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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka hur rörelsenedsättning framställs i text och bild i fyra 
bilderböcker producerade mellan 2007 och 2014, med speciellt fokus på det sociala samspelet 
mellan karaktärerna i böckerna. Böckerna som analyseras är riktade till barn i förskoleålder och 
finns att låna på offentliga bibliotek. En avgränsning görs till bilderböcker med signumet Hcf och de
utvalda böckerna passar barn i 4-6 årsåldern, eftersom analysen även ska mynna ut i olika 
frågeställningar till varje bok som kan användas som stöd för pedagoger vid högläsning och 
reflekterande samtal. Metoden är kvalitativ diskursanalys, som undersöker hur skrivet språk och 
bildspråk används för att skildra barn med rörelsenedsättning i bilderböcker. Analysen görs med 
sociokulturella utgångspunkter om att bilderböcker förmedlar upplevelser och lärande sker mellan 
människor i sociala gemenskaper. Resultatet av analysen visar att rörelsenedsättningen i två av 
böckerna inte skildras alls genom texten, utan enbart via bilderna. De resterande böckerna skildrar 
rörelsenedsättningen i text som ett problem på grund av brister i omgivningen, och inte på grund av 
barnets egen funktionsförmåga. Två av böckerna visar karaktärer med enbart gott socialt samspel, 
medan de andra två även skildrar konflikter, som sedan löser sig. I bilderna görs ingen åtskillnad 
mellan barnen med rörelsenedsättning och de andra karaktärerna, förutom att bilderna visar de 
hjälpmedel i form av exempelvis rullstolar barnen behöver för att kunna förflytta sig. Slutsatsen 
dras att rörelsenedsättning framställs som att det är den fysiska och sociala miljön som avgör hur 
stora rörelsehinder barnen har, och att alla fyra böcker är bra utgångspunkter för reflekterande 
samtal kring rörelsehinder, och kan användas i förskola för att främja ett positivt och inkluderande 
klimat.

Nyckelord: diskursanalys, bilderbok, rörelsenedsättning, barn, förskola
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Inledning
Bakgrund
För att få en så bra början på livet som möjligt är det viktigt att man får sina behov 
tillfredsställda redan som barn. Förutom de rent basala behoven, såsom föda och sömn, behöver 
man bli sedd och få bli del av en gemenskap. Ett exempel på en sådan gemenskap är förskolan, 
och idag går nästan alla svenska 4-5-åringar till förskolan. I förskolan utvecklar barnen många 
förmågor och genom leken lär de sig en mängd olika saker. Genom att samspela och interagera 
med varandra utvecklar de självförtroendet och den sociala och kommunikativa kompetensen, 
och lägger grunden för ett livslångt lärande. Den sociala och fysiska miljön i förskolan har därför
stor betydelse för hur barnen kommer ta sig an skolan, och andra institutioner senare i livet. Det 
finns vidare barn i förskolan som har olika typer av svårigheter, och därför behöver mer stöd från
både den sociala och den fysiska miljön. Hur förskolan väljer att arbeta med dessa olikheter är 
avgörande för hur barnen erfar dem, samt hur de kan sätta sig in i andras situationer och känna 
empati för andra människor (Björck-Åkesson, 2009, s.17-19). 

I förskolans läroplan tydliggörs det att barnen i verksamheten ska lära sig att alla har 
samma värde och att man inte får särbehandla någon på grund av deras funktionsförmåga. Dessa 
värden utgör delar av förskolans värdegrund, som all verksam personal i förskolan har ansvar att 
implementera. Vidare ansvarar pedagogerna för att alla barn ska få känna gemenskap och vara 
delaktiga i verksamheten, samt att de ska få utveckla sin sociala förmåga och få verktyg att 
använda sig av i samspel med varandra. Barnen ska dessutom få möjlighet att fundera kring olika
företeelser och skapa sig egna åsikter, samtidigt som de ska lära sig att respektera att andra 
människor kan tänka på andra sätt. För att barnen ska ta sig an denna värdegrund är det viktigt att
de kommer i kontakt med positiva och konkreta exempel (Lpfö98, 2010, s.4-7). Ett exempel på 
en sådan aktivitet är när de får ta del av böcker och sedan tillsammans reflektera över dessa.

En vanlig bokform i förskolor är bilderböcker, vilka även kan användas som 
utgångspunkter för diskussion i barngruppen. Förutom att lära barnen exempelvis språkregler 
och berättarstrukturer, används bilderböcker även till att skildra olika typer av socialt samspel. 
Böcker för barn kan försöka lära barnen vad som anses vara rätt och fel beteende mot varandra, 
och hur typiska mellanmänskliga relationer bör se ut (Hellsing, 1999, s.26-33). Vilka 
föreställningar barn får om olikhet och personer med funktionsnedsättning påverkas alltså av de 
böcker som de kommer i kontakt med i förskoleålder. Det är därför viktigt att man både som 
vuxen i förskolan, och tillsammans med barnen, reflekterar kring bilderböckernas innehåll.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur rörelsenedsättning framställs i fyra bilderböcker 
producerade mellan 2007 och 2014, som är riktade till barn i förskoleålder och finns att låna på 
offentliga bibliotek. Analysen inkluderar både text och bild och fokuserar speciellt på det sociala 
samspelet. En avgränsning har gjorts till barn i 4-6 årsåldern, då analysen även ska mynna ut i 
olika frågeställningar till varje boks innehåll, som kan användas som stöd för förskolepedagoger 
vid högläsning och reflekterande samtal. Analysen utgår från följande frågeställningar:

- Hur framställs rörelsenedsättningen i texten och bilderna?
- Hur framställs det sociala samspelet mellan barnen med rörelsenedsättning och de övriga 
barnen i bilderböckerna?
- Vilka frågeställningar kan användas vid reflekterande samtal i samband med högläsning av 
böckerna i en förskolegrupp?
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Litteraturpresentation
Presentation av primärlitteratur
Här presenteras de fyra bilderböckerna som studeras i denna uppsats. Deras författare och 
illustratörer presenteras också, för att ge en vidare kontext kring bilderböckerna som ska 
analyseras. Den första boken heter Johanna, björnen och Pär i den stora vida världen och är 
tryckt 2007. Boken är ursprungligen från Tyskland, skriven och illustrerad av Christiane Pieper 
2001, och år 2007 översattes den och gavs ut i Sverige. På Piepers hemsida står det att hon 
studerade illustration på ”Art central Germany”, och arbetar med många bokförlag runt om i 
världen. Förutom bilderböcker skapar hon även bland annat böcker för äldre barn, serietidningar 
och vykort. Hennes bilderböcker finns översatta på många språk och handlar till exempel om 
hästar som klättrar i träd, drakar som jonglerar, eller som i Johanna, björnen och Pär i den stora 
vida världen; om en rullstolsburen pojke som inte låter miljön begränsa honom (Pieper, 2015).

Den andra boken heter Melvin möter Vildis & Tildis och är från 2014. Författaren är Anna 
Munyua, och illustratören Johan Eriksson. Munyua berättar i en intervju för Aftonbladet att 
anledningen till att hon började skriva böcker om karaktären Melvin var att hon som liten inte 
hittade några bilderböcker med mörkhyade personer som hon kunde relatera till. Boken Melvin 
möter Vildis & Tildis handlar om Melvin och hans syster Matilda som möter två barn som saknar
varsitt ben (Olovsson, 2010). På hemsidan Avaltea står det att Eriksson, i samråd med Munyua, 
har skapat bilderna i böckerna om Melvin med mångfalds- och queerperspektiv, för att motarbeta
de normer som råder i samhället (QX tidningen, 2012).

Bok nummer tre heter Tillsammans med Vilma och Loppan och är tryckt 2011. Författaren 
är Anneli Khayati, och illustratören är Mikael Sjömilla. Khayati är enligt information som står i 
slutet av bilderboken engagerad i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 
(RBU), och skriver böcker om flickan Vilma som är rullstolsburen, så att bland annat hennes 
dotter som har en funktionsnedsättning har någon i barnboksvärlden att identifiera sig med. 
Sjömilla är förutom illustratör även fotograf, föreläsare och formgivare, och skapar tillsammans 
med Khayati böcker för Olika förlag AB, som försöker trotsa stereotyper och visa att alla barn 
har samma rättigheter (Khayati & Sjömilla, 2011).

Den fjärde och sista boken heter Pojken, flickan och muren och är ifrån 2011. Den är 
skriven av Ulf Stark och illustrerad av Anna Höglund, och är inspirerad av en resa de gjorde till 
Palestina. Enligt hemsidan Bonnier Carlsen har Stark och Höglund tidigare skapat bland annat 
bilderböckerna Jaguaren, som de 1988 fick Nils Holgerssonplaketten för, och Kan du vissla 
Johanna? som de fick Deutscher Jugendliteraturpreis för 1994. Stark har mottagit många priser 
för sina barn- och ungdomsböcker, och flera av dem har även blivit filmatiserade. Till exempel 
visas Kan du vissla Johanna? varje julafton sedan 1994. Stark har även skrivit flera 
självbiografier, och även manus till de böckerna som blev till filmer (Kullenberg, 2015).

Presentation av sekundärlitteratur
Källorna som används i den här uppsatsen är av olika slag. De tryckta källorna i bokform som 
redogör för barnlitteratur är: Lennart Hellsings: Tankar om barnlitteraturen, som gavs ut av 
Rabén och Sjögren 1999, Lena Kårelands: Skönlitteratur för barn och unga – Historik, genrer, 
termer, analyser, som gavs ut av Studentlitteratur år 2015, Rigmor Lindös: Det tidiga 
språkbadet, som också gavs ut av Studentlitteratur fast 2009, Margareth Sandvik och Marit 
Spurklands: Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan, som gavs ut 2011 av 
Studentlitteratur, Maria Nikolajevas: Bilderbokens pusselbitar, som även den gavs ut av 
Studentlitteratur men år 2000, och slutligen Ulla Rhedins: Bilderbokens hemligheter, som gavs ut
2004 av Alfabeta Bokförlag. 

De tryckta källorna i bokform som behandlar funktionsnedsättning är: Anders Gustavssons
(red.): Delaktighetens språk, som är gavs ut 2004 av Studentlitteratur. Detta är en antologi, och i 
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denna bok används ett kapitel skrivet av Lena Almqvist, Lilly Eriksson och Mats Granlund, ett 
kapitel av Eva Bjöck-Åkesson och Mats Granlund, ett kapitel av Ulf Jansson samt ett kapitel av 
Martin Molin. En annan bok om funktionsnedsättning som används är Anette Sandbergs (red.): 
Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd, som gavs ut av Studentlitteratur 2009. Även detta 
är en antologi och författarna till de tre använda kapitlen är Eva Björck-Åkesson, Jane Brodin 
med Peg Lindstrand samt Anne Lillvist. Den sista boken om funktionsnedsättning som används 
är: Kristian Lutz: Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola - möte med det som inte 
anses LAGOM som gavs ut av Liber 2013. 

De tryckta källorna i bokform om diskursanalys är vidare: Göran Bergström och Kristina 
Boréus (red.): Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, som gavs ut av Studentlitteratur år 2005. Det är en antologi där två kapitel skrivna
av dessa författare används. Och slutligen: Mats Börjesson och Eva Palmblads (red.): 
Diskursanalys i praktiken, som gavs ut av Liber år 2007.

Teoribildning
Sociokulturellt perspektiv
Den här studien genomsyras av ett sociokulturellt synsätt. Den person som av många ses som det
sociokulturella perspektivets grundare är Lev Smenovich Vygotskij, som levde mellan år 1896 
och 1934. Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande handlar om att undersöka hur 
människor tar till sig och brukar erfarenheter och kunskaper i samspelet med sin omgivning. 
Dessa upplevelser och värderingar lever sedan vidare från person till person, generation till 
generation, och innebär att individens lärande även är beroende av kollektivet hen befinner sig i. 
En sådan gemenskap är förskolan, vilket innebär att samspel mellan förskolepersonal, 
familjemedlemmar och andra barn får stor betydelse för det enskilda barnets lärande. Dessa 
sociala gemenskaper får tillsammans med omgivande föremål, som till exempel böcker, 
betydelse för hur olika kulturer skildras, skapas och omskapas. Lärande handlar då inte bara om 
undervisning, utan även om ett sätt att förstå samhället (Säljö, 2010, s.20-28).

Vygotskij talade även om kulturella redskap av olika slag; verktyg som av människor 
utvecklats för att underlätta bland annat olika typer av kommunikation. Redskapen kan vara 
fysiska, som till exempel en bok, eller språkliga, som till exempel texten i boken. Språkliga 
redskap kan vidare vara diskursiva och intellektuella, och det kan sägas att boken som kulturellt 
redskap har såväl fysiska som intellektuella egenskaper. När dessa redskap påverkar någons 
utveckling, lärande eller samspel kan man säga att de är medierande. Dessa medieringar hjälper 
oss att klassificera och förstå företeelser i världen omkring oss, vilket underlättar reflektion ur 
olika synsätt enskilt och tillsammans med andra. Hur vi tänker och utvecklar detta tänkande i 
interaktion med andra är därför beroende av den sociala och kulturella kontexten (Säljö, 2010, 
s.20-28). 

I lek och annat samspel med andra utvecklar barn sitt tänkande och sitt talande om olika 
företeelser. Vilka uppfattningar de får är alltså beroende av situationen de befinner sig i, vilket 
gör det viktigt att man i förskolan samtalar om vad som händer i leken och i andra sociala 
interaktioner (Lindö, 2009, s.19-69,266). Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 
undersöks i denna analys hur identiteter skapas genom bilderböcker, eftersom dessa 
framställningar avgör vad böckerna medierar för värden till barnen. Det som följer i 
teoriavsnittet nedan är redogörelser för hur man kan definiera en bilderbok och hur man i 
förskolan kan arbeta kring dessa. Fortsättningsvis redogörs för vad rörelsenedsättning kan 
innebära och hur den fysiska miljön kan bli en begränsning, samt vad socialt samspel kan 
innebära och vilken betydelse goda relationer har för barns fortsatta utveckling.
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Vad är en bilderbok?
Bilderböcker är en form av litteratur som använder sig av två olika sätt att kommunicera; verbal 
kommunikation i form av text och visuell kommunikation i form av bilder. Nästan alltid har den 
en eller flera bilder per uppslag, och förhållandet mellan de båda kommunikationsformerna blir 
avgörande för hur man förstår innehållet. Vad som skiljer bilderboken som konstform från bland 
annat teater, är att man kan läsa i sin egen takt, och även dröja kvar eller bläddra tillbaka om man
vill (Lindö, 2009, s.143; Nikolajeva, 2000, s.7-16). Bilderboken är alltså inte statisk, utan 
kontinuerlig, och i samarbetet mellan texten och bilderna förs handlingen framåt (Rhedin, 2004, 
s.34). Barnlitteratur kan delas in i kategorier utifrån text- och bildomfång. En pekbok har till 
exempel ofta ingen text alls, medan en illustrerad småbarnsbok nästan bara har text, och en 
bilderbok lägger oftast vikt på både bilderna och texten (Nikolajeva, 2000, s.16). 

Bilderbokens innehåll
Bilderböckerna kan vidare delas upp i narrativa eller icke-narrativa, där de narrativa skildrar en 
berättelse av något slag och de icke-narrativa inbjuder läsarna att exempelvis lära sig fakta eller 
läsa poesi. I bilderbokens värld finns det fortsättningsvis olika genrer. En berättelse som handlar 
om en vardag kallas vardagsberättelse, och kan handla om att någon gör en syssla eller utför 
någon rutin (Nikolajeva, 2000, s.17, 48-53). Förutom de narrativa böckerna, finns det även ABC-
böcker med syfte är att lära barnen att läsa, och faktaböcker som syftar till att undervisa fakta. 
Fantasigenren, är en annan, i vilken det gäller andra förutsättningar än i den verkliga världen. I 
fantasins värld har kanske huvudpersonen blivit en vampyr eller förflyttats långt bak eller fram i 
historien. Det finns fortsättningsvis berättelser om djur, som ursprungligen kallades fabler och 
var starkt moraliserande, men idag kan handla om vad som helst. Vidare finns det biografier, 
som handlar om verkliga personer, och sagor som kan kännas igen genom att de ofta innehåller 
exempelvis häxor och drakar (Kåreland, 2015, s.64-79). 

Fortsättningsvis finns det historiska bilderböcker med syfte att lära barnen om hur livet såg
ut förr, och äventyrsbilderböcker som handlar om någon som ska ut på en spännande resa 
(Nikolajeva, 2000, s.54-56). Förutom övergripande genrer har de narrativa bilderböckerna även 
olika teman (vilka förklarar vad som är budskapet i själva berättelsen) och motiv (som är bokens 
ämnen, exempelvis förälskelse eller bråk) (Kåreland, 2015, s.122-123). Innehållet i äldre och 
nyare böcker skiljer sig även ofta från varandra, då olika tidsperioder har gett olika uttryck i text 
och bild och prioriterat olika syn på olika företeelser (Rhedin, 2004, s.49). I det här arbetet 
analyseras tre bilderböcker om vardagshändelser och en äventyrsberättelse, och tre av dem har 
även lite inslag av fantasi.

Bilderbokens utformning
Bilderböcker kan vara utformade på olika sätt, och hur boken är utformad påverkar hur man 
uppfattar den. Bilderböcker finns i olika storlekar, men ofta är varje sida i A4:a-storlek. Vidare 
kan böckerna vara stående, liggande eller kvadratiska och ha olika specialeffekter, som till 
exempel ljud eller utvikningsbara flikar. Då bilderböcker inte har så många uppslag kan 
framsidan, försättsbladet, titelsidan och baksidan vara en del av berättelsen och ska därför 
undersökas vid en bilderboksanalys. Framsidan och bokens titel har även stor betydelse för vad 
man får för förväntning av den, eftersom den oftast ger oss information om bokens handling och 
karaktärer. Försättsbladet kan ibland innehålla exempelvis mönster och miljöbeskrivande bilder, 
och på titelsidan finns ibland en liten miniatyrbild från någonstans i boken. Ofta är bilderbokens 
fram- och baksida sammanlänkade, så att bokens utsida vid uppfällning bildar en helhet. 
Eftersom berättelsen oftast tar slut på sista sidan i boken brukar inte baksidan innehålla någon 
information som inte läsaren stött på tidigare i boken, men eftersom man inte kan vara säker bör 
även den studeras vid en analys (Nikolajeva, 2000, s.63-81). 

I svenska bilderböcker är det vanligt att bilderna som är illustrerade på den vänstra sidan 
av uppslaget föregår de bilder som är illustrerade på den högra sidan, vilket medför att 
karaktärerna ofta även förflyttar sig så (Kåreland, 2015, s.188-189). Vänster och höger sida i 
uppslaget bildar ofta även en och samma enhet, där texten finns ovanför eller integrerad i 
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bilderna. Det kan även vara uppdelat så att bilderna är på ena sidan och texten på den andra. 
Uppslaget kan vidare bestå av en och samma bild eller flera mindre. Om bilderboksskaparna 
samarbetar eller inte kan påverka bokens utformning, exempelvis genom att text och bilder kan 
placeras slumpvis eller strategiskt för att förmedla en känsla eller skildra en händelse 
(Nikolajeva, 2000, s.63-81). 

Högläsning och reflekterande samtal
För att en läsare ska kunna tolka bilderböckernas budskap i bild och text krävs en litterär 
kompetens, som innebär att man kan orientera sig i och förstå olika symbolspråk (som 
exempelvis bild och text) (Nikolajeva, 2000, s.13). Utvecklandet av denna kompetens börjar 
redan i barnets första möten med bilder och skriftspråk, och därför är bilderböckerna viktiga på 
förskolearenan. Via högläsning lär sig barnen att vara uppmärksamma och fokusera på att lyssna 
och följa med i olika berättelser. Barnen deltar även i socialt samspel med vuxna och andra barn, 
och bör få tid att göra detta i lugn och ro (Rhedin, 2004, s.53, 78). När barnen får ta del av 
berättelser lär de sig också begrepp och betydelsefulla berättarstrukturer, som de har hjälp av i 
skolan och sedan vidare i livet. Högläsning är alltså viktig för en positiv språkutveckling, och för
att ge barnen goda inställningar till, och goda möten med, litteraturen. Att alla barn inte har 
någon som läser för dem hemma gör det ännu viktigare att pedagogerna i förskolorna på olika 
sätt arbetar med bilderböcker (Kåreland, 2015, s.112-115). 

Många barn i förskoleålder har inte lärt sig att läsa än, vilket innebär att de är beroende av 
en vuxen för att kunna förstå den verbala kommunikationen i bilderböckerna. 
Bilderboksskapares medvetenhet om detta har gjort att flertalet bilderböcker på olika sätt 
försöker tilltala både barnen och de vuxna (Lindö, 2009, s.143; Nikolajeva, 2000, s.11; Rhedin, 
2004, s.17-18). Därför kan bilderböcker även behandla livsfrågor, djupa filosofiska tankar eller 
olika typer av samlevnad eller sociala svårigheter. Att många bilderböcker vidare är symboliskt 
mångtydiga innebär att vuxna ibland kan se saker som barn inte ser och vice versa (Rhedin, 
2004, s.154; Kåreland, 2015, s.72-74, 153). Därför är det viktigt att man som högläsare är 
medveten om detta och är öppen för och intresserad av barnens tankar och tolkningar och är redo
att besvara barnens frågor. Detta kan utvecklas till flera reflekterande samtal om skilda 
uppfattningar och olika typer av livserfarenheter. När barn deltar i högläsning övar de även på att
föreställa sig saker i sitt inre, som de sedan kan ha behov av att prata om och sätta ord på. Detta i 
sin tur kan hjälpa barnen att tänka kritiskt, och även att se saker ur olika perspektiv. Som 
pedagog är det därför bra om man ställer frågor som utmanar barnens tankar (Kåreland, 2015, 
s.114, 201-205). 

I reflekterande samtal övar barnen på att lyssna på varandra och säga sin åsikt. För att 
skapa goda förutsättningar för detta samtal är det fruktbart att som högläsare vara bekant med 
bilderboken och ställa spännande frågor om berättelsen parallellt med läsningen (Lindö, 2009, 
s.243-245). Deborah MacPhee och Timothy Lintner skriver att man i boksamtal kan använda sig 
av frågor som får barnen att fundera kring hur personerna som exkluderas känner sig. Då kan 
man få barnen att känna empati, vilket även kan påverka deras handlingar mot personer med 
funktionsnedsättning i framtida situationer. Bilderböcker kan även vara utgångspunkter för svåra 
samtal, då boksamtal kan underlätta diskussioner eftersom barnen inte behöver tala ur egna 
konkreta erfarenheter. Genom att läsa om olika stereotyper i böcker och sedan tala om dem, kan 
det enligt MacPhee och Lintner även bli lättare att utmana och bryta ner dem. Det kan även 
diskuteras hur andra sociala kategorier kan stereotypiseras på samma sätt, samt hur 
stereotypiseringen begränsar dessa personer (2012, s.147-160).  

Maria Simonsson förklarar att samtidigt som bilderböcker utvecklar barns lärande inom 
många olika områden är läsandet en social aktivitet, som ofta används inom förskoleverksamhet 
för att kombinera lärande med socialt samspel. Det som barnen läser om i bilderböckerna på 
förskolan blir även ofta utgångspunkter för deras lekar (Simonsson, 2004, s.30-34, 143). 
Bilderböcker kan alltså fungera som referensramar, och ge barnen kollektiva erfarenheter att 
samtala om. Att lära sig saker genom bilderböcker kan på olika sätt även skapa trygghet inför 
kommande möten med samma företeelser i verkliga livet (Sandvik & Spurkland, 2011, s.78-81). 
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Barnens inställningar till rörelsenedsättning har alltså att göra med hur rörelsenedsättning 
framställs i bilderböcker, vilket gör det intressant att undersöka hur personer med 
rörelsenedsättning skildras genom text och bild. För att göra detta på ett korrekt sätt krävs det en 
grundkunskap om vad en rörelsenedsättning kan innebära.

Rörelsenedsättning, en funktionsnedsättning
Eftersom syftet med detta arbete är att analysera hur rörelsenedsättning framställs i bilderböcker, 
är det väsentligt med en definition av begreppet rörelsenedsättning. Rörelsenedsättning är en typ 
av funktionsnedsättning, vilket många känner igen som ordet handikapp. I Förenta Nationernas 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förklaras att ordet handikapp är
ett förlegat ord för funktionsnedsättning och funktionshinder. Talar man om nedsättningar i 
intellektuella, psykiska eller fysiska färdigheter ska man istället använda benämningen 
funktionsnedsättning, och om man talar man om hur funktionsnedsättningen hämmar personens 
möte med den fysiska och sociala miljön ska man använda benämningen funktionshinder (FN, 
2008, s.22-23). 

Funktionsnedsättning kan förklaras som en svårighet som en person någon gång i livet 
drabbats av i samband med skada eller sjukdom, som blir ett hinder i det sociala livet med andra 
människor. Vad som avgör hur rörelsehindrad en individ är beror på vad samhället erbjuder för 
livsvillkor genom resursfördelning och anpassning av den fysiska och den sociala miljön. Dessa 
miljöer är avgörande för individens delaktighet, eftersom de bestämmer hur väl personerna kan 
förflytta sig fysiskt och kunna delta i socialt samspel. Världshälsoorganisationen (WHO) har ett 
dokument som heter ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), 
som internationellt klassificerar funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och därigenom 
underlättar för att skapa goda villkor för lärande och utveckling. Klassifikationen innehåller både
fysiska kroppsfunktioner och delaktighet, och betonar miljöns betydelse för hälsan hos personer 
med funktionsnedsättning. ICF vill sprida förståelse för kroppens funktion, och vill inte utmärka 
eller klassificera personer som avvikande (Björck-Åkesson & Granlund, 2004, s.28-46). ICF har 
även en barn- och ungdomsversion, som heter ICF-CY (Children and Youth). Anledningen till 
detta är att barn och ungas funktionstillstånd kan skilja sig ifrån vuxnas eftersom de är under 
större utveckling. I ICF-CY förklaras att det finns individuella skillnader i hur kroppen fungerar, 
vilket har att göra med både individens egen ålder och utveckling och faktorer i miljön, och 
därför klassificeras funktionsnedsättning i olika skalor (ICF-CY, 2010 s.21-23).

I förskolan pratar man oftast om barn med funktionsnedsättning som barn i behov av 
särskilt stöd, och tydliggör att alla barn har samma behov, men att vissa behöver lite mer stöd än 
andra (Sandberg & Norling, 2009, s.39). I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska 
anpassas till allas olika behov, och att det innebär att alla inte kommer få lika mycket resurser 
(Lpfö98, 2010, s.5). Barn som anses vara i behov av särskilt stöd kan ha olika grader och typer 
av svårigheter i vardagen på förskolan, som exempelvis allergier, syn- och hörselnedsättningar, 
utvecklingsstörningar, känslomässiga problem, eller såsom fokus är i detta arbete - motoriska 
svårigheter (Lutz, 2013, s.25). FN tydliggör fortsättningsvis vikten av att miljöerna anpassas för 
att underlätta för personer med funktionsnedsättnings möjligheter att delta i samhället på ett 
jämlikt sätt, och att ha samma rättigheter som alla andra. Detta innebär att man erkänner att det 
inte är den enskilda personen som är ett hinder, utan att omgivningen brister i bemötandet och 
samspelet med denna individ. Genom bland annat riktlinjer och åtgärder ska alla som präglas av 
FN:s bestämmelser verka för att personer med funktionsnedsättning ska få dessa rättigheter 
uppfyllda (FN, 2008, s.22-23). 

En funktionsnedsättning innebär alltså att man på grund av en skada eller sjukdom har 
svårigheter med att fungera i den sociala och/eller fysiska miljön, vilket kan resultera i att man 
behöver stöd från omgivningen. Fortsättningsvis förklaras vad dessa svårigheter kan innebära för
barn med rörelsenedsättning i förskolan. 
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Den fysiska miljöns begränsande
Enligt ICF-CY kan rörelsenedsättning handla om exempelvis problem med rörlighet i leder, 
svaghet i olika muskelgrupper, snedhet i kroppsstrukturen, darrningar, tvångsmässiga gungningar
eller nickningar eller asymmetriskt gångmönster (ICF-CY, 2010, s.140-150). 

Svårigheter i grov- och finmotorik kan bero på tillfälliga skador som påverkar människor 
med funktionsnedsättnings möjligheter att röra sig under en begränsad period, eller medfödda 
skador som till exempel ryggmärgsbråck, cerebral pares eller muskelsjukdomar. Dessa motoriska
nedsättningar kan bidra till att kan känslan av självständighet rubbas. Om ett barn med 
rörelsenedsättning inte kan delta i fysiska lekar på samma sätt som andra barn kan det också 
betyda att barnet missar sociala lekar, vilket även påverkar barnets möjlighet att utveckla sin 
kommunikation och andra sociala färdigheter. Detta kan i sin tur kan leda till att barnet med 
rörelsenedsättning inte vill eller orkar ta kontakt med kamrater, vilket är beklagligt eftersom barn
med rörelsenedsättning vill leka och röra sig lika mycket som alla andra barn. Därför är det 
viktigt att pedagogerna på förskolan skaffar kunskap om detta, samt försöker utforma den fysiska
och sociala miljön så gott det går efter varje enskilt barns behov. Rörelsehinder underlättas heller
inte av att förskolor ofta har små lokaler och ett stort antal barn, men mycket kan göras för att 
underlätta för rörligheten (Brodin & Lindstrand, 2009, s.123-140). Det finns olika material och 
hjälpmedel som kan underlätta, men även rutiner som till exempel placering vid samlingen kan 
anpassas (Björck-Åkesson, 2009, s.27-28). 

En stimulerande miljö måste även ge rörelsehindrade barn möjlighet att välja mellan så 
många olika områden och vrår som möjligt (Almqvist et al., 2004, s.143-145). Rörelsehindrade 
barn kan ibland inte göra vad de vill i förskolan, utan måste ta det som erbjuds. För att en gå- 
eller rullstol ska kunna användas behövs hårt underlag och ramper samt att trösklar tagits bort. 
Att ändra om i miljön kostar också mycket pengar, vilket kan resultera i att man istället försöker 
ge det berörda barnet individuell assistans (Brodin & Lindstrand, 2009, s.136-138). En 
rörelsenedsättning kan alltså innebära svårigheter som från början uppstår på grund av fysiska 
hinder, men som sedan även kan påverka det sociala samspelet med kamrater. Mer om vad detta 
kan innebära redogörs för i nästa avsnitt. 

Socialt samspel och inkludering
Som nämnts tidigare kan man alltså även prata om en social miljö, som innefattar det sociala 
klimatet i gruppen. I förskolan är det viktigt att ha aktiviteter som främjar god social miljö och 
inkludering av barn med funktionsnedsättning och deras behov av socialt samspel (Björck-
Åkesson, 2009, s.27-28). Men det är svårt att få barn med rörelsenedsättning delaktiga i alla 
lekar, och det kräver mycket planering och eftertanke hos pedagogerna (Brodin & Lindstrand, 
2009, s.136-138). Ordet inkludering används ofta i sammanhang där ett barn med 
rörelsenedsättning eller annan funktionsnedsättning ska börja på en förskola. Med inkludering 
menas att förskolan ska försöka anpassa miljön så att det passar barnet med 
funktionsnedsättning, och mångfald ses som något berikande. Om barn med 
funktionsnedsättning inte välkomnas kan det leda till att de istället exkluderas (ignoreras eller 
utesluts), vilket påverkar barnets självbild och självförtroende negativt (Lutz, 2013, s.22-23,39). 

Inkludering och socialt samspel är viktigt för att barn ska känna sig som en del av den 
sociala gemenskapen på förskolan (Molin, 2004, s.61). Men huruvida barn känner sig delaktiga i 
gemenskapen eller ej kan inte enbart besvaras via observationer, utan barnen måste även 
tillfrågas om hur de uppfattar situationerna, vilket kräver lyhörda pedagoger (Almqvist et al., 
2004, s.143-144). I ICF-CY förklaras att barns närmaste kontakter har stor betydelse för deras 
funktionstillstånd, och negativa möten med omgivningen kan påverka barn i större grad än det 
hade gjort med vuxna. Förebyggande åtgärder ska därför införas för att säkra barnens trevnad 
och hälsotillstånd (ICF-CY, 2010 s.21-23).

I alla sociala miljöer finns det olikheter av olika slag. Det kan bland annat handla om 
utseende, kultur och förhållningssätt, och varierar beroende på vilket sammanhang man befinner 
sig i och i vilken tid (Jansson, 2004, s.173; Lutz, 2013, s.14-15). I samband med 
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funktionsnedsättning använder Jansson begreppet funktionell olikhet, för att betona att det är just 
i funktionsaspekten personen skiljer sig ifrån de andra personerna i omgivningen. Han betonar 
vikten av att man ifrågasätter vad olikheter kan innebära, och hur man i förskolegruppen tänker 
kring detta (2004, s.173-174). Vid läsande av bilderböcker tillsammans med barnen på förskolan 
kan pedagogen ställa intressanta och utmanande frågor. Exempel på frågor till just de böckerna 
som analyseras i detta arbete kommer att presenteras i avsnittet resultat och analys.

Hur den sociala miljön ser ut i en förskolegrupp påverkas alltså av huruvida barn med 
exempelvis rörelsenedsättning blir inkluderade eller exkluderade, och om de får känna sig 
delaktiga eller inte. Vad exkludering av dessa barn kan bero på och vad konsekvenserna kan bli 
förklaras här nedan.

Kommunikation och social kompetens
För att kunna vara delaktig och samspela med andra människor krävs det att man kan 
kommunicera. Vid kommunikation uttrycks tyckande och tänkande, vilket bland annat kan ske 
verbalt eller med kroppsspråk, signaler och ljud. Eftersom kommunikation övas genom att 
barnen leker och interagerar med varandra, påverkas kommunikationsförmågan negativt om 
barnet kontinuerligt exkluderas ur leken (Brodin & Lindstrand, 2009, s.139-140).

Barn behöver social kompetens för att fungera väl tillsammans med andra i 
vardagssituationer och leksammanhang, och vad som räknas som social kompetens varierar med 
ålder och i olika sociala kontexter. Det handlar om att kunna kontrollera sina impulser 
tillsammans med andra, kunna sätta sig in i deras situation, samt våga ta kontakt och förstå hur 
man ska agera för att hålla samspelet vid liv. Om barn har samspelssvårigheter fortlöpande leder 
det ofta till att de upplever att de inte är värda att ta plats. På samma sätt leder lyckade samspel 
till att barnen får lättare att knyta relationer till varandra. Att individer i förskolan får hjälp att 
lära sig att kommunicera med varandra är därför väldigt viktigt (Lillvist, 2009, s.185-189). Får 
barn med funktionsnedsättning extra stöd i att knyta relationer tidigt har de lättare för att skapa 
och behålla kontakter även senare i livet (Almqvist et al., 2004, s.139).

Barn som är i behov av särskilt stöd är generellt inte lika populära som lekkamrater, och 
har inte lika många kompisar som andra barn. Detta innebär att de inte har så många jämnåriga 
att dela sina upplevelser med eller bli bekräftade av (Lillvist, 2009, s.191-192). En del barn med 
funktionsnedsättning blir också utfrysta av andra, vilket kan vara en medveten handling från de 
andra barnen i barngruppen. Utfrysningen kan också vara omedveten, då barnen i gruppen inte 
har de sociala verktygen de behöver för att samspela med alla. Det är pedagogernas ansvar att se 
till att goda relationer skapas mellan varje barn (Jansson, 2004, s.178). Rörelsehinder kan alltså 
resultera i kommunikationssvårigheter med de andra barnen i förskolegruppen. Fortsättningsvis 
redogörs för vad detta kan få för konsekvenser för barnens relationer till varandra.

Vertikala och horisontella relationer
Lillvist presenterar relationer som antingen vertikala eller horisontella. En vertikal relation 
kännetecknas av att maktfördelningen är ojämn, som exempelvis i en vuxen-barn-relation, 
eftersom vuxna har mer inflytande och möjlighet att påverka än barn. Den horisontella relationen
innebär däremot att makten är delad och ingen kontrollerar den andre. Barn med 
funktionsnedsättning har oftare vertikala relationer, både till vuxna och till andra barn (2009, 
s.190). Jansson skriver om samma sak, men använder begreppen omsorgskultur och lekkultur. I 
omsorgskulturen tar någon hand om eller bestämmer om den andre, och i lekkulturen sker 
samspelet mellan barnen ömsesidigt och de turas om att bestämma och föra leken vidare. När ett 
barn med funktionsnedsättning ska välkomnas i verksamheten är det viktigaste enligt Jansson att 
de får bli delaktiga i lekkulturen, och inte i omsorgskulturen (2004, s.175-177). 

För att få tillträde till en lek anser Jansson att det är viktigt att barnen kan ta kontakt på rätt
sätt - ett sätt som passar just den lekkulturen. Rusar ett barn bara in och frågar vad det är som 
leks är det lätt att hen blir nekad att få vara med. Istället är det bra om barnet kan lyssna in sig i 
vad leken verkar handla om, och sedan komma med bidrag till den. Om ett barn inte får samma 
makt i lekkulturen kan det resultera i att barnet med funktionsnedsättning kanske får delta, men 
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inte får samma möjligheter att påverka som resterande barn (2004, s.182-187). Om ett barn på 
grund av motoriska svårigheter inte kan delta i en viss rörelselek kan hen även agera åskådare, 
inte vilja vara med eller ständigt välja att umgås med vuxna (Brodin & Lindstrand, 2009, s.133-
142).

Som tidigare nämnts är det viktigt med förebyggande, inkluderande åtgärder. Det är då 
viktigt att inte se problemet i den enskilda individen, utan att erkänna att det är den sociala och 
fysiska miljön som skapar problemen. Om något barn inte välkomnas i gemenskapen handlar 
därför åtgärder om att skapa förhållanden för bättre relationer i barngruppen. Det handlar om att 
ha ett klimat som ser det positiva i olikhet och hjälper barnen att utveckla goda attityder 
gentemot varandra och en hållbar kamratkultur där alla får delta på samma villkor (Almqvist et 
al., 2004, s.149-152; Jansson, 2004, s.193-194; Lillvist, 2009, s.197). Detta är en anledning till 
att det är intressant att undersöka hur det sociala samspelet ser ut mellan karaktärer med 
rörelsenedsättning och de övriga karaktärerna i olika bilderböcker. Innehållet i böckerna kan ge 
barn de verktyg de behöver för att få goda relationer i lekkulturen. När man analyserar hur 
funktionsnedsättning framställs i bilderböcker kan det vara värt att jämföra med tidigare 
forskning om ämnet i fråga.

Tidigare forskning om funktionsnedsättning i barnlitteratur
Med bakgrund i det som framgick i teoriavsnittet, följer här forskning om hur 
funktionsnedsättning har framställs i andra barnböcker tidigare. Det finns inte så mycket 
forskning om hur funktionsnedsättning framställs i barnlitteratur. De studier som används är 
ifrån USA, Kanada, Storbritannien och Australien, och kan tänkas spegla svenska barnböcker då 
de alla kan sägas vara en del av västerländsk barnboksutgivning. Beverley Brenna skriver att det 
i barnlitteratur generellt ofta fattas karaktärer som har en funktionsnedsättning av något slag, 
speciellt när det gäller böckernas huvudperson. De karaktärer med funktionsnedsättning som väl 
är med skildras ofta som platta stereotyper, som att de inte vill eller kan göra saker eller har 
kommunikationssvårigheter. Ett annat exempel är att de övriga karaktärerna i boken kan ha 
förutfattade meningar om vad karaktären med funktionsnedsättning klarar av (2008, s.100-102).  

Angharad Beckett, Nick Ellison, Sam Barrett och Shah Sonali skriver att bilderböcker som
behandlar funktionsnedsättning även kan använda sig av inkorrekt eller diskriminerande språk, 
eller skildra karaktärer med funktionsnedsättning som om de lever i en annan värld (2010, s.373-
386). MacPhee och Lintner berättar även att det finns böcker där personer med 
funktionsnedsättning är dynamiska, som visar djupa personligheter och olika känslouttryck, samt
skaffar vänner och leker tillsammans med andra på samma villkor (2012, s.1-15). Kevser Koc, 
Yusuf Koc och Selda Ozdemir berättar däremot att personer med funktionsnedsättning ofta 
porträtteras som osäkra eller bråkiga och exkluderas och diskrimineras. Men i många barnböcker
ändrar även karaktärerna uppfattning om personerna med funktionsnedsättning efter att ha lärt 
känna dem (2010, s.145-158).

Flera forskare är överens om att det är viktigt med personer med funktionsnedsättning i 
barnlitteratur, så att personer med funktionsnedsättning kan få förebilder och några att identifiera
sig med. Det kan även bidra till att personer utan funktionsnedsättning får ökad förståelse för, 
och kunskap om, olika typer av funktionsnedsättning, speciellt om det är deras första möte med 
fenomenet (Koc et al., 2010, s.145; MacPhee & Lintner, 2012, s.1-15). Nicole Matthew och 
Susan Clow poängterar även att det är viktigt att böcker har olika personskildringar, för att det 
visar att det i världen finns alla sorters olikheter, och bidrar till att även funktionsnedsättning blir 
en del av normen (2007, s.65-77). 

Hur funktionsnedsättning ser ut i bilderböcker påverkas enligt Brenna (2008, s.100-102) 
och Koc et al. (2010, s.145-158) av hur samhället ser på funktionsnedsättning. Beckett et al. 
förklarar att de framställningar av människor med funktionsnedsättning som barnen möter i 
böckerna påverkar deras egna uppfattningar, och samtidigt som böckerna inte får reproducera 
orättvisa stereotyper, får de inte heller ge uppfattningen om att det är helt problemfritt att ha en 
funktionsnedsättning (2010, s.373, 380). Många barnboksforskare är överens om att högläsning 
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och samtal kring barnlitteratur där människor med funktionsnedsättning inkluderas kan leda till 
att barngruppen får positiva attityder till personer med funktionsnedsättning (Koc et al., 2010, 
s.145-158; MacPhee & Lintner, 2012, s.1-15). Men Wendy M. Smith-D’Arezzo och Cheryl 
Moore-Thomas förklarar att det även kan leda till det motsatta - att dessa personer nedvärderas 
och ses som några som inte har samma förutsättningar och rättigheter som andra. Det kan handla 
om okunskap eller felaktig information, som gör det viktigt att som högläsare välja sina böcker 
med omsorg och kritiskt diskutera böckerna tillsammans med barnen (2010, s.1-17). För att 
kunna göra detta på ett framgångsrikt sätt är det därför viktigt att man är medveten om hur 
rörelsenedsättning framställs i bilderböckerna man läser, och hur karaktärerna med 
funktionsnedsättning blir bemötta av de andra karaktärerna i böckerna.

 Koc et al. (2010, s.146-157) och Emily Wopperer (2011, s.29-32) understryker vikten av 
att man väljer böcker där personer med funktionsnedsättning är skildrade på ett adekvat sätt. Det 
kan handla om att en karaktär med en psykisk funktionsnedsättning inte borde illustreras på ett 
sätt som skiljer sig från de andra på ett fysiskt sätt. Wopperer menar att det även finns 
barnböcker där funktionsnedsättning är något sekundärt som på ett naturligt sätt smälter in i 
berättelsen. Något som Wopperer kommit fram till är att böckerna inte bör urskiljas från övriga 
böcker, utan blandas med dem. Då blir litteratur med personer med funktionsnedsättning ett 
vanligt inslag i vardagsläsningen för barnen (2011, s.26-33).

Jag har valt att presentera dessa resultat för att visa att funktionsnedsättning kan skildras på
olika sätt. Många av forskarna skriver om flertalet bilderböcker där funktionsnedsättning 
porträtterats på varierande sätt, och jag har valt att lyfta just dessa exempel för att få en bred bas 
så jag i min analys och diskussion har diverse forskningsresultat att jämföra med.

Metod
Diskursanalys genom text och bild
Metoden i denna uppsats är diskursanalys. Diskursanalys innebär att undersöka hur språket 
används för att konstituera världen (Bergström & Boréus, 2005b, s.305-306). Flera författare är 
överens om att diskurser har fokus på det sociala perspektivet, där språket är betydande eftersom 
det används av människor som på olika sätt samspelar och utbyter tankar. Diskurser påverkar 
vilka handlingar som ses legitima och vilka egenskaper i samhället som anses vara de rätta. De 
bidrar inte enbart till hur vi ser på omvärlden, utan även om hur omvärlden ser på oss och hur vi 
ser på oss själva. Genom att analysera dessa diskurser kan man synliggöra hur språket används 
för att skapa dessa föreställningar om fenomen och identiteter (Bergström & Boréus, 2005a, 
s.17-18; Bergström & Boréus, 2005b, s.326-327; Börjesson & Palmblad, 2007, s.10-11; Lutz, 
2013, s.112-113). 

Diskursanalyser undersöker vilka röster som faktiskt gör sig hörda i den specifika 
situationen. Michel Foucault är en idéhistoriker som har fått mycket uppmärksamhet i 
diskursanalyssammanhang, och han har belyst vikten av att granska vilka aktörer som tar störst 
plats. Makt finns i allt socialt samspel och påverkar vilka som medvetet eller inte tilldelas eller 
tilldelar sig själva större inflytande än andra (Bergström & Boréus, 2005b, s.328; Börjesson & 
Palmblad, 2007, s.12-15). Förutom maktaspekten behandlar Foucault även diskursen om 
normalitet och vad som anses bryta mot detta. När man undersöker hur talat, skrivet språk och 
bildspråk målar upp vad som räknas som normalt och sant kan man få insikt i vad som anses vara
värdefullt i olika praktiker (Lutz, 2013, s.16-18). 

Företeelser kan genom diskurser värderas på ett orättvist sätt och sociala kategorier kan 
tillskrivas egenskaper som inte är sanna, eller som leder till uteslutning och avståndstagande. 
Men diskurserna kan även vara värdefulla, då de bland annat ger oss möjlighet att förstå vår 
omvärld. De hjälper oss att sortera våra intryck och orientera oss i världen, bland annat genom 
text och bildspråk (Börjesson & Palmblad, 2007, s.9-12).
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Dock poängterar Börjesson och Palmblad (2007, s.16-20) och Lutz (2013, s.112) vikten av
att i en analys vara medveten om sin subjektivitet, det vill säga att veta att man egentligen aldrig 
kan analysera något färdigt och att samma material kan förstås på många olika sätt. I och med de 
val man gör i sin diskursanalys prioriterar man vissa saker och prioriterar bort andra, vilket 
innebär att man själv är med i den diskursskapande processen inom en social praktik. Men 
genom att kritiskt diskutera sina tolkningar och angripa dem från flera perspektiv visar man att 
man är medveten om att det finns flera synsätt och inte enbart ett som är det rätta.

Analys av bilderböcker
Vid en bilderboksanalys är det viktigt att man analyserar både texten och bilderna, eftersom de 
interagerar med varandra och är två delar av en helhet (Kåreland, 2015, s.190; Nikolajeva, 2000, 
s.15). Eftersom alla bilder i boken hör samman kan man heller inte enbart studera en enskild bild
(Kåreland, 2015, s.188). Detta innebär att man måste analysera boken i dess helhet, om man vill 
få en uppfattning om hur rörelsenedsättningen verkligen framställs. Denna uppsats kommer 
bland annat studera vem det är som berättar historien, vilka huvudpersonerna är och vilken miljö 
de befinner sig i. Vidare kommer det att analyseras vad som sägs om rörelsenedsättningen och 
vad som visas i bilderna, samt hur samspelet mellan texten och bilderna påverkar skildringen. 
Mer utförligt om vad detta kan innebära förklaras här nedan.

Vad berättar bilderna?
Vid analys av bilder i bilderböcker kan det vara svårt att uttala sig om exakt vilka tekniker 
illustratören använt sig av. Det behövs konstvetenskapliga kunskaper för att se om en bild till 
exempel målats med olja eller akvarell. Däremot kan man studera vilka färger som använts och 
hur dessa kontrasterar mot varandra, samt om de kan ha använts för att förmedla en viss känsla 
eller tanke. Olika karaktärer kan även skildras annorlunda i bild, och likaså miljön. Detta kan 
göras för att visa att någon är annorlunda, eller att man har förflyttat sig till en helt annan plats. 
Hur bilderna illustrerats kan även säga om det är meningen att vi ska tolka dem som realitet eller 
fantasi. Bilderna kan även vara skapade ur olika vinklar och perspektiv - exempelvis framifrån 
och bakifrån (Nikolajeva, 2000, s.86-87, 118, 131-133, 139)

Genom att utforma bilderna på olika sätt kan illustratören förmedla olika saker, och olika 
bilder kan ha olika funktion. Bilderna ger berättelsen en visuell dimension och kan användas för 
att förklara saker som står i texten, eller förmedla ett budskap. Exempelvis kan ett hjärta 
symbolisera att någon blivit kär (Kåreland, 2015, s.153,189). För att visa att olika saker finns på 
olika avstånd kan illustratören även låta sakerna ha olika storlekar eller skymma varandra 
(Rhedin, 2004, s.21-22).

Vem berättar texten?
Att studera vem som får makten att berätta vad som händer i bilderboken är betydelsefullt när 
diskursen rörelsenedsättning ska synliggöras. I och med detta undersöks det genom vems ögon 
rörelsenedsättningen beskrivs och vem som får möjligheten att tolka detta. 

En jag-berättare kan hjälpa läsarna att få inblick i huvudkaraktärens känslor och tankar, 
och få dem att uppleva händelserna ur dennes perspektiv, samtidigt som den kan kritiseras för att
inte berätta en situation som den var, utan endast dennes upplevelse av detta. En allvetande 
berättare, det vill säga en osynlig och utomstående berättare som vet allt, kan på ett mer generellt
sätt berätta vad som händer i boken eftersom den inte är färgad av subjektiva uppfattningar 
(Kåreland, 2015, s.139-140). Om berättaren är allvetande kan den sägas vara icke-fokaliserad, 
vilket innebär att berättarrösten inte är knuten till någon karaktär. Om den istället är externt 
fokaliserad är den fokuserad på just en eller några karaktärer och berättar om hur dessa förhåller 
sig till det som händer i boken. En internt fokaliserad berättare kan däremot gå in i karaktärernas 
inre och berätta vad de tänker och hur de känner (Nikolajeva, 2000, s.178-185). 

Texten och bilderna i bilderböcker samspelar med varandra olika mycket. Ibland finns det 
bara lite text och bilderna berättar historien nästan helt själv, ibland finns det mycket text vilken 
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bilderna är beroende av för att kunna förstås, och ibland skildrar bilderna och texten samma 
saker (Rhedin, 2004, s.10,34,49). De kan dock aldrig säga exakt lika saker, eftersom de är två 
skilda sätt att kommunicera. Texten och bilderna kan samarbeta och väga upp varandras brister 
och ibland vara helt beroende av varandra för att kunna förstås. De kan även säga emot varandra,
som vid ironi. eller när texten skildrar verklighet samtidigt som bilderna gör det tydligt att det är 
en dröm (Nikolajeva, 2000, s.21-38). Eftersom relationen mellan texten och bilderna avgör hur 
boken kommer att förstås, kommer även det att undersökas i analysen.

Hur skildras karaktärerna?
Vid en analys av en boks karaktärer är det möjligt att fokusera på huvudpersonerna. Ibland kan 
det vara svårt att avgöra vilka dessa är, men ofta finns huvudpersonernas namn redan i 
bilderbokstiteln. Karaktärerna i bilderböcker är ofta inte bara människor, utan även djur eller 
föremål. Det är dessutom även möjligt att undersöka om karaktärerna är dynamiska (alltså 
föränderliga) eller statiska (det vill säga oföränderliga). Statiska karaktärer kan leda till 
stereotypisering av olika sociala kategorier, som exempelvis funktionsnedsättning (Kåreland, 
2015, s.136-139).

Karaktärernas egenskaper kan skildras både i bild och i text, och bildar en helhet. De yttre 
egenskaperna skildras ofta i bild och kan handla om klädstil, kroppsspråk och karaktärens 
kroppsform och fysiska storlek. Genom att studera karaktärens yttre kan man även skapa sig en 
uppfattning om karaktären är barn eller vuxen, samt vilket kön hen har. I text- och bildsamspelet 
kan vi även observera vad karaktärerna talar om och vilka handlingar de utför, och genom att 
jämföra bilderna med texten får vi en uppfattning om vad som händer i berättelsen (Kåreland, 
2015, s.136-139; Nikolajeva, 2000, s.139-143).

Bilderböcker har ofta en blandning av berättad text och text i dialogform, som på olika sätt
beskriver karaktärerna. Det är väldigt svårt att skildra en karaktärs inre egenskaper genom bild, 
så tankar och dylikt skildras lättast genom text. Däremot kan olika tekniker användas för att göra 
det möjligt att tolka karaktärernas känslor. Det kan ske genom bland annat färgsättningen och 
utformningen av ansiktsuttryck och gester. Vidare kan bilderna på ett snabbt sätt ge oss en 
uppfattning om karaktärernas makt och betydelse, samt vilka relationer de har till varandra. Om 
figurerna avbildas stort i mitten av bilden kan det ge oss en uppfattning om att de har större 
möjligheter att påverka än om de hade avbildats som små figurer som gömmer sig nere i ett hörn.
Karaktärernas placering gentemot varandra kan även berätta hur bra relation de har, men för att 
vara säkra på detta, och att veta exempelvis namn och kön, är vi beroende av texten (Nikolajeva, 
2000, s.139-143).

Hur skildras miljön?
Miljön kan ha olika mycket betydelse för bilderbokens handling och är även avgörande när man 
ska klassificera boken i en genre. Miljön kan exempelvis vara inomhus, utomhus, i staden, på 
landet och utomlands. Utformningen av miljön kan anpassas för att förmedla olika känslor, eller 
för att lära oss något om karaktärerna i boken och deras liv (exempelvis vilken status de har och 
vilken kultur de befinner sig i). För att skildra miljön kan bilderbokskonstnären använda sig av 
olika former, format och färgsättningar. Miljön och saker i den kan även ha symbolisk innebörd, 
där något som är tecknat på ett sätt även kan tolkas på ett annat. Skildringen av miljön kan ske på
en rad olika sätt. De kan till exempel vara panoramabilder - som är detaljerade och innehåller 
många olika saker, och gör att läsarna dröjer kvar och pratar om vad som finns på uppslaget. 
Sedan finns det även bilderböcker helt utan bakgrund, där miljön är helt vit och endast 
karaktärerna och några föremål finns att skönja. När bilderboksskaparna använder dessa tekniker
är det oftast för att de vill att läsarna ska fokusera på själva handlingen, och inte fastna med 
blicken på något som inte är relevant för bokens handling. När miljön framställs i texten kan den 
alltså antingen beskrivas i detalj, inte beskrivas alls, eller något där emellan (Nikolajeva, 2000, 
s.117-125).
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Validitet och reliabilitet
Vid en analys strävar författaren efter att nå hög validitet och reliabilitet. Validitet är detsamma 
som giltighet, och bedömer om verkligen rätt saker undersöks. Validiteten avgör om analysen 
verkligen undersöker det den säger att den ska göra och om det är möjligt att få ett svar. I sin 
strävan efter att ha hög validitet i sin diskursanalys är det av stor betydelse att författaren sätter 
sig väl in i ämnet (Bell, 2007, s.117-118; Bergström & Boréus, 2005a, s.34-35; Bergström & 
Boréus, 2005b, s.353). Ett försök till att ge uppsatsen hög validitet har därför medfört att 
uppsatsens teoriavsnitt täcker flera olika områden och redovisar att kunskap inhämtats om vad 
bland annat begreppen bilderbok, rörelsenedsättning och socialt samspel kan innebära.

 Reliabilitet betyder detsamma som tillförlitlighet. För att ha så hög reliabilitet som möjligt
är det viktigt att den som utför undersökningen noga visar hur personen tänkt och tolkat något 
utifrån sitt syfte. Poängen med att ha hög reliabilitet är att öka chansen för att andra som vill 
analysera samma sak ska kunna se hur författaren har tänkt, och få samma resultat. Tanken är att 
man ska kunna få liknande resultat ifall man utför samma analys med exakt samma 
utgångspunkter (Bell, 2007, s.117-118; Bergström & Boréus, 2005a, s.34-35; Bergström & 
Boréus, 2005b, s.353). I denna undersökning görs försök att nå hög reliabilitet genom att 
teoretiska utgångspunkter redogörs för, samtidigt som redovisningarna i resultat- och 
analysdelen motiveras och beskrivs.

Dock finns en medvetenhet om att denna studie inte är helt objektiv, utan resultaten 
påverkas av mina egna uppfattningar. Ett försök görs därför i diskussions- och slutsatsdelen att 
angripa tolkningarna på olika sätt. Medvetenhet finns även att dessa fyra böcker inte kan 
representera hur rörelsenedsättning framställs i alla bilderböcker utgivna från 2007-2014, utan 
enbart hur det framställs i dessa fyra.

Genomförande
Urval och avgränsning
Urvalsprocessen tar form genom att jag söker igenom de sökmotorer på webben som 
bibliotekarierna på universitetet där jag studerar rekommenderar, och jag inser att det finns en 
stor brist på forskning gällande hur funktionsnedsättning framställs i bilderböcker. Efter att jag 
finner en (enda) text rörande ämnet bestämmer jag mig för att avgränsa mig ännu mer, och välja 
specifikt hur rörelsenedsättning framställs. Bristen på svensk forskning om detta tyder på att det 
finns en relevans av att undersöka ämnet, och jag väljer att analysera fyra bilderböcker.

Bilderböckerna som analyseras i denna uppsats har lånats från ett offentligt bibliotek, då 
det ofta är på detta sätt som förskolebarn får tillgång till bilderböcker. För att hitta dessa tar jag 
dels hjälp av en bibliotekarie på barnboksavdelningen, och även söker över nätet på bibliotekets 
hemsida. Jag använder mig av ett flertal sökord relaterade till mitt ämne (exempelvis 
rörelsenedsättning, funktionsnedsättning, rullstol, handikapp) och efter mycket sökande får jag 
tag i nio böcker. Därefter sker ett urval där fem av de nio böckerna sållas bort, några på grund av 
brist på text, andra på grund av brist på samspel mellan karaktärerna, och en bok på grund av att 
det är föräldern i boken som är rullstolsburen och inte barnet. För att försäkra mig om att de 
utvalda böckerna finns tillgängliga för svenska förskolebarn har jag sökt igenom bibliotekens 
hemsidor i alla kommuner i länet där jag bor, och även sökt efter böckerna i flera stora städer i 
Sverige (såsom exempelvis Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Luleå). Eftersom 
böckerna finns där gör jag ett antagande om att böckerna även finns i de andra stadsbiblioteken i 
landet.

Eftersom denna studie fokuserar på barn i åldrarna 4-6 år har bilderböckerna signumet Hcf,
vilket innebär att de är skönlitterära böcker med svensk text riktade till barn i förskoleålder. 
Eftersom de ska finnas tillgängliga för förskolor att låna på offentliga bibliotek har ett kriterium 
varit att de ska vara relativt nyutgivna, vilket resulterade i att de utvalda bilderböckerna är 
utgivna mellan 2007 och 2014. Enligt Sandvik och Spurkland bör böcker för 4-6-åringar ha lite 
mer text än för mindre barn, och gärna ett tema som passar att diskutera och reflektera kring 
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(2011, s.119-120). Varje bok i den här studien har därför cirka 20 sidor där varje sida innehåller 
text, och har förutom diskursen rörelsenedsättning även andra teman man kan samtala om.

Böckerna är fyra stycken eftersom studien är kvalitativ och analysen syftar till noga 
tolkning av böckerna. Dessa böcker har även valts för att de narrativa, det vill säga berättande, 
och för att de innehåller karaktärer som sitter i olika typer av rullstol. Vidare har det varit ett 
urvalskriterium att karaktärerna ska vara barn som samspelar med andra barn. Anledningen till 
detta är att de ska vara så lätta som möjligt för förskolebarn att relatera till. Detta har även 
resulterat i att böckerna som valts ut skildrar händelser som är applicerbara ett barns vardag. Den
första boken som analyseras är en äventyrsberättelse, och de resterande är vardagsberättelser. 
Den näst sista boken är fri ifrån fantastiska inslag, men alla de andra innehåller lite fantasi.

 
Analysens upplägg
I resultatet och analysen redogörs varje bilderbok för sig. Först presenteras referat av handlingen 
och tolkning av bokens genre, motiv (alltså innehållsämnen) och tema (alltså budskap). Sedan 
kommer texten och bilderna analyseras tillsammans, eftersom de är två delar av en helhet. 
Avsnittet kommer innehålla analys av berättarperspektiv och vilka perspektiv bilderna har, hur 
karaktärerna och miljön skildras, samt hur rörelsenedsättningen framställs genom text och bild. 
Därefter kommer det sociala samspelet i boken tolkas och sammanfattas, där fokus ligger på hur 
karaktärerna talar och positionerar sig gentemot varandra, samt om de har vertikala eller 
horisontella relationer. Till sist kommer några exempel på frågor som man kan använda sig av 
vid högläsning och reflekterande samtal kring böckerna.

Resultat och analys
Johanna, björnen och Pär i den stora vida världen
Boken handlar om en flicka som heter Johanna och hennes kompis som är en björn. De får besök
av en pojke som heter Pär, och tillsammans tar de sig fram genom olika utmanande miljöer. 
Boken är en äventyrsberättelse med inslag av fantasi, på grund av att björnen beter sig som en 
människa. Efter att Johanna och björnen mött upp Pär vid en stor kryssningsbåt åker de bland 
annat hundspann, plaskar i regnvatten, kryper fram tillsammans med sälar i sand, dyker ner i 
havet, rider på delfiner, klättrar på en palm, hänger i träd med sengångare, slingrar i lianer 
tillsammans med apor, dansar samba, och till slut även tar sig fram på månen. Bilderbokens 
motiv tolkas i denna analys vara vänskap trots olikheter, och temat tolkas som att det är att visa 
att den fysiska miljön inte behöver vara begränsande för någon som är rullstolsburen.

Text- och bildanalys
Denna bok innehåller inte så mycket text, utan bilderna skildrar det mesta av berättelsen. Läsaren
skulle kunna titta på bilderna utan att läsa texten, men att läsa texten utan bilderna skulle inte ge 
så mycket. Texten är på rim, och berättaren är allvetande. Att texten är på rim kan bidra till att 
den blir extra rolig att läsa, och att den är allvetande gör att alla karaktärer får lika lite 
berättarmakt. Texten beskriver inte mycket om karaktärerna, förutom att björnen är ”tjock”, 
något som uttrycks upprepade gånger. I denna analys tolkas det som att bilderboken inte är en 
fabel, då den inte är starkt moraliserande, utan att björnen enbart är en karaktär med nästintill 
samma egenskaper som människorna. Att ha med en björn, som dessutom anses ”tjock” kan vara
ett sätt att avdramatisera Pärs rörelsenedsättning, och visa på att alla har sina olikheter. Förutom 
detta uttrycker texten att björnen ibland bär Pär, och att Pär ibland bär björnen, och att Johanna 
inte klarar av det eftersom de är tunga. På ett uppslag där Johanna och björnen hänger i träd 
tillsammans med sengångare berättar texten att Pär inte vill göra det. Med ett leende på läpparna 
sitter han på en gren och agerar åskådare. När texten vidare berättar att de hänger och svänger 
som apor, står det att det inte är någonting ”för en tjockis till björn”. Bilderna skildras i 
framifrån- och bakifrånperspektiv och de tre vännerna är alltid i mitten av bilderna, vilket även 
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det visar att de har en nära relation till varandra, och delar på makten att bestämma. På bokens 
framsida ser man Pär i sin rullstol, men väl inne i boken ser man inte honom i rullstolen förrän 
sida fem. Innan dess är rullstolen dold eller så sitter Johanna i den, vilket kan vara för att 
avdramatisera rörelsehindret, och istället visa att hur man tar sig fram enbart är en liten del av 
den man är.

De enda skillnaderna mellan karaktärerna som berättas genom den verbala 
kommunikationen i boken är skillnader i funktion, vilket inte är förvånande eftersom texten 
nästan enbart berättar vilka aktiviteter de tre vännerna utför. Texten är sparsam, eftersom 
författaren har lagt störst vikt vid beskrivande bilder. Det är svårt att avgöra om den allvetande 
berättaren utgår från någon av karaktärernas egna tankar och åsikter när den till exempel berättar 
att Pär inte vill hänga som sengångare, då detta inte görs tydligt i texten. Genom bilderna görs 
ingen skillnad i utseende på Pär och de andra karaktärerna, förutom att han på ungefär hälften av 
bilderna sitter i en rullstol och när han gör det har han vita handskar. Handskarna tolkas 
användas för att inte bli smutsig om händerna när han tar fart genom att rulla på rullstolens hjul. 
En gång sitter Johanna i rullstolen, och en annan gång sitter en säl i den, och andra sälar står på 
tur.  Bilderna skildrar även personer som texten inte nämner. I uppslaget där de tre vännerna 
plaskar i vatten är sex barn till illustrerade, som glatt hoppar och plaskar i regnet tillsammans 
med dem. En av de karaktärerna är också rullstolsburen. Och i uppslaget där vännerna dansar 
samba nämns inte vilka de dansar med, medan bilderna visar en hel grupp människor med 
instrument, färgglada kläder och stora fjädrar i håret.

Texten uttrycker bland annat att de tre vännerna plaskar runt i vatten och hasar fram i sand,
dyker, rider och balanserar men inte hur eller i vilken miljö. Däremot berättas att de dinglar som 
sengångare, slingrar som apor och dansar samba till trummor, men ingenting om miljön.  Miljön 
är illustrerad över hela uppslaget och illustratören använder sig av många klara färger, som kan 
tänkas symbolisera glädjen de tre vännerna delar i samspelet med varandra. Det finns många 
saker illustrerade i bilderna som inte nämns i texten. Ett exempel på det är apelsiner som de tre 
vännerna balanserar på näsorna eller sälar de träffar när de hasar i sanden. Oavsett miljön hittar 
Pär ett sätt att ta sig fram på. I sanden hasar han sig, i vattnet simmar han med armarna och när 
han hänger med aporna använder han armarna. 

Att Pär sitter i rullstol nämns inte någonstans i texten. Det som skrivs om Pär är att han 
ibland blir buren, ibland bär, och att han inte vill dingla som sengångarna. Annars berättar texten 
att vännerna gör samma saker. På försättsbladet finns det fotspår från en människa och från en 
björn. På sista sidan finns samma bild som försättsbladet, med skillnaden att det där även finns 
spår från en rullstol, vilket kan ha illustrerats för att visa att Johanna och björnen först var 
ensamma, men sedan fick sällskap av Pär. Det kan även ha illustrerats för att visa att vänner kan 
ta sig fram på olika sätt. På uppslaget där de tre vännerna balanserar på en palm står det även 
”De balanserar på alla fyra, säkert och lätt..”, vilket i bild visas med att björnen kryper med sina 
tassar, Johanna med sina händer och fötter, och Pär på sina hjul. De enda gångerna någon 
begränsas fysiskt i boken är Johanna som är för svag för att lyfta Pär, och björnen som är för 
”tjock” för att hänga med aporna i träden. På alla uppslag där Pär inte sitter i sin rullstolen är den
ändå med, ofta väl gömd i bilden. Rörelsenedsättningen framställs i bilderna som att det inte är 
ett hinder för att göra som alla andra gör. Det ses även som något intressant av sälarna och 
aporna, då de är nyfikna på rullstolen och gärna vill leka med den.

Socialt samspel
På titelsidan finns en bild med huvudkaraktärerna, där Johanna och Pär sitter på björnens axlar, 
utan rullstolen i sikte. Detta tolkas som ett sätt att visa läsarna redan från början att karaktärerna 
har en nära relation. På alla bilder har karaktärerna glada eller koncentrerade ansiktsuttryck, 
vilket talar för att de har roligt tillsammans. De tre vännerna är alltid tillsammans och 
kommunicerar via skratt, vinkningar, leenden, blickar, och genom att alltid vara sida vid sida och
göra samma saker. Vid två tillfällen, om man räknar försättsbladet, blir Pär buren av björnen, 
men i ett annat har Pär björnen i knät när han åker i sin rullstol. Detta tyder på att de har 
horisontella relationer i sin lekkultur. Något annat som tyder på det är att Pär i princip gör allt 
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som de andra gör, och inte tas omhand om. Man kan säga att de tre vännerna har lika mycket 
makt och möjlighet att påverka situationen. Att Pär kan delta på detta sätt möjliggörs genom att 
han varken begränsas av den fysiska eller den sociala miljön. I de situationerna de tre vänner 
kommer i kontakt med andra människor blir Pär inkluderad, och ingen gör någon skillnad på 
honom för att han är rullstolsburen. När alla dansar samba och han sitter i rullstolen och dansar 
med armarna, är det den dansande björnen som alla blickar riktas mot.

Vid högläsning och reflekterande samtal
Vid högläsning och reflekterande samtal om bilderboken skulle man kunna uppmuntra barnen att
först försöka hitta rullstolen på varje uppslag, och sedan fundera kring vilka fler olika äventyr 
Pär hade kunnat ta sig ut på, eftersom han till så stor del klarar sig utan sin rullstol. På detta sätt 
skulle barnen kunna uppmärksammas om att man kan bli inkluderad i fysiska lekar även om man
är rullstolsburen. Sedan skulle samtalet kunna handla om hur de tror att björnen känner sig när 
boken upprepade gånger kallar honom ”tjockis” och berättar att han inte kan svinga med aporna 
för att han är tjock. Genom att fundera kring hur björnen känner sig skulle barnen kunna känna 
empati med honom, och kanske fundera kring varför författaren skriver att tjocka karaktärer inte 
kan svinga med apor när de kan hänga som sengångare. Vidare skulle man kunna samtala om en 
persons storlek verkligen har något att göra med om man kan svinga i lianer eller inte.

Melvin möter Vildis & Tildis
Berättelsen handlar mestadels om flickan Matilda som spelar fotboll i ett fotbollslag. Hennes 
lillebror Melvin finns alltid vid hennes sida, men har mest en biroll i berättelsen. Boken skildrar 
en vardagshändelse med misstänkta fantastiska inslag, då Vildis och Tildis bor i ett guldhus med 
bland annat delfiner i poolen, och en stor vattenrutschkana. Matilda har en ”världsmästarboll” 
som hon älskar, men som hon en dag råkar sparka över staketet hemma hos sig. Efter mycket 
letande ser hon att hennes nya grannar Vildis och Tildis har tagit bollen. Pojken Vildis och hans 
lillasyster Tildis är båda rullstolsburna, men använder även protes, eftersom de saknar ett ben 
vardera. Matilda är arg på dem och utan att de vet om det kallar hon dem tjuvar. Vart än Matilda 
går är Vildis och Tildis där och gör samma saker som henne, vilket Matilda ogillar. De spelar 
golf, tennis, åker vattenskidor, simmar, läser böcker och spelar fotboll. En dag hittar Matilda sin 
”världsmästarboll” i ett dike och förstår att Vildis och Tildis inte alls tagit den, utan att de har en 
likadan boll. Precis då kommer Vildis och Tildis dit, och Tildis frågar om de får vara med och 
spela fotboll. Det får de, och alla fyra blir vänner. Motiven i boken tolkas vara fotboll, vänskap 
och missförstånd, och temat att förklara att miljön inte behöver vara begränsande för att man har 
en rörelsenedsättning. 

Text- och bildanalys
Berättaren är i tredje person, och internt fokaliserad på Matilda, då den kan gå in i hennes tankar 
och berätta vad hon tänker och känner. På detta sätt får man som läsare inblick i hur personer 
med rörelsenedsättningar kan uppfattas ur någon annans ögon, och Matilda får makten att berätta
om vad det är som händer. I bilderna är Matilda nästan alltid i mitten, och när hon inte är det är 
det Vildis och Tildis som är det. Detta tyder på att alla dessa personer är huvudpersoner, även om
den verbala berättaren fokuserar på Matilda. Texten och bilderna har ungefär lika mycket ansvar 
för att berätta handlingen, och man kan inte förstå dem ordentligt utan varandra. 

På bokens framsida sitter Vildis och Tildis i raketliknande rullstolar som inte finns med 
någon annanstans i boken, däremot har de mer traditionella rullstolar inuti boken. Bakom dem i 
bild står Melvin och ser glad ut, men Matilda ser ursinnig ut, vilket man inte förstår varför förrän
man läser boken. Förutom proteser har Vildis och Tildis även sportbilsliknande lådbilar som de 
åker i, som av texten kallas ”tuffa”. Vildis och Tildis utmärker sig inte utseendemässigt från de 
andra, förutom att de har protes eller rullstol. Genom att ändra rullstolarnas utformning tolkas det
som att illustratören vill utmana de traditionella rullstolarna, och föra tankarna till att ett 
nödvändigt hjälpmedel även kan vara underhållande. Vildis och Tildis har även sportiga kläder 
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och pannband, vilket kan vara för att visa att de tycker om att göra många olika fysiska 
aktiviteter. Texten nämner heller inget om alla de andra karaktärerna som finns i boken. Men det 
är tydligt att illustratören har fokuserat på mångfald, eftersom bilderna visar karaktärer med 
mycket skilda klädstilar och utseenden. På de flesta bilder har Melvin, Vildis och Tildis glada 
miner, medan Matilda oftast är upprörd över alla de saker som Vildis och Tildis gör. 
Bilderbokskonstnären har genomgående starka färger i sina illustrationer, vilket kan tänkas ha 
valts för att passa målgruppen. 

Miljön beskrivs inte så mycket via text, utan mestadels i bild. Texten nämner till exempel 
inte hur Vildis och Tildis bostad ser ut, medan bilderna ger en panoramavy över gården, som 
bland annat har ett bollhav, delfiner i en poolen och en lång vattenrutschkana som slingar sig 
runt huset som är gjort av guld. Det kan tänkas att Matilda i det uppslaget blir avundsjuk på alla 
saker som Vildis och Tildis har, vilket kan stärka hennes känsla av irritation mot de två syskona. 
För varför ska de ta hennes boll när de redan har så mycket saker? Bilderna skildrar vidare att 
miljön skulle kunna vara utmanande för personer med rörelsehinder, men Vildis och Tildis kan 
göra allt med sina proteser. 

 I texten nämns inget om barnens rörelsenedsättning eller vad de inte kan göra. Däremot 
uttrycks i texten alla de fysiska aktiviteter de faktiskt utför, och Matildas irritation över att de gör
det så bra. I bilderna finns, förutom det som redan nämnts, även ännu ett barn som är 
rullstolsburen, som är med i barnens fotbollslag. Detta barn använder en klubba när han spelar 
fotboll, och Vildis och Tildis sparkar med sina proteser. I texten visas att Matilda är svartsjuk på 
Vildis och Tildis, då ”Vildis kan jonglera länge med bollen, och Tildis gör coola dribblingar”.

Socialt samspel
I boken samspelar huvudpersonen Matilda inte alls mycket med Vildis och Tildis, vilket kan 
tänkas bero på att hon tror att de tagit hennes boll. Detta ändras så fort hon får reda på att de inte 
har gjort det, likaså Matildas uppfattning om dem. I början är hon arg och irriterad på allt som 
Vildis och Tildis gör, medan hon i slutet är glad att de spelar i samma lag. Vildis och Tildis 
samspelar dock med de andra karaktärerna genomgående i boken. Där görs ingen skillnad på 
dem och de andra barnen. Man kan säga att personerna med rörelsenedsättning inkluderas och 
har horisontella relationer i lekkulturen. Matilda däremot, håller sig alltid på gott avstånd från 
Vildis och Tildis, som om man enbart studerar bilderna kan få en att tro att hon är exkluderad. 
Men då texten förklarar att hon är arg på dem för att hon tror att de tagit hennes boll, vet man att 
det är hennes eget val att hålla sig undan.

Vid högläsning och reflekterande samtal
Frågor som man kan använda sig av vid högläsning och reflekterande samtal bilderboken kan 
handla om vilka olika sätt man kan ta sig fram på om man saknar ett ben. Med frågor som dessa 
kan man utmana barnens tänkande och låta dem fantisera om hur man på olika sätt kan ta sig 
fram utan att använda ena benet. Vad finns det alltså förutom lådbilar, raketliknande rullstolar 
och proteser? Man kan även ställa frågor om hur Matilda på olika sätt hade kunnat fråga Vildis 
och Tildis för att få reda på om de tagit bollen så fort hon började tro det. På detta sätt kan man 
ge barnen verktyg för att förebygga de konflikter i barngruppen som bygger på missförstånd.

Tillsammans med Vilma och Loppan
Boken är en vardagsberättelse och handlar om flickan Vilma som är rullstolsburen, och efter att 
ha varit sjuk några dagar kommer hon tillbaka till skolan. Mest har hon längtat efter hennes 
tjejkompis Loppan, som till och med har ritat och skrivit ett brev till henne om att hon ska bli 
frisk. Men när Vilma kommer tillbaka till skolan bryr sig inte Loppan om henne, utan bara leker 
häst med en annan flicka, Malla. Utomhus på rasten sparkar alla de andra barnen boll, och Vilma
frågar om hon får vara med Loppan och Malla och leka. Malla låter Vilma vara med, om hon 
mockar. Sedan säger Malla att Vilma kanske inte kan vara med och leka för att hon inte kan rida,
vilket gör Vilma arg. När det sedan är dags för brännboll på gymnastiken är Vilma fortfarande 
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arg på de andra tjejerna. Vanligen brukar Loppan slå och sedan åka bakom Vilma runt planen, 
men nu får istället ett annat barn stå bakom Vilma, vilket Vilma inte är nöjd med. När laget är på 
väg att förlora övertalar hela klassen Vilma och Loppan att spela tillsammans, vilket gör att de 
gör frivarv, vinner, och blir hyllade av hela klassen. Efter det leker Malla med andra barn, och 
Vilma och Loppan är vänner igen. Motiven i boken tolkas i denna analys vara vänskap och 
konflikt, och temat tolkas vara att visa att en rullstol kan vara en tillgång för alla i gruppen.

Text- och bildanalys
I den här boken har texten större betydelse än bilderna, vilket gör att man kan läsa boken utan 
bilderna, men om man enbart studerar bilderna är det svårt att förstå vad som händer. På 
framsidan är det en bild där Malla och Loppan gör ”high five”, medan Vilma är bakom och ser 
ledsen ut, vilket visar på att berättelsen handlar om att Vilma känner sig exkluderad. Berättaren 
är i tredje person men är internt fokaliserad på Vilma, och skildrar allt ifrån hennes perspektiv. 
På detta sätt får Vilma makten att berätta vad som händer, och läsarna kan lättare identifiera sig 
med henne. I bild är Vilma oftast är i mitten och även ibland även i närbild, vilket visar att det är 
just Vilma som berättelsen handlar om. Texten är även i dialogform, och skildrar förutom ett 
undantag enbart dialog mellan de tre flickorna. På detta sätt får man reda på vad de andra tjejerna
säger, men inte vad de tänker. 

Texten nämner vidare att det finns fler klasskamrater i berättelsen, men inte något om hur 
de ser ut. Även denna illustratör har fokuserat på mångfald i etnicitet, då det finns människor 
med olika hudfärger representerade i bilderna. I texten skildras Vilmas tankar och känslor, vilket 
även speglas i hennes med ansiktsuttryck. På en bild är även Vilma så arg att hon har en blixt 
illustrerad över huvudet. Texten fokuserar även på vad de olika karaktärerna gör positivt, som till
exempel att det är bra att Malla är envis, då hon en gång kunde få vaktmästaren att leka häst med
henne. 

Det märks att det är det sociala samspelet mellan karaktärerna som är det viktiga i boken, 
då illustratören använder sig av vita bakgrunder och istället nästan enbart skildrar karaktärerna. 
Det som går att se i bilderna är att barnen först är inne i skolan och sedan ute på gården, där de 
sparkar boll och spelar brännboll bland höstlöven. Miljön nämns inte heller i texten.

I dialogen säger Malla att Vilma kanske inte kan rida, och syftar på att det är för att hon 
har en rörelsenedsättning. Vilma säger att hon visst kan rida, men att hon inte vill. Som läsare är 
det svårt att avgöra om hon verkligen kan det, eller om hon säger det för att inte ses som 
avvikande och bli exkluderad. Genom att studera bilderna ser man att Vilma använder en 
eldriven rullstol, och att hon kan röra på händerna då hon bland annat har dem korsade när hon är
arg. På framsidan och bokens första sida framgår det dock inte att hon är rullstolsburen, eftersom
hon först befinner sig bakom tjejkompisarna, och sedan i sängen, vilket i denna analys tolkas 
som att illustratören försöker ta bort fokuseringen från rörelsenedsättningen, och istället först 
presentera Vilmas personlighet.

Socialt samspel
I början av berättelsen blir Vilma exkluderad, hennes bästa kompis hälsar inte ens på henne när 
hon kommer tillbaka till skolan. Genom texten och bilderna framgår det dock att det är för att 
Malla drar iväg med henne, något som Vilma blir arg över och inte kan förlåta. När alla andra 
barn på skolgården spelar boll på rasten och Vilma ändå frågar om hon får vara med och leka 
med de två tjejerna, svarar Malla att hon får vara med om hon mockar. Det blir tydligt att Vilma 
hamnar i en vertikal relation till de andra, då hon får vara med om hon istället för att hoppa 
hinder gör sig av med hästarnas bajs. Man kan veta detta med säkerhet när Vilma lite senare i 
boken tror att Malla inte vill att hon ska vara med och leka. I texten framgår det att Vilma tänker 
”Och även om hon får vara det ibland, så känns det inte så på riktigt”. Att Vilma exkluderas kan 
även ses i bild genom att hon har ett ledsamt ansiktsuttryck, och ibland positionerar sig borta i 
hörnen av boken. 

Man kan även tänka sig att Vilma även blir exkluderad av de andra barnen, då de på 
skolgården inte leker en lek hon kan delta i. Men det kan även vara så att de inte är medvetna om
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att Vilma inte har någon att leka med. När det istället blir dags för brännboll vill klasskamraterna
att Vilma och Loppan ska slå tillsammans, så att de kan vinna tävlingen. Då ses Vilma som en 
tillgång i gruppen, vilket får Vilma att känna sig viktig. Men man kan fundera över varför hon 
inte gavs någon uppmärksamhet när det inte handlade om att hon var det som behövdes för att 
vinna en tävling.

Vid högläsning och reflekterande samtal
Frågor man kan använda sig av vid högläsning och reflekterande samtal om bilderboken kan 
handla om hur barnen tror att Vilma känner sig när hon inte får vara med. På detta sätt kan 
barnen känna empati för någon som inte blir inkluderad, vilket kan leda till att barnen försöker 
inkludera alla när de leker i framtiden. Man kan även fråga barnen hur man på olika sätt kan göra
om man inte har någon att leka med, eller vad man på olika sätt kan göra om man ser någon som 
inte har någon att leka med. Man kan vidare fundera kring vad Vilma kunde ha för olika roller i 
en hästlek eftersom hon inte kan hoppa hinder, så hon vet vad hon ska komma med för förslag 
om Malla vill leka häst igen.

Pojken, flickan och muren
Boken är en vardagshändelse med fantastiska inslag och handlar om pojken Adham och systern 
Sulafa. De fantastiska inslagen handlar om att Sulafa i miniatyr under en händelse sitter på 
Adhams axel, vilket tolkas som en symbol för att de alltid finns för varandra. Tillsammans med 
sin familj har de två syskonen tvingats fly från sitt hem till en fallfärdig bostad på andra sidan 
muren. De lever under dåliga förhållanden och har ständig hemlängtan. Sulafa har en 
rörelsenedsättning som gör att hon bara kan gå korta sträckor. Men Adham har byggt en kärra 
som han kan skjutsa henne i. När de leker utomhus har de ofta med sig en hund som de har tagit 
hand om. Adham har byggt en höjdhoppsställning bredvid muren så att han kan försöka hoppa 
över till andra sidan. Han vill komma hem igen för att hämta en apelsin från ett apelsinträd på sin
förra gård, då Sulafa hemskt gärna vill ha en. Medan han övar på att hoppa brukar Sulafa sitta 
med ryggen mot muren och titta på, samtidigt som hon skriver dikter i sitt anteckningsblock. En 
dag ger Adham upp och istället gömmer sig på ett lastbilsflak som är på väg till andra sidan 
muren. När han kommer tillbaka till sitt gamla hem har han en liten miniatyr-Sulafa på axeln, för
att Sulafa sagt att människor kan ha telepatiska krafter om de tycker om varandra mycket. 
Adham försöker därför inte titta på huset som blivit vandaliserat, utan tar med sig en apelsin och 
går hem. När Adham går tillbaka genom muren behöver han inte gömma sig ”För ingen som inte
måste vill till andra sidan muren”. När Adham kommer hem delar familjen på apelsinen, och 
sedan planterar Sulafa apelsinkärnorna bredvid muren, så att de en dag kan klättra tillbaka hem, 
vilket Sulafa även skriver en dikt om. I denna analys tolkas motiven i boken vara hopp och 
syskonkärlek, och temat att skildra hur livet kan se ut för en familj som är flyktingar i sitt eget 
land. 

Text- och bildanalys
Texten och bilderna har ungefär lika mycket plats i berättelsen och kompletterar varandra. 
Bilderna växlar mellan att täcka hela uppslaget, och bara vara små bredvid texten. På framsidan 
är det en bild på Adham som skjutsar sin syster i en kärra. Innan man läser boken vet man inte 
varför hon sitter i kärran, och man kan tro att hon gör det för att det är roligt. Bredvid dem är 
hunden Schas, och bakom dem en stor orangefärgad cirkel, som tolkas symbolisera både 
apelsinen och solen. Texten är berättad i tredje person, och är internt fokaliserad på vad som 
händer kring Adham och Sulafa. I dialogerna samtalar de mestadels med varandra, men ibland 
även med andra människor. På bilderna befinner sig syskonen oftast i mitten, vilket visar på att 
de är huvudpersonerna. Däremot kan man se att den främsta huvudpersonen är Adham, eftersom 
han presenteras först och förekommer på flest bilder. Detta bidrar till förmedla hur det kan vara 
att ha ett syskon med rörelsenedsättning.
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Det texten berättar om karaktärerna är deras känslor, som handlar om hemlängtan och 
hopp. Bilderna är ibland närbilder, men oftast från lite avstånd, och skildras nästan alltid 
framifrån. I bild och text skildras även syskonens föräldrar, en lärarinna, en man som kör 
lastbilen Adham gömmer sig på, samt en man som vaktar en av murens grindar. Både texten och 
bilderna visar att stämningen är dyster och att människorna fysiskt och psykiskt inte mår bra. 
Den enda gången de försöker skratta säger deras mamma att det låter som hosta, men på några 
uppslag ler barnen. I bilderna skiljer sig inte Sulafa utseendemässigt från de andra karaktärerna, 
med undantag från att hon inte kan gå. Hunden som finns med heter Schas och kan ses som en 
symbol för att hjälpa varandra, då barnen tar hand om den trots att de berättar att alla andra 
schasar bort den och spottar på den.

Miljön som framställs i texten berättar mestadels hur deras gamla hem såg ut, för att 
förklara att livet var mycket bättre där och att de önskar att de kunde fortsätta bo där. Texten 
berättar också hur hög och utestängande muren är. Illustrationerna över lag är bleka i fråga om 
färg, som kan ha valts medvetet för att förmedla huvudpersonernas dystra känslor. Miljön i 
bilderna skildrar skillnader beroende på vilken sida av muren man är på. Där familjen bodde 
innan är träden gröna och frodiga, och där familjen bor nu är de avhuggna.

Boken skildrar två olika typer av rörelsehinder. Den ena är Sulafas oförmåga att röra sig på
egen hand, och den andra är muren som hindrar familjen från att ta sig hem. På bilderna visas att 
Sulafa ofta sitter i en kärra, men det är texten som berättar att det är för att hon har problem med 
sina ben. Texten berättar att Adham byggt kärran till henne av en trasig stol och en låda, 
eftersom ”hennes ben är sjuka”. Trots att Sulafa inte kan röra sig själv har hon ändå hopp om 
framtiden, och hon verkar inte nedstämd över sin situation, utan anpassar sig väl till sina 
förhållanden. Till sin bror säger hon att hon ska bli diktare, för ”Då kan man röra sej vart man 
vill fast man har dumma ben”.

Socialt samspel
Man kan säga att Adham och Sulafa har en vertikal relation och en omsorgskultur, då Sulafa är 
beroende av Adham för att kunna röra sig utanför hemmet. Att Adham tar hand om Sulafa 
tydliggörs även genom att Adham först bygger en kärra åt henne, och sedan placerar en kudde i 
den, så hon inte ska få ont i baken när de kör över den guppiga marken. Han tar även åt sig 
uppdraget att hämta apelsinen Sulafa vill ha, även fast det verkar vara en omöjlighet. Han vill 
göra allt för att hon ska ha det bra. Adham försöker inkludera Sulafa i det han gör genom att ta 
med henne och visa henne saker. Att de har en nära relation visas även genom att de ofta är nära 
varandra på bilderna. Boken skildrar förutom syskonens relation till varandra även samspel på ett
högre politiskt plan, och visar att barnen tar hand om varandra, och hunden, även när vuxna inte 
tar hand om varandra. Man kan även tolka det som att Adham och Sulafas familj har en vertikal 
relation till den som vaktar muren, eftersom vakten har makten att bestämma hur familjen kan 
röra sig.

Vid högläsning och reflekterande samtal
Frågor man kan använda sig av vid högläsning och reflekterande samtal om bilderboken kan 
handla om hur man på olika sätt kan ta hand om varandra. På detta sätt kan barnen få sociala 
verktyg att använda sig av när de ser att något annat barn behöver stöd. Man kan även fundera 
kring vilka olika ställen på förskolan som det skulle vara svårt för Sulafa att ta sig fram på, och 
hur man på olika sätt skulle kunna ändra avdelningen om hon hade kommit på besök. På detta 
sätt kan man göra barnen medvetna om att vissa ställen kan vara svåra att ta sig fram på om man 
inte kan gå. 
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Diskussion och slutsatser
Diskursen rörelsenedsättning i bilderboksvärlden
Något de fyra analyserade böckerna har gemensamt är att de inte utmärker de rörelsehindrade 
barnet på andra sätt än att de skiljer sig från de andra karaktärerna funktionellt: de behöver en 
protes, en rullstol eller en kärra för att kunna ta sig fram. Utseendemässigt är de som alla andra, 
och har i stort sätt samma sociala kompetens som de övriga karaktärerna i böckerna. De kan 
kommunicera med sin omvärld och förstå denna. Karaktärerna i dessa böcker stämmer överens 
med vad MacPhee och Lintner (2012, s.1-15) berättar om att det finns dynamiska karaktärer, 
som delar med sig av sina känslor, och umgås med andra barn.

Adham förklarar att Sulafa har sjuka ben och Malla säger att Vilma inte kan rida, men på 
annat sätt nämns inte rörelsenedsättning i verbal kommunikation i någon av böckerna, vilket kan 
vara försök av författarna till att normalisera rörelsenedsättning. I två av böckerna (Melvin möter
Vildis & Tildis och Johanna, björnen och Pär i den stora vida världen) uttrycks däremot alla de 
aktiviteter de faktiskt kan utföra, vilket kan tolkas som fantasier då det i det verkliga livet är en 
utmaning att åka rullstol på en palm och vattenskidor i protes. Men det kan även tolkas som ett 
sätt att utmana barnens tänkande om vad människor med rörelsenedsättning kan och inte kan 
göra. Bristen av redogörelse av rörelsenedsättning i texten har medfört att analysen i detta arbete 
mestadels fokuserat på hur rörelsenedsättningen framställs i bildspråket. Ett svar på hur 
rörelsenedsättning framställs i text är alltså att det knappt nämns alls i de analyserade böckerna, 
och de få gånger det nämns tyder det på motoriska nedsättningar hos barnet.

I tre av de fyra böckerna skildras även rullstolen som något intressant. Sälarna står på kö 
till den, rullstolarna görs om till snabba lådbilar eller används för att göra frivarv på brännboll. I 
Melvin möter Vildis & Tildis görs ett försök till att göra rörelsenedsättningen till någonting 
”tufft”, vilket de enligt huvudpersonen Matilda lyckas med. Vildis och Tildis hjälpmedel för 
förflyttning kan tolkas som en protest mot de traditionella rullstolarna man tidigare sett. Genom 
att studera de olika typerna av fysiska hjälpmedel som förekommer i bilderböckerna kan man 
jämföra vad deras omgivning erbjuder dem för resurser. Kontrasten blir tydligast om man jämför
Vilmas elrullstol med Sulafas träkärra.

I två av böckerna kan barnen med rörelsenedsättning röra sig obegränsat trots sin 
funktionsnedsättning. Pär kan följa med Johanna och björnen på äventyr runt i världen, och 
Vildis och Tildis kan spela fotboll och åka vattenskidor med sina proteser. Den sociala och 
fysiska miljön utgör för dem inget hinder för delaktighet i gemenskapen och tillträde till olika 
platser. Vilma däremot, deltar inte i bollspelet på rasten och exkluderas av Malla i ridleken. 
Malla tror inte att Vilma kan något om hästar för att hon inte kan rida, fast Vilma säger att hon 
visst kan det, men att hon hellre gör annat. Denna framställning stämmer med Brennas (2008, 
s.100-102) iakttagelse, om att andra karaktärer kan ha förutfattade meningar om personer med 
funktionsnedsättnings begränsningar. 

I två av de analyserade böckerna uttrycker karaktärerna med rörelsenedsättning frustration,
men inte över att de inte kan gå. Vilma är arg för att hon blir socialt exkluderad, och Sulafa för 
att en stor mur håller henne borta från hennes riktiga hem. Trots att Sulafa inte kan röra sig själv 
har hon ändå hopp om framtiden, och hon verkar inte nedstämd över att hon inte kan gå, utan 
anpassar sig väl till sina förhållanden. Till sin bror säger hon att hon ska bli diktare, för ”Då kan 
man röra sej vart man vill fast man har dumma ben”. För Sulafa utgör den fysiska miljön stora 
hinder, då hon inte kan röra sig själv och blir beroende av omsorg från sin bror. Trots detta hittar 
hon sätt att ta sig fram i världen - genom att skriva dikter. Det skulle kunna jämföras med det 
Brodin och Lindstrand (2009, s.136-138) berättar om att barn med funktionsnedsättning ibland 
inte kan välja mellan olika aktiviteter och får ta vad som erbjuds. Exemplet Sulafa gör det även 
extra tydligt hur stor betydelse den fysiska miljön har för barnets upplevelse av delaktighet och 
självständighet.

I flera av böckerna utformar illustratörerna en del av bilderna i början av böckerna på ett 
sätt som döljer funktionsnedsättningen, vilket kan vara för att barnen ska tänka till och skaffa sig 
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en uppfattning om vem personen är innan de uppmärksammar deras funktionella olikhet. Men 
även om Pär kan utföra nästan alla aktiviteter som de andra gör, finns rullstolen med gömd i 
bilden, för att påminna om att han faktiskt är beroende av den för att förflytta sig längre sträckor. 
Övergripande kan det sägas att karaktärerna med rörelsenedsättning inte illustreras på något 
åtskiljande sätt, förutom att de har sina hjälpmedel nära till hands. De analyserade böckerna visar
dynamiska karaktärer som blir påverkade av olika förutsättningar i omgivningen. Däremot kan 
det som tidigare nämnts inte dras några generella slutsatser om hur rörelsenedsättning framställs 
i alla bilderböcker, utan enbart hur det framställs i dessa fyra.

Förutom karaktärerna med rörelsenedsättning framkommer andra exempel på funktionell 
olikhet, som exempelvis när björnen anses för ”tjock” för att hänga med aporna i trädet, och det 
framställs som att Johanna inte kan bära de andra karaktärerna då hon är svag. Detta skulle, som 
Jansson (2004, s.173-174) ger exempel på, kunna vara grunden till fortsatta diskussioner om 
mångfald och attityden till olikheter. Ett rörelsehinder i miljön som framkommer i analysen är 
muren mellan Israel och Palestina, som symboliserar exkludering och vertikala relationer på ett 
större politiskt plan än de flesta förskolebarn kan förstå. Detta speglar vad ett flertal författare 
(Lindö, 2009, s.143; Nikolajeva, 2000, s.11; Rhedin, 2004, s.17-18) skriver om att det finns 
bilderböcker som riktar sig både till barn och vuxna. Detta innebär att man som högläsare måste 
vara beredd att försöka svara på frågor som man vet kommer vara utmanande för barnen, som 
exempel varför det finns en mur där och vem som ställde den just där.

Sociala relationer i bilderböcker som förebilder för barngruppen 
I analysen blir det tydligt att det inte enbart är den fysiska miljön som kan vara ett rörelsehinder, 
utan även den sociala, och omgivningen och samhällets resurser påverkar hur stora hinder för 
rörelse och delaktighet som barnen har. Att förmågan till självständighet skiljer sig så mycket 
mellan Sulafa och Vildis och Tildis har att göra med att de växer upp i helt skilda kontexter. 
Enligt det som står i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(2008, s.22-23) om vad samhället bör göra för personer med funktionsnedsättning, brister 
omgivningen i att tillgodose Sulafas behov, vilket bidrar till att ge läsarna en bild av att 
rörelsehindrade barn inte har samma möjligheter i alla delar av världen.

I två av böckerna har karaktärerna med rörelsenedsättning horisontella lekkulturer med de 
andra barnen - Pär och Vildis och Tildis. Pär är delaktig i lekarna och följer med på äventyren 
och Vildis och Tildis både spelar fotboll i laget och är de som initierar kontakten med Matilda 
och Melvin. När Pär inte är med och hänger som sengångare kan man tolka det som att han 
agerar åskådare, vilket Brodin och Lindstrand (2009, s.133-142) förklarar att barn med 
rörelsehinder kan göra. Analyserar man han ansiktsuttryck i bilderna ser man dock att han är 
nöjd med sin situation, vilket tyder på att han inte är exkluderad, utan väljer att istället titta på. 
Pär och Vildis och Tildis har enligt Lillvist (2009, s.185-189) social kompetens, eftersom de kan 
ta kontakt, hålla leken vid liv och fungera tillsammans med andra.

Det Lillvist (2009, s.191-192) och Wopperer (2011, s.28) redogör för - att barn med 
funktionsnedsättning ofta inte är populära lekkamrater, skulle kunna appliceras i Tillsammans 
med Vilma och Loppan, eftersom alla lekkamraterna leker utan Vilma på skolgården fram tills att
hon själv initierar kontakt. Sedan hamnar Vilma i en vertikal relation, när hon får delta i leken 
men på andra villkor, då hon får vara med och leka häst om hon mockar, eftersom hon inte anses 
kunna rida. Att hon inte känner sig delaktig vet vi genom att hon säger det, något som Almqvist 
(2004, s.143-144) skriver om är viktigt - att det ska komma ifrån barnen själva. Men om Vilma 
hade bättre strategier för att komma in i leken kanske hon som Jansson (2004, s.182-187) 
förklarar blivit inkluderad, om hon istället för att fråga om hon får vara med, hade kommit med 
egna idéer och bidrag till leken. 

Adham har även han en vertikal omsorgsrelation till Sulafa eftersom han tar hand om 
henne och är den som kan kontrollera hennes förflyttning, vilket dock inte blir påfrestande för 
deras sociala samspel. Det som Jansson (2004, s.175-177) redogör för - att det är viktigt att barn 
med funktionsnedsättning får bli delaktiga i lekkulturen och inte i omsorgskulturen, blir svårt när
den fysiska och sociala miljön på samhällsnivån utgör starka hinder. Även om Sulafa har turen 
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att bli inkluderad och omhändertagen av Adham, bidrar samhällets utformning till att hon inte 
kan få en horisontell lekkultur med sin bror. Men rörelsehindrades förhållanden kan även tänkas 
variera med ekonomiskt kapital, som blir tydligt då man jämför Sulafas fallfärdiga hus med 
Vildis och Tildis, som bor i ett guldhus med egna delfiner i poolen. Även detta styrker att 
diskursen rörelsenedsättning i dessa böcker är starkt kopplade till den fysiska och sociala miljöns
resurser.

Karaktärerna i böckerna som inte har rörelsehinder inkluderar barnen med rörelsehinder 
tydligt i tre av böckerna. Pär dansar samba med de andra människorna, Sulafa tas om hand av 
hennes familj och Vildis och Tildis blir snabbt en del av gemenskapen i fotbollslaget. På grund 
av ett missförstånd är Matilda arg på Vildis och Tildis, men när missförståndet löses upp blir de 
omedelbart vänner. Det senare stämmer överens med vad Koc et al. (2010, s.145-158) redogör 
för - att karaktärerna i böckerna kan ändra uppfattning om personerna med funktionsnedsättning 
efter att ha lärt känna dem. Men i Melvin möter Vildis & Tildis är inte problemet att de saknar 
varsitt ben, utan att de tros ha stulit något. 

Den enda boken där någon i barngruppen blir exkluderad är Tillsammans med Vilma och 
Loppan. Till en början vill ingen leka med henne, men hon blir attraktiv som lekkamrat när de 
andra kamraterna kan vinna på det, vilket förmedlar att man som rörelsehindrad kan vara en 
tillgång. Detta visar dock att de andra barnen har makten att bestämma när Vilma anses vara 
intressant att umgås med. Men det skulle även kunna bero på att Vilmas klasskompisar inte vet 
hur de kan anpassa sina lekar efter Vilmas förutsättningar, vilket Jansson (2004, s.178) skriver 
om och betonar vikten av att pedagogerna hjälper barnen att utveckla dessa verktyg. Här kan 
man även tala om att Vilma är en dynamisk karaktär, som till slut får ett gott socialt samspel med
gruppen även om hon inte hade det från början. Om Vilma däremot ständigt hade exkluderas 
hade hon enligt Lutz (2013, s.22-23,39) kanske fått dåligt självförtroende, vilket hade påverkat 
hennes sociala utveckling negativt. Att bli exkluderad i lekar är dock något de flesta barn känner 
igen, vilket kan göra Tillsammans med Vilma och Loppan till en bra bok för alla barn att 
identifiera sig med, vilket kan bidra till att lösa andra samspelsproblem. Och det är trots allt den 
sociala miljön som avgör om man får vara med och dansa samba, eller om man får mocka.

Bilderböcker som utgångspunkt för kritiskt tänkande
Som framgår i avsnittet teoribildning skriver Kåreland (2015, s.114, 201-205) och Lindö (2009, 
s.243-245) att högläsning och reflekterande boksamtal kan bidra till att barn övar sitt kritiska 
tänkande och att det är bra med frågor som tillåter olika perspektiv och synpunkter. Därför 
innehåller varje avsnitt om högläsning och reflekterande samtal i resultatet i denna analys ordet 
olika, för att visa att det inte finns ett rätt svar, utan att alla är välkomna att ha sina idéer. 
Reflektionen kring frågorna kan bidra till kunskap om rörelsehinder och inkludering av barn med
funktionell olikhet, och kan ge barnen konkreta sociala verktyg att använda sig av tillsammans 
med sina kamrater. Barnen kan då fantisera kring utmanande miljöer som inte behöver vara 
rörelsehindrande om man har hjälp av varandra, hur man kan undvika missförstånd med andra 
barn man inte känner, hur man kan göra för att inkludera andra i leken, samt hur miljön på den 
egna förskolan kan anpassas för att bli lättare att ta sig fram på. 

Med stöd i vad MacPhee och Lintner (2012, s.1-15) poängterar om vikten av frågor om 
stereotyper och exkludering, får barnen fundera kring hur det kan kännas att inte få vara med och
leka, och att upprepade gånger kommenteras över sin kroppsstorlek. Barnens samtal om detta, 
som Simonsson (2004, s.30-34, 143) och Sandvik och Spurkland (2011, s.78-81) förklarar, kan 
bli underlag för deras lek, och därför bäddar dessa frågor för ett gott socialt klimat i gruppen. På 
detta sätt kan man ha aktiviteter som främjar god social miljö, vilket vikten poängteras av 
Björck-Åkesson (2009, s.27-28). Självklart passar dessa samtalsfrågor inte alla barngrupper, 
vilket gör att de kanske måste utvecklas eller anpassas efter barngruppens förutsättningar.
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Avslutning
En slutsats efter denna analys är att det i förskolan är viktigt med bilderböcker som behandlar 
diskursen rörelsenedsättning. Anledningen till detta är att bilderböckerna, enligt vad teorier om 
diskurs och sociokulturellt perspektiv samt tidigare forskning säger, kan påverka hur barnen 
uppfattar och bemöter barn med rörelsenedsättning. Enligt vad Säljö (2010, s.20-28) redogör för 
medierar bilderböckerna våra kulturella värden till vår barngeneration, alltså förmedlar hur vårt 
samhälle ser på personer med rörelsenedsättning. Enligt Börjesson och Palmblad (2007, s.9-12) 
hjälper framställningen av rörelsenedsättning i böckerna barnen att sortera och förstå sin 
omvärld. I denna analys framgick inget som tyder på orättvisa kategoriseringar av människor 
med rörelsenedsättningar, och tre av böckerna hade fokus på mångfald och olikheter som något 
berikande. Boken som utmärker sig i den frågan är Pojken, flickan och muren, där man kan tolka 
det som att olikheter är roten till problemen, men inte i relationen mellan barnen eller Sulafas 
funktionsförmåga, utan konflikter mellan vuxna människor på ett högre politiskt plan.

Enligt Beckett et al. (2010, s.37, 380) får barnböcker om funktionsnedsättning varken 
spegla orättvisa stereotyper eller ge uppfattning om att rörelsehinder är problemlöst, vilket kan 
tänkas vara svårt att införliva i en och samma bok. Av denna anledningen kan det vara bra att 
man läser olika böcker tillsammans med barnen, böcker som kompletterar varandra. De 
analyserade böckerna ger olika bilder av hur stora svårigheter ett rörelsehinder verkligen innebär,
vilket både kan bero på karaktärernas individuella förutsättningar, men även vilken kontext de 
befinner sig i. Även val av genre som exempelvis berättelser med fantastiska inslag påverkar 
karaktärernas förutsättningar. Böckerna om Pär och Vildis och Tildis visar att det är nästintill 
helt problemlöst att vara rullstolsburen, medan Sulafa är helt beroende av sin bror för att ta sig 
fram. Boken om Vilma visar att rörelsenedsättning även kan bli ett problem i den sociala 
relationen till andra barn.

Smith-D’Arezzo och Moore-Thomas (2010, s.1-17) poängterar hur viktigt bokvalet är för 
vilka attityder till människor med rörelsenedsättning barnen får. De skriver även om hur viktigt 
det är att förskolepedagogerna tillsammans med barngruppen diskuterar sina intryck, för att 
motverka framtida diskriminering på grund av okunskap. Enligt flera forskare (Koc et al., 2010, 
s.145; MacPhee & Lintner, 2012, s.1-15; Wopperer, 2011, s.26-28) kan rätt böcker leda till att 
barnen får förståelse för den frustration människor med rörelsehinder kan känna, och barn i 
behov av särskilt stöd får viktiga förebilder i bilderboksvärlden att identifiera sig med.

Koc et al. och Wopperer understryker även vikten av att pedagogerna väljer böcker där 
personer med funktionsnedsättning är skildrade på ett adekvat sätt (Koc et al., 2010, s.146-157; 
Wopperer, 2011, s.29-32), vilket jag anser att de fyra böckerna i denna analysen gör då de 
överensstämmer med rådande styrdokument, som förklarar att det är den sociala och fysiska 
miljön som utgör problemen och inte de enskilda personerna. Jag anser att alla fyra böcker är bra
utgångspunkter för reflekterande samtal kring rörelsehinder och kan användas i förskola för att 
främja ett positivt och inkluderande klimat. Böckerna kan användas för att medvetandegöra 
barnen vad rörelsehinder kan innebära. Men enligt Wopperer (2011, s.26-33) är det viktigt att 
böckerna sedan blandas med de andra böckerna i förskolan, så att litteratur som innehåller 
rörelsenedsättning blir ett vanligt inslag i den vardagliga läsningen. Enligt Matthew och Clow 
(2007, s.65-77) kan då även funktionell olikhet bli en del av normen.

Att normalisera funktionsnedsättning är något som genom de rådande styrdokumenten kan 
sägas avspegla samhällets nuvarande värdegrund. I teoriavsnittet förklaras det i utgångspunkt av 
Rhedin (2004, s.49) att böcker från olika tidsperioder skiljer sig beroende på vad som 
prioriterades just då. Därför skulle vidare forskning kunna handla om att jämföra hur 
rörelsenedsättning och det sociala samspelet framställs i böcker ifrån olika tidsperioder.
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