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Studiens syfte är att undersöka hur karaktärer med funktionsvariation gestaltas i några 

barnböcker. Detta genomfördes genom att välja och analysera sex olika barnböcker i vilka 

huvudkaraktären har en funktionsvariation. Resultatet visade att barnlitteraturen framställde 

funktionsvariationen på ett realistiskt sätt genom att karaktärens starka och svaga sidor lyftes 

fram. De flesta böcker tar upp funktionsvariationens nackdelar för att i slutet på romanen gå 

över till dess fördelar. Slutligen framkom det i den komparativa analysen, där litteraturens 

likheter och skillnader jämfördes, att barnböckerna i varierande grad behandlade olika teman 

såsom diskriminering, identitetssökande, utanförskap, annorlunda beteende och behov av stöd.  
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1 Inledning 

Under våra studier har vi varit i kontakt med ett fåtal barnböcker som behandlar 

funktionsvariationer samt inkluderar funktionsvarierade karaktärer. Av den anledningen blev 

vi intresserade av att studera fler barnböcker som behandlar funktionsvariationer för att se hur 

karaktärerna med funktionsvariation gestaltas i dessa böcker. En problematik som tidigare 

forskning (se Prater, 2003:47) betonat är huruvida funktionsvariationer nämns vid namn eller 

om egenskaperna för funktionsvariationer framkommer i förbifarten i böcker. Det kan 

nämligen finnas en risk att läsaren får förutfattade meningar om karaktären om 

funktionsvariationen nämns innan karaktären presenteras. Vi vill genom studien undersöka 

om funktionsvariationer framställs som fördelaktiga eller inte med tanke på bokens intrig 

samt vilka egenskaper karaktären med funktionsvariationen har. Är egenskaperna positiva 

eller negativa när det kommer till intrigens lösning? Hur ser omgivningen på dessa 

funktionsvarierade karaktärer?  

Vad som skrivs om karaktären med funktionsvariation kan vara viktigt för barn som 

läser dessa böcker eftersom det kan påverka hur de ser på personer med funktionsvariationer. 

Böckerna kan även hjälpa barn att förstå personer med funktionsvariation samt hjälpa dem att 

förstå sig själva om de har en viss funktionsvariation. De kan därtill få en inblick i hur olika 

funktionsvariationer varierar, det vill säga att inte alla med exempelvis ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder)1 är på ett sätt och att de inte är sin diagnos utan att alla 

människor är olika. 

När det gäller läsning menar Borén (2001:57) att alla läsare behöver förmedlare av 

böcker för att få tillgång till läsupplevelser. På grund av det vill vi, genom uppsatsen, få 

kunskap om vad vi bör söka efter i barnlitteratur för att göra barn mer medvetna om olika 

sorters böcker, inklusive böcker som behandlar funktionsvariationer. Vi ser det som viktigt 

för lärare att ha kunskap om funktionsvariation i barnlitteratur och hoppas att vi genom våra 

analyser ska kunna förmedla en sådan.  

                                                   

1 Hädanefter används endast förkortningen ADHD. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur funktionsvariationer gestaltas i några 

barnböcker. Detta görs genom att analysera för studien utvald barnlitteratur utifrån 

funktionsvariationstemat. Studiens forskningsfrågor är: 

 

• Hur gestaltas karaktärer med funktionsvariation i några barnböcker? 

• Hur ses funktionsvariationerna på ur ett läsarperspektiv i några barnböcker? 

• Vilka vanliga teman förekommer i några barnböcker med funktionsvarierade karaktärer?  

1.2 Begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att förklara för studien återkommande begrepp.  

1.2.1 Funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsvariation  

Funktionsnedsättning beskrivs på följande sätt i Nationalencyklopedin (2018): 

funktionsnedsättning, 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 eller orsakas av funktionsstörningar förknippade med hög ålder 

(Nationalencyklopedin, funktionsnedsättning, 2018). 

En funktionsnedsättning kan resultera i att en person får funktionshinder. Funktionshinder 

innebär att en persons förmåga att utöva en viss aktivitet är begränsad, det vill säga att 

begreppet är situationsbundet och inte knutet till individen. Så här beskriver 

Nationalencyklopedin funktionshinder: ”funktionshinder, begränsning av en individs fysiska 

eller psykiska funktionsförmåga i en viss situation eller i en viss miljö” 

(Nationalencyklopedin, funktionshinder, 2018).  

Funktionsvariation är ett begrepp som är värdeneutralt och kan användas istället för 

funktionsnedsättning. Begreppet kan verka inkluderande eftersom det finns en idé om att 

samtliga människor anses ha en funktionsvariation i varierad grad beroende på sina 

individuella förmågor (Nationalencyklopedin, funktionsvariation, 2018). 

Vi har valt att i vår uppsats använda ordet funktionsvariation av den anledningen att det 

är värdeneutralt. Däremot förekommer även begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder i vår studie. I dessa fall beror det på att vi använt oss av samma begrepp som 

författaren vars text vi parafraserat. 
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1.2.2 Barnlitteratur  

Barnlitteratur eller barnböcker syftar i denna uppsats på böcker riktade till det juridiska barnet, det 

vill säga barn i åldrarna 0–18 år (SFS 1995:974). Vi som framtida lärare för barn i åldrarna 9–12 år 

har valt att fokusera på böcker som, enligt bibliotek och nätbokhandel, är anpassade för dessa åldrar. 

Vi kommer att referera till böcker som underhållande samt didaktiska. Med underhållande böcker 

menar vi böcker där intrigen i första hand är utformad utifrån estetiska och underhållande syften, 

och med didaktiska böcker menar vi att huvudsyftet med boken är att informera om en 

funktionsvariation genom en skönlitterär berättelse. En didaktisk bok menar vi har ett 

undervisningssyfte, vilket en underhållande bok helt eller delvis saknar. Dessa två synvinklar 

belyses närmre i avsnitt 2.5 Forskning kring funktionsvariationer i barnlitteratur. Vi vill däremot 

poängtera att samtliga böcker är skönlitterära även om de didaktiska böckerna skulle kunna anses 

närma sig facklitteratur på grund av den frekventa kunskapsförmedlingen om funktionsvariationer. 

1.3 Disposition  

Nästa avsnitt i denna studie är bakgrund, vilket kommer att ta upp konventioner och styrdokument, 

för studien aktuell forskning, information om olika funktionsvariationer samt tidigare forskning 

kring funktionsvariation och barnlitteratur. I avsnitt tre diskuteras metod, avgränsning och urval av 

barnböcker samt vår analysmetod. Detta avsnitt följs av bokanalyser i avsnitt fyra där samtliga 

barnböcker har sammanfattats och analyserats. Därpå jämförs, analyseras och diskuteras likheter 

och skillnader mellan de olika böckerna. Slutligen följer en avslutning där vi diskuterar studiens 

metod och resultat, sammanfattar och drar en slutsats kring studien samt ger förslag på vidare 

forskning.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras aktuell bakgrundslitteratur kring barns rättigheter, personer med 

funktionsnedsättningars rättigheter, funktionsvariationer samt tidigare forskning kring 

funktionsvariationer och barnlitteratur.  

2.1 FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Barn har sedan 70-talet ansetts behöva starkare skydd än vuxna och under tio år arbetades 

sedan FN:s konvention om barnets rättigheter fram. Sverige är ett av 196 länder som skrivit 
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på konventionen, vilken består av 54 artiklar som fastslår alla barns lika rättigheter (UNICEF, 

2009). I artikel 2 i FN:s konvention för barnets rättigheter står följande att läsa: ”Alla barn är 

lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras” (UNICEF, 2009). 

Vidare skrivs det i artikel 23 att: ”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt 

och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.” (UNICEF, 2009).  

FN har även formulerat en konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning för att tydliggöra och säkerställa att alla människor har samma 

rättigheter (Socialdepartementet, 2008). I den skrivs det att all diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning ska förbjudas och avskaffas. Dessutom ska särskilda åtgärder vidtas för 

att påskynda och uppnå jämlikhet för personer med funktionsnedsättning (2008:194). 

I konventionens artikel 7 (Socialdepartementet, 2008:194) beskrivs vikten av att 

säkerställa att barn med funktionsnedsättning ska erhålla alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter på samma villkor som alla andra barn. Barnets bästa ska komma i 

främsta rummet och barn med funktionsnedsättning ska ha rätten till yttrandefrihet. I punkt 3 

står följande att läsa:  

Konventionsstaterna ska […] säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som berör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras 

ålder och mognad på samma villkor som för andra barn och erbjudas stöd anpassat till 

funktionsnedsättning och ålder för att utöva denna rättighet (Socialdepartementet, 2008:194).  

Barn med funktionsvariationer ska alltså enligt konventionen inte behandlas annorlunda på grund av 

deras funktionsvariation utan precis som alla barn behandlas likvärdigt.  

2.2 Skollagen och läroplanen 

Skollagen beslutas av riksdagen och reglerar barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter 

och skyldigheter. I den beskrivs även skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten. I 6 

kap. 7 § av Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen se till att åtgärder genomförs för att 

förebygga och förhindra att elever behandlas på ett kränkande sätt. Enligt samma kapitel i 9 § 

står att läsa att huvudmannen eller personalen inte får utsätta elever för behandling som anses 

kränkande. Utbildningen ska vara utformad på så sätt att den bidrar till den personliga 

utvecklingen, ligger till grund för fortsatta utbildningar och förbereder eleven för aktiva 

livsval. Därutöver ska utbildningen främja social gemenskap och främja allsidiga kontakter 

samt ge en god grund till aktivt deltagande i samhället (ibid.).  
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Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2017:7–8)2 ska skolan främja förståelse, medmänsklighet och omsorg för andra människor 

samt att förståelse om individens välmående ska prägla verksamheten. Vidare ska ingen bli 

diskriminerad på grund av bland annat funktionsnedsättning och undervisningen ska anpassas 

till varje individs behov och förutsättningar (ibid.). Utöver det vi vill poängtera att kränkande 

behandling och diskriminering kan ingå i begreppet mobbning av den anledningen att det kan 

vara återkommande diskriminerande eller kränkande handlingar (Friends, 2017:6). 

Det står även att läsa att alla som arbetar på skolan ska uppmärksamma och stötta elever 

som har behov av extra anpassningar samt särskilt stöd och samverka för att skolan ska bli en 

bra miljö för lärande och utveckling. Lärarens uppdrag är bland annat att ta hänsyn till alla 

individers behov, erfarenheter, förutsättningar och tänkande samt ge extra anpassningar och 

stöd till elever i svårigheter. Lärare ska även organisera och genomföra arbetet på så sätt att 

eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar samtidigt som hen stimuleras att använda hela 

sin förmåga (Skolverket, 2017:14).  

2.3 Funktionsvariationer 

I följande avsnitt presenteras funktionsvariationer som förekommer i studien. 

2.3.1 ADHD 

ADHD innebär svårigheter i att behålla uppmärksamhet och koncentration, att vara normalt 

aktiv och att inte vara impulsiv. Uppmärksamhet- och koncentrationssvårigheterna gör att 

koncentrationen är begränsad, vilket kan leda till slarvfel i skolarbetet på grund av att eleven 

med ADHD inte ser detaljer. Det kan också vara svårt att komma ihåg vad läraren sagt, vilket 

medför att eleven flertalet gånger kan behöva be hen att upprepa instruktioner. Det kan därtill 

vara svårt att fokusera på något under en längre tid, vilket kan leda till att personen känner sig 

uttråkad och trött. Slutligen kan eleven ha svårt att påbörja och slutföra ett arbete (Barn- och 

ungdomspsykiatri, ADHD, 2014).3 

Överaktiviteten hos personer med ADHD bidrar till rastlöshet, svårigheter att sitta still 

eller att personen vill prata fort och mycket så att det är svårt för andra att förstå vad hen vill 

                                                   

2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kommer hädanefter att refereras till som 

Lgr 11.   

3
 Barn- och ungdomspsykiatri kommer hädanefter att refereras till som BUP. 
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ha sagt. Impulsiviteten kan medföra att personen ofta hamnar i situationer som kan få familj 

och vänner att bli ledsna eller arga på grund av att hen säger eller gör saker utan att tänka efter 

först. Personen kan även lätt hamna i bråk eftersom det kan vara svårt för hen att hantera sin 

ilska. Dessa olika egenskaper finns hos personer med ADHD i varierande grad (BUP, ADHD, 

2014)  

2.3.2  Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd  

Aspergers syndrom ingår i autismspektrumtillstånd, vilket är ett begrepp som används vid 

beskrivningen av olika svårigheter som handlar om förmågan att socialisera och 

kommunicera. Numera används begreppet autism istället för Aspergers syndrom. Personer 

med autism kan i vissa fall ha det lätt för sig och kunna mycket om ett visst ämne eller 

område. Däremot kan det i sociala sammanhang vara svårare för personer med autism 

eftersom de kan uppfatta och tolka saker annorlunda. Det kan exempelvis bli svårare att skaffa 

kompisar, att förstå hur andra tänker och menar, att titta någon i ögonen eller att börja prata 

med någon och veta vad som bör sägas i en konversation (BUP, Aspergers syndrom, 2014).  

Det är vanligt för en person med autism att tycka, känna och reagera på ett annorlunda 

sätt än andra människor. Det kan även kännas svårt att passa in, exempelvis för att personen 

har ett specialintresse hen gärna vill ägna mycket tid åt och prata om eller att förändringar är 

jobbiga. Därtill är det viktigt för personen att göra saker på ett specifikt sätt och i en specifik 

ordning och hen är bra på att se detaljer som många missar. Slutligen kan vissa ljud, ljus och 

lukter kännas obehagliga, viss mat kan kännas eller smaka konstigt, vissa kläder kan kännas 

obekväma och personen med autism kan tycka att det är obehagligt när någon rör hen.  

Alla punkter passar inte in på alla personer med autism och det är olika hur stor 

påverkan syndromet har på en person och vid vilken ålder personen förstår att hen fungerar 

som hen gör. Detta beror på de krav och förväntningar omgivningen har på en (ibid.).  

2.3.3  Dyslexi 

Enligt Hjärnfonden (2018) är dyslexi en funktionsnedsättning i hjärnan som medför att en 

person med diagnosen har svårigheter med att läsa, stava och förstå skrivna texter. Oftast 

upptäcks dyslexi i tidig ålder. Diagnosen kan inte botas, men hjälpmedel såsom talböcker, 

rättningsprogram och läslinjal kan underlätta tillvaron för personer med dyslexi. Vidare kan 

det se olika ut för olika individer med diagnosen, vilket innebär att vissa har större svårigheter 

att läsa medan andra har svårt för att urskilja ord eller delar av ord. Vissa kan exempelvis 

kasta om bokstäver och siffror, missa prickar över bokstäver eller använda gemener istället 
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för versaler i början av meningar. De flesta med dyslexi läser långsamt och kan haka upp sig 

på eller utelämna ord (ibid.).  

Läsning är en stor del av skolundervisningen och därför kan skolgången bli svårare för 

ett barn med dyslexi. Det beror på att dessa barn bland annat har svårare att förstå fonem, 

alltså de enskilda ljuden i ett språk, och att lära sig alfabetet (Nationalencyklopedin, Dyslexi, 

2018).  

2.3.4  Hörselnedsättning och teckenspråk 

Det finns olika grader av hörselnedsättning: lätt, måttlig eller grav. Oavsett omfattningen av 

hörselskadan kan det innebära att ljudet hörs svagare eller oskarpt, att vissa ljud faller bort 

eller att ljud kan bli svåra att skilja från varandra. Den tydligast märkbara konsekvensen är att 

det blir svårare att uppfatta det andra säger (Hörsellinjen, u.å.).  

Vidare säger Hörsellinjen (u.å.) att personer med hörselnedsättning vanligtvis använder 

teckenspråk vid kommunikation med andra. Språket är inte internationellt utan kan skilja sig 

enormt från ett land till ett annat, precis som talat språk. Det uttrycks med kroppen och 

händerna samt uppfattas med hjälp av synen och har funnits i någon form så länge det funnits 

hörselnedsatta personer. Rätten till teckenspråk finns i 14 § av Språklagen (2009:600) där 

följande står att läsa: 

14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. 

Därutöver ska […] 2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av 

teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket […] 15 § Det 

allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 14 § (SFS 2009:600). 

Det står inte specificerat i Språklagen (2009:600) vem den ansvarige är och hur utbildning i 

teckenspråk ska erbjudas. Det medför att teckenspråk är svårtillgängligt för en del barn med 

hörselskada.  

2.4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras forskning kring funktionsvariation, barnlitteratur samt 

funktionsvariationer i barnlitteratur. 

2.4.1 Forskning om funktionsvariation 

Funktionshinderstudier är relativt nya och är vanligare i USA än i Sverige. I USA tog de fart 

under medborgarrättsrörelsen på 1960-talet men fick sitt uppsving under 1990-talet vid sidan 

om studier om ras och genus (Hagood, 2010:387). Enligt den medicinska modellen är 

funktionsnedsättning ett problem i behov av att lösas. Inom det rashygieniska området, innan 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Spraklag-2009600_sfs-2009-600/
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studier började bedrivas kring funktionsvariationer, sågs personer med en 

funktionsnedsättning som ogräs som skulle rensas från människosläktet. Den 

samhällsvetenskapliga disciplinen, vilken baserades på medborgarrättsrörelsen, såg 

funktionsnedsatta som marginaliserade och förtryckta av de så kallade “normala”. Mycket av 

det tidiga arbetet handlade om att poängtera att uttrycken funktionsnedsatt och “normal” inte 

härstammade ur naturliga klassificeringar. De poängterade snarare att konceptet “den normala 

kroppen” är fiktion, en konstruktion och ett ideal som medför att inga kroppar i det fallet 

faller inom ramen (ibid.).  

Därefter kom den sociala modellen inom forskningen om funktionshinder. Den handlar 

om att det förtryckande samhället orsakar funktionshinder för människor med olika 

funktionsnedsättningar. Detta medför att lösningen på funktionshindrade människors problem 

handlar om samhälleliga förändringar och inte individuella (Barron, 2004:43–44). 

Fortsättningsvis kritiserade den sociala modellen den medicinska, vilken betraktade 

funktionsvariation som ett individproblem som behöver medicinsk behandling. Därtill har den 

sociala modellen fokuserat på omgivningen och hur den påverkar livsvillkoren för individen 

som är i behov av stöd, det vill säga att den ser funktionsvariation som något socialt betingat 

och beror på samhällets normer, värderingar och kultur (Lindqvist & Sauer, 2007:17–18). 

Vidare finns forskning kring den relationella modellen, vilken fokuserar på individens 

omgivning. Det innebär att individen ses som en funktionsnedsatt person i vissa situationer 

och i andra inte (Lindqvist & Sauer, 2007:19). Det är även viktigt att poängtera att 

funktionshinder är en social konstruktion, vilket innebär att synen på funktionsvariation är 

kontextbunden och beror på sociala eller kulturella värderingar. Dessa sociala och kulturella 

värderingar kan variera under olika tidsperioder (2007:20). Det innebär att människan kan 

ändra sin syn på vad som är avvikande och vad som är normalt. 

Lindqvist och Sauer (2007:20) menar vidare att funktionsvarierade personer vanligtvis 

bemöts med negativa attityder och fördomar. En vanlig erfarenhet hos personer med 

funktionsvariation är utanförskap, isolering och att det läggs fokus på funktionsvariationen 

samt vilka brister den för med sig snarare än de förtjänster som individen för med sig. Dessa 

upplevelser formas vid samspel med omgivningen och påverkar individens självuppfattning 

(2007:20). Därigenom kan den kulturella och sociala synen vara betydande för individer med 

funktionsvariation, vilket innebär att för att hjälpa dessa individer behöver omgivningens syn 

på funktionsvariation förändras. Barron (2004:43) tillägger att forskning om funktionshinder 

påverkar konstruktionen av funktionshinder och därför kan de inte separeras från forskning 

som innefattar sociala förhållanden.  
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Lindqvist och Sauer (2007:21) menar att funktionshinder handlar om frågor kring hur 

individen själv uppfattar och förhåller sig till sig själv samt ser sig själv i den existerande 

omgivningen. Med det menar de att det är viktigt vilken självbild individen med 

funktionsvariation har. Detta anser även Prater (2003:60) och menar att funktionsvariation i 

barnlitteratur kan påverka läsare, speciellt elever med liknande erfarenheter, på ett positivt sätt 

genom att ge läsaren möjligheten till igenkänning.  

2.4.2  Forskning om barnlitteratur 

Barnboken har länge betraktats som ett uppfostrande verk och dess innehåll och värderingar 

var tidigare kopplade till uppfostran av barn (Kåreland, 2015:16). Barndomen räknades som 

en fas i människans utveckling först på 1700-talet och litteratur avsedd för barn kom inte 

förrän under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Så småningom fick barnboken en estetisk och 

konstnärlig utformning, vilket skedde under 1900-talet (Nikolajeva, 2017:32–33). Narrativa 

texter kan påverka barn samtidigt som de förmedlar kunskap. På så vis kan barnlitteratur 

påverka synen på funktionsvariation eftersom barnlitteratur, speciellt sådan som är skriven 

med förstapersonsperspektiv, kan hjälpa unga att förstå berättaren eller litterära gestalter med 

hjälp av sina erfarenheter (Nikolajeva, 2017:306).   

Barnlitteratur kan ses som ett maktförhållande där barnet alltid är avvikande och där de 

vuxna betraktas som normen (Nikolajeva, 2017:27). Den brukar därtill ses som allmänt 

underordnad all annan litteratur och i viss barnlitteratur kan författaren, som skriver om och 

för barn, ”låna ut sin röst” till dem som samhällsgrupp och som saknar en egen röst 

(Nikolajeva, 2017:275). Barnlitteratur kan även, tillsammans med bland annat kvinnolitteratur 

och minoritetslitteratur, benämnas tredjerangslitteratur (Nikolajeva, 2017:20). Av den 

anledningen vill vi påstå att även barnlitteratur som behandlar funktionsvariationer kan 

betraktas som tredjerangslitteratur. Detta påstående grundar vi dels på grund av både barns 

och funktionsvarierade människors position i samhället, dels på grund av att 

funktionsvarierade även kan anses tillhöra minoriteten där majoriteten betraktas som "frisk" 

(Nikolajeva, 2017:109) eller tillhörande normen. Det senare påståendet kan peka mot att 

barnlitteratur som behandlar funktionsvariationer kan räknas till minoritetslitteraturen, vilken, 

som tidigare nämnt, liksom barnlitteraturen, räknas som tredjerangslitteratur. 

Nikolajeva (2017:20) menar att det finns forskare som anser att det inte är värt att forska 

om barnlitteratur, alternativt forskar de endast kring den litteratur som anses vara mer åt det 

vuxna hållet. Vidare hävdar vissa forskare att det enda sättet att studera barnlitteratur är ur det 

pedagogiska perspektivet och att den inte har något konstnärligt värde. Däremot menar 
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Nikolajeva (2017:33–34) att barnlitteraturens pedagogiska aspekt kan ses som estetik, 

eftersom den kan likna konst och bland annat framkalla känslor, avspegla verkligheten och 

påverka vår fantasi. Vidare menar Heimer (2018:11) att det är viktigt att lyfta fram böcker 

som speglar barn med och utan funktionsvariationer eftersom det motverkar kropps- och 

funktionsnormer och på liknande sätt påstår Traverso (2013:184–186) att läsning av 

barnlitteratur kan stärka elevers självkänsla och förmåga till empati. Det kan tolkas som att 

forskning kring all sorts barnlitteratur är viktig och inte endast den som är mer lik 

vuxenlitteraturen. Trots delade åsikter om huruvida barnlitteratur bör studeras finns det 

mycket forskning kring barnlitteratur. Vissa forskare menar att det inte går att studera 

barnlitteratur på samma sätt som vuxenlitteratur, men menar vidare att det är svårt att avgöra 

vad som är "bra" barnlitteratur eftersom få forskare vill lämna över bedömningen av den till 

barn (Nikolajeva, 2017:22–23).  

Alla karaktärer, i bland annat barnlitteratur, kan kopplas till tre aspekter: mimetisk, 

tematisk och funktionell. Dessa aspekter förekommer i olika grad beroende på berättelsen och 

karaktären. Detta gör att läsare kan förstå och förhålla sig till karaktärer utifrån sina 

erfarenheter (Møller, 2015:52). En karaktär som är mimetisk är en karaktär som är som en 

riktig människa eller en möjlig människa (ibid.). Därtill kan karaktärerna vara runda eller 

platta. En rund karaktär är en karaktär som överraskar på ett övertygande sätt. Läsaren blir 

överraskad eftersom handlingen som karaktären utför inte är förväntad. Det innebär att 

karaktären har flera olika egenskaper och läsaren får lära känna karaktären ordentligt, men det 

betyder inte att vi kan förutse deras beteenden. En karaktär kan även överraska men inte 

övertyga, vilket innebär att det är en platt karaktär som låtsas vara rund. När det gäller platta 

karaktärer har de oftast en enda egenskap och är inte helt utvecklade i texten, det vill säga att 

deras egenskaper och personlighet kvarstår som desamma i hela berättelsen (Møller, 2015:52; 

Nikolajeva, 2017:167). Den tematiska aspekten handlar om att karaktärer gestaltar ett tema 

och samtidigt är betydelsefulla för intrigen. Exempelvis kan en tematisk figur vara en hjälte 

eftersom han följer ett specifikt mönster (Hourihan, 1997:3). Platta karaktärer är exempelvis 

mer tematiska än mimetiska (Møller, 2015:52–55). 

Karaktärer kan även vara funktionella. En funktionell karaktär driver intrigen framåt, 

men även en händelse kan vara funktionell om den betraktas som drivande (Møller, 2015:52–

55). Vidare har vi undersökt om karaktärerna i barnlitteraturen är dynamiska eller statiska 

samt analyserat karaktärsdynamiken. En dynamisk karaktär förändras avsevärt under 

handlingens förlopp, medan statiska inte gör det. Karaktärsdynamiken kan delas in i två delar, 

kronologisk eller etisk. Kronologisk dynamik innebär att karaktären förändras genom att bli 
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äldre medan etisk dynamik är när karaktären snabbt förändras under extrema förhållanden 

eftersom hen tvingas göra ett etiskt eller moraliskt val (Nikolajeva, 2017:166–167).  

2.5 Forskning om funktionsvariationer i barnlitteratur  

Inom litteraturvetenskapen finns olika inriktningar, vilka har olika studieobjekt. Inom de nya 

inriktningarna finns funktionshinderstudier som undersöker både hur texten gestaltar personer 

med funktionshinder och hur texten återspeglar verkliga förhållanden och attityder 

(Nikolajeva, 2017:41). Funktionshinderteorin kritiserar synen på att majoriteten är normen 

men i viss barnlitteratur med funktionsvarierade karaktärer är oftast synen att de ska anpassa 

sig till ”det normala” (2017:99). Nikolajeva (2017:109) menar vidare att viss skönlitteratur, 

inklusive barnlitteratur, oftast stödjer denna syn och understryker att funktionshinder 

fortfarande ses som något som måste åtgärdas eller anpassas till normen.  

Smith-D'Arezzo (2003) har forskat kring funktionsvariationer i barnlitteratur och 

undersökt hur de kan analyseras och vad pedagoger bör ta hänsyn till vid val av böcker med 

en funktionsvarierad karaktär. Det var för studien viktigt att böckerna tilltalade barn och att 

karaktärerna gestaltades på ett realistiskt sätt (Smith-D'Arezzo, 2003:90). Vidare varnar 

Smith-D'Arezzo för att personer med funktionsvariation avspeglas på ett statiskt och 

endimensionellt sätt eftersom en stereotyp karaktär kan förstärka negativa attityder istället för 

att hjälpa barn att få förståelse för barn med en funktionsvariation (2003:88). 

I ytterligare en studie kring funktionsvariationer i barnlitteratur undersökte Prater 

(2003:49) ett antal böcker utifrån tre kriterier: böckerna skulle vara utgivna innan år 2001, 

innefatta en huvudkaraktär eller bikaraktär med en inlärningssvårighet som huvudsaklig 

funktionsvariation och vara skönlitterära. Det visade sig att majoriteten av karaktärerna i den 

valda barnlitteraturen hade en stödjande roll och var statiska. Dessutom visade resultatet att de 

flesta av böckerna inte var skrivna utifrån karaktärens synvinkel. Vidare menar Prater att få 

forskare har analyserat karaktärer för att säkerställa att de är skrivna på ett sätt som ger en 

realistisk bild av funktionsvariationen (2003:49). Av den anledningen understryker Smith-

D'Arezzo (2003:76) vikten av att böcker med karaktärer som har funktionsvariationer ger en 

realistisk bild av dessa.  

Studien av Prater visade även att huvudpersonen befann sig i skolmiljö i de flesta av de 

undersökta böckerna (2003:51) och att många böcker som behandlar funktionsvariation kan 

ses ur två synvinklar: antingen är den skriven för att enbart skildra den funktionsvarierade 

karaktärens diagnos eller för att skildra en berättelse där intrigen är viktigare än diagnosen 

(2003:60). Alltså kan böcker ur den förstnämnda synvinkeln ses som mer didaktiska medan 
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böcker ur den andra synvinkeln kan ses som mer underhållande. Prater (2003:56) menar 

vidare att barnlitteratur som skildrar funktionsvarierade karaktärer kan framhäva den stärkta 

självkänslan hos dessa karaktärer genom att de visar sig ha andra styrkor, vilket kan påverka 

läsaren.  

Slutligen påstår Prater (ibid.) att det finns två skäl till att texter om karaktärer med 

funktionsvariationer skrivs. Den första anledningen är för att fokusera på hur livet för 

individen ser ut och den andra är för att visa på mångfalden i samhället. Detta innebär att 

olika texter kan delas in i antingen första eller andra anledningen till varför de är skrivna.  

3 Metod 

I detta avsnitt presenteras de böcker som analyserades, varför just de böckerna valdes och hur vi 

gick tillväga när vi analyserade dem.   

3.1 Avgränsning och urval 

Att välja vilken barnlitteratur som skulle ingå i studien var svårt på grund av att det finns få 

barnböcker som handlar om funktionsvarierade karaktärer trots att det finns en uppsjö av 

barnböcker. Därtill innefattar benämningen funktionsvariation en rad olika diagnoser. Trots 

det är barnlitteraturen med funktionsvarierade karaktärer inte varierad utan många av dem 

handlar om samma diagnos, vilket resulterade i att vi valde olika böcker som vi ansåg vara 

intressanta för våra framtida elever att läsa och fokuserade inte lika mycket på vilken 

funktionsvariation boken handlade om. Därtill valde vi både böcker som har ett 

underhållningsvärde och böcker som är mer didaktiska. 

Vi sökte först och främst efter böcker där någon karaktär hade en funktionsvariation och 

fann en boklista från Barnens bibliotek (u.å.). Från den valde vi följande böcker: London Eye-

mysteriet, Coolt med ADHD, Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism 

och Dylan Grönöga och jag. Vi blev därtill tipsade, av en annan lärarstudent, om Percy 

Jackson: född till hjälte. Därefter sökte vi efter böcker på bibliotek och i nätbokhandel utifrån 

olika sökord.4 Där fann vi en bok vilken enbart lyfter fram funktionsvariationen och inte 

bygger på ett kausalt händelseförlopp: Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers 

syndrom. Samtliga böcker vi valde är skrivna efter år 2000 trots att vi inte hade någon 

                                                   

4
 Sökorden var: ADHD, Aspergers syndrom, autism, dyslexi, funktionshinder, funktionsnedsättning, 

funktionsvariation och hörselnedsättning. 
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egentlig tidsavgränsning av den anledningen att vi trodde att det skulle bli svårt att hitta 

tillräckligt många böcker. Vi läste ytterligare två böcker, vilka vi hittade i boklistan av 

Barnens bibliotek (u.å.), som vi i slutändan valde att inte analysera på grund av olika faktorer. 

Anton och den nya målvakten (Søndergaard, 2014) valde vi bort på grund av att den var för 

lättläst och riktad till yngre åldrar och för att karaktären inte hade en funktionsvariation utan 

var funktionshindrad under en kortare period på grund av en skada. Tilda och tävlingen 

(Dömstedt, 2010) valde vi bort dels för att den var riktad till yngre åldrar, dels för att den 

ansågs vara för lik både Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom och Julias 

superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism. Sammanfattningsvis valde vi 

följande böcker: 

 

• Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom skriven av Kicki Polleryd (Sivart 

förlag, 2011). 

• Coolt med ADHD skriven av Malin Roca Ahlgren och Susanne Israelsson Stenberg (Kikkuli 

förlag, 2014). 

• Dylan Grönöga och jag skriven av Mia-Maria Lindberg (Venaröd förlag, 2016). 

• Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism skriven av Malin Roca 

Ahlgren (Kikkuli förlag, 2017). 

• London Eye-mysteriet skriven av Siobhan Dowd (Atrium förlag, 2016). 

• Percy Jackson: född till hjälte skriven av Rick Riordan (Bonnier Carlsen förlag, 2005). 

3.2 Analysmetod 

I våra respektive analyser utgick vi från vissa frågor för att säkerställa att de skulle likna 

varandra i utformning och för att de skulle bli avgränsade. Med det sagt har inte alla böcker 

analyserats med hjälp av alla frågor på grund av att de inte varit relevanta för just den boken. 

De frågor vi analyserat böckerna utifrån är:  

• Vilken syn på funktionsvariationer förmedlas? 

• Är syftet att främst illustrera en funktionsvariation eller är karaktären betydande för intrigen 

oberoende av funktionsvariationen? 

• Vilka attityder finns gällande synen på avvikelser och normalitet? 

• Hur tas självbild och identitet upp i böckerna för karaktärerna med funktionsvariation? 

• Hur ses karaktären på och behandlas av sin omgivning? 

• I vilken grad är karaktären mimetisk, tematisk och funktionell? 
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Vi utgick från en komparativ analysmetod i avsnitt 4.7, Komparativ analys, vilket innebär att 

vi jämförde den lästa barnlitteraturen. Där analyserades alla böcker övergripande och olika 

teman som varit tydliga i böckerna beskrevs. Vi lyfte även skillnader och likheter mellan de 

olika böckerna gällande vilka teman som tas upp.  

Vi läste samtliga texter i helhet minst två gånger var, varav den första var för att få en 

uppfattning om boken och resterande för att försöka besvara de frågor vi utgick från. Detta 

eftersom alla läsare påverkas på olika sätt av texter och kommer därför påverkas på olika sätt 

var gång hen läser samma text (Smith- D’Arezzo, 2003:115–116). Med det sagt kan 

analyserna trots liknande förutsättningar ändå skilja sig från varandra då vi är två individer 

som upplevt texterna på olika sätt.  

4 Bokanalyser 

I detta avsnitt kommer den valda barnlitteraturen att sammanfattas och analyseras i alfabetisk 

ordning. Därtill kommer barnböckerna att jämföras och analyseras utifrån de likheter och skillnader 

som upptäcks.  

4.1 Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom 

Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom är skriven av Kicki Polleryd och 

handlar om Abbe som har Aspergers syndrom. Abbe är noggrann och vet precis hur gammal 

han är, precis som bokens titel framhäver och läsaren får följa Abbe ur hans synvinkel, både i 

skolan och i vardagen. Det finns ingen tydlig intrig i boken utan den synliggör och tydliggör 

hur det är att vara ett barn med Aspergers syndrom och vilka svårigheter som kan förekomma 

i olika situationer. Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom går att finna under 

ämnet “Aspergers syndrom” på bibliotek och i nätbokhandel.  

4.1.1 Analys 

“Jag heter Abbe och är 8 år och 43 dagar gammal. Jag har Aspergers syndrom.” (s. [1]).5 På 

detta vis inleds Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom och ger läsaren en 

förståelse för vad boken handlar om, vilket även titeln avslöjar. Detta kan medföra att läsaren 

får förutfattade meningar om boken och beroende på vad hen har för erfarenheter av 

Aspergers syndrom kan den ge olika intryck.  

                                                   

5 Alla sidhänvisningar är till Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom om inget annat anges. 
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Boken lyfter fram olika aspekter som kännetecknar Aspergers syndrom. Ett exempel är 

när Abbe har svårt att förstå och tolka olika lögner: “Ibland tycker jag att det är svårt att veta 

vad som gäller. Jag vet till exempel, att det är fel att ljuga. Men jag märker att andra ljuger 

ofta, utan att det verkar vara fel.” (s. [9]). Detta stämmer för funktionsvariationen vilken kan 

skapa svårigheter i sociala sammanhang (BUP, Aspergers syndrom, 2014). Ännu ett exempel 

på en sådan situation är när Abbe och hans mamma är i affären:  

Häromdagen mötte jag och mamma vår granne Majken i affären. ’Jag har köpt nya skor’, sa Majken och 

jazzade med foten fram och tillbaka. ’Oj vilka snygga’, sa mamma, fast vi precis hade sett likadana skor i 

ett skyltfönster och mamma hade pekat och skrattat för att de såg så tokiga ut. Då sa jag det och mamma 

ljög en gång till. ’Nej, det var ett par andra skor’, sa hon. ’Men det fanns ju inga andra’, sa jag  (s. [9]). 

Oftast ses det som något negativt att ljuga men Abbe inser inte att en vit lögn kan skydda 

någon från att bli ledsen och att det kan ses som dåligt uppförande att säga sanningen om det 

kan såra andra. Hans uppförande ses även som dåligt när han träffar sin fröken i djuraffären 

och hon ska berätta vad de ska göra i skolan följande dag: “Då blundade jag eftersom jag 

verkligen ville komma ihåg det fröken sa. Efteråt sa mamma att jag inte hade lyssnat på 

fröken när det var precis det jag hade gjort.” (s. [19]). Förslaget att Abbe ska blunda när 

fröken pratar har han fått av sin elevassistent och ska hjälpa Abbe att koncentrera sig. Att hans 

mamma inte vet om det är därför inte förvånande, men kan förklara hennes reaktion. 

Abbe skildras som ett barn med god självinsikt och självkänsla. När han berättar om sig 

själv säger han: “Jag är smartare än de flesta, i alla fall när det gäller att bygga avancerade 

legokonstruktioner från ritning, att känna igen vilket däckmönster som hör till vilken traktor 

och att rita logotyper” (s. [1]). Detta hjälper läsaren att förstå vad Aspergers syndrom kan 

innebära, nämligen att individer med diagnosen kan vara väldigt pålästa inom vissa områden 

(BUP, Aspergers syndrom, 2014). Läsaren får ta del av fler av diagnosens positiva sidor i 

följande citat: 

När jag blir intresserad av något vill jag lära mig så mycket som möjligt om det. […] När jag gick i 

förskolan, ville jag vara en viking. […] Fröknarna blev jätteglada och bestämde att alla skulle lära sig mer 

om vikingar. Vi ritade, målade, byggde och sydde i flera veckor. Sedan hade vi utställning och bjöd in 

våra föräldrar (s. [14]). 

Diagnosen kan i föregående citat ses som en fördel eftersom Abbes fröknar är lyhörda för hans 

intressen och det gynnar samtliga förskolebarn eftersom de tillsammans får lära sig mer om, som i 

det här fallet, vikingar. En annan händelse där Abbe får utlopp för sina intressen är när han får vara 

med vaktmästaren:  

Varje torsdag efter lunch, får jag hjälpa Rot-Johan i hans verkstad. Jag brukar sortera spik. Det finns 

trådspik, kamspik, ankarspik och en massa andra sorter. Det är så lugnt och skönt att vara hos Rot-Johan 
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och han pratar inte så mycket som fröken. Jag längtar alltid till torsdagarna. Jag behöver Rot-Johan och 

han behöver mig (s. [21]). 

Abbes karaktär är mestadels mimetisk eftersom det är enkelt för läsaren att förstå och förhålla 

sig till honom som karaktär (se Nikolajeva, 2017:40) och den avspeglar en individs 

svårigheter av Aspergers syndrom på ett realistiskt sätt, vilket inte stämmer överens med det 

Prater (2003:49) kom fram till. Eftersom boken förmedlar kunskap och Abbe visar på få 

egenskaper kan han ses som en platt karaktär (se Nikolajeva, 2017:169–170). Därtill är det 

tydligt att Abbe är statisk eftersom han inte utvecklas alls utan är densamma genom hela 

boken (se Nikolajeva, 2017:168). Detta eftersom det inte sker någon händelseutveckling som 

är beroende av karaktären på grund av att det inte finns något kausalt händelseförlopp. Av den 

anledningen kan boken ses som mer didaktisk än en bok med underhållningsvärde. Den är 

skriven ur ett förstapersonsperspektiv och Nikolajeva (2017:306) menar att det kan hjälpa 

unga barn att förstå den litterära gestalten med hjälp av sina livserfarenheter. Detta kan bidra 

till att elevers förmåga för empati förstärks och att deras självkänsla förbättras (Traverso, 

2013:184–186). Prater (2003:60) är av liknande åsikt och menar att funktionsvariation i 

barnlitteratur kan påverka elever med liknande erfarenheter på ett positivt sätt.  

4.1.2 Sammanfattning 

Boken handlar i helhet om att beskriva, tydliggöra och förklara vad Aspergers syndrom innebär. Ett 

kausalt händelseförlopp saknas eftersom boken endast beskriver olika vardagliga aspekter och 

sammanhang som Abbe ställs inför. Abbes diagnos synliggörs som positiv när känslan av att 

annorlunda är bra stärks, och negativ när Abbe själv berättar sådant som är jobbigt eller svårt. 

Boken ger inte en tydlig syn på hur omgivningen ser på Abbe men det nämns att hans mamma blir 

arg när han, enligt henne, beter sig illa. Boken visar på att Abbes mamma inte har kunskap kring 

Abbes beteenden och vad han har lärt sig i skolan eftersom det nämns att elevassistenten hade 

berättat för Abbe att blunda för att kunna lyssna bättre. Det framkommer att på grund av Abbes 

funktionsvariation brukar han vara intresserad av en sak under en längre period, i detta fall vikingar, 

vilket läraren väljer att ta vara på och skapa aktiviteter kring. Detta kan ses som en fördel för Abbes 

utveckling. Boken kan ses som mer didaktisk eftersom den förmedlar information om Aspergers 

syndrom och hur det påverkar den som har diagnosen såväl som omgivningen. Den lyfter olika 

situationer där diagnosen spelat roll men ingen händelseutveckling sker på grund av, som tidigare 

nämnt, avsaknaden av ett kausalt händelseförlopp.   
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4.2 Coolt med ADHD 

Coolt med ADHD är skriven av Malin Roca Ahlgren och Susanne Israelsson Stenberg och handlar 

om Alice som har ADHD. En dag vaknar Alice av att hennes mamma ropar på henne att hon ska gå 

upp. Alice tycker att mamma bara är arg hela tiden och ständigt säger åt henne att hon måste skynda 

sig för att inte komma för sent till skolan. Att Alice är irriterad på mamma beror på att hon inte 

förstår att Alice har annat att tänka på, som vad hon ska ha på sig för kläder den dagen, att hon 

behöver sätta upp sitt fula hår och fixa sig innan hon ska gå till skolan. På grund av sin 

tankspriddhet blir hon sen till skolan än en gång. 

När hon väl är i skolan har hon svårt att koncentrera sig på grund av allt oljud i klassrummet 

och på grund av fåglarna utanför klassrumsfönstret. Hon sparkar på stolen framför sig utan att tänka 

på det och hon ramlar av stolen för att en hårslinga hänger ner i hennes ansikte. Alices lärare förstår 

ingenting, blir bara arg på henne och suckar hela tiden. Det bästa Alice vet är bildlektionerna. Där 

får hon beröm hela tiden och hon vet vad hon ska göra eftersom läraren skriver på tavlan vad de ska 

göra den lektionen och när den är slut. Mamma får genom ett telefonsamtal med fröken reda på 

Alices skolsituation. Därefter går de till sjukhuset för att avsluta en pågående utredning, vilken visar 

att Alice har ADHD. Både mamma och Alice blir ledsna, men nu blir det bättre för Alice både 

hemma och i skolan eftersom de har fått tips om vad de kan göra för att underlätta vardagen. Boken 

går att finna under ämnet “ADHD” på bibliotek och i nätbokhandel.  

4.2.1 Analys 

Coolt med ADHD fokuserar mycket på Alices tankspriddhet. Boken inleds med att Alices 

mamma skriker på henne att hon ska gå upp så att hon inte kommer för sent till skolan. Strax 

därefter får läsaren en inblick i hennes tankspriddhet: “Genast hamnar hon i andra tankar och 

minns vad hon precis drömt. Pappa och hon var ute och fiskade i somras. [...] – Alice! Nu 

kommer du upp! – Va?” (ss. 7–8).6 Alice är så upptagen av att tänka på sin dröm att hon inte 

märker att hennes mamma fortsätter att be henne gå upp. När Alice sedan går in i badrummet 

utspelar sig följande: 

Mamma knackar på dörren. – Varför svarar du inte? – Du har ju inte sagt nåt [sic], mamma! – 

Jo gumman, flera gånger har jag knackat och ropat på dig. – Det har du inte alls, för då skulle 

jag ha hört det (s. 12).    

                                                   

6 Alla sidhänvisningar är till Coolt med ADHD om inget annat anges. 
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Hon har alltså varit i helt andra tankar och inte ens hört mamma prata. Alice beskriver sin 

tankspriddhet på ett målande sätt: “Det är som om någon annan inom henne bestämmer. Som 

om någon tar tag i hennes tankar och för bort dem någon annanstans utan att hon själv märker 

det.” (s. 24). Läsaren får alltså veta att Alice inte kan hjälpa att hon inte kan koncentrera sig. 

När hon väl kommer till skolan möter hon sin fröken: “Jaha, du är sen igen. Som vanligt. 

Alice du måste skärpa dig. Fröken är arg. Det brukar hon bli. Hon förstår inte att Alice gör sitt 

bästa och verkligen inte menar att komma försent [sic].” (s. 19). Läsaren får veta att Alice 

känner sig missförstådd och att hon antar att fröken bara ska veta vad hon tänker och känner. 

Ytterligare ett exempel på att hon känner sig missförstådd är när hon utan att tänka på det 

sparkar på en klasskamrats stol: 

– Sluta! – Vad? – Du sitter ju och sparkar på min stol. Det har inte Alice märkt. Har hon det 

eller hittar han på? Hugo har något emot henne. Det verkar som alla missförstår henne. Ingen 

vet hur det är att vara hon. Hon önskar att hon kunde vara lite mer som alla andra (s. 22). 

Hon vet inte själv om att hon har sparkat på Hugos stol men tänker att han har något emot 

henne för att han säger till. Eleverna i klassen, som inte är medvetna om funktionsvariationen, 

kan få för sig att Alice är elak med flit. Det kan skapa dålig sammanhållning, vilket kan 

resultera i utanförskap. Hon fortsätter sedan med att reflektera över att hon är annorlunda: “I 

hennes huvud är volymen högre än hos alla andra. Det vet hon. För ingen annan hör nåt [sic]. 

De sitter ju oberörda. Som robotar. Hon kan inte vara som dem, även om hon vill.” (s. 24). 

Det står inte uttryckligen att Alice vill vara som alla andra men hon anser att även om hon 

ansträngde sig skulle hon vara annorlunda. Med den bakgrunden kan boken ge läsaren en syn 

i att karaktären med funktionsvariation försöker anpassa sig efter “normen” och vill passa in i 

den (se Nikolajeva 2017:99, 109). Barn som läser boken kan få för sig att det är fel på dem 

eftersom de inte är som alla andra. När Alice fått sin diagnos får hon och hennes mamma tips 

om vad de kan göra för att hjälpa Alice: ”[...] För att underlätta för dessa barn [med ADHD] 

kan man för det första anpassa vardagen genom att ha tydliga instruktioner, rutiner och 

strukturer både hemma och i skolan (s. 62). Att struktur är viktigt för Alice märks när hon 

kommer tillbaka till skolan efter att ha diagnostiserats och fröken både delar ut papper och 

skriver på tavlan:   

Alice tittar på tavlan och på orden fröken skriver. Där står också hur lång tid de får på sig och hur 

de ska börja. [...] Klar. Vad var det hon skulle göra sen? Hon tittar på tavlan. Ja just det, där står 

det ju det som fröken sagt (s. 94).  

Läsaren vet inte vad Alice hade gjort tidigare då fröken inte skrivit upp instruktionerna men det går 

kanske att anta att hon hade frågat rakt ut om vad hon skulle göra härnäst, vilket inte behövdes nu. 
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Detta kan tyda på att anpassning från omgivningen kan underlätta flera svårigheter för Alice. Att det 

är svårt för henne att komma ihåg det fröken har sagt är inget unikt för henne, utan är vanligt för 

personer med ADHD (BUP, ADHD, 2014). Av den anledningen kan karaktären Alice ses som 

mimetisk eftersom främst andra personer med diagnosen kan förhålla sig till henne. Dock tror vi att 

alla läsare kan förhålla sig till Alice eftersom de kan utgå från sina livserfarenheter och på så vis 

förstå vad hon går igenom (se Nikolajeva, 2017:306). När Alice fått diagnosen ADHD blir det en 

helomvändning i skolan och fröken förstår henne bättre och gör sitt bästa för att underlätta för 

henne. Det kan ses som att läraren inte vetat vad hon ska göra tidigare men nu har fått redskap, 

vilket gör att det underlättar för Alice. Handlingen i boken går från att se mestadels negativt på 

ADHD till att ge en mer positiv syn. Mot slutet av en engelsklektion pratar hela klassen om Mozart 

och att han kanske hade ADHD. Vidare kommer de in på att personer med diagnosen är kreativa 

och smarta och slutligen att det nog är ganska coolt med ADHD. På detta vis synliggörs de positiva 

delarna i funktionsvariationen. Boken visar på att det inte är fel på Alice utan att det är skolan som 

inte anpassar sig efter hennes förutsättningar och behov. På grund av att Alice inte driver intrigen 

framåt eller utför en handling som påverkar den kan hennes karaktär ses som mindre funktionell. 

Framförallt är hennes karaktär statisk eftersom hon förblir densamma genom hela boken och inte 

utvecklas (se Møller, 2015:52–55). Hon kan därtill ses som en platt karaktär eftersom hon visar på 

få egenskaper och förändras inte under berättelsens gång utan förblir densamma (se Nikolajeva, 

2017:169–170). I början är boken skriven som en kortare berättelse men blir mot slutet mer 

didaktisk. Trots det didaktiska inslaget har boken ett kausalt händelseförlopp från början till slut och 

därför ses som underhållande.   

4.2.2  Sammanfattning 

Coolt med ADHD tar i början upp de negativa sidorna med ADHD, vilken tar sig uttryck i att 

Alice ständigt är sen och att hon är tankspridd. Detta medför att bokens övriga karaktärer tror 

att hon inte lyssnar. Ur Alices perspektiv är alla alltid arga och missförstår henne samt ur 

vuxnas perspektiv verkar hon disträ och olydig. Alice känner att det är jobbigt att inte passa 

in, vilket kan ses som identitetssökande. Hon uttrycker frustration över det eftersom hon anser 

att hon inte kan bli som de andra hur mycket hon än försöker. De positiva sidorna av 

diagnosen kommer inte fram förrän mot slutet av boken när Alice väl har fått sin diagnos. Då 

anpassas både hennes vardag och skolvistelse för att underlätta för såväl henne som hennes 

mamma samt lärare och klasskamrater. Boken är skriven för barn med ADHD, anhöriga och 

lärare för att informera om diagnosen samt tydliggöra dess positiva och negativa sidor. Den 

kan ses som en didaktisk bok men även en bok med underhållningsvärde eftersom den både 
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har ett kausalt händelseförlopp och är skriven för att informera om ADHD, vilket går att läsa i 

förorden.  

4.3 Dylan Grönöga och jag 

Dylan Grönöga och jag är skriven av Mia-Maria Lindberg och handlar om Dan som har en medfödd 

hörselnedsättning. Under en lektion i skolan diskuteras kroppens sinnen och läraren väljer att ta upp 

Dan som exempel för att visa hur en hörselskadad person använder andra sinnen för att förstå talat 

språk. Läraren säger en av klasskamraternas namn och Dan ska därefter upprepa namnet. Han tycker 

att situationen är jobbig, vilket läraren inte märker alternativt väljer att ignorera. Dans bästa vän 

Dylan, som varit hos skolsyster, kommer in i klassrummet just som läraren står och väntar på att 

Dan ska svara. Hon ryter ifrån varpå hon och Dan går därifrån. Efter den händelsen bestämmer han 

sig för att inte gå till skolan resten av vårterminen. 

Dan och Dylan pratar teckenspråk med varandra. Hon är hörande och har två hörande 

föräldrar men fick i förskolan, tillsammans med Dan, lära sig teckenspråk eftersom hon var sen med 

att prata. Under sommarlovet går de ofta till den gamla stenbron i byn, där de varit många gånger 

förut. Där pratar de om teckenspråk och de bestämmer sig för att bli överlevare och föra 

teckenspråket vidare. Under sommarlovet besöker de även en fritidsgård där teckenspråk används. 

När Dan och Dylan i slutet av berättelsen träffar på lärarkandidaten Mikael som ska vara med i 

deras klassrum, och som dessutom kan teckenspråk, blir allt roligare och mer spännande. Dan 

behöver inte längre bry sig om omgivningen eftersom drömmen om teckenspråket blir sann tack 

vare Mikaels stöd. Dylan Grönöga och jag går att hitta under ämnet “hörselnedsättning” på 

bibliotek och i nätbokhandel. 

4.3.1 Analys 

”Min hörselnedsättning har jag haft sedan födseln. Från början var den ’lätt’ men de senaste 

åren har den försämrats [...]” (s. 16).7 Detta nämns i början av boken och gör att läsaren får en 

bild över vad den kommer att handla om. Läsarens förväntningar kan se olika ut beroende på 

olika erfarenheter. Som en följd av Dans hörselnedsättning är hans andra sinnen starkare: “Jag 

tänkte på min hörselnedsättning. Att jag är visuell och lätt ser detaljer och små nyanser. Eller 

om någon är ledsen, besviken. Eller om någon ljuger. Jag visste att det är för att jag använder 

ögonen mer – istället för öronen.” (s. 11). På så vis får den funktionsvarierade karaktären en 

                                                   

7 Alla sidhänvisningar är till Dylan Grönöga och jag om inget annat anges 
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svaghet men samtidigt en styrka. I boken beskrivs Dans hörselnedsättning som negativ men 

den belyser även de styrkor funktionsvariationen medför (se Prater, 2003:56). Eftersom boken 

är skriven i förstapersonsperspektiv ger det läsaren möjligheten till igenkänning (Nikolajeva, 

2017:306). Detta, menar Prater (2003:56) och Traverso (2013:184–186), resulterar i att 

läsaren påverkas på ett positivt sätt genom att självkänslan och förmågan till empati stärks. 

Vidare kan läsaren förstå att Dan skäms över sin hörselnedsättning när han står framför 

spegeln på morgonen: 

Hörapparaterna får inte synas, tänkte jag. Om hörapparaterna inte syns, talar folk som vanligt med mig. 

De tittar på mig, precis som de gör på alla andra. Men när hörapparaterna syns är det som att många blir 

nervösa och talar med stora munrörelser och försöker undvika mig. [...] Allt jag ville var att få vara som 

vem som helst, och att de talade som vanligt med mig (ss. 18–19). 

Dan menar alltså att när hörapparaterna är gömda under hans hår är hela funktionsvariationen dold 

och därmed är han mer lik alla andra. Däremot blir han osäker och tittar sig i spegeln igen: “In i 

ögonen. Där. Där långt inne. Var detta jag? Vem var jag? Jag kände mig tom. Lite sorgsen. Varför 

kände jag så? Det var väl så här det skulle vara, osynligt och bra… eller?” (s. 19). Dan funderar 

kring sin självbild, vilket kan belysa det som Lindqvist och Sauer (2007:21) lyfter fram om att 

självbilden som individen med funktionsvariation har i boken är viktig eftersom den kan påverka 

läsare med liknande erfarenheter. Genom hela boken lyfts temat identitet och läsaren får ta del av 

Dans sökande efter sin egen identitet. 

När Dan tvingas stå framför klassen för att påvisa att hans andra sinnen är starkare än hörseln, 

i det här fallet synen, känner han sig obekväm och utsatt men vågar först inte säga ifrån. Det 

ögonblicket han till slut säger ifrån kommer Dylan in i klassrummet. Hon är den enda personen som 

stödjer honom under händelsernas förlopp och är stark nog att säga ifrån: 

‘MEN SLUTA DÅ!’ skrek en röst. Det var Dylan. [...] Men Dylan blev ännu mer förbannad. ‘NEJ. DET 

RÄCKER. BARA SLUTA!’ ropade Dylan och drämde väskan i bänken. Hon ställde sig upp och gick 

fram till mig. ‘Kom vi går!’, tecknade hon (s. 39).  

Efter den händelsen bestämmer sig Dan för att inte gå tillbaka till skolan under resten av 

vårterminen. Samma morgon, innan den jobbiga händelsen tog plats, visar Dan att han behöver 

Dylan. Han kom till skolan och sökte med blicken efter henne: ”Undrar om Dylan har kommit än 

[…].” (s. 23). När han sedan kommer upp till salen där han ska ha lektion tittar han in i 

klassrummet: ”Jag stannade utanför och sneglade in genom fönstret. Tittade nedanför, vid bänken. 

Ingen Dylan.” (s. 24). Under lektionen är det pardiskussion: “Jag tänkte på Dylan. Om hon ändå 

hade varit där! Hon utstrålade något. Ett lugn. Hon var så rättvis. Så tydlig. Orädd. Dylan ställde sig 

alltid på den sidan där det var obalans.” (s. 31). Mot bakgrund av det kan läsaren förstå att Dan är i 
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behov av Dylan för att klara sig. Det är som att han finner en trygghet i att ha henne i sin närhet 

eftersom det även innebär att han har någon som kan försvara honom. 

Eftersom Dan behöver anstränga sig mer i skolan på grund av sin hörselnedsättning utsätts 

han för flera jobbiga situationer. Läraren glömmer vid ett tillfälle att sätta igång mikrofonen: “Snälla 

… tänkte jag och sjönk ner i stolen. Jag förstod inte varför han gjorde så här. Varje gång. Det här att 

han såg på mikrofonen som om han aldrig sett den förut.” (s. 28). Läsaren kan utläsa att klassen 

tröttnar på fördröjningen under lektionen, vilket kan spegla omgivningens syn på Dan som en 

funktionsvarierad person. 

Under sommaren läser Dan och Dylan om oralismens8 historia, vilket gör att Dan inte känner 

sig lika ensam (s. 56). Båda två inser hur viktigt det är att teckenspråket finns och att det lever 

vidare och bestämmer sig därför för att bli förmedlare av det. Sedan går de, under sommaren, 

tillsammans till en fritidsgård och träffar andra ungdomar som av någon anledning använder 

teckenspråk. På så vis stärks Dans självkänsla: 

Vi gick på gågatan och tecknade med varandra. 

Ibland tittade folk på oss när vi gick förbi, men plötsligt kände jag att det inte gjorde någonting. Vi var 

tillsammans och ägde vårt språk, teckenspråk. 

Jag kände mig stolt och gick med rak rygg. 

För första gången kände jag att allt var lugnt. Jag hoppades att andra skulle bli nyfikna! 

Detta är jag, här är mitt språk! 

Jag kände mig trygg och varm och … så lycklig! (s. 67). 

När Dan träffar andra som använder teckenspråk känner han en samhörighet med dem. Han får inte 

bara stärkt självkänsla utan kommer även fram till sin identitet. I slutet av boken får Dans klass en 

lärarstudent, vilken har teckenspråk som förstaspråk och gör att skolan blir lite lättare för Dan. 

Karaktären Dan går att ses som dynamisk eftersom han förändras under boken 

händelseförlopp men han förändras endast lite och med hjälp av Dylan. Fritidsgården påverkar Dan 

som karaktär eftersom han känner en samhörighet med andra teckenspråkiga och finner en trygghet. 

Boken skulle kunna påtala att det finns segregation i samhället och att Dan endast kunde finna sin 

identitet tillsammans med andra som använder teckenspråk. Om lärarens snedsteg i början av boken 

hade erkänts som ett misstag hade det kunnat vändas till något positivt och på det sättet förklarats att 

olikheter är normalt och inte avvikande. Det kan på så sätt ge läsaren ett annat budskap.  

                                                   

8
 Munavläsning. 
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Det är betydelsefullt för intrigen vilken roll den funktionsvarierade karaktären har eftersom 

det kan påverka hur läsaren ser på funktionsvariationen (Prater, 2003:60). Dans karaktär kan ses ur 

två olika perspektiv: å ena sidan utför han inte en konkret handling som utvecklar händelserna i 

boken, å andra sidan stärks hans självkänsla. Det senare perspektivet skulle kunna visa på att hans 

karaktär utvecklas. Det är däremot viktigt att notera att Dylan varit betydelsefull för Dans 

utveckling, vilket kan ge läsaren en förståelse av vänners betydelse. Dans karaktärsdynamik är etisk 

eftersom han under extrema förhållanden tvingas att utvecklas snabbt (se Nikolajeva, 2017:166–

167). I början av boken är han osäker, har dålig självkänsla och söker efter sin identitet men i slutet 

hittar han sig själv när han träffar andra teckenspråkiga personer. Karaktären Dan är huvudsakligen 

mimetisk eftersom han gestaltas på ett realistiskt sätt och läsaren kan förstå och förhålla sig till hans 

karaktär (se Møller, 2015:52–55). Dan utvecklas som karaktär eftersom han blir mer säker på sig 

själv men han överraskar inte läsaren, vilket kan ses som att han är både platt och rund (se Møller, 

2017:52). Det som kunde ha varit avgörande för utvecklingen av karaktären kunde exempelvis varit 

att han vågat stå upp för sig själv. Utan Dylan kanske Dan aldrig hade gått ut från klassrummet, 

vilket hade medfört att händelserna blivit annorlunda. Slutligen är boken både didaktisk och 

underhållande eftersom den informerar om hörselnedsättning och teckenspråk men även har ett 

kausalt händelseförlopp, vilket gör den underhållande.  

4.3.2  Sammanfattning 

Boken tar upp hörselnedsättningen som något av ett hinder och omgivningen tar till en början 

inte Dan på allvar. Däremot beskrivs Dans andra styrkor såsom synen, luktsinnet och 

förmågan att avläsa ansiktsuttryck. Denna bok kan ses som både en bok med 

underhållningsvärde och en didaktisk bok eftersom den är skriven för att roa läsaren och 

samtidigt förmedla kunskap om hörselnedsättning. Boken har ett händelseförlopp som fångar 

läsarens intresse samtidigt som denne får kunskap om bland annat CI- operation9, oralism och 

teckenspråk. 

Berättelsen börjar med att visa på både styrkor och svagheter med hörselnedsättning. 

Därefter förmedlas det att omgivningen och olika sociala sammanhang skapar svårigheter för 

Dan. När omgivningen anpassas och han får stöd i exempelvis skolan blir det hela positivt för 

honom eftersom han inte måste anstränga sig som tidigare på grund av sin hörselnedsättning. 

Boken har både ett didaktiskt och underhållande värde eftersom den informerar om 

                                                   

9
 CI står för Cochleaimplantat och är en slags hörapparat (NE, Cochleaimplantat, 2018).  
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funktionsvariationen samtidigt som den har ett kausalt händelseförlopp som kan ses som 

underhållande ur ett läsarperspektiv. Andra centrala idéer som framkommer i boken är 

identitetssökande, dålig självkänsla och behovet av rätt stöd från omgivningen. 

4.4 Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande 

autism 

Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism är skriven av Malin Roca 

Ahlgren och handlar om Julia som har Aspergers syndrom eller högfungerande autism som det 

idag heter. Boken utspelar sig under en kort period där läsaren följer Julia i skolan, både i 

interaktion med lärare och med andra elever, och hemma. Läsaren får följa Julia i skolan och 

se hur hon har det där. Karaktären tydliggör att ljud och ljus samt att läsa av människor är 

svårt på grund av diagnosen och att hon även vill ha rutiner och struktur, vilket inte alltid 

fungerar i skolan. Klasskamraterna och vissa av lärarna förstår inte Julia, och läsaren får ta del 

av både deras okunskap och hur Julia känner sig när hon inte blir förstådd. I slutet av boken 

sker ett möte mellan Julia, hennes pappa och skolan för att hjälpa Julia. Klasskamraterna blir 

därefter medvetna om hennes funktionsvariation och skolan ger Julia bättre stöd och hjälp, 

vilket gör att hennes situation förbättras. Boken går att finna under ämnet “Aspergers 

syndrom” vid sökning på bibliotek och i nätbokhandel.  

4.4.1 Analys 

När läsaren först möter Julia sitter hon och målar i sitt rum. Det är sista dagen på jullovet och 

hon oroar sig över att börja skolan igen: 

– Imorgon, pappa [...]. Jag orkar inte. – Jag förstår, sa pappa och satte sig bredvid henne på golvet. [...] – 

Men rutiner är bra. Nu har du haft lov och vi har båda haft svårt att följa rutiner. – Men det har varit skönt 

ändå på nåt [sic] sätt. Lov är inte bra när jag inte vet vad jag ska göra med all tid helt plötsligt, men skola 

är inte heller bra, pappa. Det är så himla tvärtom där. Stressigt, massa ljud, och vuxna som inte fattar vad 

jag menar. Det känns som jag måste spela teater för att de ska lyssna på mig (s. 16).
10

 

Läsaren får tämligen omgående veta att Julia tycker att det är jobbigt när det är mycket som 

händer runt omkring henne, när det är mycket ljud och att de vuxna i skolan inte förstår henne. 

Det framkommer därtill att hon vill ha rutiner. Läsaren märker även att hon inte tycker om när 

något oväntat händer, som när de ska få nya platser i skolan: 

                                                   

10
 Alla sidhänvisningar är till Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism om inget annat 

anges. 
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[...] hon satte sig på sin plats, i vänstra hörnet längst fram. Hon hade fått välja den själv, för det kändes 

lugnast där. – Nej, Julia, ni ska få nya platser, sa Micke [hennes lärare]. Beskedet kom som ett slag i 

magen. Var skulle hon sitta? Brevid [sic] vem? Hennes andning blev snabbare och svetten kom under 

armarna.” (ss. 27–28). 

Eller när hennes lärare Micke berättar att de ska ha en schemabrytande dag: 

[...] Så här skulle det inte vara. Det var inte det här som hon hade förväntat sig. [...] Det stod inte heller 

någon information på tavlan. Vad skulle de göra? Skulle de vara här inne hela dagen? Hur länge? [...] 

Julia kände sig yr och huvudvärken började smyga sig på.” (s. 29). 

BUP (Aspergers syndrom, 2014) menar att förändringar är jobbiga för personer med 

Aspergers syndrom, vilket går att läsa i föregående citat. Julia är van vid vissa rutiner och blir 

märkbart stressad när något inte går enligt planerna. När Julia inte lyder läraren anses hon 

uppföra sig dåligt trots att det framkommer att läraren är någorlunda medveten om Julias 

svårigheter. Det tydliggörs vid en händelse då läraren ber Julia att stänga klassrumsdörren: 

– Kan du stänga dörren snälla Julia? … – Julia, hörde du inte vad jag sa? frågade Micke och såg förbryllat 

på henne. Varför såg han på henne sådär? Vad hade hon gjort nudå [sic]? Micke gick och stängde dörren 

själv och när han stod brevid [sic] Julia frågade han: – Varför stängde du inte dörren när jag bad dig om 

det? – Du sa ju ‘Kan du’. Och Ja, det kan jag väl, tänkte jag, men du sa inte att jag skulle stänga den. 

Micke såg förvånat på Julia. Sen log han (ss. 31–32). 

När läraren ler ger det läsaren en känsla av att han är medveten om Julias sätt att tänka och om 

hennes funktionsvariation. Samtidigt kan det utläsas att hennes skolkamrater inte förstår 

hennes beteende: 

– Se mig i ögonen när jag pratar med dig, hörde hon läraren säga vagt nånstans [sic] långt borta. Hans röst 

blandades med smällar från skåpluckor och småprat från elever omkring och viskningarna från 

tjejgruppen. Allt hördes ända in till hennes trumhinna. 'Julia är så konstig. Titta vad hon gör...’ Orden skar 

och letade sig in i hennes minne. För att göra illa. Hon gick därifrån utan att varken svara läraren eller se 

på honom. Bort från tjejgruppen i 7C som slingrade sig om varandra och vägrade att släppa taget kring 

varandras fingrar, hårtestar och midjor. För om de skulle göra så, skulle de inte vara någon längre (ss. 25–

26). 

Det som beskrivs i citatet är skolkamraternas syn på Julia men även hur Julia kämpar för att 

hitta sin identitet. Vid ett tillfälle blir Julia utnyttjad av sina skolkamrater. När hon står i 

korridoren kommer tjejerna i klass 7C fram till henne: “– Kan inte du snällllla Julia gå till 

toaletterna därborta [sic] för att jag råkade glömma min hårborste där? frågade Fatima, för att 

få mer status i gruppen.” (s. 24). Läsaren får fortsättningsvis veta hur Lisa står upp för Julia 

vid detta tillfälle: “– Nej, Fatima, det får du göra själv. Det var Lisa som närmat sig och sagt 

ifrån. [...] – De utnyttjar dig, de driver med dig. Du måste säga ifrån.” (ibid.). Lisa är Julias 

vän och läsaren kan förstå att hon stöttar Julia men när det gäller Alice, som Julia inte 

vanligtvis umgås med, är hennes stöttning mer förvånande för läsaren. Alice hjälper 

exempelvis Julia när hon går ut ur klassrummet eftersom hon känner att läraren inte förstår 

henne: 
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– Jullan vart skaru [sic]? Det var Alice som sprang efter henne. – Jag fattar att det där var skitjobbigt. Det 

var vi flera som tyckte, men Micke [deras lärare] är ju ny, vi får ge honom en chans. Kom så går vi 

tillbaka, vi ska ju få fika. Vet du, vi kan hänga utanför klassrummet, ok? (ss. 32–33). 

Dialogen som utspelar sig mellan Julia och Alice visar att Alice visar på omsorg och förståelse 

för Julias svårigheter i skolan. När skolpedagogen förklarade för Julias klass om olikheter och 

funktionsvariationer efter att Julia haft ett möte med sin pappa och några ur skolpersonalen 

berömde Alice Julia och efteråt när de umgås pratar de om det: 

Å, tack för att du sa så där i klassen. Om mig alltså, sa Julia och sneglade på Alice medan hon blandade 

sina mjölsorter ivrigt. – Äsch, det är klart. Jag kommer ihåg hur jobbigt det var för mig att stå framför 

klassen och berätta om min ADHD. Julia mindes. Hon nickade (s. 84). 

Det framgår av berättelsen att Julia känner att Alice förstår henne trots att de vid tillfället inte 

var vänner. Prater (2003:58) undersökte mönster i barnlitteratur som innehöll 

funktionsvarierade karaktärer och resultatet visade att det är vanligt att karaktären med en 

funktionsvariation umgås med andra karaktärer som har liknande erfarenheter och 

funktionsvariationer. Detta stämmer för Julia när hon blir kompis med Alice, men inte tidigare 

då hon bara var kompis med Lisa. 

Lindqvist och Sauer (2007:21) menar att funktionsvariationer i barnlitteratur kan handla 

om frågor kring hur karaktären uppfattar sig själv eller förhåller sig själv till andra, vilket 

stämmer väl in på Julia när hon ifrågasätter andras beteenden: 

Varför måste man gå i jeans och converse och varför måste man kolla insta [sic] dagligen och dessutom 

klicka ‘gilla’ när man egentligen inte gör det? Jag ska inte jämföra mig med dem som är så, för jag vill 

inte vara så. Men jag fattar inte, tänkte Julia (s. 37). 

Julia vet vad hon vill men har svårt för att acceptera det. Detta kan tolkas som 

identitetssökande, vilket är ett återkommande tema i boken. Karaktären kan därför ses som 

mestadels mimetisk på grund av det Julia går igenom i boken, vilket kan göra att läsaren 

förstår och förhåller sig till hennes karaktär (se Nikolajeva, 2017:40). Vidare uttrycker Julia 

sin frustration över att hon inte passar in i skolan för sin pappa. Han svarar: 

Jullan, vet du vad! Det är häftigt att inte passa in, att vara annorlunda, och det är tråkigt att vara som de 

flesta. Det är coolt att tänka på ett annorlunda sätt. Det är coolt att ha speciella superkrafter som du 

faktiskt har. Det är en gåva (s. 39). 

Pappan stöttar Julia och försöker hjälpa henne att se sina olikheter ur en annan synvinkel. 

Någon annan som ser Julia ur en mer positiv synvinkel är hennes bildlärare Eva: 

– Jag skulle vilja säga vad jag tycker har varit positivt under hela den förra terminen då jag och Julia lärt 

känna varann [sic] litegrann. Jag tycker att du är en fantastisk tjej som vet vad du vill och du ger aldrig 

upp, du vill alltid bli klar med det du gör, i båda mina ämnen. Och hon är noggrann, fortsatte Eva och 

vände sig mot Micke och sedan mot de övriga i rummet. Och otroligt kreativ. Julia, du både bakar och 

tecknar helt otroligt. Och på nya sätt. Jag lär mig av dig, tjejen, sa Eva (s. 60).  
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Det nämns även att klasskamraterna ser positiva egenskaper hos Julia som exempelvis att hon 

aldrig ljuger, att hon håller vad hon lovar och är ärlig till skillnad från andra (se ss. 68–69). 

Julia kan med tanke på det ses som en statisk och platt karaktär eftersom hon har få 

egenskaper som utmärker henne samt är förutsägbar för läsaren (se Møller, 2017:52). Därtill 

utvecklas hennes karaktär inte under berättelsens gång (se Nikolajeva, 2017:166–167). 

Boken kan ses som didaktisk eftersom den, genom hela boken men främst mot slutet, 

informerar och fokuserar på diagnosen Aspergers syndrom. Däremot har den ett 

underhållningsvärde eftersom den samtidigt har ett kausalt händelseförlopp.  

4.4.2 Sammanfattning  

Julias Superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism gestaltar Aspergers syndrom 

både som positivt och negativt. Hemma ses diagnosen som något positivt eftersom hennes 

pappa är uppmuntrande och vet hur hon är men i skolan ses det mestadels som negativt 

eftersom lärarna och klasskamraterna inte verkar förstå varför Julia är som hon är. Vid mötet i 

skolan berättar pappan om vilka fördelar diagnosen för med sig och hur Julia bör bemötas 

samtidigt som lärarna framför sin syn på Julias beteende. Endast en lärare [bildläraren Eva] 

vet hur hon ska bemöta Julia. Det som är avgörande för utvecklingen är mötet med skolan. 

Efter det blir skolpersonalen och eleverna medvetna om Julias diagnos och därför anpassas 

omgivningen mer efter hennes behov.   

Julia går igenom identitetssökande och funderar över hur hon är olik alla andra istället 

för att se funktionsvariationen som något unikt hos sig själv. Identitetssökande genomgår alla 

människor i barndomen (Traverso, 2013:183), vilket innebär att det inte är något specifikt 

endast Julia går igenom. Det går däremot att se att fastän Julia har sin diagnos är hon inte olik 

andra barn på alla punkter. Boken lyfter vikten av ett gott samarbete mellan skola och hem 

samt ger stöd till föräldrar och skolpersonal. Läsaren får information om diagnosen på ett 

lättförståeligt sätt och boken kan ses både som didaktisk och underhållande. Slutligen 

framkommer andra centrala idéer, bland annat mobbning och utanförskap i skolmiljö samt 

behovet av stöd. 

4.5 London Eye-mysteriet 

London Eye-mysteriet är skriven av Siobhan Dowd. Den utspelar sig i London och handlar om 

Ted, som har en hjärna med ett unikt operativsystem, och hans syster Kat. Deras moster och 

kusin ska flytta från Manchester till New York och kommer för att hälsa på innan. Ted och 

Kat tar med sin kusin Salim för att åka London Eye men det är bara Salim som åker. Ted och 
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Kat ser honom stiga in i gondolen men när den kommer ner är Salim spårlöst försvunnen. 

Polisen letar men kan inte hitta honom. Ted och Kat hjälps åt att leta och lyckas till sist, med 

hjälp av Teds hjärna, att lokalisera honom. Ted lyckas med att samla ihop pusselbitarna som 

han och Kat finner genom händelsernas förlopp för att till slut avslöja Salims planer till 

polisen. I slutet framkommer det att Salim inte ville flytta till New York och därför planerade 

han att rymma. Han kontaktade en vän som mötte upp honom vid London Eye och åkte i 

samma gondol. Där bytte de sedan kläder utan att någon märkte. Salim ångrade sitt 

rymningsförsök just som han skulle kliva på tåget tillbaka till Manchester och beger sig 

istället tillbaka mot sina kusiners hus. På väg dit blir han av misstag inlåst i en byggnad som 

ska rivas men tack vare Teds unika operativsystem får berättelsen ett lyckligt slut. Boken går 

att hitta under ämnet “Aspergers syndrom” vid sökning på bibliotek och i nätbokhandel men 

ingenstans i boken nämns diagnosen vid namn. 

4.5.1 Analys 

“Det här är historien om hur jag lyckades lista ut vad som hände, med hjälp av min konstiga 

hjärna som har ett annat operativsystem än andra människors.” (s. 9).11 Redan i början av 

boken får läsaren veta att Teds hjärna är konstig. Han ses som annorlunda, konstig eller 

onormal av sin omgivning, vilket framkommer flertalet gånger, bland annat genom att hans 

syster Kat menar att hon önskar att han var mer normal: “Kat brukade alltid tjata på mig att 

jag skulle ta på mig T-shirt och jeans och vara ‘avspänd och normal’, men det fick mig att 

vilja ha på skoluniformen ännu mer.” (ss. 25–26). Nikolajeva (2017:99,109) menar att det inte 

är ovanligt att barnlitteratur med funktionsvariationer stärker synen på att de 

funktionsvarierade karaktärerna ska anpassa sig till ”det normala”. Kat har fler åsikter om Ted 

och uttrycker dem när moster Gloria berättar om Andy Warhol: 

[...] ‘En del människor tror till och med att han kan ha haft’ – hon tittade på mamma – ’ni vet. Det som 

Ted har.’ Det blev tyst. ‘Som jag sa, sa Kat. En knäppis.’ […] ’Jag vet att jag är knäpp. Min hjärna har ett 

annat operativsystem än andra människors.’ (s. 33). 

I ovanstående citat berättar Ted för läsaren att han är medveten om att han är knäpp. Däremot 

nämns Andy Warhol som en kulturell ikon och konstnär, vilket kan vända läsarens syn på 

diagnosen till något positivt på grund av att Andy Warhol varit framgångsrik diagnosen till 

trots. Vidare får läsaren veta vad Ted tänker om att vara annorlunda: 

                                                   

11 Alla sidhänvisningar är till London Eye-mysteriet om inget annat anges. 
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Mr Shepherd säger att om jag lär mig att vara som andra, även om det bara är på utsidan och inte på 

insidan, då får jag fler vänner. Sedan berättade jag något för honom [kusin Salim] som jag aldrig hade 

sagt till någon tidigare. Jag gillar inte att vara annorlunda. Jag gillar inte att vara i min hjärna (s. 41). 

Han framstår även som annorlunda när han berättar att han skrattar utan att förstå varför bara 

för att alla andra skrattar, vilket kan ses som att han följer Mr. Shepherds råd om att passa in 

(se ss. 26, 44–45, 56). Ytterligare kan tilläggas att eftersom läsaren inte vet om diagnosen från 

början kan Ted ses som en pojke precis som alla andra förutom att han är smartare. Det är 

däremot värt att notera att Ted inte ses som konstig av alla. Hans kusin Salim tycker att han är 

cool när han har på sig sin skoluniform hemma: ”’[...] Han ser ut som en riktigt cool snubbe. 

Den där formella stilen är supertrendig igen, visste du inte det? [...] Den döljer den inre 

rebellen – eller hur, Ted?’” (s. 26) och att det är coolt att Teds hjärna har ett unikt 

operativsystem (ss. 39–40). Salim visar också att han inte tycker att Ted är dum eller onormal: 

“‘Jag är inte sjuk eller så.’ ‘Nej.’ ‘Eller dum.’ ‘Det vet jag.’ ‘Men jag är inte normal heller.’ 

‘Och? Vem är det?’” (s. 39) och när Ted berättar att han försöker småprata i skolan med blir 

kallad “törd”, en blandning mellan tönt och nörd, säger Salim: “‘Du kan väldigt mycket’ [...] 

‘Varför försöka vara någon du inte är?’” (s. 41), vilket kan visa på att han inte tycker att Ted 

ska ändra på sig utan bara vara precis som han är. 

Ted har svårt att förstå vad folk säger ibland och han tar det mesta bokstavligt. Läsaren 

får följa honom i hans tankar och uppleva det han ser i huvudet när han hör olika uttryck 

såsom: 

Hon [Kat] håller på att spåra ur, Ben’, sa mamma till pappa. ‘Spåra ur’, upprepade jag och tänkte på 

tågolyckor. [...] Kanske var ’spåra ur’ ett annat sätt att säga ’skolka’, vilket betyder att inte gå till skolan 

när man ska. Men jag vågade inte fråga, inte när mamma var på det humöret (ss. 13–14).  

Läsaren får veta att Ted vet vilket humör mamma är på och därför inte vill besvära henne med 

frågor. Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt med att förstå hur andra människor 

känner och tänker samt vad de menar eftersom de har svårt för det sociala samspelet och att 

tolka kroppsspråk (BUP, Aspergers syndrom, 2014), vilket även stämmer för Ted. Att han 

ändå vet vilket humör hans mamma är på kan förklaras nedan: 

‘Kroppsspråk’ är en form av kommunikation, som att prata engelska eller franska eller kinesiska, men det 

innehåller inga ord, bara gester. Människor och schimpanser och surikater och stingrockor kan instinktivt 

läsa kroppsspråk utan att de har behövt lära sig det. Men enligt läkarna som diagnostiserade mig kan 

människor med mitt syndrom inte göra det. Vi måste lära oss det som ett främmande språk och det tar tid 

(s. 138). 

Vidare får läsaren följa Ted i hans olika tankar om kroppsspråk, bland annat när han kommer 

in i vardagsrummet och ser sin moster: “När vi kom dit hade moster Gloria druckit upp sin 

konjak och satt och stirrade ner i glaset, och hennes mungipor var neråtvända [sic], vilket 
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betydde att hon var ledsen, och hennes ögonbryn var rynkade, vilket betydde att hon också var 

arg.” (s. 92). Ted visar på att han lärt sig att människor ser ut på ett visst sätt beroende på hur 

de mår eller känner. När han, Kat, Salim, mamma och moster Gloria är ute på stan [sic] ser de 

olika byggnader och då vet han vad Salim tycker om London: “[...] jag kunde se att Salim var 

imponerad av London eftersom han tittade på husen med uppspärrade ögon och öppen mun.” 

(s. 46). 

Ted kanske inte är naturligt bra på att läsa kroppsspråk men han är bra på andra saker: 

“Jag ser saker som de inte ser och ibland ser de saker som jag inte ser.” (s. 33). Detta visar att 

han är medveten om den egna självbilden, vilket stämmer överens med Lindqvist och Sauers 

(2007:21) åsikt om att funktionsvariationer i barnlitteratur kan handla om frågor kring hur 

karaktären uppfattar sig själv eller förhåller sig själv till andra. Detta kan påverka läsaren på 

ett positivt sätt eftersom hen kan känna igen sig. Personer med Aspergers syndrom ser ofta 

detaljer som många missar (BUP, Aspergers syndrom, 2014), vilket stämmer inte enbart 

genom att Ted ser saker som andra inte ser utan genom att han ständigt håller reda på tiden, 

vilket går att läsa när hans pappa åker till polisstationen: “Det gick 54 minuter från det att 

pappa gick ut genom dörren tills han kom tillbaka. Det är 3240 sekunder [...]” (s. 107). 

En person med Aspergers syndrom gör ofta saker på samma sätt (BUP, Aspergers 

syndrom, 2014), vilket även Ted gör genom att räkna hur många fraskuddar han äter till 

frukost: “Jag var inne på fraskudde nummer tre [...]” (s.11) och “Jag åt fyrtiotre fraskuddar 

[...]” (s. 45) eller hur många steg han tar i trädgården: “Jag gick fram och tillbaka i trädgården 

som jag brukade och räknade hur många steg det krävdes för att ta sig från den ena sidan till 

den andra. Tolv och ett halvt steg lång, sju bred.” (s. 231). Personer med Aspergers syndrom 

har ofta ett specialintresse som de ägnar mycket tid åt och gärna vill prata om (BUP, 

Aspergers syndrom, 2014), vilket stämmer in på Ted som älskar vädret och ofta pratar om det. 

Vid terminsstart sa hans mamma att han skulle prata om vardagliga saker: “Som vädret? hade 

jag frågat. Och hon suckade och sa: ‘Okej, Ted. Som vädret. Fast inte storväder. Småväder.’ 

Vilket betydde att jag kunde prata om högtryck och mindre lågtryck, men inte allvarliga 

stormvarningar eller global uppvärmning.” (s. 35). Detta kan också tolkas som att han har 

svårt att veta vad han ska prata om, vilket kan vara ett tecken på Aspergers syndrom (BUP, 

Aspergers syndrom, 2014). Hans kusin Salim frågar honom varför han är så intresserad av 

vädret och får till svar att “[d]et är ett system. Jag gillar system. Vädersystemet är svårt att 

förstå eftersom det finns så många variabler. Och variabler är intressanta. [...]” (s. 37). När 

han har svårt att sova brukar han tänka på och lyssna på sjörapporten (s. 38). Därtill gillar han 

även vädermetaforer: “[...] men sedan sken hon upp (vilket är vad man säger när någon har 
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sett olycklig ut och sedan plötsligt blir glad, och jag gillar det uttrycket eftersom det är 

ytterligare en vädermetafor […]).” (ss. 63–64). 

Teds karaktär är till största del mimetisk (se Nikolajeva, 2017:40) eftersom hans 

beskrivningar av Aspergers syndrom stämmer med de verkliga kännetecknen för diagnosen 

samt för att läsaren kan förstå och förhålla sig till karaktären. Vidare är Teds karaktär rund 

och dynamisk (se Møller, 2015:52–55; Nikolajeva, 2017:166–167). Under berättelsens gång 

utvecklas han och börjar få förståelse för olika aspekter som tidigare varit svåra. Särskilt när 

Ted börjar ljuga fast att han inte alls kunde göra det i början av berättelsen, vilket han 

uttrycker sin häpnad över: 

Man kan leva ett helt liv, tolv år och 188 dagar (eller 4571 dagar, och då har jag inte glömt skottårens tre 

extradagar), och inte ljuga en enda gång. Sedan, den 4572: a dagen, ljuger man två gånger. Första gången 

jag ljög var om den borttappade kompassen som inte var borttappad på riktigt. Andra gången jag ljög var 

lappen jag skrev och lämnade vid telefonen (s. 189). 

Møller (2017:52) nämner att en platt karaktär kan låtsas vara rund genom att överraska men 

inte övertyga. Dock anser vi att Ted är en rund karaktär eftersom han inte bara överraskar 

läsaren när han ljuger första gången utan övertygar om sin utveckling när han skriver ner alla 

sina lögner: “Min tredje lögn. Jag skrev upp den i min nya silverfärgade pärm som jag har 

döpt till Mina lögner. Den ligger i skrivbordslådan och den ska växa till sig mycket.” (s. 297). 

Det ger intrycket av att han kommer att fortsätta ljuga och även att han accepterar det 

eftersom han skriver ner sina lögner. Detta påvisar att Ted har förändrats drastiskt mot slutet 

av boken. På grund av det är Teds karaktärsdynamik etisk eftersom han förändras och 

utvecklas under extrema förhållanden på kort tid (se Nikolajeva, 2017:167). 

Boken kan mestadels ses som en underhållande bok eftersom den har ett kausalt 

händelseförlopp och till mindre del didaktisk eftersom den informerar som Aspergers 

syndrom. Däremot nämns inte funktionsvariationen en enda gång vid namn. Tack vare sin 

diagnos beskrivs Teds hjärna som ett “operativsystem”, vilket används metaforiskt genom 

hela boken. Uttrycket ger läsaren känslan av att Ted är klokare än andra eller kanske till och 

med begåvad i sitt tänkande fastän han uttrycker sina svårigheter i berättelsen. Dessutom är 

det på grund av hans unika operativsystem som mysteriet kring hans försvunna kusin kan 

lösas och han ses som hjälte. Ted är därför en funktionell karaktär som driver intrigen framåt 

(Møller, 2015:52). Hade det inte varit för hans noggrannhet hade Salim inte blivit funnen.  
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4.5.2 Sammanfattning 

Boken speglar Aspergers syndrom som både positivt och negativt. Positivt för att Ted som har 

Aspergers syndrom löser bokens dilemma och blir på vägen bättre på att samspela med andra 

och förstå begrepp. I slutet av boken förändras omgivningens syn på Ted och blir mer positiv.  

Boken kan även skildra karaktärens negativa sidor eftersom omgivningen hela tiden vill 

att Ted ska förändras och passa in i normen istället för att ifrågasätta den och se honom som 

en unik individ. Det nämns flera gånger att Mr. Shepherd har sagt att han ska göra som andra 

och bli som de andra även om det bara är på utsidan. Det skrivs även att Ted inte är nöjd med 

att vara annorlunda. Även detta kan ses som negativt på grund av att omgivningen har gett 

Ted känslan av att han inte är “normal” och därför tycker han inte om att vara annorlunda. 

Ifall omgivningen hade gett Ted förståelse för att alla är olika och annorlunda på sina sätt 

hade han kanske inte haft samma känslor av utanförskap. På grund av att diagnosen inte 

nämns vid namn kan boken ses som mindre didaktisk, trots att diagnosen får relativt stor plats, 

och mer som en underhållningsbok. Detta på grund av att det kan tänkas att läsaren väljer 

boken för dess underhållningsvärde och för att den är spännande mer än att försöka lära sig 

mer om Aspergers syndrom även om hen förmodligen gör det ändå. 

4.6 Percy Jackson: född till hjälte 

Percy Jackson: född till hjälte är skriven av Rick Riordan och utspelar sig i New York. Den 

handlar om 12-årige Perseus ”Percy” Jackson som har både ADHD och dyslexi. Till följd av 

det har han det svårt i skolan. Han hamnar ofta i bråk och ser sig själv som ett problembarn, 

vilket har resulterat i att han behövt byta skola inför varje nytt skolår. Percy är inte alltid 

medveten om varför han hamnar i bråk eller gör hyss och det händer ibland att han får 

minnesluckor, vilka sägs bero på hans ADHD. Konstiga saker börjar hända och hans lärare 

visar sig vara ett monster han måste slåss mot. I striden använder han en annan lärares penna, 

vilken konstigt nog förvandlas till ett svärd. Han vinner mot läraren och vårterminen fortlöper. 

När Percy sen kommer hem till sin mamma på sommarlovets första dag får han veta att de ska 

åka på semester till havet, utan hans odräglige styvfar. Percy och hans mamma har det mysigt 

tillsammans men redan första kvällen drar en orkan in utan förvarning. 

Plötsligt bankar det på dörren och utanför står hans skolkamrat Grover. Det är inte det 

enda som är konstigt. För det första vet hans mamma vem Grover är, trots att de inte har 

träffats, och för det andra ser han annorlunda ut. Där fötterna brukar vara har han klövar, 

vilket förklarar varför han förut var halt. Grover har varit Percys beskyddare i skolan och hans 
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mamma visste om det eftersom hon vet vem hans pappa är och varför han på grund av det är i 

behov av beskydd. Hans mamma beordrar dem båda att sätta sig i bilen och de åker det 

fortaste de kan mot en sommarkoloni för halvblod, även kallat Halvblodslägret. Det visar sig 

nämligen att de grekiska gudarna har skaffat barn med människor och Percy är ingen mindre 

än Poseidons son. På “sommarkolonin” är han inte ett problembarn, utan en i mängden, där de 

flesta har både ADHD och dyslexi. Det är nämligen så att ADHD:n är viktigt för att alltid 

vara redo för strid och dyslexin har han och de andra halvgudarna för att de egentligen är 

programmerade att läsa gammalgrekiska. Han lämnar den mänskliga världen och träder in i 

den gudomliga, där han ständigt utsätts för faror. Percy Jackson: Född till hjälte går att hitta 

under ämnena “ADHD” och “dyslexi” på bibliotek och i nätbokhandel.  

4.6.1 Analys 

“Är jag ett problembarn? Japp. Det kan man säga. Mitt korta, bedrövliga liv är fyllt av 

historier som bevisar det. [...] På skolutflykter råkar jag i knipa, det bara är så.” (s. 9).12 

Läsaren får inledningsvis veta att Percy Jackson går på en skola för problembarn. Han verkar 

se det som att han alltid kommer att vara ett problembarn och att han automatiskt är det på 

grund av sin ADHD, vilket går att läsa när Percy knuffat sin klasskamrat Nancy i en fontän: 

Jag hade inget emot att hamna i knipa för att jag hade knuffat henne. Jag önskade bara att jag kunde 

komma ihåg det. [...] Det där händer mig ofta, att min hjärna somnar eller något, som om en pusselbit 

ramlat ut ur universum och jag står där och stirrar på hålet efter den. Skolkuratorn hade sagt att det 

berodde på min ADHD, som fick min hjärna att misstolka saker och ting (ss. 18–19). 

Diagnosen kommer han att ha hela livet, vilket kan få läsaren att tänka att han alltid kommer 

att vara ett “problembarn”, speciellt då Percys diagnoser ofta tas upp i negativ mening. Han 

nämner sin impulsivitet vid två olika tillfällen: “Det jag gjorde därnäst var så impulsivt och 

farligt att jag borde ha utnämnts till årets ADHD-barn” (s. 189) när han tog tag i ratten under 

en bussfärd och gjorde en tvär sväng och “Sätt igång – kalla mig en idiot som gick raka vägen 

in i en främmande dams butik så där utan vidare bara för att jag var hungrig, men ibland är jag 

impulsiv” (s.199). Hans beteende förklaras bero på diagnosen, vilket stämmer överens med 

typiska tecken för ADHD då personer med diagnosen kan ha svårt att kontrollera sitt humör 

och är impulsiva (BUP, ADHD, 2014). 

Trots att diagnosen mestadels ses som en nackdel går det att utläsa det motsatta. 

Exempelvis har hans lärare höga förväntningar på honom: “[...] mr Brunner förväntade sig att 

                                                   

12
 Alla sidhänvisningar är till Percy Jackson: född till hjälte om inget annat anges. 
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jag skulle vara lika duktig som alla de andra, trots att jag är dyslektiker och lider av ADHD 

och aldrig fått mer än godkänt i hela mitt liv.” (s. 15). Det verkar som att Percy vill använda 

sina diagnoser som ursäkt till att inte vara lika duktig som de andra. Däremot verkar han ändå 

tycka att det är jobbigt att bli påmind om sin dyslexi och ADHD, vilket han blir vid ännu ett 

samtal med sin lärare Mr. Brunner som berättar för honom att han borde byta skola: 

Efter att ha sagt att han trodde på mig hela läsåret, sa han nu att jag var förutbestämd att bli relegerad. [...] 

‘Vad jag försöker säga… du är inte normal, Percy. Det är inget att…’ ’Tack’, hasplade jag ur mig. ‘Tack 

så mycket, magistern, för att ni påminner mig om den saken.’ (ss. 30–31). 

Han får alltså höra att han inte är normal av sin lärare, vilket han tar illa upp av. Efter att han 

fått det avslutet med sin lärare åker han vid terminsslutet på semester med sin mamma och vid 

ett samtal med henne får han höra om sin pappa: 

‘Jag önskar att han kunde se dig, Percy. Han skulle ha varit så stolt.’ Jag undrade hur hon kunde säga så. 

Vad var det som var så fantastiskt med mig? En dyslektisk, hyperaktiv pojke som fick underkänt i nästan 

alla ämnen och som blivit relegerad från skolan sex gånger på lika många år (s. 49). 

Han ser ner på sig själv för att han har sina diagnoser och verkar lida av dålig självkänsla. Det 

han däremot inte vet är att det finns en orsak till varför han har dyslexi och ADHD, vilket han 

får reda på av Annabeth som han möter vid en “sommarkoloni”. Hon berättar det hon vet om 

honom och att han inte skulle vara där om han inte var en av dem: 

‘[...]du diagnostiserades med dyslexi. Förmodligen ADHD också.’ Jag försökte svälja min förlägenhet. 

‘Vad har det med något att göra?’ ‘Sammantaget är det ett nästan helt säkert tecken. Bokstäverna svävar 

upp från sidan när du läser, eller hur? Det beror på att ditt sinne är programmerat för gammalgrekiska. 

Och ADHD:n – du är impulsiv, kan inte sitta still i klassrummet. Det är dina slagfältsreflexer. I en riktig 

strid skulle de hålla dig vid liv. Och vad beträffar koncentrationssvårigheterna – de beror på att du ser för 

mycket, Percy. Inte för lite. Dina sinnen är skarpare än en vanlig dödligs. [...] Du är ett halvblod.’ (s. 

106). 

Percy får veta att han har sina diagnoser av en orsak, för att han ska kunna överleva utanför de 

dödligas värld. Här ses de som en tillgång och inte alls som något negativt, vilket de gjorde i 

den mänskliga världen. Percy får användning för krafterna från ADHD: n vid olika tillfällen. 

Första gången är efter att han knuffat Nancy i fontänen och hans lärare Mrs. Dodds vill prata 

med honom enskilt:   

Mrs Dodds började förändras. [...] Hon var inte mänsklig. [...]. Sedan blev illusionen ännu 

konstigare. Mr Brunner, som hade befunnit sig utanför museet ett ögonblick tidigare, kom 

rullande in i salen med en penna i handen. ‘Vad där, Percy!’ ropade han och kastade pennan 

genom luften. [...] Jag tog emot kulspetspennan, men när jag fick den i handen var den inte en 

penna längre. Den var ett svärd [...]. Jag svingade svärdet. [...] Hon förintades på fläcken [...] 

(ss. 21–22).   

Percy är inte säker på hur det hela gick till eftersom det är hans första möte med den 

gudomliga världen och han verkar heller inte helt säker på om det är på riktigt eller bara en 
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illusion. Den andra gången han får användning av sina krafter är redan kvällen han kommer 

till halvblodslägret genom att han tvingas slåss mot en Minotaur (se ss. 61–69). 

Percy kan ses som en mer funktionell karaktär eftersom boken har en kausal handling 

och är beroende av att Percy löser olika dilemman för att driva intrigen framåt (se Møller, 

2015:52). Därtill är han mimetisk eftersom läsaren i högsta grad kan se Percy som en riktig 

människa (se Nikolajeva, 2017:40) även om det å andra sidan kan vara svårt att tänka sig hur 

det är att inneha gudomliga krafter. Läsaren kan därtill förstå Percys tankar och känslor. När 

det kommer till att strida som han gör mot de olika monstren i boken är han tematisk (se 

Møller, 2015:52–55) eftersom han kan ses som en typisk hjälte som har fiender han måste 

besegra och han gör det genom att bland annat använda ett svärd (se Hourihan, 1997:3) i en 

bok som skulle kunna falla inom ramen för en hjältehistoria, inte minst med tanke på bokens 

titel. Hans karaktärsdynamik är etisk på grund av att han förändras drastiskt genom 

berättelsen. Därtill är karaktären Percy rund på grund av att han har flera egenskaper och att 

han under berättelsens gång utvecklas och blir modigare på grund av beslut han måste fatta 

(se Nikolajeva, 2017:168). Boken är till största del underhållande eftersom det är en 

äventyrsbok som har ett kausalt händelseförlopp. Funktionsvariationerna är inte bokens 

huvudfokus vilket gör att den är mindre didaktiskt. 

4.6.2 Sammanfattning 

Percy Jacksons diagnoser ses till en början som negativa men vänds till något positivt när han 

kan använda dem till sin fördel. De är en nackdel i de dödligas värld men en fördel i den 

gudomliga världen. Det skulle kanske kunna tolkas som att en person med exempelvis ADHD 

ses som annorlunda i ett sammanhang där ingen annan har diagnosen men helt normal bland 

personer med samma diagnos. Det kan alltså vara så att sammanhanget bestämmer normen 

och med det sagt behöver en diagnos inte ses som en nackdel, utan som en superkraft. Utan 

sina diagnoser hade han inte klarat sig lika bra i den gudomliga världen. 

Det kan gå att uttyda att Percy har dålig självbild på grund av att han tar illa upp när 

hans lärare påpekar att han inte är normal, vilket är något han inte vill bli påmind om. Därtill 

ser han ner på sig själv när hans mamma berättar att hans pappa skulle vara stolt över honom. 

Han ser inte att han är så fantastisk som hans mamma vill få det att framstå som. Boken är en 

äventyrsbok skriven för att underhålla läsaren såväl som informera om ADHD och dyslexi. 

Diagnoserna får relativt stor plats i början av boken men nämns endast i förbifarten när 

funktionshinder uppstår och av den anledningen kan vi anta att läsaren väljer boken på grund 
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av dess underhållningsvärde och för att den har ett kausalt händelseförlopp mer än att den 

informerar om ADHD och dyslexi.  

4.7 Komparativ analys 

I denna analys lyfts olika teman som framkommit under respektive litteraturanalys. Även likheter 

och skillnader mellan den valda litteraturen kommer att lyftas fram.  

4.7.1 Funktionsvariationens betydelse för intrigen 

Av de böcker vi analyserat finns både likheter och skillnader i framställningen av de olika 

funktionsvariationerna samt hur de funktionsvarierade karaktärerna blir bemötta av sin 

omgivning. De böcker som är av mer underhållande slag, London Eye-mysteriet och Percy 

Jackson: född till hjälte, framhäver funktionsvariationerna på ett mer positivt sätt och påvisar 

att karaktären har superkrafter eller är en hjälte utan att lägga mest fokus på 

funktionsvariationen. Karaktären används i dessa böcker för att föra intrigen framåt istället för 

att vara statiska och mindre funktionella som karaktärerna i resterande böcker är. Ted i 

London Eye-mysteriet hittar sin försvunna kusin tack vare sin funktionsvariation och mer 

specifikt tack vare sin hjärna som har ett unikt operativsystem och Percy Jackson hade inte 

klarat sig i den gudomliga världen om han inte hade haft sin ADHD eller dyslexi. På grund av 

att intrigen i dessa två böcker är intressant kan läsaren ibland glömma bort att boken 

behandlar funktionsvariationer även om det framkommer flertalet gånger. Detta kan ses som 

positivt eftersom den funktionsvarierade karaktären får en betydande roll i boken där 

funktionsvariationen är en nödvändig del av bokens upplösning. Vidare är detta resultat 

positivt med tanke på att Smith-D'Arezzo (2003:88) har poängterat vikten av att inte 

framställa funktionsvarierade karaktärer som statiska och endimensionella eftersom det kan 

stärka läsares negativa attityder till funktionsvariationer. 

Som tidigare nämnts kan karaktärens självbild ha positiv påverkan på läsaren vars 

självkänsla kan stärkas (Traverso, 2013:184–186) när hen ser att diagnosen har fördelar. Detta 

är fördelaktigt då karaktärer gestaltas på ett positivt sätt men kan ha motsatt effekt om den 

funktionsvarierade ses som avvikande. Att funktionsvariationerna inte ofta nämns kan även 

ses som negativt för en läsare som valt att läsa böckerna för att få fördjupad kunskap om dem. 

Prater (2003:60) kom i sin studie fram till att de flesta barnböcker som undersöktes inte var 

bra berättelser som råkade innehålla en karaktär med funktionsvariation utan berättade endast 

om livet med en funktionsvariation. Vår studie visar därmed ett snarlikt resultat eftersom 

London Eye-mysteriet och Percy Jackson: född till hjälte var de enda böcker som inte föll 
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inom dessa ramar. De resterande fyra böckerna har istället mer fokus på karaktärer med 

funktionsvariation och hur livet för karaktärerna ser ut, vilket inte visar på att karaktärerna 

påverkar bokens intrig på något sätt.  

I London Eye-mysteriet har funktionsvariationen inget namn utan läsaren får bara veta 

att Ted är annorlunda och att hans hjärna har ett annorlunda operativsystem. Användningen av 

metaforen "unikt operativsystem" kan ge läsaren en känsla av att Ted är extremt smart 

eftersom ordet kan kopplas till datorer, vilka är mycket avancerade. Detta kan väcka läsarens 

intresse att vilja läsa vidare om funktionsvariationen och vad den innebär men även vara 

positivt för en läsare som har diagnosen eftersom hen ser att det finns många fördelar med 

den. I Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism säger Julias pappa att 

hon har superkrafter, vilket även framkommer av bokens titel. Trots detta har hon inte 

superkrafter i den bemärkelsen att hon utför handlingar som påverkar händelseförloppet på så 

sätt att hon löser ett problem, vilket både Ted och Percy Jackson gör. I Julias superkrafter: en 

bok om Asperger/högfungerande autism säger Julias pappa även till henne att det är coolt att 

ha superkrafter och i Coolt med ADHD säger Alices fröken att det är coolt med ADHD, vilket 

även framkommer av titeln. Flera fördelar med diagnosen framkommer i båda böckerna och 

även att olikheter ska ses som fördelaktiga men inte heller i Coolt med ADHD har 

funktionsvariationen en betydande roll för händelseförloppet.  

Vidare är en annan fördel i London Eye-mysteriet och Coolt med ADHD att kända 

personer har samma funktionsvariation som karaktären i boken nämns. I London Eye-

mysteriet nämns Andy Warhol i en positiv bemärkelse och i Coolt med ADHD nämns Mozart 

som en framgångsrik musiker. Prater (2003:59) har kommit fram till liknande resultat men 

påpekar att kända personer som lever idag är mer passande för barn. På grund av det kan 

läsare påverkas positivt när de läser om framgångsrika personer med liknande 

funktionsvariation och erfarenheter.  

4.7.2 Skolmiljö och mobbning  

Böcker innehållande funktionsvarierade karaktärer utspelar sig oftast i skolmiljö (Prater, 

2003:51), vilket gör att London Eye-mysteriet och Percy Jackson: född till hjälte skiljer sig 

från de typiska dragen för en sådan bok. London Eye-mysteriet nämner endast hur det är för 

Ted i skolan men utspelar sig inte där alls. Percy Jackson: född till hjälte utspelar sig i 

skolmiljö i en liten del av boken och behandlar det i ungefär samma utsträckning som London 

Eye-mysteriet. Detta kan vara fördelaktigt eftersom de funktionsvarierade karaktärernas 

vardag behandlas och inte bara eller inte alls hur de har det i skolan. Skolan är en stor del av 
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de unga karaktärernas vardag men deras omgivning består inte endast av skolkamrater utan 

även av familj och vänner. Det kan av den anledningen vara viktigt att lyfta den aspekten 

eftersom vi anser att synen på funktionsvariation behöver förändras inte bara i skolvärlden 

utan även utanför den.  

Prater (2003:58) kom i sin undersökning om funktionsvariation i barnlitteratur fram till 

att mobbning är ett återkommande tema i barnlitteratur. Detta tema förekommer i mindre grad 

i London Eye-mysteriet och Percy Jackson: född till hjälte. Det kan eventuellt bero på det 

faktum att mycket mobbning förekommer i skolmiljö (Friends, 2017:8), vilket Ted och Percy 

Jackson på så sätt undviker av den anledningen att böckerna inte utspelar sig nämnvärt i 

skolmiljö. Både diskriminering och kränkande behandling går däremot att se i Dylan Grönöga 

och jag där Dan blir utsatt inte bara av sina klasskamrater utan även av sin lärare. De kanske 

inte ser det ur den synvinkeln utan bara som ett sätt att informera om Dans funktionsvariation, 

men för läsaren, och inte minst för Dan, kan det ses som kränkande eftersom Dan inte alls är 

bekväm i situationen. Det kan å ena sidan ses som fördelaktigt att ämnet berörs eftersom det 

kan göra läsaren uppmärksam på vilket aktuellt ämne det är. Å andra sidan kan det uppmana 

läsare till mobbning. Att ämnet lyfts kan medföra att lärare som läser boken inser betydelsen 

av att motverka kränkningar, diskriminering och orättvis behandling (se Skolverket, 2017:7–

8; SFS 2010:800). Mobbning förekommer tydligare i Julias superkrafter: en bok om 

Asperger/högfungerande autism där hon blir utsatt av sina skolkamrater på grund av sin 

funktionsvariation eftersom de utnyttjar hennes oförmåga att förstå när någon gör narr av 

henne.  

Flera förekomster av att lärare inte har kunskaper om sin elevs funktionsvariation eller 

förståelse för elevens beteende framkommer i den valda litteraturen. Även omgivningens 

okunskap lyfts fram. När dessa karaktärer blir mer medvetna om en funktionsvariation gör de 

anpassningar vilka medför att vardagen blir lättare för den funktionsvarierade karaktären. I de 

flesta av de valda böckerna ses karaktärernas beteenden av omgivningen som något 

oacceptabelt även om dessa är konsekvenser av funktionsvariationen och inga fullständigt 

medvetna handlingar, vilken omgivningen inte alltid är medveten om. I Julias superkrafter: 

en bok om Asperger/högfungerande autism blir Julia illa behandlad av sin lärare, vilket sägs 

vara på grund av att han är ny. Det kan ses som indirekt diskriminering eftersom läraren inte 

anpassar undervisningen efter Julias behov. Däremot framkommer det att Julia och läraren 

inte har en relation till varandra och av den anledningen har han inte kunskap om diagnosen 

eller känner till hur Julia påverkas av den. Även i Coolt med ADHD är lärarens sätt att bemöta 

Alice negativt eftersom det oftast ses som oacceptabelt att Alice ständigt kommer för sent till 
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skolan eller gör saker utan att tänka sig för på grund av sin ADHD. Däremot verkar Alice och 

hennes lärare känna varandra, vilket gör att läraren borde ha lärt sig hur hon kan hjälpa Alice 

att klara av skolan istället för att Alice ska göra som alla andra. Anledningen till att läraren 

kanske bör se över sin undervisning är för att Alice klarar sig bra i exempelvis bildämnet, 

vilket visar att Alices funktionsvariation inte hindrar henne från att klara sig i skolan bara hon 

ges rätt förutsättningar.  

Trots att lärares okunskap är ett återkommande tema i de flesta böcker lyfts det fram på 

ett helt annorlunda sätt i Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom. Till skillnad 

från alla andra analyserade böcker i denna studie väljer Abbes lärare att ta vara på hans 

intressen i undervisningen. Detta kan bero på att boken är didaktisk och därmed vill förmedla 

kunskap om hur Abbe med sin funktionsvariation, Aspergers syndrom, bör bemötas. 

Resterande böcker som tar upp att läraren anpassar sin undervisning efter att skolan blivit mer 

medveten om funktionsvariationen lyfter inte fram funktionsvariationens fördelar som 

intressanta. Dock är det värt att påpeka att vissa böcker13 nämner att det finns lärare som 

anpassar undervisningen på så sätt att karaktären med funktionsvariation känner sig bekväm 

även innan det tas upp i ett möte med skolledningen.    

Funktionsvariationerna i Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande 

autism och Coolt med ADHD ses först och främst inte som olikheter utan snarare störande 

beteenden. I böckerna ges ingen förklaring till varför karaktärerna beter sig på det viset men 

det bör än en gång uppmärksammas att karaktärerna, på grund av funktionsvariationen, inte 

har kontroll över sina beteenden. Av den anledningen behöver deras beteenden ses ur en 

annan synvinkel, nämligen att de behöver stöd och hjälp. Det går att ifrågasätta var 

problematiken ligger; är det karaktärerna med funktionsvariation som uppför sig illa eller 

skolan som inte anpassar verksamheten till deras individuella behov? Det framkommer i 

studien av Prater (2003:55) att dåligt uppförande hör hemma i barnlitteratur som tar upp 

funktionsvariation, vilket stämmer överens med våra resultat. Detta kan bero på att böckerna 

försöker spegla verkligheten men det ger fel budskap till läsaren eftersom 

funktionsvariationen skapar svårigheter för karaktären. Dock ändras lärarnas bemötande och 

synsätt på karaktärernas handlingar efter anpassningarna. Detta kan bero på att böckerna vill 

spegla verkligheten och påpeka att fler anpassningar bör ske, vilket i detta fall är positivt inte 

                                                   

13 Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom, Julias superkrafter: en bok om 
Asperger/högfungerande autism och Coolt med ADHD.  
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bara för att det är betydelsefullt för personer med funktionsvariation utan även för att det 

nämns i Lgr 11 (Skolverket, 2017:8). Det är tydligt i dessa böcker att omgivningens och 

lärarens syn på funktionsvariation utvecklas från den medicinska teorin (Hagood, 2010:387), 

som ser det som att individen med funktionsvariation har problem som behöver fixas, till den 

relationella teorin som tar upp att individens behov och förutsättningar beror på omgivningen 

(Lindqvist & Sauer, 2007:19).  

Ett liknande tema i barnlitteraturen är föräldrars okunskap om funktionsvariationer och i 

några av böckerna framkommer det att föräldrarna ser negativt på sitt barns beteenden. I Abbe 

8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom blir Abbes mamma arg på honom flera 

gånger på grund av hur han beter sig. Detsamma gäller Alices mamma i Coolt med ADHD när 

hon “vägrar” att skynda sig och Teds föräldrar i London Eye-mysteriet när han säger precis 

vad han tycker när han enligt dem borde vara tyst. Däremot är det tvärtom för Julias pappa i 

Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism vilken är förstående och 

stöttande och Percys mamma i Percy Jackson: född till hjälte som aldrig blir arg på honom 

för att han hamnar i tråkigheter i skolan. Detta tyder på att olika barnböcker skildrar föräldrars 

syn på funktionsvariation olika. Vidare menar Prater (2003:56) att böcker med 

funktionsvariation framställer föräldrar som ovilliga att acceptera sitt barns diagnos. Detta 

stämmer delvis överens med Alices mamma i Coolt med ADHD eftersom hon till en början 

blir chockad över Alices diagnos men sedan accepterar den och gör vad hon kan för att 

underlätta vardagen för både henne och Alice. Dans mamma i Dylan Grönöga och jag kan 

framstå som ovillig att acceptera Dans funktionsvariation på grund av att hon inte har tagit tag 

i att lära sig teckenspråk trots att Dan haft sin funktionsvariation sen födseln, om än i mindre 

utsträckning. Däremot ser hon ut att acceptera diagnosen mot slutet av boken eftersom hon då 

lär sig att teckna. Det framgår inte i resterande böcker att föräldrarna skulle ha svårt att 

acceptera sitt barns diagnos. Svårigheterna med att acceptera sitt barns diagnos kan spegla 

verkligheten men det är motsatsen till hur Julias pappa i Julias superkrafter: en bok om 

Asperger/högfungerande autism reagerar när han blir erbjuden att delta i ett samtal angående 

Julias situation och svårigheter i skolan. Istället för att se det som att Julia behöver förändras 

berättar han för skolpersonalen hur hon fungerar och bör blir bemött. På så vis kan det ses 

som att boken vill framhäva vikten av tillit och samarbete mellan skola och hem.        

4.7.3 Självkänsla och stöd  

Något gemensamt för all barnlitteratur som analyserades var att karaktären med 

funktionsvariation hade dålig självkänsla om än i olika stor utsträckning. Liknande resultat 



 41 

framkommer i studien av Prater (2003:56) där barnlitteratur med funktionsvariation 

analyserades. Den största delen av vår valda litteratur innefattade även att karaktären försökte 

finna sin identitet. I Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism uttrycker 

Julia sin frustration över att hon inte passar in samtidigt som hon ifrågasätter varför 

människor beter sig på ett visst sätt och i Dylan Grönöga och jag framkommer det tydligt att 

Dan, på grund av sin dåliga självkänsla, gömmer hörapparaten för att bli som alla andra. Som 

tidigare nämnt kan den dåliga självkänslan påverka läsare (Traverso, 2013:184–186), vilket i 

detta fall riskerar att belysa karaktärer med funktionsvariationer i negativ bemärkelse eftersom 

det stärker synen om att funktionsvariationer är avvikande. Eftersom detta var ett 

återkommande tema i barnlitteraturen kan det indikera att samhället ser funktionsvariationer 

som något avvikande samt att personer med funktionsvariationer ser ner på sig själva. Dock är 

vi medvetna om att det inte nödvändigtvis speglar verkligheten eftersom denna studie endast 

behandlar en liten mängd barnlitteratur och inte representerar all barnlitteratur. Ifall den 

undersökta barnlitteraturen är skriven för att förändra samhällets syn på funktionsvariation 

och visa på att det bör ses utifrån den relationella teorin kan det ses som positivt. Detta 

eftersom samtliga böcker, i slutet, väljer att belysa de positiva aspekterna med olikheter och 

funktionsvariation.  

Ett annat tema som lyfts i de analyserade böckerna är behovet av stöd och samhörighet. 

I Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism tycker Julia att det finns 

vissa som förstår henne i skolan, nämligen Alice som också har en funktionsvariation. Det 

kan bero på att Alice har förståelse för Julias situation på grund av att hon också har eller har 

haft svårigheter. Dessutom kan det ses som en av anledningarna till att Julia och Alice blir 

vänner och umgås mer i slutet av boken. Dock framkommer det att Julia även är vän med Lisa 

som inte har en funktionsvariation. Resultatet av studien av Prater (2003:58) visade att 

karaktärer med funktionsvariation umgicks med andra karaktärer med liknande erfarenheter, 

vilket är ett vanligt tema i barnlitteratur men det stämmer i det här fallet inte helt i Julias 

superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism. Däremot stämmer det överens med 

Dylan Grönöga och jag eftersom det beskrivs hur Dan och Dylan är vänner på grund av att 

Dan känner att Dylan förstår honom. Dylan kan teckenspråk och stödjer Dan genom hela 

berättelsen även om hon själv inte har en funktionsvariation. Dessutom skulle Dan kanske inte 

komma fram till sin identitet och får en god självkänsla om det inte vore för de andra 

karaktärerna med hörselnedsättning som han möter på en fritidsgård. Detta tema som speglas i 

barnlitteratur kan visa på gruppindelningar eller en “vi mot dem”-känsla. Eftersom 

barnlitteratur, enligt Prater (2003:60) kan påverka elever kan det motverka gemenskap och 
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skapa segregation. Det litteraturen bör lyfta är respekt och gemenskap för alla individer 

oavsett erfarenheter, behov och förutsättningar.  

5 Avslutning 

Nedan diskuteras metod och resultat, följt av en sammanfattning och slutsats av studien och sist ges 

förslag på vidare forskning.  

5.1 Slutdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras vår valda metod och våra resultat. Därefter följer en sammanfattning 

och slutsats samt förslag på vidare forskning.  

5.1.1 Metoddiskussion 

Vi valde att besvara följande frågor i våra bokanalyser:  

• Vilken syn på funktionsvariationer förmedlas? 

• Är syftet att främst illustrera en funktionsvariation eller är karaktären betydande för intrigen 

oberoende av funktionsvariationen? 

• Vilka attityder finns gällande synen på avvikelser och normalitet? 

• Hur tas självbild och identitet upp i böckerna för karaktärerna med funktionsvariation? 

• Hur ses karaktären på och behandlas av sin omgivning? 

• I vilken grad är karaktären mimetisk, tematisk och funktionell? 

Vi valde att använda oss av dessa frågor för att analyserna skulle bli likvärdiga. Trots dessa 

frågor var det svårt att veta i vilka avsnitt de skulle behandlas. På grund av att vi inte hade 

bestämt i förväg hur analyserna skulle se ut blev de väldigt olika varandra. Detta beror på att 

vi skriver olika, vilket har varit både positivt och negativt: positivt på grund av att vi kan gå 

utanför våra egna ramar och utgå från olika synvinklar och negativt på grund av att det varit 

svårt och tidskrävande att göra analyserna mer lika varandra.  

Under analysernas uppbyggnad ville vi ha med så mycket information som möjligt men 

fick avgränsa eftersom vi frångick analysfrågorna så mycket att vissa delar blev irrelevanta 

för studien. I övrigt har den valda metoden varit till bra grund för studien och vi har använt 

oss av relevanta och konkreta frågor, vilket har underlättat arbetet med analyserna. 

Uppbyggnaden av den komparativa analysen underlättades av att vi belyst olika teman 

under de enskilda analyserna. Tack vare att dessa teman belysts sammanställde vi endast de 
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mest förekommande, vilket gjorde att vi lättare fann underlag till likheter och skillnader 

mellan de olika böckerna och dess karaktärer. 

5.1.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur funktionsvariation gestaltas i några barnböcker, 

vilket vi anser att vi gjort. Vi har även fått svar på våra forskningsfrågor, vilka följer nedan:   

• Hur gestaltas karaktärer med funktionsvariation i några barnböcker? 

• Hur ses funktionsvariationerna på ur ett läsarperspektiv i några barnböcker? 

• Vilka vanliga teman förekommer i några barnböcker med funktionsvarierade karaktärer?  

Ur ett läsarperspektiv kan funktionsvariationerna först ses som något negativt eftersom de flesta 

böcker börjar med att tydliggöra karaktärens svårigheter i exempelvis hem- och skolmiljö. Därefter 

framkommer karaktärens starka sidor och i slutet lyfts funktionsvariationens positiva aspekter fram, 

vilket gör att läsaren ändrar sitt synsätt kring funktionsvariationerna. Dock framkommer det i den 

valda barnlitteraturen att vissa anpassningar bör ske för att karaktären ska lyckas i exempelvis 

skolan. Enligt Traverso (2013:184–186) kan läsare påverkas olika beroende på hur karaktären med 

funktionsvariation gestaltas. Även om böckerna tar upp dålig självkänsla och att vissa karaktärer 

uttrycks som svaga lyfts det i slutet fram hur karaktären stärker sin självkänsla och lyckas med sitt 

liv, vilket kan påverka läsaren på ett positivt sätt. De mest utmärkande böckerna, vilka fångar 

funktionsvariationernas fördelar samt läsarens intresse på grund av det spännande händelseförloppet 

är London Eye-mysteriet och Percy Jackson: född till hjälte. Smith-D'Arezzo (2003:88) påpekar 

vikten av att funktionsvarierade karaktärer inte skildras som statiska och endimensionella, vilket 

dessa böcker lyckades med genom att skildra de funktionsvarierade karaktärerna som mer 

dynamiska och funktionella i jämförelse med resterande böcker.  

I samtliga barnböcker gestaltas funktionsvarierade karaktärer både positivt och negativt då 

deras starka och svaga sidor tas upp. I vissa böcker anses diagnosen vara ett problem som ligger hos 

individen tills dess att den tas itu med och först då ses den som positiv. I andra böcker är 

funktionsvariationen en del av personen men kan användas till något bra, såsom att Percy Jacksons 

dyslexi egentligen är för att han är programmerad för att läsa gammalgrekiska eller att Teds gåva för 

detaljer gör att hans kusin hittas.  

På grund av sin funktionsvariation kan karaktärerna ibland bete sig på ett sätt som tycks vara 

oacceptabelt av omgivningen, vilket är ett förekommande tema i den valda barnlitteraturen. Detta 

framkommer som tydligast när de inte förstår varför de inte alltid får säga sanningen i sociala 

sammanhang eller för att de inte kan kontrollera sina handlingar och därför gör saker som kan såra 
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andra människor. Samtliga karaktärer brottas med dålig självkänsla och söker efter en identitet i 

varierande grad, vilket är ett annat förekommande tema i analyserade barnlitteraturen. Oftast beror 

det på att omgivningen antingen inte har anpassat sig efter den funktionsvarierade karaktären och 

dennes diagnos eller att de inte förstår hens beteende. På grund av oförståelsen känner sig den 

funktionsvarierade karaktären som någon som inte passar in och därför behöver den ändra på sig 

och anpassa sig till rådande normer. Det majoriteten av böckerna lyckas med mot slutet är att, på 

varierande sätt, lyfta fram både funktionsvariationerna och karaktärerna på ett positivt sätt och även 

belysa att de får en starkare självbild. Endast i Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers 

syndrom ses diagnosen som något positivt genom hela boken med undantag för enstaka händelser 

där den får en mer negativ framtoning. Detta kan bero på att boken inte har en händelseutveckling 

som kräver "ett lyckligt slut". Andra vanliga teman som förekom var mobbning och utanförskap, 

vilket belystes i majoriteten av böckerna och skedde oftast i skolmiljö. Därutöver förekom behovet 

av stöd i samtliga böcker i varierande grad. 

Beroende på funktionsvariation gestaltas karaktärerna olika men samtliga karaktärer 

stämmer in i mallen för sin funktionsvariation och gestaltas därför på ett realistiskt sätt, vilket 

gör att läsaren kan få en realistisk bild över hur det är att leva med funktionsvariationen. Detta 

stämmer inte med det Prater (2003:48) kommit fram till i sin studie, nämligen att majoriteten 

av barnböcker inte tar upp funktionsvariationer på ett realistiskt sätt.  

Avslutningsvis vill vi påpeka att vår studie är mindre och kan därför inte fullt ut 

jämföras med Praters (2003) studie och vi är av den anledningen medvetna om att de böcker 

vi valt inte representerar alla böcker med en funktionsvarierad karaktär. 

5.2 Sammanfattning och slutsats 

Studien har behandlat funktionsvariationer i barnlitteratur och syftet var att undersöka hur karaktärer 

med funktionsvariation gestaltas i några barnböcker. Resultatet visade att de flesta av böckerna 

liknar varandra i utformning och tar upp liknande teman, såsom identitetssökande, mobbning och 

utanförskap, behov av stöd samt annorlunda beteende. I två av böckerna hade den 

funktionsvarierade karaktären en för intrigen mer drivande roll eftersom karaktärerna löste olika 

dilemman och var dynamiska. I resterande böcker hade karaktären en mer statisk roll och påverkade 

inte handlingen.  

Majoriteten av barnlitteraturen som analyserats lyfter fram individen i skolan och endast 

två barnböcker behandlar individens vardag. Det bör noteras att båda delarna av individens liv 

är viktiga och därför är det fördelaktigt om karaktärens liv i helhet lyfts fram eftersom det kan 

förändra samhällets syn på funktionsvariationer och inte bara skolans syn på dessa. Studien 
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lyfter böcker som kan reflektera det samhälle vi lever i på grund av framställningen av 

funktionsvariationer i vardagliga situationer. Den lyfter både omgivningens och den 

funktionsvarierade karaktärens tankar vilket ger läsaren en realistisk syn på 

funktionsvariationen. Det kan medföra att läsaren både kan läsa boken för att få mer kunskap 

om funktionsvariationer eller för att förstå sig själv genom en litterär karaktär. Dock 

förmedlas den funktionsvarierade karaktärens självbild som väldigt svag och kan medföra att 

läsarens syn på funktionsvariationen blir negativ.  

Avslutningsvis har studien hjälpt oss att få en mer nyanserad bild på 

funktionsvariationer och hur vi kan förmedla kunskap om dessa till våra framtida elever. Vi 

har även fått upp ögonen för hur personer med en funktionsvariation kan känna sig och hur de 

kan bli behandlade av omgivningen, vilket är positivt och något vi kan ha i åtanke i mötet 

med elever. Det ger oss även en idé om hur vi kan anpassa undervisningen för att underlätta 

för dessa elever. Karaktärerna i barnlitteraturen gestaltas på ett varierande sätt men några 

böcker tar upp karaktärerna som superhjältar som har superkrafter. Om alla karaktärer med 

funktionsvariation skildras som superhjältar kan det förändra samhällets syn på 

funktionsvariationer från avvikande till något positivt och denna syn på funktionsvariation är 

viktig att vi förmedlar till våra elever.  

5.3 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning vore att göra en studie där barn får läsa barnlitteratur med 

funktionsvarierade karaktärer och sedan diskutera litteraturen utifrån olika perspektiv, såsom 

likabehandling eller vänskap. Dessa ämnen kommer de i kontakt med i vardagen, vilket kan 

underlätta diskussioner eftersom de har något att relatera till. Dessutom kan det vara intressant att 

intervjua eleverna efteråt för att ta reda på om deras åsikter om funktionsvariation förändras efter 

läsningen. För att göra detta behöver de självfallet intervjuas även innan läsningen för att på så sätt 

jämföra attityder och åsikter om funktionsvariationer.  

Det vore även intressant att studera barnlitteratur med funktionsvariation utifrån ett kritiskt 

perspektiv där det lyckliga slutet ifrågasätts. Genom ett lyckligt slut kan läsaren få uppfattningen att 

funktionsvariationen aldrig mer kommer att ställa till problem utan att karaktären nu passar in i den 

rådande normen, vilket inte är helt realistiskt och därför bör ifrågasättas. 
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