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Sammanfattning 
 

Denna studie bygger på en text-och bildanalys som avser att undersöka om människor med 

fysisk funktionsnedsättning framställs i barnlitteratur på förskolor samt hur den bild som 

förmedlas är konstruerad. Studien har utgått från att studera text och bild separat men i 

relation till varandra. Insamlande av material  gjordes på sex förskolor i Uppsala. Materialet 

är sedan granskat ur ett sociokulturellt och normkritiskt perspektiv. Resultatet påvisade att 

det förekommer människor med fysisk funktionsnedsättning i den litteratur vi granskat. 

Huruvida bilderna är konstruerad av människors fysiska funktionsnedsättning framgår på 

olika sätt beroende av bokens handling och uppbyggnad. Slutsatsen av studien är att det 

förekommer en brist beträffande litteratur som belyser människor med fysisk 

funktionsnedsättning i de förskolor som ingått i studien. 

 
Nyckelord:  Funktionsnedsättning, Fysisk funktionsnedsättning, barnlitteratur, mångfald, 
förskola. 
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1. Inledning 
 

Varje år analyseras barnlitteratur som utgivits i Sverige i en så kallad bokprovning av det 

svenska barnboksinstitutet. Detta görs med syfte att upptäcka samt uppmärksamma nya 

trender och förändringar som sker i litteraturen. Många förändringar har skett under de 

senaste nio åren vad gäller aktuella ämnen inom barnlitteratur. Det som varit i fokus de 

senaste åren har varit allt ifrån känslor, vänskapsrelationer, känsliga killar och tuffa tjejer, 

mångkultur, hudfärg, döden och hur ett barn kan bli till. Listan kan göras lång på de ämnen 

som under de senaste åren varit centrala vad gäller barnbokens innehåll. Det märks tydligt i 

dessa undersökningar att mångfald i relation till fysisk funktionsnedsättning inte ännu varit 

aktuell.  Man kan urskilja att det finns vissa böcker som är riktad till barn med fysisk 

funktionsnedsättning men som inte handlar om, eller framställer, människor med fysisk 

funktionsnedsättning (Svenska barnboksinstitutet). Att människor med fysisk 

funktionsnedsättning inte framställs i barnlitteratur i samma omfattning som människor 

utan funktionsnedsättning är något som vi tidigare lagt märke till under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Parallellt med detta har vi också tagit del av den 

information som påvisar motsatsen, det vill säga att svenska författare i många år har skrivit 

om barns igenkännbara verklighet, vilket borde innebära att denna typ av mångfald har 

synliggjorts (Lena Kjersén Edman, 2002, s. 156). Därför väcktes vårt intresse just för denna 

fråga. Hur framställs människor med fysiskt funktionsnedsättning i barnlitteratur? Framställs 

det ens? Om de framställs: hur framställs de? Vi lever i en värld fylld av mångfald i olika 

former där ett av förskolans uppdrag är att lyfta fram alla individer och deras olika 

livsmiljöer. Förskolans värdegrund ska prägla verksamheten samt lyfta fram och synliggöra 

allas lika värde (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4 och 6). Detta ämne är också relevant att belysa med 

tanke på den utsatthet många barn med fysisk funktionsnedsättning får utstå. Statens 

folkhälsoinstitut (2012, s. 6)  påvisar i sin studie  “Hälsa och välfärd hos barn och unga med 

funktionsnedsättning”  att barn med fysiska funktionsnedsättningar inte inkluderas på 

samma sätt som barn utan fysisk funktionsnedsättning. Statens folkhälsoinstitut hävdar 

därför att barn med funktionsnedsättning behöver uppmärksammas ytterligare i skolorna i 

deras hälsofrämjande arbete mot exkludering.  
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1.1 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det förekommer människor med fysisk 

funktionsnedsättning i barnlitteratur. Undersökningen avser även att studera hur människor 

med fysisk funktionsnedsättning framställs i barnlitteratur samt hur den bild som förmedlas 

är konstruerad. Undersökningen inriktas mot tillgängliga bilderböcker på sex förskolor i 

Uppsala vars resultat  vidare flätas samman med internationell forskning.  

 

1.2 Studiens frågeställningar: 
 

 Framställs människor med fysiskt funktionsnedsättning i barnlitteratur? 

 Om de framställs, hur framställs människor med fysisk funktionsnedsättning i 

barnlitteratur? 
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2.Bakgrund 
 

Sen förskolan blev en del av skolsystemet, det vill säga utvecklades till en egen skolform har 

den institutionella barndomen kommit att innefatta i princip alla barn i Sverige från ca 1 års 

ålder (Thom Axelsson & Jonas Qvarsebo, 2010, s. 55). I dagens  svenska samhälle tillbringar 

majoriteten av barnen sin tid på förskola, enligt Skolverket (Skolverket,2015) är 83% av alla 

barn i åldrarna 1-5 år inskriva i verksamheten.  Ett av förskolans uppdrag är att likvärdigt 

anpassa verksamheten utifrån varje barn som vistas på förskolan, vilket framgår tydligt i 

läroplanen: “Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, 

vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska 

arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 

överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5). 

Detta uppdrag innefattar vikten av att kunna anpassa verksamheten så att alla barn känner 

sig inkluderade oavsett hur verksamheten är uppbyggt. Vidare står det också att barnen ska 

utveckla sin förmåga att visa hänsyn till andra människor och kunna leva sig in i andras 

situation, samt  få en förståelse för alla människors lika värde oberoende 

funktionsnedsättning, social bakgrund, etnisk bakgrund, kön, religion eller annan 

trosuppfattning eller sexuell läggning (Lpfö 98, rev. 2010, s. 8).  

Redan under 1920-talet drog amerikanska pedagoger slutsatser om att yngre barn blev 

berikade av barnböcker (Kjersén Edman, 2002, s. 127). Vidare påvisar också Carina Fast 

(2011, s. 186) att barn får lärdom om vuxna, familjen, samhället och livet genom litteratur 

och texter. Barn tillägnar sig erfarenheter genom litteratur samt skapar en förståelse för 

omvärlden. Gabriella Ekelund (2007, s. 13) hävdar också att människans identitet är en egen 

berättelse. Att historier om din personlighet och bakgrund gestaltar din självbild och att allt 

som sägs om dig ingår i din personliga berättelse. Ekelund (2007, s. 10 och 13) understryker 

hur viktigt själva berättandet är och att varje berättelse och bok ger barnet en chans att 

reflektera över sig själv och omgivningen. Jane Brodin och Peg Lindstrand (2014, s. 133) 

lyfter också fram hur barns självbild påverkas av de erfarenheter de får under deras första 

år. Barnen behöver möta litteratur som ligger nära deras omvärld i syftet att skapa förståelse 
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för innehållet. Gunhild Larsson & Kristian Grankvist (2009, s. 25) lyfter fram vikten av att 

göra medvetna val när det gäller barnlitteratur för att på så sätt ge barnen bra erfarenheter i 

tidig ålder.    
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2.1 Begreppsdefinition  
 

Nedan kommer en redogörelse av sju olika begrepp då förståelsen av begreppens innebörd 

bör vara tydlig eftersom de genomsyrar denna studie.  

 

2.1.1 Funktionsnedsättning 
 

För att tydliggöra vad funktionsnedsättning innefattar behöver skillnaden mellan 

funktionshinder och funktionsnedsättning definieras då dessa begrepp kan uppfattas som 

samma begrepp. Tidigare betraktades funktionshinder som en oundviklig konsekvens av en 

människas funktionsnedsättning, men idag ses funktionshinder och funktionsnedsättning 

som två skilda begrepp. Funktionshinder är den begränsning som uppstår i vardagens möten 

med miljön och funktionsnedsättning kan sammanfattas som människans fysiska, psykiska 

och intellektuella begränsning. Detta innebär alltså att en person som har en 

funktionsnedsättning nödvändigtvis inte behöver ha ett funktionshinder såvida miljön 

runtomkring är anpassad till individen. Om miljön däremot inte är anpassad kan ett 

funktionshinder uppstå (Nina Klang, 2014, s. 287-288).  Exempelvis kan en person som är 

rullstolsburen uppleva ett funktionshinder om miljön är begränsad så personen i fråga inte 

kan ta sig fram på grund av att det inte finns automatiska dörrar, hissar och ramper. Om 

miljön däremot är anpassad med dessa hjälpmedel så personen obegränsat kan ta sig fram 

på egen hand så lider personen inte av ett funktionshinder (Inga-Lill Jakobsson & Inger 

Nilsson, 2011, s. 16). Avslutningsvis definieras funktionsnedsättning enligt 

nationalencyklopedin (2015) följande  “en begränsning av en persons fysiska eller psykiska 

förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter. Problemen 

kan vara medfödda, vara resultat av sjukdom eller olycksfallsskada”. 

 

 

2.1.2 Fysisk funktionsnedsättning 
 

Fysisk funktionsnedsättning kan innefatta synnedsättning och blindhet, hörselnedsättning 

och dövhet samt motoriska funktionsnedsättningar, vilket är diagnoser som begränsar den 

motoriska förmågan (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 194 och 223). Den motoriska förmågan 

kan innebära att man har svårigheter med att styra, använda, balansera eller koordinera 
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huvud, armar, ben och bål. Exempel på fysiska funktionsnedsättningar är cerebral pares och 

ryggmärgsbråck (1177, 2015). Det framgår inte exakta siffror på hur många personer i 

Sverige som har en fysisk funktionsnedsättning. Däremot redogör Statens folkhälsoinstitut 

(2011, s. 12) för hur många människor som överlag har en funktionsnedsättning vilket 

uppger sig vara 23 % av den vuxna befolkningen och drygt 10% av barn och ungdomar. Den 

exakta siffran för andel barn i förskolan som har en funktionsnedsättning framgår ej. 

Skolverket (2015, s. 40) redogör en siffra på 4,1 %, dock är detta uträknat utifrån endast två 

län vilket gör att denna redogörelse inte är tillförlitlig.  

 

2.1.3 Mångfald 
 

Pirjo Lahdenperä (2011, s. 16) beskriver mångfald som ett komplicerat och svårdefinierat 

begrepp. I allmänhet används begreppet mångfald för att ge en bild av de kulturella 

skillnaderna som finns i samhället. Detta är inte det enda som ingår i begreppet då det finns 

en  bredare definition. Denna definition grundar sig i  att ge en bild av människors olikheter 

vad gäller funktionsnedsättning, ålder, religion, sexuell läggning, etnicitet, värderingar, 

nationalitet eller nationellt ursprung, livsstil, utseende, utbildning, ekonomisk status och 

social klass (Lahdenperä, 2011, s. 16). Enligt Johannes Lunneblad (2009, s. 13) syftar 

mångfald till alla människors livserfarenheter, de vill säga alla människor olikheter.  

 

2.1.4 Inkludering 
 

För att få en tydligare förståelse för begreppet inkludering är det enligt Claes Nilholm (2006, 

s. 13) till fördel att förstå vad begreppet integrering innefattar, då inkludering kan beskrivas 

som en bredare betydelse av ordet integrering. I ett skolsammanhang innefattar begreppet 

inkludering att skolan ska vara organiserad med utgångspunkt i det faktum att alla barn är 

olika. Integrering däremot innebär att barn som beskrivs som avvikande ska passa in i en 

helhet som ursprungligen inte organiserats med hänsyn till att barn är och har rätt till att 

vara olika (Nilholm, 2006, s. 14). De placeras alltså in i något som redan är färdigformat vilket 

kan göra det svårt för barn med någon form av funktionsnedsättning  att anpassa sig 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 38). Sammanfattningsvis menar Kristian Lutz (2013, s. 38-39) 



 

 

 

 10 

att inkludering, till skillnad från integrering innebär att miljön ska anpassas till människors 

olikheter och inte att individerna själva måste anpassas till miljön.  

 

2.1.5 Barnlitteratur 
 

Definitionen av begreppet barnlitteratur har under de senaste åren förändrats vilket gör det 

svårt att klargöra begreppets betydelse. Lena Kåreland (2009, s. 11 och 13) hävdar detta och 

påvisar att barnlitteratur till stor del är kulturellt och historiskt betingat eftersom barn 

tillägnar sig uppfattningar och förhållningssätt från familjen och samhället de växer upp i. 

 När man studerar barnlitteratur behöver man ta hänsyn till hur vuxnas syn på barn har 

förändrats genom tiden samt samhällets förändring. Detta med anledning till att all 

barnlitteratur som skrivs, publiceras och bedöms är av vuxna (Kåreland, 2009, s. 11 och 14). 

 

Enligt Ulla Rhedin (1991, s. 171) har barnlitteraturen hamnat mittemellan de pedagogiska 

och det litterära. Det framgår tydligt hur det pedagogiska fältet ger uttryck i litteraturen då 

syftet är att lära ut, förklara, beskriva och skildra världen, medan det litterära fältet 

fokuserar på symbolik och mångtydighet. Dock har förändringar  skett och barnboken har 

börjat öppna sig för mer komplicerade, filosofiska och symboliska skildringar av verkligheten 

(Rhedin, 1991, s. 172). Den närmsta beskrivningen av själva begreppet barnlitteratur kan 

liknas med böcker som är skrivna och producerade för barn och ungdomar samt lanserade 

och marknadsförda som barn-och ungdomsböcker (Kåreland, 2009, s. 13).  

 

2.1.6 Bilderbok 
 

Bilderboken tillhör en särskild kategori inom barnlitteratur och innefattar en rad olika genrer 

så som sagor, ABC-böcker och vardagsberättelser (Kåreland, 2009, s. 63). Det som utmärker 

en bilderbok är möjligheten till att både berätta i text och bild på samma gång. Texten och 

bilderna är tillsammans betydelsebärande och formar på så sätt en helhet. Bilderna tydliggör 

 rum- och tidsperspektiv och bidrar till att olika element flätas samman med texten (Boel 

Westin, 1991, s. 52-53). Maria Nikolajeva (2000, s. 11 och 15) beskriver bilderboken som en 

unik konstform där kommunikationen sker både verbalt och visuellt. Det är alltså vad som 

kännetecknar bilderbokens karaktär, och sättet på vilken en bilderbok förmedlar sin 

handling skiljer sig avsevärt från romaner och berättelser.  
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Vidare menar författaren att bilderboken kan liknas  med film och teater i den bemärkelse 

att både det visuella och det verbala  är betydande för handlingen.  

 

Det finns olika former av bilderböcker. Nikolajeva (2000, s. 16) beskriver fyra underrubriker 

som tillhör begreppet bilderbok. Det första som beskrivs är pekboken som endast består av 

bilder och inte syftar till att förmedla en berättelse. Därefter beskrivs bildberättelsen som 

avser att förmedla en berättelse genom bilder, i vissa fall med hjälp av några få ord. Vidare 

beskrivs bilderboken där både bilden och texten är lika viktiga och betydelsebärande. 

Slutligen redogörs den illustrerade småbarnsboken där texten och bilderna inte 

nödvändigtvis behöver bilda en helhet utan texten kan även verka utan bilder.   

 

2.1.7 Norm 
 

Lovise Brade, Carolina Engström, Renita Sörensdotter & Pär Wiktorsson (2008, s. 18) 

beskriver en norm som en underförstådd regel för hur vi ska agera, tycka och tänka i ett 

samhälle. En norm anger vad som är normalt och inte normalt i ett sammanhang och kan 

ofta ses som en social kod i möte med andra människor. Olika normer kan genomsyra ett 

helt samhälle eller begränsas till en viss typ av grupp. Vilka normer som är viktiga och 

betydelsefulla i ett samhälle varierar över tid samt skiljer sig mellan olika samhällen och 

platser. Robert Thornberg (2013, s. 27) förklarar också att normer kan ses som önskvärda 

eller mindre önskvärda handlingar i olika situationer. Det vill säga regler för hur man bör 

bete sig i olika sammanhang och tillstånd. En norm har i grund och botten skapats för att 

underlätta den sociala samvaron samt fungera som ett system för individen till att skapa 

ordning i dess omgivning. Vidare tydliggörs det också att normer handlar om makt. De 

människor som lever upp till normen har makt att besluta om den som avviker ska 

accepteras eller inte. Det handlar på så sätt också om en maktbalans då den avvikande är 

beroende av de som följer normernas  godkännande (Brade; Engström; Sörensdotter & 

Wiktorsson, 2008, s. 19).   
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3.Tidigare forskning 
 

Nedan redogörs det för den tidigare forskning beträffande området vi har tagit del av. Den 

tidigare forskningen sammanfattas i olika rubriker som grundar sig i internationell forskning.  

 

3.1 Tillgång och efterfrågan av litteratur som synliggör olika funktionsnedsättningar 
 

Människor med olika typer av funktionsnedsättningar är i princip osynliga i barnlitteratur. 

Detta hävdar Nicole Matthew & Susan Clow (2007, s. 67) som vidare menar att de böcker 

som illustrerar människor med funktionsnedsättning i stor utsträckning publiceras av små 

bokförlag och i ett begränsat antal exemplar. Detta gör det svårt för både lärare, föräldrar 

och bibliotekarier att få tag på dessa böcker då de fort blir slutsålda. Att det inte finns 

tillräckligt med barnlitteratur som framställer människor med funktionsnedsättning 

understryker såväl vuxna som barn. Detta har bland annat klargjorts i en brittisk 

undersökning där föräldrar till barn med funktionsnedsättning fick svara på ett antal frågor 

beträffande ämnet.  Resultatet visade att föräldrarna ofta läste för sina barn men att 

litteratur rörande området inte fanns (Matthew & Clow, 2007, s. 69). Man kan ändå urskilja 

att det förekommer mer litteratur som framställer människor med funktionsnedsättning 

idag än vad det gjorde förr (Matthew & Clow, 2007, s. 70). Detta hävdar också Nancy D 

Turner & Maryann Traxler (1997, s. 351) som menar att litteratur angående  ämnet blivit 

alltmer vanligt i både skola och hem. Även om man sett att litteratur där huvudkaraktären 

har en funktionsnedsättning i stort används som didaktisk material i undervisningen där 

visualiseringen endast syftar till att skapa diskussion (Beverley Brenna, 2009, s. 7).  

 

En anledning till att det inte finns befintlig litteratur som avser denna typ av mångfald menar 

Matthew & Clow (2007, s. 72) kan bero på att förlagen inte märker av efterfrågan av denna 

typ av litteratur. Det kan också bero på att många författare är rädda för att misstolkas och 

förvärra den bild som redan finns av människor med funktionsnedsättning.  
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3.2 Hur framställs människor med funktionsnedsättning i barnlitteratur?   
 

I den barnlitteratur där människor med funktionsnedsättning framställs gestaltas de enligt 

Matthew & Clow (2007, s. 68) ofta på ett tragiskt och nedlåtande sätt. Författarna hävdar att 

människor med funktionsnedsättning ofta framstår som tragiska offer och beroende av 

samhället. Vidare menar också Brenna (2009, s. 2) att karaktärerna som har en 

funktionsnedsättning i litteraturen ofta befinner sig i bakgrunden och att de många gånger 

helt plötsligt blir “friska” tack vare magiska botemedel under bokens slut. Dock menar Joan 

F. Kitterman (2002, s. 237) att denna typ av barnlitteratur funnits i flera år vilket gör att 

framställningen sett annorlunda ut genom åren och att det finns nyare böcker som är mer 

relevanta för de behov som finns i skolan idag. Den litteratur som finns idag har ett mer 

varierande innehåll.  

 

3.2 Hur litteraturen bör skildra människor med funktionsnedsättning  
 

Många av författarna belyser vikten av att människor med funktionsnedsättning bör 

framställas på ett realistiskt och trovärdigt sätt. Wendy M Smith-D´Arezzo (2003, s. 76) 

understryker detta och menar på att bilden som förmedlas ska vara positiv samtidigt som 

den ska vara realistisk. De ska framställas som helt vanliga människor som är attraktiva för 

läsaren. Så attraktiva att läsaren själv vill vara vän med karaktären. Brenna (2009, s. 5) lyfter 

dock att det många gånger kan vara svårt att skildra en funktionsnedsättning på ett 

respektfullt och korrekt sätt för de läsare som själv har en funktionsnedsättning, även om 

syftet är att karaktären ska framställas på ett sätt där det framgår att den är precis  som alla 

andra. Vidare menar Brenna (2009, s. 9) att det är skillnad på vilket syfte litteraturen har, är 

litteraturen till för att utbilda läsaren om en funktionsnedsättning? Eller ska litteraturen 

påvisa olika egenskaper hos karaktären som har en funktionsnedsättning? Detta har 

betydelse i hur de framställs. Avslutningsvis menar också Turner & Traxler (1997, s. 352) att 

karaktärerna bör framställas på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att identifiera sig 

med dem. 
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3.3 Varför ska människor med funktionsnedsättning framställas i barnlitteratur? 

 

Barnlitteratur har sedan länge varit ett värdefullt verktyg i arbetet med att synliggöra 

individuella skillnader. Turner & Traxler (1997, s. 351) hävdar detta och konstaterar att 

barnlitteratur också är ett bra verktyg i arbetet med inkludering. 

Kitterman (2002, s. 236-237) menar även att litteratur som behandlar denna typ av mångfald 

stödjer barns förståelse för olika funktionsnedsättningar vilket på sikt främjar positiva 

attityder till barn med särskilda behov. Detta påstår också Turner & Traxler (1997, s. 352) 

som menar att en positiv attitydförändring till barn med funktionsnedsättning har 

synliggjorts. Vidare menar också Sezgin Vuran (2014, s. 139 och 151) att litteratur som är 

skriven för och om barn med funktionsnedsättning bidrar till att barnen utvecklar sociala 

beteende, fördjupar vänskapsrelationer samt lär sig att samarbeta. Dessa böcker bidrar 

också till att barn som inte har en funktionsnedsättning utvecklar empati och förståelse för 

människor med funktionsnedsättning.  

 

Matthew & Clow (2007, s. 69) ger vidare en förklaring till varför människor med 

funktionsnedsättning ska framställas i barnlitteratur och menar på att denna typ av litteratur 

inte bara påverkar barnen positivt utan även föräldrar, lärare och barnskötare. Om 

barnlitteratur som handlar om eller framställer människor med funktionsnedsättning är 

befintliga, bidrar det också till att vuxna blir medvetna om olika funktionsnedsättningar samt 

får erfarenhet om dem. Det skapas inte bara en förståelse för människorna som har en 

funktionsnedsättning utan även en förståelse för hur det kan vara att ha ett barn med en 

funktionsnedsättning.  

 

Ytterligare en viktig faktor angående vikten av att människor med funktionsnedsättning bör 

framställas i barnlitteratur menar Vuran (2014, s. 138) är möjligheten till att alla barn ska 

kunna identifiera sig med litteraturens innehåll. Framställs alla människors olikheter kan 

också alla barn identifiera sig med karaktärerna de möter i litteraturen. I och med att man 

synliggör människors olikheter visar man också på att skillnader inte är något man behöver 

vara “rädd” för utan att de skapar mångfald i samhället vilket är av stor betydelse då det är 
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viktigt att samhället inte delas upp i “vi” och “dem”. Turner & Traxler (1997, s. 352) menar 

även att litteratur kan vara ett stöd för människor med funktionsnedsättning då de via 

litteraturen kan känna igen sig i olika vardagliga situationer.  

 

Avslutningsvis menar Matthew & Clow (2007, s. 70) att litteratur som framställer människor 

med funktionsnedsättning behövs av den enkla anledning att det sänder ut fel signaler till 

samhället om de inte framställs. Litteratur utan människor med funktionsnedsättning ger  en 

bild av att de är konstiga och annorlunda  med tanke på att de inte syns. En mamma till ett 

barn med funktionsnedsättning antydde också att det skulle vara mycket lättare att 

acceptera barn med någon form av funktionsnedsättning om de representerades i litteratur 

och filmer vilket hon menar på sikt också kan främja arbetet med integrering på skola och 

förskola (Matthew & Clow, 2007, s. 69).   

 

3.4 Att välja litteratur som synliggör funktionsnedsättningar 
 

Den litteratur som barnen kommer i kontakt med under deras första år är av särskild 

betydelse, det är nämligen då de skapar en förståelse för människors olikheter så som hud-

och hårfärg och funktionsnedsättning med mera. Därför är det viktigt att den litteraturen 

som barnen möter lyfter fram människors olikheter för att barnen på så sätt ska ges 

möjlighet till att förstå det samhället som de lever i (Vuran, 2014, s. 138). Detta hävdar också 

Matthew & Clow (2007, s. 68) och menar att barns attityder till och förståelse för människor 

med funktionsnedsättning utvecklas redan under förskoleåren. Därför är arbetet med 

mångfald särskilt viktig under barnets första år.  

 

När man då väljer barnlitteratur som behandlar människor med funktionsnedsättning är det 

viktigt enligt Smith-D´Arezzo  (2003, s. 76-77) att man är noga vad gäller innehållet i 

litteraturen. Innehållet bör vara väl utvecklat och tilltalande för barnen. Det är också viktigt 

att tänka på att människorna som gestaltas både i text och bild framställs på ett positiv och 

realistiskt sätt samt att läraren känner sig bekväm med innehållet. Vidare menar också 

Kitterman (2002, s. 237) att litteraturen behöver vara anpassad till barnens mognadsnivå. 

Vuran (2014, s. 138) påvisar även att litteraturen ska motsvara barnens behov, intressen, 

livserfarenheter, mentala, emotionella och psykiska utveckling. Litteraturen bör vara 
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åldersrelaterade och begriplig, vilket innebär att historien i litteraturen bör vara enkel och 

realistisk. Bilderna i böckerna bör även vara relevanta till texten, förklarande, roliga och 

tilltalande, detta för att barnen lättare ska kunna anpassa sig till deras sociala och kulturella 

miljö. Litteraturen bör också vara skriven på ett sätt som berikar barnets erfarenheter vilket 

på sikt gör att de får en vidare förståelse för olika typer av människor, olika värderingar och 

andra kulturer (Vuran, 2014, s. 138).  

 

Matthew & Clow (2007, s. 71-72) belyser några punkter att ha i åtanke i arbetet med 

litteratur som en del av mångfaldsarbetet.  

 

 Litteratur ska skapas och vara till för alla barn. Alla ska få möjlighet att njuta av en 

bok. 

 Barn med funktionsnedsättning behöver i huvudsak inte vara det centrala i en 

berättelse eller bild. Huvudsaken är att de framställs och är ett naturligt inslag i 

boken.  

 Bilder som framställer människor med funktionsnedsättning bör vara normen, på 

samma sätt som olika etniciteter nu är normen.  

 Bilder av funktionsnedsatta barn bör skildras på ett lättvindigt sätt lekandes med icke 

funktionsnedsatta jämnåriga barn.  

 Barn med funktionsnedsättning bör skildras på exakt samma sätt som alla andra.  

 Barns funktionsnedsättningar bör skildras och beskrivas jämlikt oavsett vilket 

funktionsnedsättning barnet har. 

 Barn med en funktionsnedsättning bör inte skildras som objekt för människors 

nyfikenhet. Inte heller bör de betraktas som sensationer eller som bärande av utom 

mänskliga talanger.  

 Berättelserna bör inte sluta på ett sätt som framställer barnet som problemet och 

som sedan slutar lyckligt när barnet ändrat på sig.  

 Om ett barn med funktionsnedsättning inte kan leva fullt ut beror det på samhället.  

 Man bör alltid komma ihåg att barn med funktionsnedsättning är barn och  har precis 

samma ambitioner som sina vänner.  
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3.5 Sammanfattning tidigare forskning 
 

Sammanfattningsvis tydliggör forskningen att människor med olika typer av 

funktionsnedsättningar i princip är osynliga i barnlitteratur. Det är oftast små bokförlag som 

publicerar litteratur där människor med funktionsnedsättning framställs. Forskning visar att 

det finns för lite litteratur som som synliggör denna typ av mångfald, även om det idag finns 

mer litteratur än vad det gjorde förut. Forskningen hävdar att barnlitteratur är ett bra 

verktyg i arbetet med att synliggöra skillnader hos människor och ett bra sätt i arbetet med 

inkludering. Synliggör man människors olikheter så visar man även att skillnader inte är 

något att vara “rädd” för och att olikheter skapar mångfald i samhället. Litteratur som 

synliggör denna typ av mångfald behövs också  för att den på sikt främjar positiva attityder 

till barn med funktionsnedsättning. Vidare menar forskningen att karaktärer som har en 

funktionsnedsättning bör skildras på ett realistiskt, positivt och respektfullt sätt, för att det 

inte ska skapas en skev bild av människor med funktionsnedsättning. Det framgår också att 

läsare som har en funktionsnedsättning ska kunna identifiera sig med karaktärerna i 

litteraturen.  
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4.Teoretiska utgångspunkter 
 

De teoretiska utgångpunkterna som genomsyrar denna studie är det sociokulturella 

perspektivet samt det normkritiska perspektivet. Enligt Roger Säljö (2000, s. 18) innefattar 

det sociokulturella perspektivet människors deltagande i kulturella sammanhang samt hur 

de tillägnar sig kunskap och formas av samhället. Inom det sociokulturella perspektivet talar 

man om medierade redskap som människan använder sig av för att förstå sin omvärld. Dessa 

skapar också en förståelse för hur man  ska agera i den världen man lever i (Säljö, 2000, s. 

20). Ett exempel på ett medierade redskap är litteratur och texter. Litteratur och texter 

speglar på många sätt det samhälle som råder och människan får med hjälp av litteratur en 

förståelse för hur världen kan se ut. Enligt Säljö (2000, s. 157) möjliggör olika texter till ny 

kunskap, nya erfarenheter samt nya sätt att tänka. Av just denna anledning är det  av stor 

relevans att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv i denna studie.  

 

Denna studie utgår även från ett normkritiskt perspektiv av den anledning att vi belyser en 

fråga som innefattar något som inte tillhör den rådande normen. En faktor som ofta 

osynliggörs och påverkar människors möjligheter är en människas funktionsförmåga. Vår 

omgivning är ofta strukturerad utifrån en välfungerande människa vars förmåga att röra sig 

och inta information sker på ett logiskt och rationellt sätt (Brade; Engström; Sörensdotter & 

 Wiktorsson, 2008, s. 22), vilket gör det relevant att utgå från ett normkritiskt perspektiv i 

denna studie.  

Detta synsätt har som utgångspunkt att ifrågasätta de normer och värderingar som råder i 

samhället genom att  medvetandegöra de föreställningar man själv har om människan och 

dess olikheter (Brade; Engström; Sörensdotter & Wiktorsson, 2008, s. 25). Genom att 

uppmärksamma vilka normer som styr samt vara medveten om att man själv kan förändra 

dem, bidrar man till ett kritiskt förhållningssätt gentemot de normer som kan begränsa en 

människas handlingsutrymme och livsvillkor (Brade; Engström; Sörensdotter & Wiktorsson, 

2008, s. 19). 
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5. Metod  
 

Följande del beskriver den metod vi valt att använda oss av i denna studie samt hur vi har 

gått tillväga med val av urvalsgrupp och avgränsningar. Kortfattat beskrivs också 

arbetsfördelningen och de forskningsetiska aspekterna.  

 

5.1 Val av metod  
 

I denna studie har vi använt oss av  text- och bildanalys i studerandet av bilderböcker.  Valet 

av metod grundar sig i den kategori av barnlitteratur som vi valt att analysera, det vill säga 

bilderböcker vilka innefattar både  text och bild. Detta kopplas till vårt syfte och 

frågeställningar som fokuserar på hur bilden av människor med fysisk funktionsnedsättning 

förmedlas. Bilder och texter i en bok kompletterar inte alltid varandra (Yvonne Eriksson, 

2009, s. 93), därför kan man varken utesluta text eller bild i analyserandet av bilderböcker då 

texten och bilden skiljer sig åt och kan uppfattas på olika sätt. Något som också är värt att 

påpeka är att texter påverkar och skildrar människor på olika sätt och därför är texten i sig 

väldigt viktig även fast det är själva bilden som illustrerar den fysiska funktionsnedsättningen 

(Göran Bergströms & Kristina Boréus, 2000, s. 15).  

 

I bildanalysen använder vi oss av det Eriksson (2009, s. 66) kallar  ikonografisk/ikonologisk 

bildanalys som syftar till att urskilja de bilder som ses som bärande av ett visst budskap. 

Metoden delas in i tre steg som innefattar att beskriva, analysera och tolka de bilder som 

finns befintliga, i vårt fall i barnlitteraturen.  Metoden går ut på att man till en början endast 

tittar på vad själva bilden förställer för att senare göra en djupare tolkning där man sätter in 

bilden i ett större sammanhang (Eriksson, 2009, s. 66-67). Med tanke på att denna typ av 

bildanalys syftar till att urskilja specifika bilder av utvalda källor bidrar det till att metoden 

stämmer bra överens med studiens syfte. 

 

I textanalysen använder vi oss av en innehållsanalys. Denna typ av analys syftar till att 

undersöka och urskilja litteraturens uppbyggnad, det vill säga att undersöka textens diverse 

delar (Bergström &  Boréus, 2000, s. 19). Vidare beskriver Judith Bell (2006, s. 129) att en 
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innehållsanalys används för att studera skevheter i exempelvis läroböcker, nyhetsrapporter 

och historieböcker med mera. Man summerar hur många gånger vissa faktorer och termer 

förekommer i ett specifikt urval av källor. Bergström och Boréus (2000, s. 44) hävdar också 

att denna metod ofta används när man utgår från ett specifikt forskningssyfte som syftar till 

att kvantifiera något i en viss text. Detta är anledningen till att vi valt att använda oss av just 

en innehållsanalys, för att ta reda på hur ofta en fysisk funktionsnedsättning beskrivs i 

texten.  

 

I praktiken innebär detta att vi har tagit del av de bilderböcker som varit befintlig på de 

förskolor vi valt att besöka. Vi har studerat och tolkat både text och bild genom att noggrant 

studera litteraturens innehåll. Text och bild har studerats och tolkats enskilt och i relation till 

varandra.  Vi har utgått från att undersöka hur specifika bilder som speglar vårt syfte 

framställts, för att sedan placera in dem i olika sammanhang och perspektiv för en vidare 

tolkning. Texten har studerats med avsikt att undersöka om karaktärens 

funktionsnedsättning beskrivs i texten samt hur texten beskriver funktionsnedsättningen. 

Texten placerades även in i olika sammanhang och perspektiv för en vidare tolkning. 

Resultatet har sedan kopplats till internationell forskning.  

 

5.2 Arbetsfördelning 
 

Denna studie är utformad i en gemensam och likvärdig arbetsfördelning. Vårt dokument är 

skrivet i google docs vilket gjort det möjligt för oss att skriva i samma dokument parallellt. 

 Detta har gjort att all text är skriven gemensamt. Några delar har till en början skrivits i 

enskilda stycken för att sedan gemensamt sammanställas, vilket har gjort att texten bildat en 

helhet. Den enda delen vi enskilt ansvarat för är den kontakt vi har haft med förskolor och 

förlag.  

 

5.3 Urvalsgrupp och avgränsningar 
 

Vi har valt att besöka sex förskolor i Uppsala. Den litteratur vi valt att studera är de 

bilderböcker som finns på förskolorna samt är tillgängliga för barnen. Vi tar alltså inte del av 

den litteratur som är undanlagd i exempelvis förråd och skåp eller  som finns på en plats där 
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barnen inte kan nå dem.  Vi har även valt att utesluta den barnlitteratur som förskolan lånat 

av biblioteken, då dessa böcker endast finns på förskolorna en begränsad tid. Vårt fokus 

ligger på människors fysiska funktionsnedsättningar, vi har dock valt att utesluta 

synnedsättning i form av glasögon. Denna avgränsning gjordes då vi ansåg att glasögon inte 

tillhör det som är mest relevant i synliggörandet av en fysisk funktionsnedsättning. Bell 

(2006, s. 39) förklarar vikten av att finna det som är mest relevant för en frågeställning för 

att sedan göra en lämplig avgränsning. Avgränsningen vad gäller valet av antal besökta 

förskolor samt val av litteratur var nödvändig då tiden är begränsad. Enligt Bell (2006, s. 147) 

behöver man anpassa avgränsningarna efter tidsramen. Den tidigare forskningen vi kopplar 

till studiens undersökning är internationell forskning. Svensk forskning beträffande ämnet 

uteslöts på grund av bristande sökresultat.  

 

5.4 Forskningsetiska aspekter  
 

Det finns en del grundläggande etiska principer man som forskare behöver ta hänsyn till i 

utförandet av en forskningsstudie. Dessa principer innefattar den överenskommelse man 

tillsammans med undersökningspersonen eller kontaktpersonen gör innan studien 

genomförs.  (Philip Hwang & Björn Nilsson, 2011, s. 87). Vi har valt att namnge förskolorna i 

denna studie med varsin bokstav. Det vill säga utlovat dem konfidentialitet vilket innebär att 

de försäkrats om att de inte ska kunna identifieras (Bell, 2006, s. 57). Innan vi besökte 

förskolorna skickades ett mejl ut till respektive förskola där vårt syfte av arbetet 

tydliggjordes. Väl på förskolorna klargjorde vi vad materialet skulle användas till samt hur 

resultatet skulle redovisas vilket enligt Bell (2006, s. 55) är nödvändigt i denna form av studie 

då ett medgivande från kontaktpersonerna  behövs.  
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6. Resultat och analys 

Nedan redovisas  resultatet av studiens första frågeställning: Framställs människor med 

fysisk funktionsnedsättning i barnlitteratur? Och studiens andra frågeställning: Om de 

framställs, hur framställs människor med fysisk funktionsnedsättning i barnlitteratur? Varje 

resultat är följt av tillhörande analys. 

 

6.1 Resultat del 1 
 

 Framställs människor med fysiskt funktionsnedsättning i barnlitteratur? 

 

Förskola A - 155 böcker studerades varav 13 stycken av dem framställde människor med 

fysisk funktionsnedsättning. En av böckerna fanns i två exemplar.  

 

 Nell på hösten av Joanna Rubin Dranger, utgiven 2010. Förlag: Rabén & Sjögren. 

 Nell på vintern av Joanna Rubin Dranger, utgiven 2010.  förlag: Rabén & Sjögren. 

 Dansbus och kaktrubbel av Marin Salto & Marcus Gunnar Pettersson, utgiven 2014. 

Förlag: Olika. 

 Min familj av Anna-Clara Tidholm, utgiven 2009. Förlag: Olika.  

 Nisses nya mössa av Olof och Lena Landström, utgiven 1994. Förlag: Rabén & 

Sjögren.  

 Tandresan eller när Bella tappade en tand av Eva Eriksson, utgiven 2001. Förlag: 

Rabén & Sjögren. 

 Hurrraa!! Alla barn rätt av Pernilla Stalfelt, utgiven 2010.  Förlag; Rabén och Sjögren 

(2 exemplar). 

 Pelle och Frasse av Jan Lööf, utgiven 2015.  Förlag: Bonnier Carlsén.  

 Mamman och den vilda bebin av Barbro Lindgren och Eva Eriksson, utgiven 1994. 

Förlag: Rabén & Sjögren.  

 Melvin viktigast i världen av Anna Munyua, utgiven 2009.  Förlag: Avaltea. 

 Melvin möter Vildis och Tildis av Anna Munyua, 2014. Förlag: Avaltea. 

 Melvin, Elsa & krokodilia av Anna Munya, utgiven 2012. Förlag: Avaltea. 
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Förskola B - 13 böcker studerades varav 0 stycken av dem framställde människor med fysisk 

funktionsnedsättning  

 

Förskola C - 177 böcker studerades varav 9 stycken av dem framställde människor med 

fysisk funktionsnedsättning. En av böckerna fanns i två exemplar. 

 

 Tandresan eller när Bella tappade en tand av Eva Eriksson, utgiven 2001. Förlag: 

Rabén & Sjögren ( 2 exemplar). 

 Vad vill du bli när du blir stor? Av Pamela von Sabljar och Janette Bornmarker, 

utgiven 2013. Förlag: OLIKA. 

 Resan till Ugri-La-Brek avThomas och Anna-Clara Tidholm, utgiven 1995. Förlag: 

Alfabeta. 

 Starke Arvid av Pia Lindenbaum, utgiven 1997. Förlag: Alfabeta. 

 Melvin viktigast i världen av Anna Munyua, utgiven 2009.  Förlag: Avaltea.  

 Spelar min lind, sjunger min näktergal (2 upl) av Astrid Lindgren, utgiven 2002. 

Förlag: Rabén & Sjögren. 

 När Bäckhultarn for till stan av  Astrid Lindgren, utgiven 2001. Förlag: Rabén & 

Sjögren. 

 Hurrraa!! Alla barn rätt av Pernilla Stalfelt, utgiven 2010.  Förlag; Rabén och Sjögren.  

 

Förskola D - 100 böcker studerades varav 3 stycken av dem framställde människor med 

fysisk funktionsnedsättning.  

 

 Melvin, Elsa & Krokodilia av Anna Munya, utgiven 2012. Förlag: Avaltea. 

 Lurvis av Anne Fine och Ruth Brown, utgiven 2001. Förlag: Sjöstrand. 

 Melvin viktigast i världen av Anna Munyua, utgiven 2009.  Förlag: Avaltea. 

 

Förskola E - 57 böcker studerades varav 1 stycken av dem framställde människor med fysisk 

funktionsnedsättning.  

 

 Hurrraa!! Alla barn rätt av Pernilla Stalfelt, utgiven 2010.  Förlag; Rabén och Sjögren.  
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Förskola F - 80 böcker studerades varav 2 stycken av dem framställde människor med fysisk 

funktionsnedsättning.  

 

 Kusin vaken- boken av Tove Jonstoij, utgiven 2009. Förlag: Sveriges utbildningsradio 

AB. 

 Barn i Världen av Kindersley Barnabas, utgiven 1995. Förlag: Bonnier Carlsén.  

 

Sammanfattningsvis andel procent av den litteratur som finns på förskolor beträffande ämne 

i förhållandet till antal befintliga böcker på enskilda förskolor.  

 

 På förskola A synliggjorde 8% av den befintliga litteraturen människor med fysisk 

funktionsnedsättning. 

 På förskola B synliggjorde 0% av den befintliga litteraturen människor med fysisk 

funktionsnedsättning 

 På förskola C synliggjorde 5% av den befintliga litteraturen människor med fysisk 

funktionsnedsättning. 

 På förskola D synliggjorde 3% av den befintliga litteraturen människor med fysisk 

funktionsnedsättning. 

 På förskola E synliggjorde 2% av den befintliga litteraturen människor med fysisk 

funktionsnedsättning. 

 På förskola F synliggjorde 2% av den befintliga litteraturen människor med fysisk 

funktionsnedsättning. 

 

Av alla 582 studerade böcker synliggör 5% av dem människor med fysisk 

funktionsnedsättning.   

 

 

6.1.1 Sammanfattning av resultat del 1 
 

Sammanfattningsvis studerades 582 bilderböcker, varav 29 stycken av dem framställde 

människor med fysisk funktionsnedsättning vilka förekom på fem av sex förskolor. Den 
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litteratur som påträffades representerades till största del av olika bokförlag och författare. 

Några av titlarna förekom i fler exemplar på mer än en förskola.  

6.1.2  Analys av resultat del 1 
 

 

 Framställs människor med fysiskt funktionsnedsättning i barnlitteratur? 
 

Av de resultat som framkommer ovan kan man urskilja att människor med fysisk 

funktionsnedsättning framställs, om så i liten omfattning. På fem av sex förskolor 

förekommer det litteratur där en fysisk funktionsnedsättning framställs i någon form. Endast 

5 % av all litteratur som sammanlagt studerats framställer människor med fysisk 

funktionsnedsättning. Detta har diskuterats i tidigare forskning och tydliggjorts i många 

artiklar. Matthew & Clow  (2007, s. 67) påpekar att människor med olika typer av 

funktionsnedsättning i princip är osynliga i barnlitteratur. Detta understryker även föräldrar, 

bibliotekarier och lärare då de hävdar att behovet av dessa böcker inte tillgodoses. Som 

tidigare nämnt ses böcker som ett redskap inom det sociokulturella perspektivet. Böcker och 

texter speglar på många sätt det samhälle som råder och barnen får med hjälp av litteratur 

en förståelse för hur världen kan se ut (Säljö, 2000, s. 20). Utgår man från detta perspektiv 

kan man anta att det är en för liten andel barnlitteratur som tar upp denna typ av mångfald. 

Analyserar man detta utifrån ett normkritiskt perspektiv kan man också urskilja att det är en 

för liten andel. Med tanke på att normkritik har i utgångpunkt att ifrågasätta den rådande 

normen samt belysa människors olikheter  (Brade; Engström; Sörensdotter & Wiktorsson, 

2008, s. 25). Något som majoriteten av litteraturen vi studerat inte gör.  

 

Ett tydligt mönster framkommer vad gäller författare och bokförlag som synliggör 

människors fysiska funktionsnedsättningar. De förlag som framställer människor med denna 

typ av mångfald är Rabén & Sjögren, OLIKA, Bonnier Carlsén, Avaltea, Sjöstrand, 

Sverigesutbildningsradio AB och Alfabeta. Av dessa bokförlag kan man urskilja ett visst 

mönster vad gäller typ av fysisk funktionsnedsättning samt ålder på människorna som 

framställs. Detta framgår tydligare i analysen av vår andra frågeställning.  

Av alla böcker som studerats är Anna Munyua och bokförlaget Avaltea återkommande vars 

böcker är synliga med denna typ av mångfald på tre av sex förskolor, vilket är de enda 
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namnen som  återkommer på förskolorna med olika titlar. Av den anledningen tog vi kontakt 

med Munyua ( se bilaga 1). Munyua är en relativt ny författare då hennes första bok utgavs 

2009 i samband med att bokförlaget grundades 2008. Avaltea grundades i syftet att 

publicera serien om Melvin (Munyua, 2015).  Att det endast är en författare med tillhörande 

förlag som upprepades och återfanns under studien är något som Matthew & Clow (2007, s. 

67) inte menar är något ovanligt. Som tidigare nämnt är denna typ av mångfaldsböcker ofta 

publicerade i ett begränsat antal och ofta av små bokförlag. Utifrån resultatet kan man 

urskilja att Munyua med tillhörande bokförlag utgår från ett sociokulturellt och normkritiskt 

perspektiv då hon  framställt böcker som speglar denna typ av mångfald i dagens samhälle 

och bryter då den rådande normen.  

 

Fortsättningsvis kan man urskilja i resultatet att förskola B endast har 13 böcker, varav ingen 

av dem framställer människor i någon form av fysisk funktionsnedsättning. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kan man anta att förskolan  inte ser litteratur som ett 

betydelsefullt redskap, då de endast finns 13 böcker på hela förskolan. Utifrån ett 

normkritiskt perspektiv kan man anta att litteratur inte ses som en del i arbetet med 

mångfald i form av funktionsnedsättning då andel litteratur med denna typ av mångfald är 

obefintlig. Avslutningsvis kan man också utskilja att förskola A är den förskola som har  mest 

litteratur beträffande ämnet i förhållande till antal böcker som är befintliga. 8 % av 

förskolans litteratur synliggör människor med fysisk funktionsnedsättning. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan man anta att litteratur på förskola A ses och används som ett 

verktyg i arbetet med mångfald i större omfattning än resterande förskolor. Utifrån ett 

normkritisk perspektiv kan man även urskilja att förskola A är den förskola som har mest 

normkritiskt förhållningssätt i urvalet av litteratur.  
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6.1.3 Sammanfattning analys del 1  
 

 

Sammanfattningsvis kan man urskilja att det framställs en liten andel barnlitteratur där 

människor har en fysisk funktionsnedsättning. Denna slutsats har dragits utifrån ett 

sociokulturellt och normkritiskt perspektiv. Ett tydligt mönster vad gäller bokförlag har också 

påvisats. Anna Munyua med tillhörande bokförlag Avaltea är den enda återkommande 

författaren vars litteratur förekommit på fler förskolor med olika titlar.  Man kan också 

urskilja att förskola B är den förskola med minst litteratur både vad gäller antal befintliga 

böcker och antal böcker som framställer någon form av fysisk funktionsnedsättning. Till 

skillnad från förskola A som har mest befintlig litteratur beträffande ämnet i förhållande till 

antal böcker på förskolan.  
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6.2 Resultat del 2  
 

Nedan redovisas studiens andra frågeställning, följt av tillhörande analys. 29 av böckerna 

framställde människor med fysisk funktionsnedsättning. Nio titlar förekom på fler än en 

förskola vilket resulterar i att endast 20 av böckerna användes för att besvara studiens andra 

frågeställning.  

 

 Om de framställs, hur framställs människor med fysisk funktionsnedsättning i 

barnlitteratur? 

 

Nell på hösten av Joanna Rubin Dranger, utgiven 2010. Förlag: Rabén & Sjögren. 

En äldre man med käpp och hörapparat illustreras som en av familjemedlemmarna till 

huvudpersonen. Mannen förekommer på två av bilderna, en i början och en i slutet. Mannen 

framställs som den äldsta av alla familjemedlemmar. Han framställs endast i bild och inte i 

text och befinner sig i bakgrunden. 

 

Nell på vintern av Joanna Rubin Dranger, utgiven 2010  förlag: Rabén&Sjögren  

En äldre man med käpp och hörapparat illustreras som en av familjemedlemmarna till 

huvudpersonen. Mannen förekommer på två av bilderna, en i början och en i slutet. Mannen 

framställs som den äldsta av alla familjemedlemmar. Han framställs endast i bild och inte i 

text och befinner sig i bakgrunden.  

 

Dansbus och kaktrubbel av Marin Salto & Marcus Gunnar Pettersson, utgiven 2014. Förlag: 

Olika. 

En flicka i rullstol illustreras som en i mängden av trafikanterna på en gata. Hon skymtas 

bakom ett träd tillsammans med en vuxen där man kan urskilja hjulen på rullstolen bakom 

trädet. Samma flicka framställs också sedan i en folkmassa som en i publiken till en 

dansföreställning. Flickan framställs endast i bild och inte i text.  
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Min familj av Anna-Clara Tidholm, utgiven 2009. Förlag: Olika  

En äldre dam med rullator illustreras och presenteras som en av medlemmarna i en familj. 

Hon framställs i texten i den bemärkelse att hennes namn nämns i presentationen av 

familjen. Texten framställer dock inte hennes funktionsnedsättning.  

 

Nisses nya mössa av Olof och Lena Landström, utgiven 1994. Förlag: Raben&Sjögren  

En sittande äldre dam med käpp illusteraras som en av kunderna i affären Nisse handlar sin 

tidning på. Damen framställs endast i bild och inte i text.   

 

Hurrraa!! Alla barn rätt av Pernilla Stalfelt, utgiven 2010.  Förlag; Rabén och Sjögren  

Ett barn i rullstol illustreras med texten “Barn med funktionshinder har rätt att leva ett bra 

liv , Och till exempel åka buss. Eller gå på bio som alla andra”. Bilden illustrerar när barnet 

åker ner för en ramp från en buss samt sitter i sin rullstol i en biosalong. Barnet framställs i 

både bild och text. Pojken är huvudkaraktär i detta uppslag.  

 

Pelle och Frasse av Jan Lööf, utgiven 2015.  Förlag: Bonnier Carlsen  

En äldre man med käpp illustreras som en i mängden väntandes i en kö. Mannen framställs 

endast i bild och inte i text. 

 

Mamman och den vilda bebin av Barbro Lindgren och Eva Eriksson, utgiven 1994. Förlag: 

Rabén & Sjögren  

En äldre man med käpp illusteraras som en av fotgängarna på en gata. Mannen framställs 

endast i bild och inte i text.  

 

Melvin viktigast i världen av Anna Munyua, utgiven 2009.  Förlag: Avaltea.  

En rullstolsburen kvinna illustreras som en i mängden på en lekplats. På samma bild 

illustreras också en äldre dam med käpp, också som en i mängden. Bilden illustrerar också 

ett blint barn med en blindkäpp lekandes med de andra barnen i parken. Alla tre framställs 

endast i bild och inte i text.  
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Melvin möter Vildis och Tildis av Anna Munyua, 2014. Förlag: Avaltea.   

Ett syskonpar illustreras som kärnan i själva handlingen. De är inte huvudpersonerna men 

fokus ligger kring dem under bokens gång. De nämns i texten i den bemärkelse att boken är 

uppbyggt på deras aktiviteter. Dock framställs inte deras funktionsnedsättning i texten. De 

framställs som häftiga och proffsiga på olika sporter. Något som huvudpersonen Matilda visa 

missnöje över. Syskonen använder i några delar av boken rullstol då de inte använder sina 

benproteser. Det förekommer också att de framställs helt utan hjälpmedel. 

En rullstolsburen pojke illustreras även på flera bilder i boken som en av fotbollsspelarna. 

 Pojken framställs endast i bild och inte i text.  

 

Melvin, Elsa & Krokodilia av Anna Munyua, utgiven 2012. Förlag: Avaltea 

En man med rullator, en blind pojke med blindkäpp, en pojke i rullstol, en äldre dam med 

käpp, en man i rullstol samt en dam med rullator illustreras på olika bilder och i olika 

sammanhang under bokens gång. De framställs som en i mängden och i bakgrunden. Alla 

framställs endast i bild och inte i text.   

 

Kusin vaken- boken av Tove Jonstoij, utgiven 2009. Förlag: Sveriges utbildningsradio AB 

En man och en kvinna illustreras som ett åldrande par. Bilden framställer först paret som 

ung och sedan som äldre vilket förtydligas i och med att paret använder käpp, rullstol och 

rullator i.  Bilden föreställer en tidslinje där åldrandet sker stegvis. Paret framställs endast i 

bild och inte i text. 

 

Barn i Världen av Kindersley Barnabas, utgiven 1995. Förlag: Bonnier Carlsén 

En rullstolsburen pojke illustreras på bokens framsida som ett av världens barn. Pojken 

framställs även i själva boken som representant av sitt land. Pojken nämns i texten i den 

bemärkelse att han presenteras vid namn och ursprung. Texten framställer dock inte hans 

funktionsnedsättning.  
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Lurvis av Anne Fine och Ruth Brown, utgiven 2001. Förlag: Sjöstrand 

En äldre dam i rullstol illustreras som en bekant till Lurvis. Damen framställs i texten i den 

bemärkelse att hon beskrivs som “Maria Björn med sin godispåse”. Texten framställer dock 

inte hennes funktionsnedsättning.  

 

Spelar min lind, sjunger min näktergal (2 upl) av Astrid Lindgren, utgiven 2002. Förlag: Rabén 

& Sjögren. 

Fyra äldre människor med käpp illustreras  på fler än en sida i boken. Några av dem 

framställs i texten i den bemärkelse att de nämns vid namn. Dock framställs inte 

funktionsnedsättningen i texten.  En annan man illustreras inte i bild utan endast i texten där 

det framgår att mannen har en fysisk funktionsnedsättning då han beskrivs ha ett träben. 

Alla illustreras som en i mängden.  

 

När Bäckhultarn for till stan av  Astrid Lindgren, utgiven 2001. Förlag: Rabén & Sjögren. 

En äldre dam med käpp illustreras som en av människorna i byn. Hon förekommer endast på 

en av bilderna. Damen framställs endast i bild och inte i text.  

 

Tandresan eller när Bella tappade en tand av Eva Eriksson, utgiven 2001. Förlag: Rabén & 

Sjögren.   

En äldre man med käpp illustreras sittandes på en parkbänk. Mannen framställs i texten i 

den bemärkelse att huvudpersonerna har en dialog med mannen. Dock framställs inte 

mannens funktionsnedsättningen i texten.  

 

Vad vill du bli när du blir stor? Av Pamela von Sabljar och Janette Bornmarker, utgiven 2013. 

Förlag: OLIKA  

En rullstolsburen flicka illustreras som ett av barnen som representerar sitt framtida 

yrkesval. Flickan framställs i texten i den bemärkelse att hon presenterar sitt drömyrke. Dock 

framställs inte flickans funktionsnedsättning i texten. Flickan är huvudkaraktär i detta 

uppslag.  
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Resan till Ugri-La-Brek av Thomas och Anna-Clara Tidholm, utgiven 1995. Förlag: Alfabeta 

Två äldre män med käpp illustreras i en folkmassa. Männen representeras i texten i den 

bemärkelse att de beskrivs som några av byns invånare. En av männen beskrivs också som 

en morfar till huvudkaraktären. Dock framställs inte männens funktionsnedsättningar i 

texten. 

 

Starke Arvid av Pia Lindenbaum, utgiven 1997. Förlag: Alfabeta. 

En man i rullstol illustreras i bild. Mannen framställs endast i bild och inte i text.  

 

6.2.1 Sammanfattning resultat del 2 
 

Sammanfattningsvis kan man urskilja att människor med fysisk funktionsnedsättning 

framställs på olika sätt och i olika sammanhang i barnlitteraturen. Några som större 

karaktärer och andra som en i mängden eller i bakgrunden. Människornas 

funktionsnedsättningar framgår till största del i bild och inte i text. Endast i två av böckerna 

framgår det även i texten att karaktären har en funktionsnedsättning.  

 

6.2.2 Analys av resultat del 2 
 

Nedan redovisas analysen av resultatet som berör vår andra frågeställning:  

 

 Om de framställs, hur framställs människor med fysisk funktionsnedsättning i 

barnlitteratur?  

 

Det framkommer tydligt i resultatet att det endast är en av böckerna, Hurrraa!! Alla barns 

rätt av Pernilla Stalfelt (2010) som framställer människor med fysisk funktionsnedsättning 

både i text och bild. Det framkommer också att det endast är en av böckerna, Spelar min 

lind, sjunger min näktergal av Astrid Lindgren (2002)  som framställer en 

funktionsnedsättning enbart i texten och inte i bilden.  
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Sammanfattningsvis kan man urskilja utifrån resultatet att de människor med fysisk 

funktionsnedsättning som framställs i barnlitteratur till stor del framställs som en i mängden, 

som en del av ett samhället på ett naturligt och realistiskt sätt. De flesta framställs i 

bakgrunden och är varken huvudperson eller bärande av handlingen. Detta stämmer inte 

överens med tidigare forskning som påvisar att människor med funktionsnedsättning ofta 

representeras som tragiska offer och beroende av samhället (Matthew & Clow, 2007, s. 68). 

Munyua är även här ett återkommande namn vars bok Melvin möter Vildis och Tildis 

(Munyua, 2014) är den enda som framställer människor med fysisk funktionsnedsättning 

som en bärande del i handlingen.  

 

Det som är relevant att lyfta fram är att 60% av de böcker som vi har studerat endast 

framställer äldre människor med fysisk funktionsnedsättning. Detta kan man urskilja genom 

att de har framställts med käpp, hörapparat, träben, rullator eller rullstol. De förlag som 

framställer yngre människor och barn med fysisk funktionsnedsättning är förlagen: OLIKA, 

Rabén & Sjögren och Avaltea, där barn och vuxna framställs som rullstolsburna, blinda och i 

behov av benprotes. Dessa böcker är Dansbus och kaktrubbel (Salto & Pettersson, 2014), 

Hurrraa!! Alla barns rätt (Stalfelt, 2010), Melvin viktigast i världen (Munyua, 2013 ), Melvin 

möter Vildis och Tildis ( Munyua, 2014), Melvin, Elsa och Krokodilia (Munyua, 2012), Vad vill 

du bli när du blir stor? (Von Sabljar & Bronmarker, 2013) och Barn i Världen (Barnabas, 

1995). 

 

Man kan urskilja att sex av dessa sju böcker är utgivna mellan åren  2010 och 2014 vilket 

visar sig är relativt nya böcker. Det framgår också efter vidare efterforskning att bokförlagen 

OLIKA och Avaltea grundats just med syfte att synliggöra olikheter. Detta framkom efter 

mejlkontakt med Munyua (Munyua, 2015) som är grundare av Avaltea och även författare 

till böckerna Melvin möter Vildis och Tildis, Melvin, Elsa och Krokodilia och Melvin viktigast i 

världen. Det framgår även på OLIKAS förlags hemsida att de “ser barnboken som en viktig 

spridare av värderingar. En barnbok är mycket mer än bara en bra berättelse då den 

påverkar våra barn och visar dem hur människor får vara och vilka som får synas. Vi tror på 

att ge alla barn möjlighet att identifiera sig i litteraturen, på att återspegla den mångfald 
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som finns i vår samtid på ett inkluderande och självklart sätt” (OLIKA förlag, 2015). Vilket 

tydliggör att deras syfte med litteraturen är att synliggöra människors olikheter.  

 

Med detta som utgångspunkt kan man återigen koppla föregående delar till det 

sociokulturella perspektivet, vilka anser som tidigare nämnt att böcker är ett redskap som 

används för att skildra världen och synliggöra dess olika människor (Säljö, 2000, s. 20). Man 

kan tydligt  se hur dessa handlingar och illustrationer framställer det nutida samhälle vi lever 

i. Detta framgår även i de böcker som framställer människor som är äldre, eftersom de 

speglar en annan generation av dagens samhälle, vilket också är en realistisk bild.  Ser  man 

detta ur ett normkritiskt perspektiv så har författarna som främst framställer yngre 

människor och barn med fysisk funktionsnedsättning påvisat en medvetenhet kring denna 

typ av mångfald. I och med att de framställer en grupp vilka inte ingår i lika stor omfattning i 

den rådande normen för vad som är normalt. Förlaget Avaltea visar starkt ett normkritiskt 

förhållningssätt då förlaget grundades i syfte att synliggöra olikheter. Detta tydliggör även 

förlaget OLIKA. Båda förlagen har medvetet valt att publicera litteratur som speglar 

samhället på ett normbrytande och verkligt sätt.   

 

Fortsättningsvis kan man urskilja i både resultatet och i tidigare forskning att människor med 

fysisk funktionsnedsättning oftast inte är huvudkaraktärer utan endast finns med i 

handlingens bakgrund. Som tidigare nämnt är det endast boken Melvin möter Vildis och 

Tildis av  Munuyua (2014) som har en handling som bygger på karaktärer som har en fysisk 

funktionsnedsättning. Återigen kan man koppla detta till det sociokulturella perspektivet då 

det framgår tydligt i handlingen att karaktärerna tar del av samhället i gemenskap med 

andra. Denna handling påvisar sig också vara normkritisk då boken lägger fokus på barn som 

inte tillhör den rådande normen.  

 

Ur ett normkritiskt perspektiv kan man anta att det finns en skevhet angående hur 

människor med funktionsnedsättning framställs i den litteratur vi tagit del av. Då de flesta 

som framställs befinner sig i bakgrunden och inte upptar bokens fokus. Hade böckerna varit 

mer normkritiska hade karaktärerna med fysisk funktionsnedsättning tagit upp större delar 

av handlingen och inte endast framställs i bakgrunden. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 
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man däremot påstå att skildringen är realistisk då karaktärerna med fysisk 

funktionsnedsättning inte behöver vara i fokus. Huvudsaken är att  böckerna speglar ett 

samhälle där allas olikheter framgår.  

 

 
 

 

 

6.2.3 Sammanfattning av analys del 2 
 

Sammanfattningsvis kan man urskilja att det i stort endast var bilderna och inte texterna 

som framställde människors funktionsnedsättning. Det har även påvisats att 60 % av de som 

framställdes var äldre och 40% var yngre.  Det har även konstaterats att det endast var en 

bok som framställde karaktärer med fysisk funktionsnedsättning som en bärande del av 

handlingen. Den största del av de som framställdes befanns sig i bakgrunden eller som en i 

mängden. Även här kan man urskilja ett mönster vad gäller hur författare och förlag 

framställer människor med funktionsnedsättning. 
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7. Diskussion 
 

7.1 En låg procent som skapar problematik  
 

Varje år analyseras barnbokslitteratur i syfte att synliggöra olika trender inom barnlitteratur. 

Med tanke på att det hittills inte har funnits någon tydlig trend beträffande människors 

fysiska funktionsnedsättning förvånades vi inte av de resultat vi kunde urskilja i vår studie. 

Endast 5 %  av alla analyserade böcker synliggjorde människor med fysisk 

funktionsnedsättning. Om denna siffra är hög eller låg är så klart svårt för oss att avgöra då 

det inte finns en exakt siffra på andel barn med varken fysisk funktionsnedsättning eller 

annan funktionsnedsättning. Dock vet vi att 83% av alla barn är inskrivna i förskolan vilket 

betyder att de flesta barn i Sverige kommer i kontakt med förskolans litteratur. Utifrån den 

statistik vi tagit del av kan vi ändå urskilja att det är 23 % av den vuxna befolkningen och 

drygt 10% av barn och ungdomar i Sverige som har en funktionsnedsättning (vi har i åtanke 

att dessa siffra inte är exakt). Utifrån detta vågar vi påstå att 5% är en låg siffra.  

 

Att denna siffra är så låg tror vi kan framstå som problematisk i olika sammanhang då många 

av dessa barn och ungdomar idag ingår i samma skolform som barn som inte har en 

funktionsnedsättning (Turner & Traxler, 1997, s. 351). Hur ska dessa barn känna sig 

inkluderade om normen både i verksamheten och i litteraturen är det “normalfungerade” 

barnet? Det framgår också i forskning att det bör finnas mer litteratur som framställer 

människors fysiska funktionsnedsättning med tanke på  att den bild som förmedlas blir skev 

om funktionsnedsättningarna göms och inte synliggörs. Det som vi tror blir problematiskt då 

är att läsaren kan uppleva att människor med funktionsnedsättning har ett mindre värde, 

vilket vidare kan resultera i exkludering. Detta påvisar även Matthew och Clow (2007, s. 70) 

som hävdar att människor med funktionsnedsättning uppfattas som konstiga och 

annorlunda med tanke på att de inte finns representerade i litteratur.  
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7.2 Litteratur som verktyg 
 

Forskningen vi tagit del av hävdar att litteratur är ett bra verktyg i arbetet med inkludering, 

att alla berikas av att denna typ av litteratur finns. Då de skapar förståelse för individuella 

skillnader samt berikar mångfalden och gör att rädslan över våra olikheter minskar (Turner & 

Traxler, 1997, s. 351 ; Matthew & Slow, 2007, s. 71; Wuran , 2014, s. 138).  Kortfattat 

framgår litteratur som ett bra redskap i arbetet med mångfald och inkludering. Därför 

förvånar det oss att det finns så lite litteratur beträffande ämnet.  Vad är orsaken till att 

människor med fysisk funktionsnedsättning framställs i sådan liten omfattning? Om det nu 

är så viktigt att de framställs? Det är också intressant att belysa att en källa som vi tidigare 

tagit del av påvisar att svenska författare har skrivit om barns igenkännbara verklighet i 

många år (Kjersén Edman, 2002, s. 156), vilket borde innebära att denna typ av mångfald har 

synliggjorts i litteratur. Detta stämmer inte överens med verkligenhet såvida svenska 

författare inte tror att alla barns erfarenheter ser lika ut. Det som också är intressant att 

diskutera är varför det skrivs så lite litteratur där huvudkaraktären har en 

funktionsnedsättning? Speciellt när det framgår att människor med funktionsnedsättning ska 

gestaltas på ett sätt så att läsaren själv vill vara vän med karaktären (Smith-D´Arezzo, 2003, 

s. 76). Vi tror att det blir svårt för läsaren att skapa ett intresse och en relation till personen i 

fråga som har en funktionsnedsättning om hen endast befinner sig i bakgrunden och knappt 

nämns i texten.  

 

7.3 Vikten av att synliggöra mångfald   
 

Åter igen är det värt att påpeka att vi lever i en värld fylld av mångfald i olika former. Som 

tidigare nämnt är ett av förskolans uppdrag att synliggöra alla individers olika livsmiljöer 

samt lyfta fram allas lika värde (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4 och 6). Därför anser vi att det är 

otroligt viktigt att människor med fysisk funktionsnedsättning synliggörs i barnlitteratur på 

förskolor. Eftersom litteraturen på förskolan kan vara den enda referensramen barnen får 

beträffande området. Detta gör att man inte kan räkna med att alla barn har kommit i 

kontakt med människor med olika funktionsnedsättningar på andra sätt. Litteraturen  kan 

vara den enda verkligheten för många barn beträffande ämnet.  
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7.4 Vad innebär detta för oss lärare? 
 

Med tanke på att utbudet vad gäller denna typ av litteratur är begränsad så kommer detta 

påverka oss på olika sätt. Detta gör att det ställs högre krav på oss som lärare, då det blir en 

utmaning att få tag i litteratur som berör ämnet. Ett bra samarbete med biblioteket kan 

underlätta sökandet efter dessa böcker då biblioteket kan bidra med information om de 

förlag som publicerar litteratur som synliggör denna typ av mångfald. Något vi som lärare 

alltid behöver ha i åtanke när vi arbetar med litteratur är att inta ett normkritiskt 

förhållningssätt i urvalet.  Det vi också behöver ha i åtanke är att alla förskolor inte har 

ekonomi till ny litteratur vilket gör att vi behöver hitta andra sätt i arbetet med att synliggöra 

denna typ av mångfald. Som tidigare nämnt kan biblioteken vara till stor hjälp, dock kan man 

inte alltid utgå från att böckerna finns inne eller överhuvudtaget är inköpta av biblioteken. 

Därför behöver man istället arbeta med den befintliga litteraturen som finns på förskolan. 

Vilket innebär att man först behöver reflektera över den litteratur som finns för att sedan 

lyfta fram alla karaktärer, även de som finns i bakgrunden. Andra sätt att arbeta på kan vara 

att göra egna sagor, så som exempelvis flanosagor och sagolådor. Då man skapar egna sagor 

kan man också skapa egna karaktärer. 

 

 

7.5 Våra tankar om hur en barnbok kan se ut som synliggör människor med fysisk 
funktionsnedsättning 

 

Vi önskar att det skulle finnas en bok vars huvudkaraktär har en fysisk funktionsnedsättning. 

En bok som fokuserar på barnets egenskaper snarare än funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättningen ska alltså inte nämnas i texten och vara anledning till att boken 

väcker intresse. Karaktären ska locka läsaren på annat sätt med exempelvis utmärkande 

egenskaper. Bokens handling kan exempelvis beskriva en vanlig dag på förskolan. 

Omgivningen i allmänhet ska också visa på mångfald av olika slag. I övrigt önskar vi också se 

fler bilder som illustrerar denna typ av  mångfald i sammanhang där det vanligtvis vistas 

människor, såsom i varuhus, parker och gator. Det vill säga bilder som spegla ett verkligt 

samhälle. 
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8. Slutsats 
 

Studiens syfte var att studera om det framställs människor med fysisk funktionsnedsättning i 

barnlitteratur samt hur den bild som förmedlas är konstruerad.  

Efter studiens genomförande kan relevanta slutsatser dras. Det framgår tydligt att det 

framställs litteratur där människor med fysisk funktionsnedsättning synliggörs i liten 

omfattning. Huruvida omfattningen är stor eller liten kan diskuteras men utifrån ett 

sociokulturellt och normkritiskt perspektiv synliggörs det i liten utsträckning. I och med att 

denna studie inte är omfattande kan inga generella slutsatser dras. Dock kan man urskilja 

utifrån de sex förskolor vi besökt att denna typ av mångfald inte synliggörs i samma grad 

som människor utan funktionsnedsättning. Ytterligare en slutsats som dragits är att 

pedagogerna på förskolorna inte gjort ett medvetet val vad gäller denna typ av mångfald vid 

inköp av litteratur till förskolorna.  

Avslutningsvis kan man urskilja att studiens resultat delvis avviker från den tidigare 

forskningen som vi tagit del av. I studiens resultat framgår det att människor med fysisk 

funktionsnedsättning framställs som en i mängden i olika  sociala sammanhang. Dock 

framgår det i den tidigare forskningen att människor med funktionsnedsättning framställs 

som tragiska offer och beroende av samhällets stöd, vilket tydligt skiljer sig från studiens 

resultat då vi inte kunnat urskilja karaktärerna som tragiska offer.  

 

8.1 Vidare forskning 
 

Med slutsatsen som utgångspunkt skulle vidare forskning därför kunnat innefatta att 

undersöka hur medvetna pedagogerna är kring valet av barnlitteratur i förskolan. Intressant 

att undersöka skulle också vara pedagogers syn på mångfald.  
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Bilagor. 
 

Bilaga 1. 
 
Mejlkonversation med Anna Munyua. 
 

Hej! Vi är två lärarstudenter som läser till förskollärare i Uppsala. Vi håller just 
nu på med vårt examensarbete där vi analyserar barnlitteratur med 
utgångspunkt i mångfald på olika förskolor. Dina böcker om Melvin har varit 
återkommande på många av förskolorna och vi älskar dem! Vår utgångspunkt 
är mångfald med fokus på människor med fysisk funktionsnedsättning. Vi 
skulle vilja veta lite mer om dig och ditt bokförlag. Skulle uppskatta om du ville 
ta dig tid att svara på några av våra frågor?  
  
Är det du som startade upp bokförlaget?  
När startades det upp?  
Hur kommer det sig att du skrev dessa böcker om Melvin?  
  
Tacksam för svar!  
Mvh Sara Englund & Sofia Eriksson 

 

Svar från Anna Munyua: 
 
Hej Sara och Sofia! 
Tack för ert mail. Vad roligt att ni gillar Melvinböckerna.  
När jag var gravid med mitt första barn år 2003, upptäckte jag att det saknades 
normkritiska barnbilderböcker. Jag letade särskilt efter barnbilderböcker där 
huvudkaraktärerna hade ett annat utseende än det traditionellt svenska. Då 
jag inte kunde finna sådana böcker bestämde jag mig för att själv skriva en 
bok med en mörkhyad huvudkaraktär. 
Jag ger ut böckerna om Melvin på det egna bokförlaget Avaltea. Förlaget 
startade jag 2008 just för att kunna publicera  första boken "Melvin viktigast i 
världen" som kom ut 2009.  
Hör av er om ni har fler frågor, och lycka till med ert examensarbete. 
Med vänlig hälsning 
Anna Munyua 
Avaltea 
anna@avaltea.se 
www.avaltea.se 

http://www.avaltea.se/
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 Bilaga 2. 
 

Empiriskt material:  

Barnabas, Kindersley (1995). Barn i världen. Bonnier Carlsén.  

Dranger Rubin, Joanna (2010). Nell på hösten. Rabén & Sjögren.  

Dranger Rubin, Joanna (2010). Nell på vintern. Rabén & Sjögren.  

Eriksson, Eva (2001). Tandresan eller när Bella tappade en tand. Rabén & Sjögren. 

Fine, Anne, Brown, Ruth (2001). Lurvis. Sjöstrand. 

Jonstoij, Tove (2009). Kusin vaken – boken. Sveriges utbildningsradio AB. 

Landström, Olof, Landström, Lena (1994). Nisses nya mössa. Rabén & Sjögren. 

Lindgren, Astrid (2002). Spelar min lind, sjunger min näktergal (2 upl). Rabén & Sjögren.  

Lindgren, Astrid (2001). När Bäckhultan for till stan. Rabén & Sjögren. 

Lindgren, Barbro, Eriksson, Eva (1994). Mamman och den vilda bebin. Rabén & Sjögren.  

Lindenbaum, Pia (1997). Starke Arvid. Alfabeta. 

Lööf, Jan (2015). Pelle och Frasse. Bonnier Carlsén.  

Munyua, Anna (2014). Melvin möter Vildis och Tildis. Avaltea. 

Munyua, Anna (2012). Melvin, Elsa & Krokodilia. Avaltea. 

Munyua, Anna (2009). Melvin viktigast i världen. Avaltea. 

Salto, Marin, Pettersson, Marcus Gunnar (2014).  Dansbus och kaktrubbel. Olika.  

Stalfelt, Pernilla (2010). Hurrraa!! Alla barns rätt. Rabén & Sjögren. 

Tidholm, Anna-Clara (2009). Min familj. Olika.  

Tidholm, Thomas, Tidholm, Anna-Clara (1995). Resan till Ugri-La-Brek. Alfabeta. 

Von Sabljar, Pamela, Bronmarker, Janette (2013). Vad vill du bli när du blir stor?. Olika. 
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