säga något ytterligare om karaktärerna med funktionsnedsättning och 

därför kan komma att beskrivas i denna studies analys (Nikolajeva, 2000, ss. 139–146). 

6.4.3 Motiv och teman 

Motiv och tema är två begrepp som liknar varandra men som åsyftar olika saker. Kåreland beskriver 

motiv som "[...] vissa innehållselement eller berättarmönster som återkommer i en historia." 

(Kåreland, 2015, s. 122). Några typiska motiv i skönlitteratur för barn är exempelvis vänskap, 

kärlek, mobbning, resan, sökandet och vandringen. En berättelse kan ha flera motiv. 

 

Begreppet tema syftar däremot till en berättelses centrala budskap. Vilket tema en berättelse har är 

dock subjektivt. Olika läsare kan uppfatta olika budskap som mer eller mindre centrala i en 

berättelse. Kåreland exemplifierar begreppet genom att lyfta "kampen mot ondskan" som tema i 

Astrid Lindgrens Bröderna lejonhjärta men påpekar att andra menar på att berättelsens tema är 

döden och livet därefter (Kåreland, 2015, ss. 122–126). 

 

Motiv och tema är inte direkt anknutna till hur människor med funktionsnedsättning gestaltas i 

bilderböcker men det visar på vilket sammanhang människor med funktionsnedsättningar får 

utrymme att vistas inom. Vilka sammanhang lärare väljer att låta människor med 

funktionsnedsättning att visas inom influerar vilka normer som förmedlas kring människor med 

funktionsnedsättningar till eleverna (jfr. Björkman, 2010). Av denna anledning ses motiv och tema 

som relevanta aspekter för denna studie att behandla. 
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6.4.4 Samspel mellan bild och text  

Ytterligare en aspekt av bilderboken som behandlas i analysen är samspelet mellan bild och text. 

Kåreland betonar att dessa två symbolspråk samarbetar i en bilderbok för att förmedla en berättelse 

och därmed bör analys av bilderböcker ta hänsyn till sammanslagningen av bild och text. Denna 

helhet eller sammanslagning benämner Kåreland för ikonotext och har potentialen att uttrycka en 

särskild dimension i gränslandet av bild och text utöver vad dessa två symbolspråk uttalar var för 

sig (Kåreland, 2005, ss. 188–191). Syftet med att analysera ikonotexten i denna studie är därmed att 

inte överse normer och budskap som förmedlas i ikonotexten om människor med 

funktionsnedsättning. 

6.4.5 Didaktisk reflektion  

Denna del av analysen avser att finna svar till studiens andra forskningsfråga. Huruvida 

bilderböckerna kan tillämpas som undervisningsmaterial vid arbete med värdegrundsfrågor och på 

vilka sätt bilderböckerna kan tillämpas ska diskuteras utifrån föregående analyspunkter i förhållande 

till skolans värdegrund och uppdrag. 

6.5 Etiska överväganden 

Denna studie har eftersträvat god forskningsed genom att följa Vetenskapsrådets riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Denna studie har medvetet granskat och redovisat utgångspunkterna 

genom att i studien redovisa bakgrund och tidigare forskning. Vidare har studien eftersträvat god 

forskningsed genom att ha en tydlig struktur för analysen samt att studiens metod och resultat 

noggrant redovisats. Denna studie har inga kommersiella intressen, författarna är ej anknutna till 

de förlagen vars böcker som analyserats. Denna studie har haft särskild beaktning för författarna, 

illustratörerna samt individerna med funktionsnedsättning genom främst ordval. Studien har utgått 

från neutrala ordval i syftet att inte vara nedvärderande (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Ytterligare 

en forskningsetisk aspekt som beaktats är att tala sanning om sin forskning samt att inte medvetet 

plagiera andras arbeten eller presenterar resultat på ett oärligt sätt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 69). 

6.6 Reliabilitet och validitet  

Enligt Johan Alvehus (2019, s. 126) innebär god reliabilitet att en studie ska kunna reproduceras, 

med detta avses att forskare ska kunna återskapa studien genom att använda sig utav studiens 

metod och på så vis få samma resultat. Denna studie är en kvalitativ textanalys och därav är det 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2012, s. 30) lyfter av stor vikt. Enligt Bergström och Boréus 

så innefattar en textanalys alltid en subjektiv tolkning oavsett utformningen av textanalysen 
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(Bergström & Boréus, 2012, s. 30). Denna studie strävar efter god reliabilitet genom en utförligt 

beskriven metod. Detta resulterar i ett objektivt förhållningssätt genom att analysen utgår ifrån en 

systematisk metod samt att det resulterar i att studien går att reproducera.  

 

Enligt Martyn Denscombe uppnås god validitet av två faktorer, den första faktorn är huruvida en 

studie ställer lämpliga och relevanta frågor till datan. Den andra faktorn är huruvida resultatet är 

generaliserbart (Denscombe, 2018, ss. 387–388). Denna studie anses ha god validitet i avseendet 

att ställa lämpliga och relevanta frågor. Denna studie har en väl utformad bakgrund som ligger till 

grund för utformandet av studiens syfte som i sin tur är nära anknutna till forskningsfrågorna. 

Detta resulterar i att denna studies forskningsfrågor är väl förankrade i forskningsfältet. Däremot 

brister denna studies validitet i avseende med faktor två, att denna studies resultat ej är 

generaliserbara.  
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7. Analys 

7.1 Bilderböcker från år 1965–1979: 

7.2 Våran Tobias blir större (1977)  

Författare: Bo Svedberg  

Boken Våran Tobias blir större (1977) av Bo Svedberg handlar om hur Tobias familj delar med sig av 

hur Tobias har varit som liten, vilka smeknamn han har haft samt hur familjen har hjälpt Tobias 

på traven med sin utveckling. Berättelsen inleds däremot med en förklaring av vad som är “extra” 

med den snart tre-åriga pojken Tobias. Genom liknelser och bilder förklaras det att Tobias har en 

extra kromosom i sina celler vilket leder till att han har, det boken kallar för, en utvecklingsstörning. 

 

Berättelsen utgår från familjens perceptionsvinkel och är berättat genom en intern fokalisation. Att 

det är familjens perceptionsvinkel som boken utgår från framstår tydligt i texten där de nämns men 

även genom familjens egna ritningar och familjefoton. Familjens konceptionsvinkel framgår tydligt 

genom att de explicit uttrycker deras förhållningssätt till Tobias och hans funktionsnedsättning. De 

menar bland annat på att Tobias “[...] inte är “besvärligare” än andra barn. Men han behöver mer 

tid på sig att och varje steg i hans utveckling tar längre tid för honom.” (Svedberg, 1977, s. 7). 

Tobias framstår för övrigt som en nyfiken och driven karaktär som exempelvis gärna vill ta över 

och klara ätandet själv. Tobias framstår som en mycket uppskattad person av familjen, pedagogerna 

på hans förskola, av förskolevännerna och deras föräldrar. Bokens tema kan tolkas som just 

“Tobias är inte så olik andra barn” och motiven är bland andra Down syndrom, inkludering och 

familjerelationer. Ett talande citat för bokens övergripande budskap är:  

 

“Vad kan man öva då? Ja, vi tycker att man kan öva sådant som alla barn lär sig. Då blir det lättare 

för alla att vara tillsammans och förstå varandra. Utvecklingsstörda barn klarar sig då också mycket 

bättre ute bland andra. Och vet du vad det kan betyda? Jo, då kanske andra människor inte behöver 

vara så rädda för utvecklingsstörda som så många är.” (Svedberg, 1977, s. 11).  

 

Sammantaget kan en sympatisk och positiv syn till Tobias funktionsnedsättning utläsas från 

berättelsen där familjen explicit förklarar att Tobias inte heller bör öva på saker alldeles för mycket 

men med extra stöd är en fullt kapabel människa. Trots den positiva framställningen från familjen 

av Tobias är den inte helt problemfri. En bieffekt som uppstår av att berättelsens synvinkel är 

familjens är att personen med funktionsnedsättningen inte får utrymme att berätta om det hen själv 

anser är viktigt att berätta. Detta kan däremot förbises i just detta fall eftersom Tobias endast snart 
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är tre år men lärare bör se upp med att låta andra föra talan åt människor med funktionsnedsättning. 

Denna berättelse ger däremot utrymme att identifiera sig med de anhöriga och få ta del av just 

deras sympatiska syn på Tobias som person och hans utveckling. Familjens ritningar 

verklighetsförankrar berättelsen på ett sätt som bjuder in läsaren personligen. På flera sätt är därför 

boken Våran Tobias blir större (Svedberg, 1977) olik de exempel som Angerd Eilard lyfter i sin 

avhandling Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007 

(2008). Dels skapar boken en närmre relation med läsaren genom exempelvis de personliga bilderna 

än de böcker Eilard lyfter som endast skapar en relation genom en personintroduktion av namn 

och ålder. Vidare har visserligen boken Våran Tobias blir större (Svedberg, 1977) ett fokus på Tobias 

funktionsnedsättning men resultatet undviker att bli stigmatiserande, till skillnad från exempel som 

Eilard lyfter, genom att läsaren ständigt påminns om hur lika Tobias är andra barn. Det finns 

dessutom ingen “stackars hen”-ton som Eilard observerar i sitt empiriska material. 

 

Det boken Våran Tobias blir större (Svedberg, 1977) främst anses kan bidra med i undervisning om 

skolans värdegrund är det att Tobias har en funktionsnedsättning som inte är av den vanligaste 

sorten som syns i dagens bilderböcker enligt internationella studier (jfr Emmerson & Brenna, 2015; 

Koss, 2015). Tobias bidrar med andra ord till en variation av gestaltning i bilderböcker. Vidare kan 

därför denna gestaltning bidra med det Lindsey Cameron och Adam Rutland benämner som 

“extended contact”, att få erfarenhet av människor med funktionsnedsättning utan att träffa dem i 

person, och på det viset minska fördomar (Cameron & Rutland, 2006). Ett alternativt arbetssätt är 

det Cindy Lok kallar för “Bibliotherapy” som avser att skapa förståelse för andra genom 

skönlitteratur (Lok, 2009). 

7.3 Vem förstår oss (1977)  

Författare: Thomas Bergman  

Boken Vem förstår oss (1977) av Thomas Bergman handlar om de två flickorna Anna-Karin och Åsa 

som båda två har en form av funktionsnedsättning. I boken får läsaren följa Anna-Karin och Åsa i 

deras vardagliga liv i allt från deras besök hos sjukgymnasten till en vanlig dag på lekis.  

 
I boken Vem förstår oss (1977) av Thomas Bergman anses perceptionsvinkeln utgå från de två 

flickorna Anna-Karin och Åsa. Anna-Karin är sju år gammal och Åsa är sex år gammal. Det som 

de har gemensamt är att de båda två har en funktionsnedsättning eller som de i boken benämner 

utvecklingsstörning. I texten beskrivs inte flickorna utifrån utseende utan textens persongestaltning 

fokuserar på flickornas individuella behov, känslor och intressen. Exempelvis framkommer det att 

ämnet kompisar är känsligt för Åsa då det i boken antyds att Åsa tänker “Alla barn vill betyda något 
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för någon och det vill Åsa också.” (Bergman, 1977, s. 58). I en annan del av flickornas 

persongestaltning framkommer det en kontrast som uppstår mellan Åsa och Anna-Karin och 

berättelsens bipersoner. Kontrasten förekommer i form av att Anna-Karin och Åsa ständigt i 

boken hamnar i jämförelse med “vanliga barn”. Två utmärkande exempel är för det första när Åsa 

ska leka “hunden och benet” och de andra barnen leker leken men för Åsa tar det tid innan hon 

kommer in i leken och då är leken egentligen slut för de “vanliga barnen” som resulterar i att Åsa 

hamnar utanför (Ibid., s. 56). För det andra så är det när Mikael fyller år och Åsa försöker blåsa ut 

ljusen på Mikaels tårta. Det framkommer som att Åsa inte vet om att det är den som vars födelsedag 

det är som ska blåsa ut ljusen på tårtan och det resulterar i att vi anser att Åsa framställs som 

annorlunda i jämförelse med “vanliga barn”, som vet om hur de ska förhålla sig till den här 

situationen (Ibid., s. 69). Exemplen som förekommer ovan antyder en negativ inställning till 

flickornas förmågor varav den negativa tonen förstärks ytterligare genom berättelsens synvinkel 

och berättarperspektiv. Ett exempel som förekommer redan på första sidan i boken är: “Man har 

svårare att uppfatta och förstå och att lära sig krypa, gå och tala.” (Bergman, 1977, s. 6) som syftar 

till Åsa och Anna-Karins funktionsnedsättning. Den negativa tonen förstärks genom den interna 

fokalisationens fokus på de negativa aspekterna av flickornas funktionsnedsättning. Tillsammans 

med en närbild av Anna-Karin uttrycks det att det ofta kan bli jobbigt för henne och att hon då 

suger på tungan (Ibid., s. 22). Boken Vem förstår oss (1977) av Thomas Bergman innehåller flertalet 

bilder, de bilder som förekommer är fotografier och de föreställer främst Anna-Karin och Åsa. 

Bilderna skildrar för sig en relativt positiv ton gentemot Anna-Karin och Åsa. På exempelvis sida 

nio så ser man en bild på Åsa där hon blir buren i sin mammas famn. Bilden förmedlar en Åsa och 

mamma som ser glada ut och ler. I texten däremot så står det att Åsas mamma försökte få kontakt 

med Åsa under två års tid men att Åsa inte ville ha kontakt med hennes mamma under denna 

period i livet. Vi tolkar att texten underförstått förmedlar att Åsas mamma upplevde denna period 

som påfrestande medan den negativa tonen är något som däremot inte framkommer utifrån enbart 

bilden utan framgår i ikonotexten (Bergman, 1977, ss. 8–9). Vi upplever att det teman som 

förekommer i berättelsen är “funktionsnedsättning”, specifikt Åsas och Anna-Karins 

funktionsnedsättning. Ett motiv som förekommer i boken är utanförskap.  

 

Boken Vem förstår oss (1977) av Thomas Bergman är en tidstypisk bilderbok i det avseendet att den 

förmedlar ett socialrealistiskt barnporträtt med allvarsam och emotionell ton. Dessutom inleds 

berättelsen med en introduktion till berättelsens karaktärer (namn, ålder och funktionsnedsättning) 

som också är tidstypiskt enligt Eilards (2008) studieresultat. Vidare bygger Vem förstår oss (Bergman, 

1977) på ett tidstypiskt fokus på olikheter. Boken Vem förstår oss (Bergman, 1977) ses sammantaget 
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som en bok där fokuset på olikheter är för stort och har därmed en stigmatiserande effekt och inte 

en positiv gestaltning av människor med funktionsnedsättning. Det som däremot kan lyftas som 

särskiljer denna bok från andra exempel i Eilards studie är att Åsa och Anna-Karins 

funktionsnedsättning är av annan typ än de karaktärerna med synnedsättning eller rullstolsburna 

karaktärer. Sett utifrån den typiska gestaltningen av funktionsnedsättning idag enligt Jean 

Emmerson & Beverley Brennas (2015) samt Melanie D. Koss (2015) studier kan denna bok från 

1977 vara en särskild tillgång i dagens undervisning.  

 

Dagens undervisning utgår från att främja allas lika värde, likt den utbildningspolitik som uppstod 

under 1970-talet, och boken Vem förstår oss (Bergman, 1977) har potential att vara ett undervisnings 

underlag. Det bör däremot påpekas det Eilard tar upp i sin didaktiska reflektion att den ideala 

boken förmodligen inte finns utan det viktiga är att ha en variation i sin gestaltning. Utifrån ett 

normkritiskt perspektiv är huvudsaken att elever får möjlighet att bearbeta och ifrågasätta de 

normer som texten förmedlar varav tidigare studier har visat på att en textbearbetning tillsammans 

med andra är mest givande (jfr. Schmidt, 2013; Cameron & Rutland, 2006; Lok, 2009). I den 

normkritiska pedagogiken anses det vara av stor vikt att både elev och lärare i sitt normkritiska 

arbete ställer sig frågor som exempelvis: “Vilka normer förmedlar jag?”, “Hur vill jag det ska vara 

och hur kommer jag dit?”, “Vad blir norm nu?”, “Vad har vi tagit för givet?” samt “Vad har vi 

uteslutit?” (Bromseth, 2010, s. 41; Rosén, 2010, s. 72). Detta för att det inom den normkritiska 

pedagogiken inte handlar om att avskaffa normer utan det handlar om att ifrågasätta de normer 

som förekommer för att bredda normen så att den inkluderar allt fler individer (Björkman, 2010, 

ss. 156–157). I boken Vem förstår oss (Bergman, 1977) så framställs normen som “vanliga barn” som 

inte har någon form av funktionsnedsättning som resulterar i att barn med funktionsnedsättning 

blir icke-normen, i detta fall Anna-Karin och Åsa. Denna bok anser vi är ett bra exempel att 

använda sig utav i undervisningen för att genom till exempel textsamtal ifrågasätta normer om 

funktionsnedsättning. Elever ges då möjlighet att reflektera över sin roll i skapandet och 

återskapandet av normer samt hur de förhåller sig till skolans värdegrundsarbete.  

7.4 Ramsor och tramsor om Bill och Bolla (1978) 

Författare: Gunilla Bergström  

Boken Ramsor och tramsor om Bill och bolla (1978) av Gunilla Bergström handlar om flickan Bolla som 

inte lärde sig att prata eller socialisera med andra på samma sätt som andra barn gör. Hennes familj 

blir ledsna och oroliga men i slutet inser de att Bolla själv är glad och därför kan de också vara 

glada.  
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Berättelsen om Bolla berättas utifrån storebror Bills perceptionsvinkel. Detta uttrycks inte explicit 

men berättaren har ett återkommande fokus på Bill och förklarar exempelvis att “Fast BILL tyckte 

mest att hon var ynklig och ny. Det mesta han märkte var skrik och gny.” (Bergström, 1978, s. 9) 

när Bolla kom hem för första gången. Berättelsen har däremot inte ett totalt fokus på Bill. 

Berättelsen utgår från en extern fokalisation och berättar om hela familjen, inklusive Bolla. 

Konceptionsvinkeln som snabbt framträder är att Bollas oförmåga att interagera med hennes familj 

är mycket oroväckande. Detta framträder i texten där upprepningar om hur sorgligt det är att Bolla 

aldrig kommer att bli som dem själva på sida 26 och även i bilderna genom ledsna karaktärer och 

dovare färgskala. Intrycket av oro eller oreda förstärks ytterligare genom hur texten är placerad på 

sidorna. Texten ligger ofta inte i prydliga stycken där läsaren kan följa texten från vänster till höger 

utan oftare är den strukturerade i textbitar som är placerade mer utspritt. Detta förändras däremot 

i slutet av berättelsen då Bill inser att Bolla är lycklig precis som hon är. Familjen är i slutendan 

nöjd men det berättelsen däremot avslutas med är citatet “Om detta va lessamt eller nån lycka? Välj 

själv vad du ska tycka!” (Bergström, 1978, s. 32). Berättelsen uppmanar alltså läsaren att själv ta 

ställning kring Bollas situation och är en självklar ingång för diskussion i en undervisningssituation. 

Bolla blir på det viset föremål för diskussion där Bollas karaktär symboliserar människor med 

funktionsnedsättning. Trots att Bolla är huvudfokus i berättelsen är Bolla en passiv karaktär som 

jämt är nöjd. Berättelsen ger alltså mycket lite insikt i hur en människa med funktionsnedsättning 

kan vara utan det trycks mer eller mindre endast på att Bolla är olik andra. Det boken däremot 

bidrar med är hur anhöriga kan förhålla sig till funktionsnedsättning. Bokens tema kan därmed 

tolkas vara olikheter varav några motiv är “att växa upp” och familj.  

 

En utmärkande egenskap för denna bok är den lekfullhet den kan erbjuda i en 

undervisningssituation. Boken Ramsor och tramsor om Bill och bolla (Bergström, 1978) kan potentiellt 

bjuda in till en stund av lustfylld läsning även tillsammans med elever i yngre åldrar. Boken skiljer 

sig från det tidstypiska socialrealistiska barnporträttet från 1970-talet (Jfr. Eilard, 2008). Gunilla 

Bergström målar en talande bild om känslor och vad som kan hända rent praktiskt hemma om man 

får ett yngre syskon med funktionsnedsättning och hur ens uppfattning av norm kan komma att 

förändras. Det lärare kan ta tillvara på är det tydliga normbrottet kring funktionsnedsättning som 

uppstår i familjen. Att ta tillvara på detta normbrott ligger i linje med den normkritiska 

pedagogikens strävan att synliggöra och förhålla sig kritiskt till normer. Berättelsen om Bill och 

Bolla kan därför ses som en lättare ingång till diskussioner om normkritik eftersom berättelsen 

redan förser läsaren med en synliggjord norm. Det som däremot kan försvåra en gemensam 

textbearbetning är att Bollas funktionsnedsättning inte får ett namn samt att elever kan tolka att 
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Bolla bara inte vill prata med andra. Texten förser läsaren med en förklaring av Bolla genom en 

psykolog som uttrycker “Bolla är sin egen sort. Hon är ett barn som tänker kort.” (Bergström, 

1978, s. 24) och dessförinnan letar läkare efter en sjukdom som orsakade hennes tystnad. För unga 

elever som inte har tidigare erfarenheter av människor med funktionsnedsättning kan det bli svårt 

att förstå varför Bolla egentligen är tyst och kan potentiellt tolka det som att Bolla bara inte vill 

prata med andra. Cameron och Rutlands studie (2006, ss. 469-488) visade just på att böcker där 

funktionsnedsättning framgick tydligt var de böcker som hade störst effekt på att minska fördomar 

hos elever. Just denna bok riskerar att lämna elever med en motsatt effekt då ett så stort fokus läggs 

på hur synd det är om familjen att Bolla inte pratar.  

7.5 Pojken Per (1978)  

Författare: Rigmor Lindborg-Sylvest  

Boken handlar om pojken Per som numera är vuxen och morfar till Janne. Boken börjar med att 

Janne vill veta hur hans morfar hade det när han växte upp, då han vet att hans morfar föddes med 

en funktionsnedsättning. I boken speglas Pers liv samt hans funktionsnedsättning under en 

sommar i hans barndom.  

 
Boken Pojken Per (1978) av Rigmor Lindborg-Sylvest utgår ifrån Pers perceptionsvinkel. Det 

innebär att berättelsen skildras utifrån hur Per ser på saker. Per är till en början vuxen i berättelsen 

och förekommer i ett sammanhang med hans barnbarn Janne. Janne vet om att hans morfar har 

en funktionsnedsättning och att det är något som hans morfar föddes med. Janne vill dock veta 

hur hans morfars barndom var. Detta leder till att Per börjar berätta om en sommar under hans 

barndom för hans barnbarn Janne. I boken Pojken Per (Lindborg-Sylvest, 1978) framgår det tydligt 

att berättelsen utgår ifrån Per själv och detta resulterar i att boken har en intern fokalisation. Tidigt 

i boken får läsaren reda på att Per har en funktionsnedsättning då hans barnbarn Janne påminner 

hans morfar om att han vet om det:  

 

“Jag vet att du är spastiker för att du var stor när du föddes så att du gick lite sönder i ditt 

huvud. Det är därför du går så där kul. Och så är det några som inte alltid kan förstå vad du 

säger, när du pratar.” (Lindborg-Sylvest, 1978, s. 5).  

 

Janne förklarar varför hans morfar är som han är utifrån att han är “sönder”. Att använda begreppet 

“sönder” kan antyda att Janne har en något negativ inställning till morfars funktionsnedsättning 

eftersom “att vara sönder” är något negativt. Ett annat scenario i boken som syftar till Pers 

funktionsnedsättning som något negativt är när Per och hans bror badade. “Jag och min store bror 



 

 34 

badade. Vi kröp bredvid varann ut i det grunda vattnet. Han kunde simma. Det kunde inte jag.” 

(Lindborg-Sylvest, 1978, s. 5). Scenariot handlar om att Per på grund av sin funktionsnedsättning 

inte kan simma som sin storebror som inte har en funktionsnedsättning. Detta kan läsaren tolka 

som att det är ett problem att ha en funktionsnedsättning. I sådana scenarion kan det lätt resultera 

i läsaren ser Per som ett “offer”. Detta “stackars hen”-fenomen observerar även Angerd Eilard i 

sin avhandling “Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans 

läseböcker 1962–2007” och påpekar att det medför en risk för att representationen av människor 

med funktionsnedsättningar leder till ett stigmatiserande (Eilard, 2008, ss. 158–164, 427). Under 

berättelsens gång förändras hur Pers funktionsnedsättning gestaltas. Efter ögonblick av 

normalisering av Pers funktionsnedsättning gestaltas inte Pers funktionsnedsättning längre som ett 

problem. Ett lättsamt tillfälle av normalisering är när en bekant till Per, Olle, möter Per när han är 

berusad: “Hejsan, hickade han. Det är inte så lätt att styra benen! Inte sant Per? Det vet du med!” 

(Lindborg-Sylvest, 1978, s. 12). Olle tonar ner hans funktionsnedsättning genom att påvisa att även 

individer utan funktionsnedsättning kan uppleva det som svårt att styra benen. På så vis framställer 

inte Olle Pers funktionsnedsättning som något han bör definieras av. Olle syftar till att Per inte 

“är” hans funktionsnedsättning utan att han främst “är” individen Per. Vid ett senare tillfälle i 

boken normaliserar Olle återigen Pers funktionsnedsättning:  

 

“Eva pekade på mig och sa till Olle:  

Han, där, heter Per! Han stammar. Och när han inte kan säga vad han vill säga, så säger han 

bara: Öh! Olle kliade sig i nacken.  Jaha, sa han. Jojomän, det är sant de! Det är det!” 

(Lindborg-Sylvest, 1978, s. 16).  

 

I detta scenario när Eva försöker påvisa att Per är avvikande från normen då han stammar, så ger 

inte Olle Eva någon bekräftelse på att han anser att Eva har rätt och att Per är avvikande i 

förhållande till normen. På så sätt normaliserar Olle återigen Pers funktionsnedsättning. Däremot 

kan Evas försök att påpeka Pers olikhet vara något som elever kan själva känna igen att de har gjort 

i verkligheten. Alternativt kan Eva vara en biperson som lyfter tankar som elever själva har. Oavsett 

bistår Evas karaktär med någon som elever potentiellt kan identifiera sig med och kan därför vara 

en lämplig ingång för diskussion om texten. Ett förslag på arbetssätt kan då vara det som 

presenteras i Cindy Loks studie “Book Therapy: The power of Picture Books” om “bibliotherapy” 

för att motverka mobbning och trakasserier av människor som står utanför normen. I boken Pojken 

Per (Lindborg-Sylvest, 1978) framkommer det att Pers familj inte ser på Pers funktionsnedsättning 

som ett “problem” utan de ser Per som en individ som har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar som individ oavsett hans funktionsnedsättning.  
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“- Nu har jag berättat en historia om en pojke som hette Per. Han bodde en sommar i en 

stuga vid havet. Solen sken nästan varje dag. På kort tid lärde han en massa. När han skulle 

flytta till stan igen, kunde han gå själv. Han kunde också äta själv. Det var inte så dumt det. 

Och när Per kom till stan, skulle han lära sig att tala bättre. En del spastiker lär sig aldrig att 

gå. Några lär sig aldrig att äta själva. Men alla barn är ju olika. Det är ju inte så konstigt. Så 

jag har bara berättat om en Pojke som hette Per.” (Lindborg-Sylvest, 1978, s. 42).  

 

Det citatet ovan talar för är att konceptionsvinkel är att alla är vi olika och alla har vi olika 

förutsättningar i livet men trots detta så ska vi inte behöva bli definierade av våra förutsättningar. 

Av denna orsak tolkar vi temat i boken främst som personlig utveckling och inte som 

funktionsnedsättning, även om berättelsen handlar mycket om Pers funktionsnedsättning. Sedan 

förekommer det även motiv i boken som till exempel vänskap och familjerelationer. Bilderna i 

boken Pojken Per (Lindborg-Sylvest, 1978) består av tecknade bilder utan färg. Att bilderna är 

svartvita kan tolkas som att de är “livlösa” av läsaren men bilderna i denna bok upplever vi inte är 

“livlösa” utan bilderna förmedlar en sann bild av historien i förhållande till texten. Bildernas 

“livlöshet” ger läsaren större utrymme till att identifiera sig med berättelsen. Då bilderna inte är allt 

för specifika och kan omfamna en allt större grupp individer. Bildernas “livlöshet” ger även läsaren 

större möjlighet att utforska sin fantasi i förhållande till berättelsen.  

 

Lindsey Cameron och Adam Rutland (2006, ss. 469-488) kom i sin studie “Extended Contact 

through Story Reading in School: Reducing Children’s Prejudice toward the Disabled” fram till att 

det var mest gynnsamt att använda sig utav böcker där funktionsnedsättningen betonas, för att 

minska fördomar mot människor med funktionsnedsättning. I boken Pojken Per (Lindborg-Sylvest, 

1978) upplever vi att Per samt bipersoner i boken försöker normalisera Pers funktionsnedsättning 

i stället för att betona den. Detta kan diskuteras om boken Pojken Per (Lindborg-Sylvest, 1978) av 

denna orsak är ett lämpligt undervisningsmaterial för att jobbar med värdegrundsfrågor i 

förhållande till Cameron och Rutlands studie (2006, ss. 469-488). 

7.6 Maria kan inte gå (1978)  

Författare: Jan Lundberg 

Boken Maria kan inte gå (1978) av Jan Lundberg handlar om Maria som är rullstolsburen. Berättelsen 

tar läsaren genom Marias vardag där hon får hjälp av både personer i hennes omgivning och av 

andra redskap för att exempelvis ta sig upp ur sängen och ta sig runt under skoltid.  
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Boken Maria kan inte gå (1978) av Jan Lundberg utgår från Marias perceptionsvinkel. Denna 

perceptionsvinkel upplevs dock som relativt svag. De scenarion som förekommer i boken kretsar 

kring Maria men läsaren får inte reda på så mycket gällande Maria eller hur Maria känner i dessa 

scenarion. Berättelsen utgår från en extern fokalisation som innebär att berättaren känner till vad 

Maria gör och känner men med detta i åtanke i förhållande till boken så verkar det inte som att 

Maria uttrycker sina känslor så mycket. I berättelsen så förekommer det enbart enstaka scenarion 

där Marias känslor uttrycks. Ett exempel på detta är: “Maria tycker att det är besvärligt att tvätta 

sig. Men hon vet att det är nödvändigt och hon vill gärna kunna tvätta sig själv.” (Lundberg, 1978, 

s. 6). Det upplevs som att konceptionsvinkeln i boken är att samhället ska anpassa sig till individer 

med funktionsnedsättning och inte tvärtom. Detta då det i boken förekommer flertalet scenarion 

där samhället i form av till exempel skolan gör anpassningar i miljön för att Maria ska kunna leva 

ett liv i rullstol så snarlikt det går en individ som inte sitter i rullstol. Det vi upplever att boken vill 

förmedla med detta är att alla människor är olika och har olika behov men deras värde är detsamma. 

Ett scenario i boken är när Marias skolkamrater vill prova att åka hennes rullstol, då de tycker att 

det ser kul ut (Lundberg, 1978, s. 15). Detta visar på att Marias skolkamrater har en positiv 

inställning till funktionsnedsättning. De behandlar inte Maria annorlunda för att hon har en 

funktionsnedsättning och sitter i rullstol. Ett annat exempel på att Maria inte behandlas annorlunda 

för att hon har en funktionsnedsättning, är när Maria tillsammans med sina skolkamrater kastar 

boll på rasten (Lundberg, 1978, s. 16). Maria själv låter sig inte begränsas av sin 

funktionsnedsättning, utan hon drömmer om att ta sig fram i skogen över stockar och stenar i sin 

nya rullstol som hon själv kommer att ha uppfunnit (Lundberg, 1978, s. 23). Temat i boken tolkar 

vi som att det är “rullstolsburen men inte handikappad”. Ett citat som talar för detta är: “Idag får 

jag Maria köra en bil som man “trampar” med händerna. Hon tycker att det är jätteroligt.” 

(Lundberg, 1978, s. 20). Vi tolkar detta citat som att Maria inte alltid kan göra saker på samma sätt 

som individer utan funktionsnedsättning men med anpassningar så kan Maria göra samma sak fast 

på sitt sätt. Därför anser vi att temat handlar om de möjligheter Maria har som rullstolsburen efter 

anpassningar och inte att hon är “handikappad” som ofta upplevs som något negativt och som 

något som begränsar individens möjligheter i livet. Inkludering, vänskap och familjerelationer är 

motiv som förekommer i boken Maria kan inte gå (Lundberg, 1978). Ett exempel på motiven 

inkludering och vänskap är på rasterna då Maria är ute med sina vänner och kastar boll. Hennes 

vänner exkluderar inte Maria på grund av hennes funktionsnedsättning (Lundberg, 1978, s. 16). 

Bilderna i boken Maria kan inte gå (1978) är färgglada och detaljerade. Bilderna i boken ger läsaren 

mycket förhandsinformation om berättelsen innan läsaren har läst texten. Till exempel så ser 

läsaren på sida sex att en flicka sitter på en stol med fotstöd och hjul när hon tvättar sig. Det kan 
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vi första anblick tolkas som att det är en rullstol flickan sitter i men vid vidare granskning så avfärdas 

denna tanke då stolen saknar handtag i bak som en rullstol ofta har. Detta kan tolkas som att det 

är Maria och att hon har en form av hygienstol i stället för sin rullstol när hon ska tvätta sig. 

Tillsammans med texten förstärks berättelsen ytterligare då vi får reda på att Maria behöver sitta i 

en stol när hon tvättar sig för att hon inte kan stå på sina ben utan stöd (Lundberg, 1978, s. 6). I 

denna bok så upplever vi inte att ikonotexten uttrycker något utöver vad bild och text förmedlar.  

  

I Lindsey Cameron och Adam Rutlands studie framkom det att skönlitteratur kan användas som 

ett undervisningsmaterial för att minska fördomar gentemot individer med funktionsnedsättning. 

Resultatet från denna studie var att barnböcker där funktionsnedsättning betonades resulterade i 

att barns fördomar gentemot individer med funktionsnedsättning minskade (Cameron & Rutland, 

2006, ss. 469-488) varav boken Maria kan inte gå (Lundberg, 1978) är en bok där Marias 

funktionsnedsättning betonas. Vidare ges läsaren en trovärdig gestaltning av karaktären Maria och 

hennes vardag. Detta är också aspekter av texter som på ett tydligt sätt ökar empatin för människor 

med funktionsnedsättning genom arbetsmetoden “bibliotherapy” (Jfr. Lok, 2009). Boken Maria 

kan inte gå (Lundberg, 1978) är av aspekter som dessa ett bra alternativ för läraren att använda sig 

utav i värdegrundsarbetet i skolan utifrån vad tidigare forskning påvisar. Däremot är Marias 

funktionsnedsättning av fysisk form och är då den vanligaste formen av funktionsnedsättning som 

gestaltas i bilderböcker, sett i tidigare forskning (Jfr. Eilard, 2008; Emmerson & Brenna, 2015; 

Koss, 2015).  

7.7 Bilderböcker från år 2005–2019: 

7.8 Passa bollen (2007) 

Författare: Kerstin Frii 

Boken Passa bollen (2007) av Kerstin Frii handlar om Mikael som är målvakt i fotbollslaget 

Nybygget. Nybygget är ett fotbollslag för individer med funktionsnedsättning. Mikael och hans lag 

Nybygget ska spela SM för individer med funktionsnedsättning. I boken får man följa Mikael och 

hans lag Nybyggets resa under SM.  

 

Berättelsen utgår från Mikaels perceptionsvinkel och är berättat med en extern fokalisation. Detta 

görs tydligt redan från start med karaktärsintroduktionen “Mikael älskar att spela fotboll. Nu ska 

han iväg och träna med sitt fotbollslag.” (Frii, 2007, s. 6). Den konceptionsvinkel som utläses är att 

Mikael, en människa med funktionsnedsättning, spelar fotboll som människor utan 
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funktionsnedsättning. Detta möjliggörs med hjälp av ett särskilt fotbollslag och ett särskilt 

mästerskap för människor med funktionsnedsättning.  

 

Mikaels persongestaltning är överlag tunn. Bilderna består av fotografier som föreställer Mikael och 

därigenom ges en utförlig yttre persongestaltning. Texten förklarar explicit att Mikael älskar fotboll 

men flera andra detaljer om Mikael uttrycks underförstått. Exempelvis uttrycks inte Mikaels 

funktionsnedsättning explicit men genom att han spelar i ett mästerskap för människor med 

funktionsnedsättning är det underförstått att han har en funktionsnedsättning. Mikael gestaltas 

också som en person som gillar att vara fysiskt aktiv, bryr sig mycket om hur laget presterar i 

mästerskapet och är en person som är kapabel att vara social med andra . Mikael har trots en tunn 

persongestaltningen en liten karaktärsutveckling under berättelsens gång. Utvecklingen sker när 

Mikael går från att vara besviken på att laget inte vann till att sedan bli glad över att de hade gjort 

sitt bästa och att vinna inte är allt. Denna förändring sker efter att lagkamraten Martin stöttar 

honom när Mikael blev nedstämd. Bokens tema kan tolkas kretsa kring frågan “vad innebär det att 

lyckas?” när berättelsens höjdpunkt är just vändningen i att Mikael får känna sig stolt över sin 

prestation trots att det inte gick så bra som han hade hoppats. Utifrån berättelsens indirekta sätt att 

behandla Mikaels funktionsnedsättning och den övriga persongestaltningen kan vi utläsa att bokens 

tema är kamratskap. Bokens motiv är fotbollsmästerskap, kamratskap och personlig utveckling.  

 

Boken Passa bollen (Frii, 2007) är sammantaget en kort berättelse utan mycket utsmyckningar i text 

eller bild. En anmärkningsvärd detalj för boken i förhållande till de andra bilderböckerna från år 

2005-2019 är att den har just fotografier som bilder. Detta är annars ett typiskt drag hos de 

socialrealistiska böcker som skrevs under 1970-talet (jfr. Eilard, 2008). Utifrån detta kan denna bok 

närmare jämföras med böcker från förr och kan bidra med just en socialrealistisk berättelse av en 

människa med funktionsnedsättning i dagens undervisning. Den avskalade stilen i Passa bollen (Frii, 

2007) skapar få tillfällen för läsaren att leva sig in i Mikaels perspektiv. Däremot kretsar berättelsen 

kring fotboll vilket möjligen väcker ett visst engagemang hos elever som tycker om fotboll. Boken 

ses utifrån denna analys inte som ett lämpligt diskussionsunderlag i syfte att undervisa om skolans 

värdegrund. Det boken däremot kan bidra med är att lyfta berättelser i klassrummet med en ökad 

variation av representation, så som Angerd Eilard lyfter i sin didaktiska analys av sitt empiriska 

material (Eilard, 2008, ss. 433-434). Utöver Eilards diskussion kan man jämföra läsning av boken, 

utan vidare diskussion, med en mer omfattande strävan att inte falla för att endast visa upp 

karaktärer som är “normfungerande” i klassrummet enligt normkritisk pedagogikens ideal (Jfr. 

Bromseth, 2010, s. 41).  
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7.9 Vad har du i örat Kajsa? (2007) 

Författare: Katrin Svensson 

Boken Vad har du i örat Kajsa? (2007) av Katrin Svensson handlar om när pojken Frans lär känna 

flickan Kajsa och får lära sig om hennes hörselnedsättning, om hennes hörapparater och hennes 

vardag. I berättelsen följer man Kajsa och Frans genom olika situationer anknutna till 

hörselnedsättning varav man möter en audionom som hjälper Kajsa göra nya insatser samt pojken 

Ville som har en annan sorts hörapparat än Kajsas.  

 

I boken Vad har du i örat Kajsa (Svensson, 2007) inleds berättelsen med att läsaren får möta Kajsa. 

Kajsa är född med en hörselskada som är en form av funktionsnedsättning. I boken får läsaren 

även möta Frans som är Kajsas bästa vän. Frans kommer även han spela en stor roll i berättelsen 

om Kajsa och hennes hörselskada. I boken så får man följa berättelsen utifrån Kajsas 

perceptionsvinkel samt en extern fokalisation. Det innebär att berättaren i boken berättar 

berättelsen utifrån Kajsas perspektiv och förmedlar Kajsas känslor. I boken Vad har du i örat Kajsa? 

(Svensson, 2007) så gestaltas Kajsa positivt i förhållande till sin funktionsnedsättning. Ett exempel 

på detta är:  

 

“- Kan du se vad jag säger nu? undrar Kajsa och mimar ett ord.  

Frans skakar på huvudet.   

Jag sa ELEFANT säger Kajsa.  

Vad säger jag nu då? säger Frans och mimar KROKODIL.  

KROKODIL säger Kajsa.  

Va? Hur kan du veta det? undrar Frans. 

Jag såg på dina läppar vad du sa! säger Kajsa.  

Det tycker Frans är jättebra.  

Då kan jag mima till dig om det är hemligt, som ingen annan får veta!” (Svensson, 2007, s. 

10). 

 

I citatet ovan framkommer det hur Kajsas bästa vän Frans ser på Kajsas egenskap att kunna läsa 

läppar, han tycker det är jättebra för då kan de prata med varandra utan att andra förstår. Orsaken 

till att Kajsa läser läppar är på grund av att hon ska kunna förstå vad andra människor säger, med 

tanke på att hon har en hörselskada och inte kan höra vad de säger men på så vis kan hon förstå 

vad de säger utifrån att läsa deras läppar i stället. I scenariot ovan så är Frans positiv till Kajsas 

egenskap och med tanke på att egenskapen att läsa läppar beror på hennes hörselskada så anser vi 

att innebär att Frans indirekt är positivt inställd till Kajsas funktionsnedsättning. Ett annat scenario 
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där Frans upplevs vara positivt inställd till Kajsas funktionsnedsättning är när Kajsa en dag är ledsen 

för att hon har tappat bort en av sina hörapparater. I detta scenario hjälper Frans Kajsa att leta 

efter hennes försvunna hörapparat. Vi upplever att Frans väljer att hjälpa Kajsa då de är vänner 

och han bryr sig om henne samt att han vet hur viktig Kajsas hörapparat är för henne. Ett annat 

scenario i boken Vad har du i örat Kajsa (Svensson, 2007) där andra individer förhåller sig positivt 

till Kajsas funktionsnedsättning är i skolan, där läraren har ett hjälpmedel i form av en mikrofon 

för att Kajsa ska höra vad hon säger. Detta visar på att Kajsas lärare anser att Kajsa ska ha samma 

förutsättningar som alla andra i skolan oavsett hennes funktionsnedsättning (Svensson, 2007, s. 

28). Vid ett tillfälle i boken erbjuder Frans Kajsa lite öronvax då han tror att Kajsas hörselskada 

beror på att hon har för lite öronvax. Detta beror på att Frans i skolan har fått lära sig att öronvax 

är bra för örat, då öronvax är ett tecken på att örat mår bra. Detta visar återigen på Frans positiva 

inställning till Kajsa och hennes funktionsnedsättning. Han visar på att han bryr sig om Kajsa som 

människa och trots att det kan tolkas som att Frans erbjuder sitt öronvax för att Kajsas hörselskada 

ska försvinna så tolkar vi inte det som att Frans ser på Kajsas funktionsnedsättning som ett 

problem. Utan Frans handlingar upplever vi enbart  handla om att han vill vara snäll mot sin vän, 

Kajsa (Svensson, 2007, s. 37). Det finns ett scenario i slutet av boken där Kajsas mamma ropar på 

henne att hon ska städa sitt rum men Kajsas mamma får inget svar. Då går hon in till Kajsa och 

ställer sig framför henne och säger det igen. Då svarar Kajsa att hon inte hörde sin mamma när 

hon ropade men helt plötsligt så hör Kajsa att glassbilen kommer. Kajsas mamma tycker det är 

underligt att Kajsa alltid hör glassbilen men inte när hennes mamma ber henne göra olika sysslor i 

hemmet. Detta scenario tolkar vi som att Kajsa är fullt medveten om vad mamma säger men hon 

väljer att låtsas som att hon inte hör på grund av hennes funktionsnedsättning. Det upplevs som 

att Kajsa har upptäckt en fördel med att ha en funktionsnedsättning och vara hörselskadad, att hon 

kan välja när hon vill att andra ska veta att hon hörde vad de sa eller inte (Svensson, 2007, ss. 46-

47). I boken framkommer det tydligt att temat i Vad har du i örat Kajsa? (Svensson, 2007) är Kajsas 

funktionsnedsättning, hennes hörselskada. Ett motiv som förekommer tydligt i boken är vänskap, 

Frans vänskap till Kajsa. Bilderna i boken Vad har du i örat Kajsa? (Svensson, 2007) är relativt 

beskrivande bilder, stora drag av berättelsen anser vi att läsaren kan få ut av bilderna. En bild i 

boken som däremot är svår att förstå utifrån enbart bilden är bilden på en discokula på sida 32 

(Svensson, 2007). Genom att enbart kolla på bilden kan läsaren tolka det som att det handlar om 

något form av disco eller kalas på grund av discokulan. I texten får läsaren reda på att discokulan 

representerar hur Frans anser att det ser ut när någon ringer på ringklockan hemma hos Kajsa, då 

lamporna i Kajsas hus börjar blinka när någon ringer på ringklockan. I denna bok upplever vi inte 

att ikonotexten förmedlar något utöver vad bilderna och texten redan förmedlar.   
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Boken Vad har du i örat Kajsa? (Svensson, 2007) presenterar en karaktär med en tydligt uttalad fysisk 

funktionsnedsättning. Även om gestaltning av fysisk funktionsnedsättning är den form av 

funktionsnedsättning som syns oftast i bilderböcker kan Kajsas funktionsnedsättning diskuteras 

utifrån att den inte är synlig men påverkar Kajsa på så många sätt som Frans inte tänkt på innan. 

Boken ger med andra ord elever goda förutsättningar att utveckla empati för Kajsa (Emmerson & 

Brenna, 2015, ss. 1-28; Lok, 2009, ss. 24–28).  

7.10 Abbe 8 år och 43 dagar (2011)  

Författare: Kicki Polleryd 

Boken Abbe 8 år och 43 dagar en bok om Aspergers syndrom (2011) av Kicki Polleryd handlar om Abbe 

som har aspergers syndrom. I boken får man följa Abbe i hans vardagliga liv. Abbes aspergers 

syndrom gör att han tänker på ett alldeles speciellt sätt, inte som alla andra. Detta resulterar i att 

alla inte alltid förstår hur Abbe tänker. Därför har han i skolan sin egna “tolk” vid namn Kaj som 

hjälper honom att tolka olika situationer som sker i skolan. Abbe tycker det är bra att han har 

asperger syndrom för då vet han att han kan tänka ut saker på sitt egna sätt. Hans moster Jenny 

håller med Abbe, hon säger att det är tack vare de som Abbe som tänker annorlunda som 

utvecklingen går framåt. 

Berättelsen utgår från Abbes egna synvinkel och en intern fokalisation där Abbe berättar om sig 

själv i jag-form. Utifrån detta perspektiv ger boken goda förutsättningar att utveckla empati för 

Abbe genom att ta del av hans tankar och känslor. Berättelsens huvudfokus är däremot inte på 

vilka svårigheter han upplever utan det framgår tydligt att han själv inte anser sin diagnos vara ett 

hinder för honom. Ett exempel på detta är när Abbe och hans mamma träffar en bekant ute.  

“”Oj vilka snygga”, sa mamma, fast vi precis hade sett likadana skor i ett skyltfönster och mamma 

hade pekat och skrattat för att de såg så tokiga ut. Då sa jag det och mamma ljög en gång till. “Nej 

det var ett par andra skor” sa hon. “Men det fanns ju inga andra” sa jag. Efteråt var mamma riktigt 

arg på mig och sa att jag hade varit oförskämd fast det var hon som hade gjort fel.” (Polleryd, 2011, 

s. 9). 

För mamma och för läsaren är det tydligt att Abbe inte har förstått sig på den vita lögnen. Däremot 

framkommer det i texten att det uppenbarligen är mamma som tycks ha gjort fel. Detta motsägande 

mellan det Abbe tycker och det som den implicita läsaren anser förhindrar det empatibyggande 

som Lindsey Cameron och Adam Rutland lyfter i sin studie som så användningsbart för att minska 

fördomar om, i detta fall, människor med funktionsnedsättning. Trots motsättningar som beskrivits 
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ovan bjuder berättelsens synvinkel och berättarperspektiv in läsaren att uppleva “extended contact” 

och trots allt få insikt i hur Abbe tänker (Jfr. Cameron & Rutland, 2006, ss. 469-488). Det som då 

framkommer om Abbe är att han trivs bäst om saker är på ett visst sätt. Exempelvis trivs Abbe 

bäst om olika typer av mat lagas separat i olika kastruller. Han uppskattar heller inte överraskningar 

som när klassen inte åkte till skogen på deras utflykt som han hade trott och förberett sig på. Abbe 

är däremot en karaktär med få andra egenskaper än att han gillar förutsägbarhet. Detta resulterar i 

en gestaltning av människor med aspergers syndrom som är stereotypisk vilket blir då en norm 

som förmedlas genom undervisning utifrån denna bok. Eilard (2008) lyfter i sin studie att man 

däremot kan motverka detta normskapande genom att sträva efter en variation i vem som gestaltas 

i den skönlitteratur som behandlas i undervisning överlag. Därmed behöver denna stereotypa 

karaktär Abbe inte vara en dålig gestaltning om det vägs upp med andra gestaltningar av människor 

med aspergers syndrom. Abbes gestaltning är, trots stereotypisk, informationsrik och kan fungera 

bra som en första introduktion till vad det innebär att ha aspergers syndrom. 

7.11 Rullstolsskolan (2018) 

Författare: Pia Hammargren, Sara Hansson och Jenny Tollstern 

Boken Rullstolsskolan (2018) av Pia Hammargren, Sara Hansson & Jenny Tollstern handlar om Isak 

som börjar på rullstolsskola för att bättre kunna hantera sin rullstol. På rullstolsskolan får Isak träna 

med flera andra och i slutet har de alla lyckats väl.  

 

Berättelsen om Isak är berättad utifrån Isaks perceptionsvinkel och har en extern fokalisation. 

Berättaren framför inte en tydlig konceptionsvinkel men en underförstådd implication av 

berättelsen är att “man lyckas bara man försöker tillräckligt”. Ett annat potentiellt tema för boken 

är fokus på normer. Detta blir extra tydligt i mötet med bipersonen “farbrorn”.  

 

“- Vad duktig du är! Säger en farbror till Isak när han kör förbi. Och vad duktig farbror är 

som är ute och går på stan, säger Janne som går precis efter. Farbrorn ser förvånad ut och 

och verkar inte veta vad han ska säga. Farbrorn skyndar sig snabbt därifrån.” (Hammargren, 

Hansson & Tollstern, 2018, s. 29).  

 

Situationen tolkas bli obekväm för farbrorn för att han menade att ge Isak en komplimang och kan 

ha varit genuint imponerad av Isaks kontroll av sin rullstol. Däremot möter Janne den komplimang 

med en kommentar om att farbrorn är själv duktig som är ute och går. Det Janne implicit uttrycker 

är att när Isak är ute och kör med sin rullstol så kan det likställas med farbrons egna sätt att ta sig 

fram, genom att gå. På det viset vill Janne normalisera Isaks färdmedel. Det kan tolkas som att 
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farbrorn inte hade förväntat sig Jannes kommentar och kan ha blivit generad över att ha uttryckt 

sig utan att ha tänkt normkritiskt. En alternativ tolkning är att farbrorn inte alls förstod vad Janne 

menade men blev generad över den oväntade kommentaren, ville inte ta diskussionen och gick. 

Bokens fokus på normer speglas i synliggörandet av människor som sitter i rullstol genom att lyfta 

att de exempelvis finns häftiga och imponerande klipp med dem på internet men även när boken 

visar upp hur många barn som ville gå rullstolsskolan. Ikonotexten bidrar till berättandet om 

gemenskapen som Isak finner genom att han först sitter ensam men sedan har betydligt fler runtom 

sig. Det byggs med andra ord upp ett gemenskap kring att vara rullstolsburen och på detta viset 

kan boken Rullstolsskolan (Hammargren, Hansson & Tollstern, 2018) aktivt motverka normen 

genom att visa upp en alternativ verklighetsbild. Lena Kåreland betonar däremot att böckers teman 

är subjektiva så för unga elever som inte är vana att identifiera normer (och normbrott) kan detta 

tema gå obemärkt. Det betyder däremot inte att detta tema inte kan nyttjas i en 

undervisningssituation om skolans värdegrund utan med tillräckligt med stöd kan elever potentiellt 

utveckla det som händer mellan farbrorn och Janne vid glasskiosken och sedan problematisera 

farbrons uttalande.  

 

En bieffekt av detta utmärkande normbrott är att Isaks persongestaltning skuggas något. Isak som 

individ blir inte lika betydelsefull och får en huvudsaklig funktion att finnas till för att diskutera 

normer kring. Enligt den observationen förminskas Isak till att endast vara sin 

funktionsnedsättning. Detta är däremot inte hela sanningen. Isak har en persongestaltning och 

styrkan i den ligger i Isaks personliga utveckling när han får allt bättre kontroll av sin rullstol. Isak 

är alltså inte endast sin funktionsnedsättning utan har aktivt övervunnit ett hinder som han först 

upplevde att hans funktionsnedsättning innebar. Denna vinst kan tolkas som en sorts frigörelse 

från det Isak först upplevde som ett funktionshinder och nu lever obegränsat med en 

funktionsnedsättning. Det denna analys landar i är att boken Rullstolsskolan (Hammargren, Hansson 

& Tollstern, 2018) förmedlar två huvudsakliga teman i boken och två olika typer av ingångar till 

diskussion om värdegrundsfrågor. Den ena är på ett mer elevnära plan med Isak som individ i 

fokus medan den andra ligger på en mer abstrakt plan med samhällsnormer i fokus. Var lärare 

väljer att rikta fokus i sin undervisning kan avgöras utifrån om ett särskilt ämne är aktuellt i 

undervisningsgruppen eller utifrån vilken nivå undervisningsgruppen är kapabel att lägga 

diskussionen.  

 

Ytterligare ett tema som boken förmedlar fast mer subtilt än de två förstnämnda teman är det 

intersektionella perspektivet som Angerd Eilard lyfter i sin avhandling “Modern, svensk och 
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jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007” (Eilard, 2008). 

Genom ikonotexten syns det att det är en mångfald, sett till etnicitet och ålder, bland människor 

som sitter i rullstol. Medan huvuddelen av bokens handling inte är underlag för diskussion om 

värdegrundsfrågor genom att bryta stigman (jfr. Koss, 2015) kan en annan ingång vara just Eilards 

poäng om det intersektionella perspektivet och ställa elever frågan “vem är personer som är 

rullstolsburna?”.  

7.12 Malibolo ett hissnande äventyr (2019)  

Författare: Stefan Johansson 

Boken Malibolo ett hissnande äventyr (2019) av Stefan Johansson och Jonas Olsson handlar om de tre 

vännerna Billy, Pappy och Elly som alla tre har en form av funktionsnedsättning. Tillsammans ger 

de sig ut på ett äventyr genom att försöka bestiga berget Malibolo och komma fram till dess topp. 

På vägen uppför berget möter de utmaningar och överraskningar men hjälpsamhet och vänskap 

leder dem på detta äventyr.  

 

Boken Malibolo - Ett hissnande äventyr (Johansson & Olsson, 2019) utgår ifrån Billy, Pappy och Ellys 

perceptionsvinkel. Det innebär att vi får uppleva berättelsen utifrån hur  Billy, Pappy och Elly ser 

på de saker som sker i berättelsen. Karaktärerna Billy, Pappy och Elly persongestaltas i boken som 

likasinnade, ett exempel ur boken är när läraren ber dem att tänka ut något väldigt svårt och sedan 

lösa det. Billy, Pappy och Elly kommer alla tre fram till samma svårighet som de vill försöka lösa, 

att bestiga berget Malibolo (Johansson & Olsson, 2019, ss. 1-2). Dessa karaktärer är med andra ord 

ytterligare en gestaltning av indivder med fysisk funktionsnedsättning (Jfr. Emmerson & Brenna, 

2015; Koss, 2015).  Bipersonerna i boken gestaltar Billy, Pappy och Elly som oförmögna att klara 

av denna uppgift:  

 

“- Ni kan inte! Det är omöjligt! Billy använder ju rullstol! Glöm det! Det är för brant! Pappy 

är ju ett blindstyre! Har ni blivit galna? Ja, det tog aldrig slut.” (Johansson & Olsson, 2019, 

ss. 2-3).  

 

Det gäng av bipersoner som framför detta är deras klasskamrater. För barn är klasskamrater mycket 

inflytelserika personer. Den här talande scenen kan likställas med det strukturella förtryck och 

misstro som människor med funktionsnedsättning utsätts för i vår samtid. Dem själva har däremot 

förtroende i sig själva och de börjar genomförandet av sin uppgift. Längst med vägen möter de 

karaktärer som stärker deras självförtroende. Efter att de hjälpt en sköldpadda berömde 

sköldpaddan deras insats, “Billy, Pappy och Elly rodnade och blev jättestolta.” (Johansson & 
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Olsson, 2019, s. 14). Detta visar på en ödmjukhet hos dessa karaktärer men när de i slutet har 

lyckats med sitt uppdrag så jublar de högt över vad de har åstadkommit, de har bestigit berget helt 

själva. Resan de tillsammans gjorde visar på en personlig utveckling hos Billy, Pappy och Elly då 

ödmjukheten utvecklas under resans gång till ett självförtroende hos dessa individer. En annan 

aspekt av denna trio är just att de klarar sin uppgift med hjälp av varandra. Det får läsaren att 

fundera kring huruvida de hade klarat av resan självständigt. Den norm som reproduceras med 

denna berättelse är att människor med funktionsnedsättning inte är kapabla att klara sig på egen 

hand. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att lärare bör undvika denna bok i sin undervisning. 

Utan lärare kan nyttja detta tillfälle att synliggöra och ifrågasätta normer som presenteras i 

skönlitteratur och öva elevers critical literacy-förmåga (Jfr. Eilard, 2008; Bromseth, 2010, s. 41).  

Boken Malibolo - Ett hissnande äventyr (Johansson & Olsson, 2019) utgår från en extern fokalisation, 

då det inte är Billy, Pappy eller Elly själva som berättar vad som sker i berättelsen utan det är någon 

utomstående som känner till hur Billy, Pappy och Elly tänker och känner. Överlag tar detta 

berättarperspektivet ifrån människor med funktionsnedsättningars möjligheter att själva uttrycka 

sitt perspektiv på deras funktionsnedsättning. I just denna bok vore det däremot ändå inte särskilt 

betydelsefullt med en intern fokalisation eftersom det är förmänskligade djur, tydliga 

fantasikaraktärer, som hade uttryckt sig om funktionsnedsättning. Detta kan jämföras med Loks 

studie om “bibliotherapy” där hon lyfter att skönlitteratur bör vara realistisk och trovärdig för att 

elever ska kunna utveckla en empati för, i detta fall, människor med funktionsnedsättning (Lok, 

2009, ss. 24-28). Berättelsens till synes fina budskap i form av temat: “man klarar allt oavsett” 

försvagas då av det Lok tar upp. Senare i berättelsen utvecklas detta motsägande inom berättelsen 

själv när det visar sig att Billy, Pappy och Elly har kämpat sig upp för berget i onödan. Effekten av 

detta är att de dumförklaras.  

 

“Den gamla mannen tittade först undrande på dem men sen fick han ett roat ansiktsuttryck.  

- Ja, du Elly, sa mannen med ett finurligt tonfall. Om jag fick bestämma och ge er ett råd, så 

skulle jag nog föreslå att ni… Mannen gjorde en liten paus, harklade sig och fortsatte 

meningen.  

- ...att ni tog hissen. (Johansson & Olsson, 2019, ss. 28-29)  

 

Sammanfattningsvis framstår boken till en början att förmedla ett fint budskap men som sedan får 

en helt annan känsla när berättelsen är över. Ur en didaktisk synpunkt kan boken bidra med ett 

tillfälle att reflektera en vända gällande vilka normer skönlitteratur förmedlar. Förslagsvis görs detta 

tillsammans med elever som har lite vana med normkritiskt tänkande sedan tidigare. Text och bild 

uppmärksammas inte i analysen av denna bok då det upplevs som att det är andra faktorer som är 
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av större vikt och gavs utrymme i denna analys. Med detta avser vi inte att bilderna i denna bok är 

irrelevanta.  
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8. Diskussion 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur karaktärer med funktionsnedsättning 

gestaltas i tio bilderböcker från två olika tidsperioder, för att skapa underlag att genomföra en 

reflektion kring bilderböckers didaktiska potential i värdegrundsarbetet i grundskolan. I detta 

avsnitt diskuteras det resultat som framkommit i analysen i förhållande till tidigare forskning, 

studiens frågeställningar, teoretiska utgångspunkter samt konsekvenser för framtida forskningen.  

 

I denna studie framkom det drag av det Angerd Eilard tidigare påvisat i sin studie ”Modern, svensk 

och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007” (2008). Att 

flertalet böcker under 1970-talet har ett socialrealistiskt barnporträtt som är tidstypisk för 1970-

talet. Med socialrealistisk barnporträtt åsyftar Angerd Eilard till användandet av fotografier samt 

förmedlandet av en allvarsam och emotionell ton i läseböckerna. De bilderböcker som i denna 

studie påvisar detta socialrealistiska porträtt är Vem förstår oss (Bergman, 1977) och Våran Tobias blir 

större (Svedberg, 1977). Bilderboken Passa bollen (Frii, 2007) är en bok som ej utgavs under 1970-

talet utan på 2000-talet men utmärkte sig då den hade drag av det socialrealistiska barnportättet 

som var tidstypiskt för 1970-talet. Eilard (2008, ss. 158-164, 427,  431) identifierade i läseböckerna 

i sin studie att karaktärerna med funktionsnedsättning gestaltades som passiva karaktärer och därav 

upplevde inte Eilard att hen fick lära känna karaktärerna med funktionsnedsättning lika väl som 

andra karaktärer i läseböckerna. I denna studie framkom det att majoriteten av bilderböckerna 

samstämmer med resultaten i Eilards (2008, ss. 158-164, 427, 431) tidigare studie. Bilderböckerna 

gav inte läsaren tillfälle att lära känna karaktärerna med funktionsnedsättning som individer 

oberoende av sin funktionsnedsättning. I denna studie förekom det två bilderböcker som framstod 

som undantag i förhållande till Eilards resultat. En av dessa bilderböcker var Pojken Per (Lundberg-

Sylvest, 1978) som utmärkte sig på grund av att berättelsen berättades av Per själv samt att Per i 

berättelsen inte lät sig definieras av sin funktionsnedsättning. En annan av dessa bilderböcker var 

Passa bollen (2007) som utmärkte sig på grund av att berättelsen inte i första hand handlade om 

Mikaels funktionsnedsättning, utan i denna bilderbok riktades fokuset mot fotboll som sport. Detta 

förstärktes av att gestaltningen av Mikael var ytlig och inte gav läsaren så mycket information om 

Mikael som individ. I studien av Jean Emmerson och Beverly Brenna (2015, ss. 1-28) framkom det 

att det i gestaltningen förekom en variation i fokuset i form av att andra faktorer än 

funktionsnedsättning fick utrymme, till skillnad från i denna studie där fokuset främst riktades mot 

funktionsnedsättning. I studien av Jean Emmerson och Beverly Brenna (2015, ss. 1-28) samt i 

studien av Melanie D. Koss (2015) framkom det att den vanligaste typen av funktionsnedsättning 

som gestaltas i bilderböcker är fysisk funktionsnedsättning. Andra typer av funktionsnedsättningar 
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som till exempel psykisk och intellektuell funktionsnedsättning visade sig gestaltas i en betydligt 

mindre grad i dessa studier. I denna studie framkom det att fysisk, psykisk och intellektuell 

funktionsnedsättning gestaltades i ungefär lika stor utsträckning bland de bilderböcker som 

förekom i studien. Melanie D. Koss (2015) studie inkluderar relativt nya bilderböcker i form av 

bilderböcker utgivna år 2012. Melanie D. Koss (2015) förhåller sig kritiskt till att dessa bilderböcker 

inte utmanar normer. Denna studie har däremot utöver att inkludera nyare bilderböcker (utgivna 

år 2005-2019) inkluderat äldre bilderböcker från år 1965-1979. Dessa bilderböcker har visat sig 

utmana normer som Melanie D. Koss påvisade att hon saknade i sin tidigare studie. Denna studie 

påvisar med dess bilderböcker från år 1965-1979 att bilderböcker kan ha en didaktisk potential 

utanför sin tidskontext (Koss, 2015, ss. ss. 32-34, 36, 38-41).  

 

I Angerd Eilards (2008, ss. 158-164, 427, 431) studie påvisar hen  att den “perfekta” boken inte 

finns och att detta resulterar i att lärare i didaktiska sammanhang bör eftersträva en mångfald i 

förhållande till gestaltning av individer med funktionsnedsättning utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. I denna studie påvisas det att det finns en viss mångfald i gestaltningen av individer 

med funktionsnedsättning i förhållande till Eilards (2008) studie. I denna studie lyfts tio 

bilderböcker fram som gestaltar olika former av funktionsnedsättningar, till exempel: fysisk 

funktionsnedsättning i form av behovet av att sitta i rullstol samt intellektuell funktionsnedsättning 

i form av aspergers syndrom och down syndrom. En slutsats som kan dras av denna studie är att 

lärare bör ha i åtanke i vilket syfte boken ska uppfylla vid undervisning av värdegrundsfrågor. En 

annan sak lärare bör ha i åtanke är att elever behöver få tid till att bearbeta bilderböckerna 

gemensamt för att det ska resultera i en kunskapsutveckling hos eleverna (Schmidt, 2013, ss. 84, 

258-263). Lindsey Cameron och Adam Rutland påvisar i sin studie (2006, ss. 469-488) hur arbetet 

med skönlitteratur som inkluderar individer med funktionsnedsättning kan minska fördomar 

gentemot individer med funktionsnedsättning. Att få ta del av berättelser som handlar om individer 

med funktionsnedsättning kan enligt Lindsey Cameron och Adam Rutland ge elever som inte 

tidigare har kunskaper om funktionsnedsättningar en kunskap “i andra hand” som öppnar upp för 

en förståelse för individer med funktionsnedsättning och minskar fördomar. I enlighet med 

Lindsey Cameron och Adam Rutlands studie visar även denna studie att det finns svenska 

bilderböcker som kan minska fördomar gentemot människor med funktionsnedsättning samt 

öppnar upp för en förståelse mellan individer med samt utan en funktionsnedsättning. En annan 

metod som belystes i forskningsöversikten var “bibliotherapy” beskriven av Cindy Lok (2009, ss. 

24-28). Denna studie har påvisat att det finns svenska bilderböcker som har en didaktisk potential 

och är lämpliga att använda sig utav i undervisningssammanhang med hjälp av Cindy Loks metod 
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“bibliotherapy” samt Lindsey Cameron och Adam Rutlands metod “extended contact” (Jfr. 

Cameron & Rutland, 2006, ss. ; Lok, 2009, ss. 24-28). 
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9. Konklusion 

Denna studie genomfördes med avsikt att ha ett två-delat fokus. Först skulle fokuset riktas mot 

hur människor med funktionsnedsättning gestaltas i bilderböcker. Sedan skulle dessa observationer 

ligga som grund inför studiens andra och huvudsakliga fokus, att resonera kring bilderböckers 

didaktiska potential vid undervisning av grundskolans värdegrund.  

 

Vad studien belyser gällande gestaltning av människor med funktionsnedsättning är att det finns 

mycket lite tidigare forskning att tillgå och efter denna studie finns det fortfarande mycket utrymme 

att fylla inom svensk kontext. Denna studie har lyft både äldre och nyare bilderböcker. Trots att 

samhället har gått framåt och nya trender har kommit till inom den skönlitterära genren har denna 

studie visat på att bilderböckerna från 1970-talet har, oväntat, stor didaktisk potential i dagens 

klassrum. Studien lyfter även att det finns bilderböcker att tillgå som lärare där funktionsvariation 

synliggörs. Det framgår av studien att flertalet bilderböcker gestaltar människor med 

funktionsnedsättning på ett stereotypiskt eller stigmatiserande sätt. Trots detta landar denna studie 

i att själva gestaltningen inte har en lika central roll som den tidigare forskning som denna studie 

har utgått ifrån. Detta beror på att läraren i en undervisningssituation har möjlighet att anpassa hur 

bilderböcker ska arbetas med efter elevgruppens behov och vilka mål läraren har med 

undervisningen. Med detta i åtanke föreslår denna studie att vidare forskning inte sker med 

huvudfokus på gestaltning i bilderböcker, utan snarare hur lärare kan arbeta praktiskt i klassrummet 

genom intervjustudier och observationsstudier.  
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